
Thorvaldsens slangering -  en drillepind
»Tag den ring og lad den vandre ...«

A f Torben Melander

I oktober 2006 åbnede T horvaldsens M useum  ud

stillingen 2 + 7 1  m useets rum ræ kke til sæ rudstillin 

ger. Sam m en med T horvaldsens sam ling a f  rom er

ske terrakottalam per og allehånde antikke m asker 

viste udstillingen også hans sam ling a f  antikke 

sm ykker.1 Selvom  T horvaldsens antikke slangering 

a f  guld  (fig. 1) ikke indgår i T horvaldsens Antik- 

sam lm g, men er en del a f  den ganske om fangsrige 

sam ling a f  thorvaldseniana -  genstande, som  har 

været Thorvaldsens personlige ejendele eller haft 

den ene eller den anden relation til T horvaldsens 

liv -  så var ringen selvfølgelig med på udstillingen.2 

Endda som  pointe vue sam m en m ed Eckersbergs 

thorvaldsenportræ t fra 1820 (fig. 2)3 straks den be

søgende nærm ede sig udstillingen gennem  tvær

korridoren.

Her skal ringens historie fortælles, sådan som  

de m ange thorvaldsenportræ tter fortæ ller den, og 

sådan som  to a f  T horvaldsens b iografer J. M. T h ie

le og Baronesse Stam pe ved at berette. For ringens 

herre -  T horvaldsen  -  har som  i så m ange andre 

sam m enhæ nge taget sin version m ed sig i graven, 

men dog vedkendt sig ejerskabet ved et par gange 1 

sit sene liv at have portræ tteret sig m ed den nævn

te ring.

Som  ved så meget andet ved T horvaldsens slan

gering er også dens status som  antikvitet blevet be- 

tvivlet både på grund a f  dens ud form n in g  og på 

grund a f  guldets lød.4 At den type slangeringe 

fandtes i antikken er nu nem t at bevidne. De fore

kom m er ganske talrigt i fundene fra H erculaneum  

og Pom pei fra det 1. årh. e.Kr. og er afledt a f  en ring

type, som  kendes fra de tre foregående århundre

ders hellenistiske sm ykkekunst.5 Den gengivne 

slangeart er antagelig a f  cobrafam ilien  bl.a. vel

kendt i Æ gypten og ægyptisk kunst og derfor i sin 

oprindelse ægyptisk eller ægyptisk inspireret med 

relation til isiskulten. Som  også ved thorvaldsen- 

ringen er slangeringenes hoveder altid drejet udef

ter vinkelret på ringbåndet. Halen kan være drejet i 

kunstfæ rdige sløjfer eller som  ved Thorvaldsens

Fig. i. Thorvaldsens slangering. Guld. Diam. 2,23 cm. 
i. årh. e. Kr.? Thorvaldsens Museum. N  190.

ring blot løbe ud i en svag bølgeagtig bugtning. På 

gengivelsen a f  et udvalg a f  guldsm ykker i de gam le 

sam linger i M useo Borbonico, nu M useo Archeolo- 

gico, i N apoli (fig. 3)6 forekom m er bl.a. en ring a f  

denne type dog uden at være identisk m ed thor- 

valdsenringen.7 I øvrigt dokum enterer planchen, 

hvor populæ r slangeform en var, her som  arm- og 

fingerring, hvilket jo  um iddelbart er ganske n atu r

ligt, når m an betænker en slanges evne til at sno 

sig. En tilsvarende arm ring, som  den der »snor« sig 

om krin g  fingerringen gengivet set fra oven og 1 

profil, forekom m er i T horvaldsens A n tiksam lin g8 

blot i bronze og m ed begge ender afsluttet i slange

hoveder, ligesom  fingerringen øverst på planchen, 

en ringtype som  ligeledes hyppigt forekom m er i 

fundene fra  de to Vesuv-byer. O gså denne ringtype 

findes 1 T horvaldsens A ntiksam ling, denne gang i 

sølv.9 Slangesm ykkernes popularitet har sikkert 

mere været begrundet i deres form odede apotropæ- 

iske (ondtafværgende) virkning, end de har været
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Fig. 2. C. W. Eckersberg, B. Thorvaldsen. Brystportræt med udsnit a f  statue. H. hånd hviler på hammeren; slange
ring på lillefingeren. København 1820. Olie på lærred. Thorvaldsens Museum. B 454.

