Thorvaldsens Verbindiing m it Theaterkreisen ist

bekannt.37 Die

Reihe29 von Porträtzeichnungen und Porträtstichen nach Thorvaldsens
Vorlage, Dichter, Kritiker und Schauspieler vorstellend, kann jetzt um
ein Porträt von Samsoe (Abbildung 6) erweitert werden, dessen Z u ge von
seinem Grabrelief her bekannt sind, welches von Nicolai Dajon (1748-1823)
geschaffen wurde. Das Relief ist durch W ind und W etter verwischt, und
als Vergleich hat deshalb eine Radierung danach aus dem Jahre 1868 gedient (Abbildung 5).
U ber den Hintergrund dieser gezeichneten Porträts aus Thorvaldsens
Jugend hat sein Freund, der Theaterkritiker P. H. Haste erzählt:
»AuBer den eigentlichen Kunstwerken ... m odellierte er viele Porträts
en basrelief; ebenfalls zeichnete er solche en crayon, und seine Porträts
waren gut getroffen. Schon damals bewunderten Kenner, wie gut er es
verstehe, sogar dem Trivialsten Idealität zu verleihen, ohne dadurch die
charakteristische Ähnlichkeit des Porträts zu zerstören. Diese Arbeiten
muftte er gegen äufterst schlechte Bezahlung auf sich nehmen, teils u m
selbst leben, teils u m seine Eltern m it Hilfe fur den Haushalt unterstiitzen
zu können; denn der B eruf des Vaters reichte nicht aus; und der Mutter,
die er zweifellos am meisten liebte, fehlte oft das Notwendigste fur den
sehr ärmlichen Tisch.«34
Hastes Äufierungen bilden ebenfalls die Grundlage, daft man am 19.
N ovem ber 1970 Thorvaldsens zweihundertsten Geburtstag feiern kann,
obgleich es keine eindeutigen archivalischen Zeugnisse liber sein Geburtsdatum gibt. In einem B rie f35 an den Sekretär der Kunstakademie, Pro
fessor Just Mathias Thiele, der Thorvaldsens Biographie herausgab, schrieb
Haste 1830, er habe, verm utlich 1791 oder 1792, in einem Schreibkalender
den 19. N o vem b er 1770 als den Geburtstag des Bildhauers angefuhrt und
er habe dieses D a tu m entweder von Thorvaldsen selbst oder von dessen
Mutter.

