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Det har været hævdet, at det bestem t ikke var sik

om fattende sam ling a f Thorvaldsen s værker i

kert, at Thorvaldsens M useum nødvendigvis sku l

København.

le komme til at ligge i København. Såvel Rom ,
M ünchen og Stuttgart har været nævnt som byer,

H jort beretter i sit brev, der var beregnet på at bli

der lige så godt kunne have rum m et museet, og at

ve og blev udgivet i København samme år, at han

det kun var en blanding a f resolut indgriben, ihæ r

nogle dage efter sin ankom st til Rom blev vist

dighed og fædrelandskærlighed, der til sidst gjorde

rundt a f Thorvaldsen selv i dennes, som H jort

udslaget, så det faktisk kom til at ligge i K øben

skriver »... 5 Skure, som ligge om kring en lille

havn.

Have«. I det ene a f atelierne stod frisen Aleksander

Thiele om taler, at Thorvaldsen i 1827 i et brev

den Stores indtog i Babylon, som Thorvaldsen havde

til prins Christian Frederik skriver, at han vil

udført til Palazzo del Q uirinale i 1812. På tilbage

udføre en sejrsgudinde på en trium fvogn, trukken

vejen, om det nu var til de andre »skure« eller til

a f to eller fire heste, i naturlig størrelse og bestem t

Thorvaldsens lejlighed i via Sistina, kom T h o r

til at støbes i bronze. »Et stort Arbeide« fortsæ tter

valdsen og H jort til at tale om bestem m elsen for

Thorvaldsen »paa hvilket jeg ikke blot vil anvende

alle de andre arbejder, der var undervejs i atelierne.

m in Tid, men ogsaa, ihvor kostbart det end vil bli

Og H jort fortsæ tter sit brev: »... og jeg hørte da,

ve, har isinde at anvende den Form ue, jeg hidindtil

med Sorg, hvorledes den Dandserinde gik til Wien,

har sam let mig«.1 O g Thiele fortsæ tter - »følgende

dette Basrelief til Frankfurt, hiint til Engelland,

de efterladte Spor«, som han udtrykker det - at

dette til M ünchen, denne Hebe atter til Engelland;

Thorvaldsen ville udføre denne gruppe for at den

denne Statue var i Pom m ern, hiin i N ordam erika

skulle krone et m useum , der dels skulle indeholde

osv. osv. Kun fire Skiver, med Basreliefs, a f simple-

Thorvaldsens egne modeller, dels de arbejder som

re M arm or end alle de andre, fordi de paa Facaden

han havde udført eller på egen bekostning ville

a f det nye Slot i Kjøbenhavn, ville blive udsatte for

udføre i m arm or sam t hans sam linger a f antikke

N ordens Regn og Slud, vare bestemte til mit

og moderne kunstsager. Og derefter den sigende

Fædreland«.3 Det er bittert for H jort at erkende, at

tilføjelse fra Thieles side: »... men, om dette M use

D anm ark må undvære den trøst, »det Geniale, det

um skulde være i Rom , i Kiøbenhavn, eller andet

M ægtige og det Underfulde i saadanne Værker«

steds, derom vidste man Intet, hvilket var ganske

kunne give hans land. M en han er klar over, at

naturligt, da Thorvaldsen selv endnu ikke vidste

regeringen ikke kan bestille et større værk hos

det«.2

T horvaldsen på grund a f krigene og bankerotten i

Her ligger vel kim en til en senere tids opfattel

1813. Det H jort selv ønskede var, at en »stor Fore

se af, at det ikke var givet, at København skulle b li

ning imellem mange Individuer a f de forskjællige

ve endem ålet for T horvaldsens sam linger. Det vil

Klasser, som kunde udtale det eenstemmige Folks

være interessant at se, om der reelt var tale om, at

M ening og Længsel, [det] vilde være meest sm i

museet lige så godt kunne have ligget i Rom ,

grende for Kunstneren, og behageligst for den

M ünchen eller Stuttgart.