opfattet som  ren sm ykkefunktion. Sådan bliver 

fund a f  slangeringe 1 m indre lødigt m etal end guld 

og sølv i hvert fald udlagt, jf. fundet a f  en slange

ring i bronze i et slaverum  1 P. Fannius Synistors 

villa uden for Pom pei.10

Hvad angår thorvaldsenringens farve, er en 

sam m enligning med m ange a f  specielt de rom erske 

guldsm ykker i Thorvaldsens antikke sm ykkesam 

ling tilstræ kkeligt til at overbevise om, at ringens 

lød ikke adskiller sig fra meget andet antikt guld.
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Fig. 3. Museo Borbonico bd. II, 1825, pl. XIV. Thorvaldsens Museum. M 48. Guld- og sølvsmykker, overvejende fra 
Pompei, i. årh. e.Kr.
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Proveniensoplysningen på T horvaldsens slange

ring er da også um iddelbart ganske tilforladelig, så 

tilforladelig en oplysning nu kan være, når den 

udelukkende hviler på erindring. Kilden er de ne

denfor om talte erindringer a f  T horvaldsens b io

g ra f  Ju s t  M athias T hiele,11 om  hvem det gode bl.a. 

kan siges, at han var særdeles om hyggelig med sine 

oplysninger. Thiele, som  m å have overleveringen 

direkte fra T horvaldsen , ved at berette, at T h o r

valdsen har fået ringen a f  M adam e M urat, N ap o 

leons yngste søster M aria  A nnunziata, siden kaldet 

Caroline, som  i 1800 som  18-årig blev g ift med Jo a 

chim  M urat, succesrig anfører a f  N apoleons rytteri 

og i 1808-1815 Joach im  1, konge a f  Begge Sicilier 

(Syditalien og Sicilien). Joach im  efterfu lgte N ap o 

leons ældre broder Josep h , ved hvis indsættelse i 

1806 Ferdinando 4, a f  huset Bourbon, og M aria  C a

rolina -  M aria  Theresias datter og M arie Antoinetts 

søster -  sam t deres h o f havde søgt tilflugt i Paler

mo på Sicilien godt beskyttet a f  den engelske flåde. 

Faktisk lykkedes det aldrig  M urat at indtage Sic i

lien, hvorfor titlen, konge a f  Begge Sicilier, var en 

titel mere a f  navn end a f  gavn.

Som  bourbonerne før og efter napoleoninter- 

mezzoet foranstaltede også M urat-fam ilien  u d 

gravninger 1 Pom pei, så der var rig lejlighed til at 

gøre fund  også a f  den her nævnte art enten i begra

velsesgaden uden for H erculanerporten eller i by

ens huse. N ogle a f  udgravningernes resultater er 

frem lagt i et to-binds pragtværk i folie udgivet a f  

arkitekten François M azois og dediceret a Sa Majesté 

la Reine des Deux-Siciles.11 Skulle det være, havde 

Caroline vel også rig lejlighed til at tage for sig a f  

det, som  tidligere var hentet hjem a f  bourbonerne 

fra Pompei og ikke m edtaget på flugten til Paler

mo. Joach im  M urats kongetid fik en brat ende på 

grund a f  N apoleons abdikation  og egne højtflyven

de drøm m e om  at blive konge over et sam let Ita

lien. Under opgøret med revolutionen og den efter

følgende napoleonstid  ud fra det såkaldte legitim i

tetsprincip, hvilket vil sige, at m agten blev givet til

bage til de tidligere kongelige ejere, blev der gjort 

kort proces med Joach im  M urat, der under endnu 

et eventyrligt kupforsøg  blev taget til fange i Pizzo 

i Calabrien og um iddelbart efter henrettet ved 

skydning d. 13. oktober 1815.

