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I disse tider, hvor landet er lukket ned på grund af risikoen for Corona-smitte, og hvor vi 
derfor ikke kan mødes, vil vi gerne med jævne mellemrum sende nogle nyhedsbreve til 
adspredelse og underholdning. Vi vil bla. udsende en rapport fra journalist og forfatter 
Jesper Storgaard Jensen, der bor i Rom og derfor oplever situationen i Italien på nærmeste 
hold. Vi vil også bringe beretninger om Thorvaldsen i anledning af 250-året for hans fødsel 
samt denne gang ligeledes en beretning om Augustus maausolæum. 
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Italien på vej imod Fase 2 
 

Af Jesper Storgaard Jensen 

 

Italien er nu – som alle andre steder – på vej mod en Fase 2. Alle spørger sig selv og hinanden 

om, hvordan Fase 2, og den nærmeste fremtid, kommer til at se ud, og de fleste, både eksperter 

og de selvbestaltede ditto, er enige om, at ”det gamle liv kommer ikke tilbage”. I hvert fald ikke 

lige med det samme. 

 

Et af de ord, man i disse dage hører hyppigt i den italienske coronavirus-debat, er 

”convivenza”, samliv. Vi må se i øjnene, at de kommende måneder kommer til at foregå som 
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et samliv med en gæst, som ingen har inviteret, og som vi alle gerne vil have gennet ud af 

hoveddøren så hurtigt som muligt. 

 

Det betyder, at mange af de vaner, vi har tillagt os gennem denne karantæneperiode, gennem 

denne Fase 1, vil blive ført med over i Fase 2. Brugen af ansigtsmasker vil fortsætte, ”social 

distance” vil være vigtige nøgleord, og køen foran supermarkeder og forskellige butikker vil 

ligeledes følge os i den kommende tid. For eksempel er ansigtmasker blevet lovpligtige fra den 

5. april i Lombardiet, når man bevæger sig udenfor sit hjem og nogle få dage senere også i 

Toscana. 

 

Alle disse forholdsregler er naturligvis for at undgå, at der skal opstå nye små ”ildebrande” 

som omgående kræver slukning inden de risikerer at brede sig.  

 

Den italienske regering har nu udpeget en gruppe på 19 internationalt anerkendte italienske 

eksperter, der tværfagligt – økonomisk, sundhedsmæssigt, socialt, psykologisk osv. –  skal 

udarbejde en rapport om, hvorledes man bedste muligt genstarter samfundet uden at tage for 

store risici. Det er med andre ord et spørgsmål om, hvordan man finder en hårfin balance 

mellem fortsat at beskytte borgernes helbred – i et land, der i skrivende stund tæller mere end 

20.000 corona-dødsfald – og samtidig prøver at tilgodese landets økonomi og produktion. 

Ikke nogen nem opgave.  

  

Corona-skandaler  
Corona-krisen fylder utroligt meget i det italienske mediebilled. TV-aviserne har vel et corona-

fokus på omkring 80-90% af deres sendeflade, hvilket selvsagt skyldes, at virussen har skabt 

langt større problemer i Italien i forhold til Danmark.  

 

De, der kender det italienske samfund, kan ikke undre sig over, at de første corona-skandaler 

nu har set dagens lys. Den første af slagsen er fra den norditalienske by Bergamo og de 

omkringliggende mindre byer. Bergamo har været en af de hårdest ramte byer i Norditalien. 

Faktisk i en sådan grad at myndighederne var klar til at erklære byen og en række 

omkringliggende småbyer for ”rød zone” på grund af høje smitte- og  dødstal og således et 

stort pres på det lokale sygehusvæsen.  

 

Men beslutningen om at erklære Bergamo som rød zone blev aldrig ført ud i livet. ”Hvorfor?”, 

har man spurgt i TV-programmet Report, på RAI-3, der er kendt for dets altid interessante og 

undergravende journalistisk. Faktum er, at Bergamo-området er hjemsted for tusindvis af små 

og mellemstore virksomheder, samt nogle multinationale af slagsen. De er alle en del af den 

lokale Confindustria (Italiens svar på Dansk Industri), der på et tidspunkt satte en 

gennemgribende lobbyvirksomhed i gang for at undgå at området blev erklæret rød zone. 