nationale Følelse«.4

Men inden jeg kom m er dertil, synes det natur

O g det, der skal ønskes a f det eenstemmige

ligt at gøre ophold ved kunstkritikeren og fo rfat

folk, er at anskaffe en sam ling a f afstøbninger a f

teren Peder H jorts lille skrift fra 1818: Et par Ord om

alle Thorvaldsens værker. Den hører ifølge H jort

Thorvaldson. Uddrag a f et Brev, dateret 23 April 1818, fra

unæ gtelig hjem m e i D anm arks hovedstad. H jort

Hr. Hiort i Rom. Heri form uleres, så vidt det kan

har også forslag til, hvor sam lingen skal opstilles:

ses, for første gang den tanke at tilvejebringe en

»Den lange Sal, f.ex. i Thotts Palads [i dag Den
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franske Ambassade], hvor der nu findes et Meubelmagazin, vilde form odentlig let kunde leies«. Be
styrelsen for en sådan sam ling sam t vedligeholdel
sen a f den måtte Akadem iet tage sig a f Salen lå jo
lige ved siden af; og en sådan sam ling ville også væ
re a f værdi for Akadem iets unge elever.
N år det er nyttigt at opholde sig ved H jorts
brev fra Rom og hans forslag til en sam ling a f
Thorvaldsens værker i København, er det fordi,
hans forslag indeholder alle de elementer, der blev
karakteristiske for Thorvaldsens M useum , da det
endelig åbnede i København i septem ber 1848: En
offentlig sam ling, hvis hoveddel er en næsten fu ld 
stændig sam ling a f Thorvaldsens arbejder i gips,
etableret på baggrund a f en bred folkelig indsats
og med den nationale bevidsthed som væsentlig
drivkraft.
30 år skiller H jorts forslag og åbningen a f T h o r
valdsens M useum , og H jort synes ikke sidenhen at
have direkte forbindelse med den kreds a f perso
ner, der så aktivt fra begyndelsen a f 1830’erne arbej
dede for at få etableret et Thorvaldsens M useum i
København. M en den nære sam m enhæ ng mellem
Hjorts tanker og det faktiske T horvaldsens M use
um er værd at holde sig for øje, når man ser på de
forskellige m ulige placeringer a f et Thorvaldsens
M useum , der tilsyndeladende også var i spil i slu t

F i g . i . Bertel T h o rv al d se n : Jørgen Knudtzon. 1816. Gips.

ningen a f 1820’erne og op igennem 1830’erne.

H. 57,7 cm. T h o r v a l d s e n s Mu se u m.

Det ville unægtelig være interessant, hvis man ku n 
ne afgøre, om det ikke snarere var Thorvaldsens

ten Benjam in Wyatt for sagen. Wyatt var netop

idé med en sam ling a f afstøbninger i København

beskæ ftiget med den fornem m e opgave at bygge

end Hjorts. Og H jort blot derved var form idler a f

hertugen a f W ellingtons palæ i London, Apsley

et ønske, som Thorvaldsen naturligvis ikke kunne

House ved Hyde Park Corner, og det var hertil at

fremsætte selv. N år jeg sagtens kunne tro, at det

frisen skulle bestilles, stod det til Knudtzon. Wyatt

var Thorvaldsens snarere end H jorts idé, skyldes

mødte - med en introduktionsskrivelse fra K nudt

det, at H jort også i sit brev slog til lyd for, at man i

zon - Thorvaldsen i Rom i oktober 1818, men

D anm ark skulle igangsætte en subskription for at

bestillingen blev ikke til noget, da han hørte, at fri

kunne indkøbe et stort arbejde a f Thorvaldsen, og

sen allerede var bestilt i m arm or a f grev Som m ari-

dette arbejde skulle være Alexanderjrisen i m arm or,

va i december 1817 til opsæ tning i hans Villa Car-

opsat i den nye riddersal i C. F. Hansens C hristians

lotta ved Com o-søen.

borg. Vi véd med bestemthed, at Thorvaldsen net

Det problem fik også forfatteren Laurits Kruse,

op i årene 1816-18 form åede at få flere til at tage på

der var i Rom i som meren 1817. O gså han fik i

sig at få andre til at bestille frisen i m arm or hos

opdrag - denne gang hjemme i D anm ark - at søge

ham. I april 1816 forsikrede den norske liebhaver og

tilvejebragt en bred indsam ling, hvis m idler skulle

købm and, Jørgen Knudtzon Thorvaldsen om, at

bruges til at erhverve Alexanderjrisen i m arm or til

han med flid i England ville arbejde for, at nogen

opsæ tning på Christiansborg. I december 1817 lod

dér afgav bestilling på Alexanderjrisen i marmor.