Inden da var Caroline, nu atter M adam e M urat, 

sam m en med sine børn på den engelske fregat Tre

mendous blev sejlet til Triest. Under navn a f  G revin

de a f  F ipona (anagram  for N apoli) og under streng 

observation a f  det østrigske politi boede hun dels i 

Triest, dels på slotte i den sydlige del a f  Ø strig, ind

til hun 1 1832 på grund  a f  m ulighed for udbrud  a f  

kolera i Triest fik lov til at slå sig ned i Firenze, den

gang byen for Europas m ange expatrierede.13

Så, har T horvaldsen  fået slangeringen a f  M ada

me M urat, og det har vi ingen grund til at betvivle, 

m å han efter al sandsynlighed have fået den før 

M urat-fam iliens deroute fra og med foråret 1814. Få 

m åneder tidligere, i januar/februar 1814, havde T h o r

valdsen fået tildelt Den Kongelige Orden a f  Begge Sici- 

lier etcM  Årsagen til denne udm ærkelse frem går ik

ke, m en er da udtryk for en forbindelse, som  tid li

gere eller sam tid igt kan have givet anledning til for

æringen a f  slangeringen.15 Hvis billedoverleverm - 

gen er 1 overensstem m else med den faktiske brug, 

er T horvaldsen  først begyndt at gå med ringen 

1819/20. M åske Thorvaldsen  indtil da har h aft rin

gen indlem m et i sin A ntiksam ling og først med 

henblik på den forestående rejse til D anm ark, for 

at forhandle kontrakter om  de kom m ende udsm yk- 

nm gsopgaver til København, taget ringen fra til 

eget brug for at være under dens beskyttelse. N år 

Thorvaldsen , som  det vil frem gå a f  det følgende, 

ganske ofte kunne forære ringe bort, kunne han vel 

også give sig selv en ring. M åske den nyligt over

ståede forlovelse med M iss M ackenzie også skulle 

m anes i jorden. Forlovelsesring udskiftet med slan

gering?16

At hverken forlovelsesringen eller slangeringen var 

T horvaldsens første ring frem går a f  portræ tterne 

a f  Thorvaldsen i Italien fra før rejsen i 1819/20. S å 

ledes det vel betydeligste thorvaldsenportræ t over

hovedet, C. W. Eckersbergs portræ t a f  Thorvaldsen 

i San Luca A kadem iets professordragt fra 1815.17 

Thorvaldsen  sidder m od h. med den v. hånd med 

ring på ringfingeren lagt frem  over h. arm , hvorved 

ringen med en oval, indfattet sten eksponeres kraf- 

tigst m uligt (fig. 4). Sam m e ring ses på Vogel von 

Vogelsteins sam tidige og stort set enslignende 

thorvaldsenportræ t. O g ikke så underligt da T h o r

valdsen m å have siddet for begge malere på én og 

sam m e tid. Ringens lysblålige skær gengiver skæret 

a f  en safir. Thorvaldsens forærede, kort efter por

trættet var færdigt, ringen til Eckersberg. Her om se 

længere frem m e (s. 109).

A f  andre portræ tter med ring før eckersberg-
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Fig. 4. C. W. Eckersberg, B. Thorvaldsen, siddende, 
knæstykke. Detalje, v. hånd med guldring med safir 
på ringfingeren. Rom 1815. Olie på lærred. Det kgl. 
danske Akademi, København.

portræ ttet fra 1820 har vi R. Suhrlandts portræ t 

eller rettere portræ tter fra 1810, for portræ ttet eksi

sterer 1 to versioner (katalogen nedenfor s. 110). I 

begge gengivelser er T horvaldsen  vist indtil neden 

for brystet med den højre hånd med ring på ring

fingeren anbragt på hovedet a f  T horvaldsens statue 

Adonis fra 1808, bestilt a f  kronprins Ludw ig a f  

Bayern. Den relevante detalje a f  det tidligste a f  de 

to portræ tter er gengivet fig. 5. I forhold til ringen

Fig. 6. F. L. Catel, Kronprins Ludwig a f  Bayern og 
Thorvaldsen m.fl. på vinstuen »Raffaels Stanzer«. Detalje, 
Thorvaldsens v. hånd med ring (uspecificeret) på 
lillefingeren. Rom 1824. Olie på lærred. Neue Pinako- 
thek, München.