Området blev altså holdt åbent og de mange virksomheder fortsatte ufortrødent deres 

produktion. Imens lancerede Confindustria i Bergamo flere charme-videoer på de sociale 

medier, hvori de konstaterede, at ”situationen i Bergamo er under kontrol”. Men det var den 

altså ikke, og resultatet blev, som en kedelig bivirkning, at Bergamo i dag er en af de byer i hele 

Italien med den højeste dødelighed af coronavirus. 

 

Bedre er det ikke gået i Milano, der nu oplever en kæmpeskandale samme sted som den 

berømte Operation Rene Hænder i sin tid brød ud, på plejehjemmet Pio Albergo Trivulzio, der 

er Italiens største med i alt ca. 1300 sengepladser.  

 



I sin tid, i 1992, kom plejehjemmet på alles læber, da den daværende plejehjemsdirekør, Mario 

Chiesa, blev anholdt i en sag, der i de efterfølgende to år udviklede sig til at blive Italiens største 

korruptionssag nogensinde.  

 

Det var den 17. februar 1992, da carabinieri-soldater bankede på Mario Chiesas dør. Chiesa 

bliver taget på fersk gerning: han har netop modtaget syv mio. lire (ca. 27.000 kr.) i 

bestikkelse, som han febrilsk forsøger at skylle ud i et toilet for at skaffe sig af denne 

tungsvejende bevisbyrde. Det lykkes ikke. Chiesa, der var tæt knyttet til toppen af 

Socialistpartiet, bliver lagt i håndjern. Socialistpartiets leder (og forhenværende 

premierminister) Bettino Craxi bliver trukket i retten og vælger senere at stikke af til Tunesien, 

for at undgå fængsel. Her bor han indtil sin død i 2000. Operation Rene Hænder fører 

adskillige selvmord og 1233 domsfældelser med sig, alene i Milano. De to partier, der mest af 

alle havde ”taget for sig af retterne”, De Kristelige Demokrater og Socialistpartiet, går til 

grunde i et kviksand af korruptionsskandaler, og i det politiske tomrum træder Silvio 

Berlusconi ind på den politiske scene. Resten er, som man siger, historie.  

 

Hvem ved, måske havde plejehjemsledelsen nostalgi efter pressens søgelys, der ikke har haft 

fokus på Trivulzio i de sidste 38 år. Men nu er det – søgelyset – altså kommet tilbage, og det 

sågar på fuld styrke. Denne gang handler skandalen om en lang række af plejehjemmets 

beboere, der ikke har modtaget behandling under Covid-19-karantænen. Plejehjemmets 

ledelse har bevidst nedtysset og hengemt den coronasmitte, der langsomt men sikkert spredte 

sig på stedets mange værelser. Familiemedlemmer til nogle af plejehjemmets beboere har 

afgivet øjenvidneforklaringer om familiemedlemmer, der først blev erklæret sunde og raske 

for få dage senere at afgå ved døden.  

 

I disse dage anslår dagbladet la Repubblica, at plejehjemsledelsens grove forsømmelser – for 

nu at bruge en lettere diplomatisk underdrivelse – har medført mellem 100 og 150 Covid-19-

dødsfald.  Undersøgelsesdommere fra Milano er allerede igang med deres undersøgelser, og 

allerede nu står det klart, at den gamle rekord i ”umoralsk adfærd”, som Milano sikrede sig i 

perioden 1992-1994, vil blive gentaget i stor stil i 2020.  

 

Situationen i Rom 
Situation i Rom kan betegnes som rolig, særligt i forhold til hvad man har set flere steder i 

Norditalien. Gennem de senere dage har antal smittede i Lazio ligget på imellem 100 og 150, 

bl.a. fordi, at også her i regionen registrerer man flere plejehjem, hvor beboerne har været 

massesmittede.  