Kruse udgå en opfordring til sine landsm ænd om

Og det lykkedes ham faktisk at interessere arkitek-

ved sam m enskud at tilvejebringe 15.000 scudi, så
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Fig . 2 . Palazzo Gi r au d, via

frisen kunne erhverves. Og det var ifølge Kruse bil

Conciliazione. Rom. F o t o 

ligt. T h orvaldsen ville ikke beregne sig noget

grafi 1998.

honorar for opgaven, kun indkøbet a f m arm oret
sam t udgifterne til dens bearbejdelse skulle man
betale for. Prins C hristian Frederik blev snart
optæ ndt a f projektet.
M en i begyndelsen a f februar 1818 nåede et brev
til København fra fru von H um boldt i Rom til
Friederike Brun i København, h vo raf det frem gik,
at Som m ariva allerede havde bestilt frisen i m ar
mor. Prins C hristian Frederik blev sur, skældte
Kruse ud og kunne vanskeligt bringes fra den idé,
at kongen a f D anm ark ville blive kom prom itteret
ved at m odtage en foræ ring fra sine undersåtter a f
en kopi, hvortil grev Som m ariva allerede havde
originalen. Senere blev sagen dog ordnet i m inde
lighed. M en subskriptionstanken m åtte opgives,
for at ingen skulle tabe ansigt. Frisen blev bestilt
alene a f regeringen, og i et reskript a f 15. ju n i 1818
beordredes S lo tsb yg n in g sk o m m issio n en til at
bestille frisen hos Thorvaldsen.
D a H jort i sit trykte brev fra Rom slog til lyd
for at erhverve frisen i m arm or til København via
en folkelig indsam ling, var det således allerede
næsten besluttet. Kunne Thorvaldsen form å så
mange til at arbejde for sig, kunne han vel også via
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H jort fremsætte ønsket om en sam ling i K øben

valdsens bankier, Torlonia, havde købt det. Thiele

havn. M en selvom det er fristende at tro det, kan

var dog også i Rom fra efteråret 1823 til efteråret

det ikke dokumenteres.

1825 og kunne have fået sam m e inform ation som
Høyen, men om taler det ikke.

Første gang efter 1818, hvor T horvaldsens M useum

Om paladset kan der siges i al korthed, at det

igen nævnes på tryk, er i Høyens lille skrift Om

blev opført i begyndelsen a f 1500-tallet, og ingen

Thorvaldsen og hans Museum, der blev udgivet i 1837 i

ringere end Bram ante har været tilskrevet som

anledning a f den indbydelse eller subskription, der

arkitekt, mens andre foreslår den noget mindre

var iværksat for at sam le penge ind til T h o rvald 

kendte arkitekt Andrea di Bregno. Paladset havde

sens M useum , det m useum vi kender i dag. Høyen

skiftende ejere, det var en overgang bolig for den

gennem gik forhistorien for tankerne om et m use

engelske am bassadør ved Pavehoffet. I 1720 blev

um og skriver: I tidligere dage - uden at det an gi

det solgt til grev Pietro G iraud, og hans fam ilie eje

ves hvornår - skulle Thorvaldsen have ønsket at

de paladset frem til 1816, hvor det solgtes til La

købe et palads i Rom , en a f Bram antes prægtige

Fabbrica di San Pietro, der altså igen solgte det i

bygninger. Dette palads ville han indvendig lade

m arts 1820. Senere kom paladset til at rum m e

bemale efter tegninger a f Asm us Jakob Carstens,

arbejder a f Thorvaldsen bestilt i 1830’erne a f G io 

og dér ville Thorvaldsen så opstille sine arbejder.5

vanni R aim ondo Torlonias søn Allessandro Torlo

Senere, i Thieles Thorvaldsens Biographi, bd. 3, udgi

nia, men det er en anden historie.