Fig.5. R. Suhrlandt, B. Thorvaldsen. Detalje, h. hånd 
på hovedet a f  Adonis. Guldring med karneol ? på h. 
hånds ringfinger. Rom 1810. Olie på lærred. 
Thorvaldsens Museum. B 422.

på Eckersbergs og Vogel von Vogelsteins portræ tter 

er ringbåndet hos Suh rlan dt lidt anderledes ud for

met, idet båndet op til indfatningen afsluttes i to 

sm å runde sidestøtter. Indfatningen er her helt ty

deligt udfyldt med en rød sten, antagelig en karne

ol, som  har en pendant i brochen, der lukker sk jor

ten i halsen.

Sam m e ring er antagelig vist på W ilhelm  Scha- 

dows treenighedsportræ t med de to shadowbrødre

Fig. 7. H. Vernet, B. Thorvaldsen med modellerstok ved 
kavaletten, hvorpå Vernet’s huste står. Detalje, slangering 
på v. hånds ringfinger. Rom 1835. Olie på lærred. 
Thorvaldsens Museum. B 95.
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Fig. 8. D. C. Blunck, Danske kunstnere i osteriet La 
Gensola. Detalje, Thorvaldsen siddende, helfigur, 
slangering på v. hånds ringfinger. Rom 1837. Olie på 
lærred. Thorvaldsens Museum. B 199.

og Thorvaldsen  fra 1815/16 (katalogen nedenfor s. 

110). Tv. billedhuggerbroderen R idolfo, 1 m idten 

T horvaldsen  m ed ring på h. hånds ringfinger og 

endelig W ilhelm  som  selvtredie. De to brødre giver 

hinanden håndslag, m ens T horvaldsen  lægger sin 

v. hånd på W ilhelm s skulder. Brødrene er vist med 

hhv. ham m er og tandm ejsel og m alerpalet, T h o r

valdsen m ed m odellerstok og en laurbæ rgren 1 den 

h. hånd m ed ring på ringfingeren.

At Thorvaldsen ejede andre ringe ud over de her 

nævnte fire ringe (inklusive forlovelsesringen) frem 

går a f  auktionskatalogen  over de genstande, som  i 

1849 var sat på auktion  på T horvaldsens M useum . 

Her anføres under rubrikken  »Kostbarheder« fem 

guldringe, num rene 521-525, som  er ringe m ed bnl- 

lianter, diam anter, am etyst og onyks sam t en en

kelt uden sten .'8 D esuden ved vi, at T horvaldsen  

ofte kunne forære en fingerring som  vennegave.

F.eks. beretter Eckersberg i et brev til vennen J. F. 

