
Sigurd Schultz ved en je rn sk u lp tu r  af  Robert  Jacobsen, opstillet i et a f  m useets øvre gallerier 

i anledning a f  et interview. I baggrunden Thorvaldsens portrætstatue a f  fyrstinde Barjatinskij.
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S I G U R D  S C H U L T Z  
M U S E E T S  D I R E K T Ø R  1932-1963

I 1932 fuldførte Sigurd Schultz et hovedværk i den danske kunsthistoriske 
litteratur, den store bog om guldalderens ypperste portrætmaler, C .A . 
Jensen. Sam m e år begyndte den kun seksogtrediveårige kunsthistoriker 
sin embedsgerning som direktør for Thorvaldsens Museum. Bag sig havde 
han da ikke blot en museumsuddannelse ved Nationalmuseets forhistori
ske afdeling, men også en omfattende virksom hed som aktuel kritiker og 
som redaktør af Nyt Tidsskrift for Kunstindustri.

Museumspropaganda, der nuomstunder kan antage overvældende pro
portioner, var dengang et næsten ukendt begreb, m en Sigurd Schultz ind
ledte uden tøven en radikal og virkningsfuld kampagne for sit museum. 
Herved fulgte han ganske sit eget temperament, samtidig med at han rea
liserede bestyrelsens ønske om, at det måtte være en hovedopgave for 
direktøren at udvide museets kontakt med befolkningen. Han iværksatte 
propagandaen i form af m useum sm eddelelser over radioen, museumsbro- 
churer for skolebørn, lektioner i legem skultur m ed demonstrationer foran 
Thorvaldsens statuer, koncerter med moderne, ofte uopfort musik, og 
loredrag for arbejdsløse, til tider i forbindelse m ed prisopgaver, der beløn
nedes m ed moderne grafisk kunst. Stavgymnastikken i Thorvaldsens M u
seum vakte den største opsigt, og også kritik, men det lod sig ikke nægte, at 
folk kom i tætte skarer for at høre kaptajn Jespersen, og at museet derved 
fik berøring med helt nye kredse. Foredragsaftenerne for arbejdsløse, der 
i tredivernes kriseår var en virkningsfuld m edmenneskelig handling, før
tes efter krisen videre i museets forårs- og efterårssæsoner. Det nye pro
gram  kom  desuden til at omfatte film, der viste samtidens kunstnere un
der arbejdet, og undertiden foredrag af kunstnerne selv, som for eksempel 
Jean Dewasne’s kunstteoretiske redegørelse for »L'art abstrait d ’aujour- 
d ’hui«.

Da nu museet på denne måde var blevet fyldt m ed liv og inspirerende 
aktivitet, føltes selve bygningens forfald som en hindring for dets trivsel.
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Først blev derfor de dekorerede lofter og farvepudsede vægge renset og 
repareret, og gårdens dekorationer fornyet. Derefter indledte Sigurd 
Schultz, støttet af borgmester Julius Hansen, den langvarige kam p for at 
gennemføre en restaurering af gadefagaderne og en fornyelse af Sonne’s 
frise. Gnyet hortes både i offentligheden og inden for murene, men tog 
slut, da man begyndte det daglige arbejde på facaderne, hvor to hold af 
unge kunstnere under Axel Salto’s og E lof Risebye’s ledelse reddede den 
originale frise ved at overføre den til lærred og gengav Bindesbøll’s gule 
hus dets oprindelige farvepragt.

Også i museets indre virksomhed skete der forandringer. Adskillige 
væ rker af Thorvaldsen blev erhvervet, heriblandt de fine m arm oreksem 
plarer af M erkur, Hebe og Gratierne og Amor, der demonstrerer skønheden i 
Thorvaldsens egenhændige marmorstil. I et af rum m ene oprettedes et 
lille bibliotek, hvor de besøgende kunne slå sig ned og læse om Thorvald
sen, kontorerne prægedes af livlig og alsidig virksomhed, en nyinventari- 
sering efter moderne principper af museets henved 20.000 genstande blev 
indledt, kataloger på fire sprog udsendtes, og nye oplag var altid til rådig
hed. I 1938 udgav Sigurd Schultz sin sm ukke lille bog »Da Thorvaldsen 
kom  hjem«, hvori de ydre begivenheder ved hjem komsten er frem stil
let i lyset af Thorvaldsens gam m elkøbenhavnske lune og hele ufordær
vede, m en sikre væsen som forgrundsfigur i guldalderens Danmark. Sam 
tidig fortsatte han museets årbog »Meddelelser fra Thorvaldsens Museum« 
med en anselig række bind, i hvilke han selv bidrog m ed adskillige artikler. 
Han bragte blandt andet fintmærkende analyser af Thorvaldsens forhold til 
m arm oret -  et sidestykke til Julius Lange’s essay om  Michelangelo og m ar
m oret -  og af hans måde at kom ponere på, hans kunstneriske rytme.

Denne rytme, denne visuelle musik, har Sigurd Schultz gang på gang 
frem hævet som nært beslægtet m ed æstetiske kvaliteter hos nonfigurative 
kunstnere som for eksempel Robert Jacobsen, der tilhører en kreds af m a
lere og billedhuggere, hvis udvikling han m ed indlevelse og sympati har 
fulgt fra de tidligste år. At vogteren af Thorvaldsens Museum  så glødende 
og kam plystent engagerede sig i nutidig kunst var for ham som en tradition 
fra Thorvaldsen selv, der heftigt interesserede sig for alt, hvad der var ungt 
og gennembrydende. Ved at gøre opm ærksom  på de naturlige bånd im el
lem  ny og gam m el kunst fik Sigurd Schultz den kolige blanding af ære- 
frygt og ufølsomhed, hvorm ed Thorvaldsens landsmænd så ofte betrag
tede deres berøm te kunstner, til at vige for en langt rigere forståelse. Det
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lykkedes ham derved at give museet en helt ny og mere nærværende 
plads i offentlighedens bevidsthed.

Men først og frem m est har Sigurd Schultz været en klog og nænsom 
bevarer af det hus, der ifølge hans egen definition bor være »et gam m el
dags Museum, der giver et historisk sandfærdigt Billede af det kunstne
riske Milieu på Thorvaldsens Tid, således som det var Meningen m ed det, 
da det blev oprettet«. Ledet med kraft og rigdom  på initiativ oplevede 
museet under hans hænder fra 1932 til 1963 en blomstring, for hvilken det
er ham den dybeste tak skyldig.

y 0  D y v e k e  H e l s t e d
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