vet 1854, får vi præciseret, at det palads, det drejede

Det har altid undret mig, at Thorvaldsen - på

sig om, var Palazzo G iraud på Piazza Scossacavalli

det tidspunkt Thiele nævner - 1827 - virkelig sku l

i Borgo Nuovo øst for S. Pietro. Paladset ligger der

le have h aft til hensigt at købe et palads i Rom og

endnu, nu blotlagt ud til via C onciliazione på vej

dels lade det udsm ykke med m alerier efter tegnin

op til Peterskirken.

ger a f Carstens og dels at lade det indrette til sit

Der er uenighed mellem Høyen og Thiele om,

eget m useum . Den undren er begrundet i den a f

hvornår Thorvaldsen skulle have haft denne tanke.

gørende forskel, der er i hele dette projekt og det,

Høyen skriver, at Thorvaldsen allerede for mere

der faktisk blev til Thorvaldsens M useum i K øben

end 12 år siden - og det skulle så have været før

havn. I Rom ville museet helt og holdent være ble

1825, da hans lille skrift om Thorvaldsen blev udgi

vet til på initiativ a f Thorvaldsen selv og betalt a f

vet i 1837 - havde opgivet tanken og allerede da

ham selv. Hvor var nationalfølelsen og fæ drelands

havde lagt sig fast på at efterlade alle sine ku nstsa

kærligheden henne? Og hvordan ville det være

ger til sine landsm ænd. Thiele skriver, at det var i

med offentligheden i et sådant privat palads? Men

1827, at Thorvaldsen var ude for at se Palazzo G i

på den anden side er netop fædrelandskærligheden

raud, der netop var til salg på det tidspunkt, og at

nok i nogen grad grad blevet tillagt Thorvaldsen a f

Thorvaldsen i en tid skulle have overvejet med sig

andre for at styrke og begrunde bestræbelserne på

selv og sine venner, om han skulle købe det til sit

at etablere et m useum i København.

m useum .6

M en det kan også undre, at Thorvaldsen skulle

N år Høyen mener, at Thorvaldsen allerede for

have haft tanker om at købe et palads i Rom og

mere end 12 år siden havde bestem t sig til at efter

indrette det til m useum - hvis han få år forinden,

lade alle sine kunstsager til sine landsm ænd, er det

ved H jorts besøg i Rom, måske har fostret eller i

jo fordi, Høyen netop i 1825 var i Rom og ofte m ød

hvert fald billiget H jorts bestræbelser på at tilveje

tes med Thorvaldsen. Og Høyens bem ærkning om,

bringe en sam ling i København med de særlige ka

at Thorvaldsen tidligere end 1825 skulle have haft

rakteristika, der tidligere har været nævnt. Endelig

tanker om at købe Palazzo G iraud understøttes af,

er det jo ofte nævnt i kilderne, at Thorvaldsen

at paladset faktisk skiftede ejer allerede i m arts

skulle være inderligt im od at »købe sig fast« i Rom.

1820.7 Og køberen var Giovanni Raim ondo Torlo-

Dér levede han som på rejse, lejede sig ind og ejede

nia, stam faderen til den familie, der stadig ejer pa

- bortset fra sam lingerne - ikke bohave a f nævne

ladset. Og der er ikke - m ig bekendt - overleveret

værdig værdi endsige om gav sig med det repræsen

andre udsagn end Thieles om, at paladset skulle

tative apparat, det kunne forventes a f en fyrste i

have været til salg igen så kort tid efter, at T h o r

kunsten. Tværtim od er det spartanske og ganske
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F i g . 3. Bertel Th or v al ds en

uprætentiøse flere gange fremhævet som kendeteg

Kronprins Ludwig a f Bayeren.

nende T horvaldsens bolig i via Sistina.

1818. Ma rm or . H. 67,9 cm.
T h o r v al d s en s Mu se u m.

M en hvis Thorvaldsen har gjort sig tanker om
at købe Palazzo G iraud allerede før 1820 (da palad
set faktisk blev solgt i m arts 1820, var Thorvaldsen
som bekendt på en a f sine få længere rejser uden
for Italien, til D anm ark), stiller sagen sig noget
anderledes med hensyn til en m ulig m otivation for
at indrette sig rum m eligere i Rom.
D er kunne jo være grunde nok for ham til at