Clem ens d. 2. nov. 1815, at T horvaldsen  »... har for 

en M aanedstid  siden giordt m ig en overm aade 

kostbar Foræ ring a f  en G u ld rin g  med en Saphir a f  

meegen Værdi, Steenen er A ntik  der gaaer et lidet 

Hul tvers igienem  den m en dens Værdi ophoyes 

dobbelt derved, at et a f  Hr. T horw aldsens skjøne 

Basreliefer forestillende Bachus og A m or M ester- 

ligen er udgraveret i den, a f  een a f  de dueligste 

Konstnere her, dette, som  og den H aand, jeg  har

faaet den af, giver denne Preciosa for m ig en uska- 

teerlig Værdie.«19 J. M. Thiele og digteren Carsten 

H auch fortæller, at de som  afskedsgave ved deres 

bortrejse 1 hhv. 1825 og 1827 hver fik en ring; Hauch 

med den tilføjelse at stenen var an tik .20 Ligeledes 

kunne de gem m er (signetstene a f  halvædelsten) fra 

T horvaldsens sam ling a f  antikke gem mer, som  

Thorvaldsen udsatte som  præ m ier til lotterispillet 

eller gav i julegave ved de skandinaviske julefester, 

være indfattede i ringe. Det frem går a f  H. C. A nder

sens dagbog d. 24 og d. 26. dec., 1833, hvor det m ed

deles, at Hertz 1 ju legave fik »en R ing m ed en 

Antik« og videre -  og det med dårlig sk ju lt tilfreds

hed -  at Hertz den følgende dag havde tabt ringen 

på grun d  a f  sin vane med at gnide hænderne m od 

hinanden.21 I øvrigt er en m indre del a f  T h o rva ld 

sens ca. 2000 gem m er m onteret i guldringe, hoved

sagelig dog i meget spinkle ringe. Endelig fortæ ller 

Baronesse Stam pe i sine Erindringer (nedenfor note 

29) s. 58, at T horvaldsen  til hendes fødselsdag i 1840 

b landt andre ting gav hende en ring, som  hun si

den forærede bort »da jeg  selv fik saa m ange, baade 

antike og ikke antike, 11 ialt«. M en ingen a f  alle 

disse ringe, bortset fra forlovelsesringen m å m an 

tro, har T horvaldsen  gået med, i hvert fald hvis 

m an skal døm m e efter gengivelserne, som  før 1820 

viser Thorvaldsen  med ringe, som  ses på suhrlandt- 

/eckersbergportræ tterne fra 1810 og 1815, m ens por

trætterne fra 1820 og videre frem  udelukkende viser 

ham m ed slangeringen.

En sam let frem stilling a f  thorvaldsenportræ tter er 

endnu ikke skrevet, men m ed listen over thorvald- 

senfrem stillinger i Dansk Biografisk Leksikon ved Poul 

Eller under opslaget Thorvaldsen fra 1983 og det 

fotografiske m ateriale i Fotoarkivet i Thorvaldsens 

M useum  under »Thorvaldsen-portrætter« skulle der 

være nogenlunde pålidelig dæ kning i nedenstående 

liste. Kun portrætter, hvor ringen eller m angel på 

sam m e tydeligt frem går, er m edtaget. Anvendte 

forkortelser for de ringbærende fingre er: langf. = 

langfinger, lf. = lillefinger, pf. = pegefinger, rf. = 

ringfinger. D a en meget stor del a f  thorvaldsenpor- 

trætterne er gengivet 1 udstillingskatalogen Künst- 

lerleben in Rom. Bertel Thorvaldsen (1770 -  1844) Ger- 

m am sches N ationalm useum , N ürnberg/Schlesw ig- 

H olsteinisches Landesm useum  Schloss G ottorf, 

N ürnberg 1991, er dette værk benyttet som  generelt 

referenceværk og forkortet Nürnberg.
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18 10  R. Suhrlandt, B. Thorvaldsen, brystbillede, 

med h. hånd på skulpturen A d on is ’ hoved. R ing 

med karneol? 1 oval indfatn ing m ed sidestøtter på 

h. hånds rf. Thorvaldsens M useum . B 422.

Nürnberg, s. 510 (fig. 5); T. M elander, Thorvaldsens 

Antikker, 1993, frontispice.

1815 C. W. Eckersberg, B. Thorvaldsen, siddende, 

knæstykke. R ing med sten i firkantet indfatn ing 

på v. hånds rf. Kunstakadem iet, København. 

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1 9 7 3 - 

Thorvaldsens M useum  1973, frontispice. (Fig. 4).

-  Vogel von Vogelstein, B. Thorvaldsen, som  ovenst. 

Thorvaldsens M useum . B 425.

18 15/18 16  W. Shadow, B. Thorvaldsen og brodrene 

Shadow. Thorvaldsen med m odellerpind og laur- 

bærgren i h. hånd, på hvis rf. ring m ed karneol? i 

oval indfatning. Berlin, N ationalgalerie. Nürnberg, 

s. 523.