 

Romerne har generelt været disciplinerede, og Roms centrum ligger fuldstændig øde hen i 

disse dage. Som en af mine romerske kammerater siger: ”Hvis vi føler os tilpas truede, skal vi 

nok opføre os pænt”! 

 

Det ligger nu endelig fast, at de italienske skoler forbliver lukkede resten af foråret, og 

fjernundervisningen vil sågar blive taget delvis op igen til september, efter sommerferien. 

 

Hashtagget fra de sociale medier #iorestoacasa (jeg bliver hjemme) er blevet afsløst af det 

optimistiske #andràtuttobene (det hele skal nok gå). Efter at Italien i skrivende stund kan tælle 

næsten 21.000 døde og en nationaløkonomi, der kommer til at ligge i ruiner i de næste mange 

år, har dette sidste hashtag dog forlængst mistet sin signalværdi. Nu er der brug for et mindre 

romantisk og mere realistisk hashtag, fx. #fraunpo’ bisognarimboccarsilemaniche (nu skal vi 

snart til at smørge ærmerne op).  



 

 

Augustus mausoleum 

Af bestyrelsesmedlem Ole Andersen 

Augustus mausoleum har flere gange stået på listen over steder i Rom, vi gerne ville besøge 

på vores ture. Men den igangværende restaurering trækker ud, så foreløbigt er der ikke 

adgang for offentligheden, men det kommer forhåbentligt på et tidspunkt. 

I mellemtiden kan man læse om mausoleet, f.eks. i den fantastiske bog ’Evighedernes by 

Rom’ af Louise Nyholm Kallestrup, Jesper Mejbom Madsen og Nils Arne Sørensen fra Gads 

forlag, som tidligere er blevet præsenteret i Romselskabet. (Nedenstående baserer sig på 

denne bog). 

Mausoleet blev grundlagt i 30’erne f.v.t. af den unge triumvir Octivian, efter han kom tilbage 

til Rom fra en krig i Armenien, hvor han vandt et slag over Antonius.  Og mausoleet var så 

fremskredent i 29 f.v.t., da han vendte hjem fra den endelige sejr over Antonius og Kleopatra 

i Ægypten, at parken omkring kunne åbnes året efter for romerne. Efter den meget blodige 

borgerkrig var Augustus Roms ubestridte leder.  

 Mausoleet ligger tæt ved Tiberen på Marsmarken. Det bestod af marmor og travetin med en 

rund høj ovenpå – 87 m i diameter og 40 m høj - dækket af træer, og oprindeligt med en 

kæmpe statue af Augustus på toppen. Inde i højen var der grave til Augustus og hans familie. 

Størrelsen og hele mausoleet står i modsætning til Augustus senere ihærdige fastholden ved, 

at han blot var den fremmeste blandt ligemænd. Dette på trods af, at han faktisk var 

enevældig og styrede Rom med jernhånd. Hans iscenesættelse var at foregive at leve 

tilbagetrukket, mens de mange store byggeaktiviteter og forbedringer af infrastrukturen i 

byen i hans regeringstid blev varetaget af mænd i kredsen omkring ham; f.eks. byggede 

Agrippa Pantheon i 20’erne f.v.t. 

 

Mausoleet med museet med Fredsalteret nær Tiberen 

På et eller andet tidspunkt under senere kejsere efter Augustus død blev der rejst to tvilling-

obelisker ved mausoleet. Det er uklart, om de stammer fra Ægypten eller er romerske kopier. 



I hvert fald er der ingen hieroglyffer på dem. I middelalderen knækkede og væltede de og 

blev overgroet af træer og planter og glemt, indtil de i 1519 blev udgravet. I 1585 lod pave 

Sixtus V den ene flytte og genrejse på pladsen bag Santa Maria Maggiore udstyret med det 

pavelige våben. Obelisken skulle dog først igennem en eksorcisme-ceremoni for at fjerne 

resterne af det antikke hedenskab. På obeliskens basis er indskrifter. Bl.a. en, der siger: 

"Christi Dei - in aeternum viventis - cunabula - laetissime colo - qui mortui - 

sepulchro Augusti - tristis - serviebam". D.v.s. "Med stor glæde ærer jeg krybben, (hvor) 

Kristus, den for evigt levende Gud, (lå). Jeg der trist stod ved Augustus grav". Så obelisken 

har været godt tilfreds med flytningen! (Tvillinge-obeslisken står på Quirinal-pladsen). 