20

STIG MISS

blive dér. De samme grunde, der dybest set holdt

udføre i M arm or paa egen Bekostning. N aar jeg

ham tilbage fra at rejse tilbage til D anm ark allere

hertil lægger min Sam ling a f antike og moderne

de i 1803 efter udløbet a f hans 6-årige stipendie fra

Kunstsager, der daglig form erer sig, saa haaber jeg,

Kunstakadem iet: Den antikke kunsts nærvær, for

istedetfor Penge, at efterlade en tem m elig udvalgt

billede og inspiration for hans egen kunst. De til

Sam ling, hvorm ed jeg, ogsaa efter min Død, haa

rejsende fra hele Europa og derm ed Thorvaldsens

ber at virke til det Skiønnes og en ægte K unstdan

vigtigste kunder. I Rom havde T horvaldsen opnået

nelses Udbredelse«.8 Hvor denne sam ling skulle

sin kunstneriske position, og dér havde han hele

efterlades skrives altså ikke, og prins Christian Fre

sit fortsatte værk om kring sig sam t ikke m indst

derik er taktfuld nok i sit svarbrev til ikke at spør

ateliererne og de mange medarbejdere.

ge direkte om det, selvom han roser Thorvaldsen

En grun d mere til at blive i Rom kunne også

for tanken om at efterlade sig sam linger og i sæt

være den fortsatte konkurrence med Canova ikke

ningen lige efter så gerne vil se Thorvaldsen igen i

på m otiv og udform n in g for det enkelte værk, men

Fæ drelandet.9

på synligheden som kunstner. Canova fik som den

Det blev Jørgen Knudtzon, der skubbede sagen

første sam tidige kunstner opstillet en skulptur -

videre frem m od den afgørelse, der allerede tegne

Perseus med Medusas afhuggede Hoved - i Belvedere-

de sig. I februar 1828 var han som ofte før i Rom -

gården i Vatikanm useet i 1802 netop på den plads,

han havde desuden en bolig i N apoli - og han må

hvor tidligere ingen ringere end Apollon Belvedere

have erfaret om Thorvaldsens tanker om et m use

havde været anbragt. Den var blevet b ortført i 1797

um. Han har også erfaret, at grev C onrad Rantzau-

fra Rom a f de franske troppper til Paris for at ind

Breitenburg var undervejs til Rom som cicerone

gå i Louvre, senere benævnt M usée Napoleon. C a

for den unge prins Frederik (senere Frederik VII),

nova havde også en anden m useal tilknytning til

og han pressede Thorvaldsen til at give grev Rant-

Vatikanet ved som »generalinspektør for antikkens

zau et ærinde at frem føre for Frederik VI hjem m e i

kunst« at forestå arbejdet med indretningen a f

D anm ark. D et op d rag m åtte n aturligvis være

M useo C hiaram onti i begyndelsen a f 1800-tallet og

uofficielt og gik i al sin enkelhed ud på, at T h o r

bygningen a f Braccio N uovo fra 1817, to a f galleri

valdsen ville efterlade både sine egne værker - i

erne i Vatikanm useet.

gips eller m arm or - og sam linger a f ældre og nyere

Endelig kunne der jo være en rent praktisk

kunstværker til opbevaring i København, hvis rege

grund for Thorvaldsen til at indrette sig rum m eli

ringen ville sørge for et passende opbevaringssted

gere. Hans lejlighed i via Sistina m å have været

og tilstå hans datter en pension. Kongen blev na

proppet med malerier, tegninger, kobberstik, a f

turligvis begejstret, gav sit uforbeholdne tilsagn,

støbninger og ikke m indst antikke genstande.

og det fik Thorvaldsen at vide i foråret 1829 ved et

Vi kunne altså nok finde begrundelser for

brev fra Jo n as Collin. Derm ed var sagen i virkelig

Thorvaldsen til at købe Palazzo G iraud om kring

heden afgjort, om end der gik længe, inden T h o r

1820, men næppe i 1827. H an gjorde sig dog i høj

valdsens M useum også blev en realitet. U darbej

grad tanker om et m useum netop på dette tids

delse a f planerne til museet, valg a f arkitekt, tilve

punkt. Men begrundelserne var helt anderledes. I

jebringelse a f m idler til bygningen a f m useet sam t

årene om kring 1826-28 har Thorvaldsen tilsynela

selve byggeperioden fra 1839 til 1848 er en lang og

dende gjort status: Han var færdig med de bestil

kom pliceret historie, der ikke skal berøres nærm e

linger, der havde m åttet vente så længe, Jason til

re her.10

Thom as Hope, der var bestilt allerede i 1803 og Ado
nis til Ludw ig I a f Bayeren bestilt i 1808. Og T h o r