Dyveke Helsted

Ubersetzt von Jens Honemann

Romerske g e m m e r i Thorvaldsens Museum
Den lille stribede agat (fig. 1), der kan dateres til den romerske republiks
sidste årtier, er lige som de to følgende g e m m e r indsat i en m oderne ring.
G em m ebilledet er interessant på grund af detaljerigdom m en. En kvinde
er frem stillet siddende foran en kurv, til den ene side ses et mindre træ,
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til den anden side et kornaks. Øverst i bil ledfeltet en vandret thyrsosstav,
hvorpå en krage har slået sig ned. M ellem kvinden og kurven en myre.
Som allerede påpeget al A. Furtwängler, i forbindelse m ed g e m m e r m ed
tilsvarende fremstillinger, lader Thorvaldsen-gem m en og dens talrige
paralleller (note 6) sig uden tvivl forklare gennem et lanuvisk sagn. Be
tydningsfuldt i denne forbindelse er fuglens art: en krage, Juno Sospitas
hellige fugl. Alt, søvnen i lunden, kornakset, m yren og kurven m ed kage,
stem m er overens m ed det antikke sagn. Men når endnu en person, en
hyrde f. eks., optræder som tilskuer til sceneriet på andre ellers lignende
gem m ebilleder, kan fremstillingen ikke længere betragtes som holdt
inden for ram m ern e af det ovennævnte sagn, i folge hvilket pigen skulle
opholde sig alene i gudindens hellige lund. Det er derfor værd at bem ærke,
at fuglen her snarere m å opfattes som en ørn (note 7). A. Alföldi har på
peget, at det m å dreje sig om Rea Silvia, som i en drøm gennem Jupiters
ørn fik åbenbaret sine efterkom m eres herredom m e. Med en tredie ræ kke
g e m m e r synes der snarere at være tænkt på Atia, Augustus5 m oder (E. Si
mon). Atia er her opfattet som Rea Silvia, m oder til den »nye Romulus«.
Slangen, som ses ledsage Atia, tilhører Apollon, i hvis helligdom begiven
heden finder sted.
Med udgangspunkt i Thorvaldsen-gem m en forsøger forfatteren nu en
gruppering af gem m ern e og deres varianter i overensstemmelse m ed de
tre ovennævnte fortolkningsm uligheder; fortolkninger som i faglittera
turen ofte er blevet sammenblandet.
På jkarneolgemmen (fig. 2) ses fremstillet et væ dderhoved liggende på
et rundalter. På den ene side af alteret står en kriger, på den anden side
er landskabet angivet m ed et træ, over hvis grene offerdyrets skind er
ophængt. En slange snor sig op ad træstammen. Det bemærkes, at skindet
er centralt placeret i billedkompositionen, hvilken blot yderligere bekræ f
ter den i sig selv nærliggende tanke, at fremstillingens emne er Jason, som
i det fjerne Kolchis forsøger at bortføre det gyldne skind. Den kostbare
g e m m e viser os altså et m ythologisk sujet, som i 2. og 1. århundrede f.Kr.
m å have været yderst populært (note 18). E11 m ere indgående analyse
viser, at gem m eskæ reren ikke desto mindre har indfojet elem enter fra et
andet hyppigt anvendt m otiv: en kriger m odtager et orakelsvar, stående
foran en af en slange omsnoet søjle.
Karneolen (fig. 3) er den bedste repræsentant for en sjældnere forekom 
m ende fremstilling, der gengiver Diogenes halvt skjult i sin »tønde«.
11*
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Diogenes samtaler m ed en anden filosof, som sidder over for ham, med
en åbnet bogrulle holdt frem foran sig. Den optrædende hund forstyrrer
ikke i et kyniker-miljo. Fremstillingen kendes fra hellenistiske relieffer og
terrakottalam per (note 20), samt fra nogle få g em m er fra den romerske
republiks tid (note 21).
På den lille sarder (fig. 4) ses gengivet en Poseidon m ed foden anbragt
på en skibsstævn. I den ene hånd en trefork, den anden er holdt om bag
hoften, og en kort kappe (chlamys) hænger ned fra armen. Når fremstil
lingen påkalder sig vor interesse, skyldes det, at den inden for glyptikken
viderefører en g a m m el type, som allerede optræder på etruskiske skara
bæer fra det 3. århundrede f.Kr. (note 23 og 27). Lignende fremstillinger
på g e m m e r og mønter, samt den velkendte statue i Lateran Museet, Rom
(note 24), om end indbyrdes varierende, m å form entlig anses for inspire
ret af en berøm t Poseidon-statue af billedhuggeren Lysippos. Lysippos's
arbejde er gået tabt, m en fremstillinger som de her nævnte kan give os
et indtryk af, hvordan originalskulpturen har set ud.
Peter Z a ^ off

Oversat af Torben Melander

“W o m an with Straw H at” .
The Hirschsprung Collection, Copenhagen, owns a beautiful portrait (fig. 1)
by C .W .E ckersberg, which according to tradition in the painter’s fam ily
is supposed to represent Anna Maria von Uhden, with w h o m Thorvaldsen
had two children. This supposition was repudiated several years ago by
Th. O pperm ann, form er director of Thorvaldsen’s M useum, w ho drew
attention to the fact that at the time when Eckersberg was in Rome, Anna
Maria von Uhden was over 40 years old, whereas the w om an portrayed
is clearly younger. He furtherm ore asserted that according to a reliable
contem porary source, Anna Maria von Uhden's eyes were black and not
grey as they are in the portrait. A drawing of Anna Maria von Uhden
when older shows no physiognomical likeness (fig. 2).
Since O p p erm an n ’s arguments are considered to be unanswerable, at
tention then focusses on the question o f w h o m the painting in that case
could represent, w ith the hope o f also finding a hitherto lacking definite
date for the portrait. It has been suggested that it represents Emélie, a
m odel w h o m Eckersberg used in Paris, but a comparison with another
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