Mausoleet selv blev i tidens løb anvendt til lidt af hvert – og sikkert også stenbrud: Fæstning, 

hængende haveanlæg, i 1700-tallet amfiteater, efter Italiens samling støberi  (hvor bl.a. 

rytterstatuen af Vittorio Emanuelle på Fædrelandets Alter blev støbt), og endelig i 1906 

koncertsal.  

 

Den såkaldte Prima Porta statue af Augustus, fundet ved Livias villa i Porta Prima uden for Rom, nu i 

Chiaramuseet i Vatikanet 

 

 



Men så kom Mussolini og fascisterne til. De ville genrejse ’Det 3. Rom’ og drog direkte 

paralleller mellem den første kejser Augustus og il Duce Mussolini. Mausoleet omtaltes som 

’den latinske kulturs helligste monument’. Pladsen omkring mausoleet skulle blive en Piazza 

Augusto Imperatore. Huse omkring blev revet ned og pladsen frilagt. Samtidigt blev 

Augustus Fredsalter, Ara Pacis, flyttet ned på pladsen ud mod Tiberen og pladsen blev 

omkranset af bygninger i den karakteristiske fascistiske funktionalistiske stil og udstyret 

med søjler. På bygningerne er relieffer og indskrifter, bl.a. en, der på latin oplyser, at 

mausoleet og alteret blev reddet ud af ’århundredes skygge’ af Dux Mussolini.  

Planer om at gøre pladsen til et trafikalt centrum blev opgivet bl.a. p.g.a. stor højde-forskel 

mellem vejen ved Tiberen og omgivelserne omkring mausoleet, og fordi der ligger to mindre 

kirker i vejen på pladsen. Men i 2015 blev en ny plan for pladsen vedtaget, ifølge hvilken 

mausoleet skal frilægges og restaureres, og der skal etableres en grøn plads omkring.  

Vi får se, hvornår det bliver en realitet, som vi kan besøge på vores rejser til Rom. 

Historiens ironi er, som Wolfgang Schieder i flg. Evighedernes by Rom skal have påpeget, at 

det antikke Rom, vi kan se i dag er en følge af rammer sat af det fascistiske diktatur. Det 

gælder mausoleet og Fredsalteret og også bl.a. de kejserlige fora.  

 

 

 De fire årstider eller de fire aldre 
 

Af bestyrelsesmedlem Susanne Trudsø 

1835 er et travlt år for Thorvaldsen på værkstederne i Rom. Ti apostelfigurer til Frue kirke er 

færdiggjorte, og de afskibes fra Livorno til København, hvorefter Thorvaldsen begynder at 

modellere en skitse til et monument for den tyske digter Friedrich Schiller. Men han 

modellerer også fire relieffer af Årets tider eller Livets aldre. Relieffet Forår eller Barndom 

viser en ung pige, der hjulpet af to børn fletter en blomsterkrans. Relieffet Sommer eller 

Ungdom viser to unge mennesker, der mødes i en kornmark, mens relieffet Efterår eller 

Manddom viser en jæger, der vender hjem til sin kone og barn. Det fjerde relief er Vinter 

eller Alderdom, hvilket viser et ældre ægtepar, der varmer sig ved hjemmets fyrfad. 

Kong Wilhelm I af Würtemburg bestiller de fire relieffer i marmor til sommerspisesalen i det 

nye slot i Stuttgart (i dag Würtenbergisches Landesmuseum, Stuttgart). Desuden lader 

Thorvaldsen også reliefferne hugge i marmor til sit eget kommende museum. Men ikke nok 

med det. Serien bliver også produceret i gips og bliver meget populære. Man kan således 

fortsat støde på reliefserien i adskillige porte rundt omkring i København. 