Hyppigere end Rom har M ünchen været nævnt

valdsen var godt undervejs med flere store m onu

som den by, der var tættest på at skulle være hjem 

menter, de store rytterstatuer til Warszawa og

sted for Thorvaldsens M useum . Det begrundes

M ünchen og gravm onum entet for Pius VII til S.

med, at Thorvaldsen rent faktisk på et tidspunkt

Pietro. Og man m å vel opfatte det som et meget

m å have givet udtryk for, at han ville forære

kraftigt signal, når han i det tidligere om talte brev

størstedelen a f sine originalm odeller til Ludw ig I

til prins Christian Frederik skrev: »Jeg har desuden

til opstilling 1 M ünchen. Det frem går indirekte a f

mange andre Arbeider, som jeg har udført, eller vil

et brev fra billedhuggeren Ludw ig Schwanthaler til
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Thorvaldsen dateret april 1835.11 Heri refererer

dier henstaaende Arbeider, skal følge en nøiere

Schwanthaler, at han har fortalt kongen, at han

D etaille«.12 M en hvis det var hensigten, harm one

»engang i Rom« har hørt Thorvaldsen sige, at han

rer det jo tem m elig dårligt med, at Thorvaldsen

ville forære størstedelen a f m odellerne til M ü n 

allerede fra Frederik VI, ved Grev Rantzaus for

chen. Ludw ig er naturligvis blevet begejstret, og

m idling, havde ønsket og opnået et tilsagn om til

Schwanthaler fortsætter for egen regning i brevet,

vejebrin gelsen a f et T h o rvald sen s M useu m i

at der over for Glyptotheket i M ünchen, der netop

København.

er under bygning, opføres et »M useum for K unst

Så når Thorvaldsen i sit første testamente kun

udstillinger« [sic!], og det ville være stedet at place

taler om at give sine samlinger til D anm ark og ikke

re Thorvaldsens modeller. H vornår Thorvaldsen

sine egne værker, kan det da også have den helt

skulle have sagt det, meldes der ikke noget om , og

naturlige forklaring, at han først vil se, hvor langt

den ubestemte form kan meget vel være et slør

begejstringen for m useum stan ken i D an m ark

over, at udtalelsen er faldet for så længe siden, at

kunne bære. Thorvaldsens skepsis til det sidste,

Thorvaldsen ikke længere med rim elighed ville

om det nu også ville lykkes at gennemføre m use

kunne kræves til regnskab for den.

um sbyggeriet i D anm ark, frem går a f et brev som

M en en form odning om, at M ünchen kunne

G ottlieb Bindesbøll sender hjem til sin onkel Jon as

være blevet T horvaldsens og måske Thorvaldsens

Collin. Her citerer Bindesbøll Thorvaldsen for at

M useum s hjemby, understøttes også af, at Ludw ig

have sagt: »... nu vil de ogsaa have alt og saa vil de

i november 1830 utålm odigt spurgte, om hans til

ogsaa beholde m ig selv, der hjem me ...« og »...Ja jeg

bud til Thorvaldsen om at kunne bosætte sig i

skal da ogsaa sende alt alt men ikke førend de

M ünchen, undervise på akadem iet, få løn som en

haver et Lokale at sætte det i! at det ikke skal kom 

m inister og titel som statsråd ville blive modtaget.

me til at staa i en Kjelder«.13 Tidsm æ ssigt er vi nu

Det var kulm inationen på mange års bekendtskab

helt frem m e ved april 1837. Kun en m åned tidlige

og anerkendelse a f Thorvaldsen fra Ludw igs side

re, d. 18. m arts 1837, har Thorvaldsen afgivet den

både i kronprinsetiden og som konge. Allerede i

endelige erklæ ring om, at alle hans sam linger

1808 havde han som nævnt bestilt figuren Adonis,

inklusive m odellerne til hans egne værker, skal til

og andre store bestillinger var H ertugen a f Leuch-

falde det kom m ende m useum i København.

tenbergs m onum ent i M ichaelskirche i M ünchen,
rytterstatuen a f K urfyrst M axim ilian til Wittels-

I endnu en by havde m an forventet sig et T h o r

bacher Platz ligeledes i M ünchen. Og talrige er be

valdsens M useum eller i hvert fald betydeligt mere,

retningerne om Ludw igs og T horvaldsens samvær

end m an fik. Det var Stuttgart. Her havde T h o r

i Rom , ligesom Thorvaldsen, en anden a f de få

valdsen ikke et direkte bekendtskab med potenta-

gange han forlader Rom under sit lange ophold i

ten, kongen a f W ürttem berg, W ilhelm I, men nok

byen, netop tager til M ünchen i februar 1830 for at

til kunstnerne i byen, først og frem m est Joh an n

deltage i opstillingen a f Leuchtenbergs m o nu 

H einrich Dannecker, hvem han besøgte i Stuttgart

ment. Det var givet under dette ophold, at Ludw ig

på vej hjem til København i 1819. i 182o’ernes første

fremsatte sit tilbud.

halvdel havde tre unge billedhuggere fra Stuttgart,

M en Thorvaldsen tog ikke im od tilbuddet om

under Thorvaldsens supervision, arbejdet i hans

at undervise og bosætte sig i M ünchen, og han gav

atelier og efter hans skitser, med evangelist-skulp

ikke sine originalm odeller til det nye m useum .

turerne til kapellet på Rotenberg uden for Stu tt

Han kan dog have overvejet det nøje. Hans første

gart,14 og for den indsats fik Thorvaldsen en orden

testam ente fra d. 8. august 1830 om fatter netop

a f den württem bergske konge. I maj 1830 opfordre

ikke hans egne værker, men kun malerier, tegnin

des Thorvaldsen fra »en kreds a f borgere« i Stu tt

ger, medaljer, grafik, antikker og bøger. Disse sam 

gart til at udføre en statue a f byens store digter,

linger skænkes til gavn for »Konst og Videnskabe

Friedrich Schiller, til opstilling i byen. Thorvaldsen

lighed i D anm ark«. Hans egne værker kunne for så

var færdig med gipsm odellen i 1837, og på 20-års

vidt godt være tiltæ nkt M ünchen eller Stuttgart,

dagen for Schillers død blev skulpturen afsløret i

som jeg skal kom m e ind på om lidt. I testam entet

maj 1839. K ort før færdiggørelsen a f gipsm odellen

nævnes det blot at »med Hensyn til de i mine Stu 

fik Thorvaldsen nok en orden a f kongen.
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I brevet, hvori han takker med dybeste respekt,

Sam m enfattende kan det hævdes, at Thorvaldsen

im ødekom m er han det ønske, han har hørt, man

har h aft tanker om at købe et palads i Rom og

har i Stuttgart om at eje nogle modeller, som der

opstille sine sam linger dér, men næppe som et

står, til hans værker.15 Og T horvaldsen vedlægger

m useum og efter m it skøn på et tidligere tids

en liste over de arbejder, han har fremsendt til

punkt end før hen antaget. Han har om krin g 1825

Stu ttgart. D irektion en for akadem iet takkede

allerede overvejet at skænke sine sam linger til D an 

um iddelbart efter, og med D annecker i spidsen

m ark, og det udm øntede sig i forhandlingerne

afgav m an den hensigtserklæ ring at lade T h o r

med D anm ark allerede i 1827-28. D a Ludw ig I hen

valdsens kostbare forsendelse opstille i en ny kunst

vendte sig, var det allerede afgjort, og hverken her

bygning som et Museum Thorvaldsen. Og T h o rvald 

til eller til Stuttgart synes Thorvaldsen reelt at

sen har åbenbart lovet endnu en sending. Det blev

have overvejet at skænke sine originalm odeller

han m indet om også efter, at han havde forladt

eller m arm orskulpturer udført for egen regning.

Rom i august 1838. I et brev til ham i København

Thorvaldsens M useum var aldrig i reel fare for

skrev den württem bergske gesandt i Rom , Karl

ikke at kom m e til at ligge i København.