Tre af disse udsmykkede porte kan man finde i Bredgade og St. Kongensgade i København. 

Bredgade 71 er opført i 1846-47 af arkitekt Johan Frederik Holm, og det er næppe helt 

tilfældigt, at der i denne port netop er et aftryk fra Thorvaldsens hånd. Holm er nemlig 

konduktør for Bindesbøll ved opførelsen af Thorvaldsens museum. Holms ansvar er først og 

fremmest freskomalerierne eller freskoteknikken, både i de indvendige lofter og den 

udvendige frise. Freskoteknikken fordrer, at der males hurtigt og kvikt med kalkfarve på den 

endnu våde puds. Udvendigt må Holm dog moderere teknikken, da man vurderer, at den 

ægte, kalkbaserede freskoteknik ikke kan anvendes i et klima som det danske, men man må 

pudse med cementmørtel, som man anså for at være mest bestandig. 

 

 



  
Relieffet Efterår eller Manddom skaber 
Thorvaldsen i Rom i 1835. Dette relief er placeret i 
porten Bredgade 71. 

Fra Sonnes frise på Thorvaldsen Museum, hvor 
arkitekten Bindesbøll ses forrest og bag han 
konduktøren Holm. 

 

Holm skriver i sin vejledning: ”Da nu Kalkmørtelen blev anseet for uholdbar, og det under 

mange Forhold befandtes ønskeligt, at anvende et Materiale, der bedre kunne modstaae 

Tidens Tand, saa blev i den senere Tid den kunstige, men dyrere Cement foretrukket 

Kalkmørtelen”. Mørtelen bliver desuden tilsat pigmenter, som alle er jordfarver på nær blåt, 

som kun bruges i sparsomme mængder som accent til de varmt glødende variationer af 

okker. I rå tilstand er okker gul, mens brændt okker er rød. Glødet bliver okker til det 

blommefarvede pigment dodenkop. De grønne farver kommer fra grøn jord, og sort 

anvendes til konturstreger. Det er disse farver, som ses i Sonnes frise, og i øvrigt er både 

Bindesbøl og Holm afbilledet på Sonnes frise på Thorvaldsens museum – de står klar ved 

museets indgang og er rede til at modtage Schweizerløven. 

St. Kongensgade 79 er opført 1832-33 for sukkerraffinadur C. Hedmann. Huset er fredet, og 

dets fredningsværdier skyldes, at bygningen er et typisk etagehus fra senklassicismen og med 

en sikker proportionering af facaden, hvor portåbningen bidrager til bygningens festlige, 

men også værdige og herskabelige fremtræden. Igen er det Thorvaldsens fire årstider. 

Auktionshuset Bruun Rasmussen har sit domicil i Bredgade 33, og også i denne port er de 

fire årtidsrelieffer eller fire livsaldre opsat i gipsversionen. Bygningen er opført i 1794 af 

arkitekten Andreas Hallander som en stilfuld klassicistisk bygning. Huset bliver i 1850 købt 

af skibsreder H.P. Prior, som indretter kontorer i lejlighederne. 

 
Porten i Bredgade 33 



 

  
Atelierhuset i baggården til Bredgade 33, hvor 
Lauritz Prior og andre kunne arbejde. 

Portrætmedaljonen yderst til højre er med 
Thorvaldsens portræt 

 

Med til bygningen følger også en have, og i denne opføres i 1866 et 3-etages atelierhus med 

kælder og rummende i alt 6 atelier. Sønnen Lauritz Prior er billedhugger, og han får selvsagt 

atelier i bygningen. Til facaden udfører han relieffer og portrætmedaljoner. Medaljonen 

længst til højre bærer således Thorvaldsens portræt og mon ikke, at Prior også har sørget for 

at få opsat de fire relieffer af årstiderne i portrummet Bredgade 33. 

God jagt på Thorvaldsen i København! 

Og husk at holde god afstand til andre! 
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