Kolb, at man gerne ville have tilsendt de arbejder,
»... über welche kein Zweifel entstehen kann, das
Sie selbige wirklich bezeichnet hatten, als die 2
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SUMMARY

where this is done, only the collections are m en
tioned, and not Thorvaldsen’s own works, but

Thorvaldsens Museum
From Rome to Copenhagen

T h o rvald sen was sceptical as to w hether the

Rome, M unich and Stu ttgart have all been m en

to fruition, and he m ight well have decided to wait

tioned as cities that could have provided hom es for

and see with regard to the prom ise o f a home for

the Thorvaldsen M useum that was finally sited in

his works until he was certain that the m useum

Copenhagen. The D anish art historian, Niels Lau

was in fact going to be established. In later wills,

ritz Høyen, and T horvaldsen’s m ost im portant

Thorvaldsen bequeathed all his works to D en

biographer, Ju st M athias Thiele, both m aintain in

m ark, and the decision to site the m useum in

publications from 1837 and 1854 respectively that

Copenhagen was in reality taken by the spring o f

Thorvaldsen had intended to acquire a palace in

1829. However, Thorvaldsen m ight have suggested

Rom e and have it fitted out as a m useum for his

that he would give m ost o f his original models to

own works and collections and to have it decorat

be put on display in M unich. This emerges from

ed with paintings based on drawings by Asm us

statem ents from the sculptor Ludw ig Schwanthal-

Jacob Carstens. Thiele gives the precise in form a

er, who was King Ludw ig I o f Bavaria’s agent in

tion that the palace in question was the Palazzo

Rome. And during Thorvaldsen ’s stay in M unich

G iraud in the Piazza Scossacavalli (now the Palaz

in Febru ary 1830, Ludw ig is believed to have

zo Torlonia in the via Conciliazione). Both Høyen

offered him the opportunity to settle in M unich,

and Thiele were in Rom e in the 1820s and knew

teach in the Academy, receive a m inister’s salary

Thorvaldsen particularly well. However, they dis

and be given the title o f Hofrat, all in order to tie

agree to some extent on when Thorvaldsen was

him close to M unich and presum ably not com 

thinking o f buying the Palazzo Giraud. Høyen

pletely unconnected with the wish also to ensure

believes that he had already given up the idea by

the possession o f a large part o f T horvaldsen’s

1825, while Thiele believes that it was in 1827 he was

original m odels for the city. But Thorvaldsen did

preoccupied with it. The palace was in fact sold in

not accept the offer and neither did he give his

M arch 1820 by the Fabbrica di San Pietro to G io 

original m odels to M unich; he had in fact already

vanni R aim ondo Torlonia, and there is nothing to

made other arrangem ents for them. On the basis

suggest it was for sale again at the time when,

o f a rem ark by Thorvaldsen, Stuttgart, too, appar

according to Thiele, Thorvaldsen wanted to buy it.

ently hoped to acquire a considerable representa

It is argued in this article that T horvaldsen m ight

tive selection o f Thorvaldsen’s original models to

well have intended to buy the palace, but at a date

exhibit in a m useum dedicated exclusively to T h o r

far earlier than Thiele assumes. At the time when

valdsen, but a rather disappointed city had to

Thiele believes he wanted to buy the palace, T h o r

accept that w hat he sent to Stuttgart consisted

valdsen was, however, seriously considering the

m ainly o f casts o f works done in marble. However,

future hom e o f his works and collections. But

S tu ttg a rt

those thoughts were exclusively concerned with a

T horvaldsen ’s works outside Copenhagen, even

home in D enm ark, and as early as the spring o f

though they were alm ost exclusively in the form o f

1829 Thorvaldsen obtained a prom ise from the

casts. The collection disappeared during the Sec

Danish king Frederik VI that the governm ent

ond World War. The article reaches the conclusion

would ensure a suitable place in which to keep

that there was never any real suggestion that T h o r

Thorvaldsen ’s collections and guarantee a pension

valdsens M useum should be sited anywhere other

for his daughter, i f Thorvaldsen donated the col

than in Copenhagen.

lections to D enm ark. In T h orvaldsen ’s first will,
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m useum project in D enm ark would in fact come

acquired

the

largest

selection

of