18 17  A. Senff, B. Thorvaldsen, livstykke, m ed hyrde

dreng (bozetto) og relieffet N essos og D eianeira, i 

baggrunden  landskab. Ingen ring. Halle, Galerie 

M oritzburg. Nürnberg, s. 514.

1820-1829

1820 C. W. Eckersberg, B. Thorvaldsen, brystbillede 

m ed ham m er ved statueudsnit. S langering på h. 

hånds If. T horvaldsens M useum . B 454. Meddelelser 

fra Thorvaldsens Museum 1997, s. 180. (Fig. 2).

1823 J. K. Begas, B. Thorvaldsen, livstykke med 

Håbet, laurbærgren i v. hånd. Slangering på v. 

hånds If. St. Petersborg, Erem itagem useet, forstu 

die til ændret portræ t 1 Berlin, N ationalgalerie.

Nürnberg, s. 515.

-  H. M. Hess, B. Thorvaldsen, livstykke, udsigt m od 

Rom a-Venustem plet, Rom . Slange?ring på v. 

hånds lf. M ünchen, N eue Pinakothek. Nürnberg, 

s. 192.

1824 F. L. Catel, Kronprins Ludwig a f  Bayern og B. 

Thorvaldsen m.fl. på det spanske vinsted, kaldet 

»Raffaels Stanzer« med udsigt til Tiberen. R ing, ikke 

specificeret, på v. hånds lf. M ünchen, Neue Pina

kothek. Nürnberg, s. 164. (Fig. 6).

1826 J. Ph. »Pope« Davis, B. Thorvaldsen, livstykke. 

Ingen ring. U dstillet London, Royal Academy. N u 

værende m us.? T horvaldsens M useum s Fotoarkiv.

1827 D. W. Lindau, B. Thorvaldsen med bl.a. H. E. 

Freund og H. W. Bissen på osteri. Ingen ring. Privat 

og K upferstichkabinett Dresden. Charlotte 

Christensen m.fl., Billedhuggeren og Balletmesteren, 

T horvaldsens M useum  1992, s. 50 (privat). N ürn

berg, s. 426 (Dresden).

1829 E. G rünler, B. Thorvaldsen, livstykke. Ring, 

ikke specificeret, på v. hånds rf. Privateje. T h o r

valdsens M useum s Fotoarkiv.

1830-1839

1833 F. W oltreck, Bronzestatuette, Thorvaldsen stå

ende ved Adonis-statuette på høj sokkel. Ingen ring. 

N y Carlsberg G lyptotek. Dep. på Thorvaldsens 

M useum . N ürnberg  s. 624.

1834 E. v. Heuss, B. Thorvaldsen, helfigur siddende i 

sit atelier: G utenberg, C onradin , M axim ilian  og 

Alexanderfrisen. S langering på v. hånds rf. M ainz, 

Fandesm useum  M ainz. N ürnberg  s. 535.

1835 H. Vernet, B. Thorvaldsen ved kavaletten med 

Vernets buste. S langering på v. hånds rf. T h o r

valdsens M useum . B 95. N ürnberg  s. 517. (Fig. 7).

1837 D. C. B lunck, Thorvaldsen m.fl. i osteriet La 

Gensola. Siddende, helfigur. Ingen ring. Det 

N ationalh istoriske M useum  på Frederiksborg.

Nürnberg, s. 524.

-  D. C. B lunck, ændret gentagelse a f  ovenstående. 

S langering på v. hånds rf. Thorvaldsens M useum . 

B 199. H. E. N ørregaard-N ielsen, Christen Købke 3, 

1996, s. 43, fig. 29. (Fig. 8).
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Fig. 9. B. Thorvaldsen, Selvportrætstatue. Slangering på v. hånds ringfinger. Nysø 1839. Gips. H. 198,5 cm. 
Thorvaldsen Samlingen på Nysø.
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1838 D. C. Blunck, B. Thorvaldsen, helfigur, sidden

de i sit atelier med den m odellerede Schwarzen- 

bergløve. Slangering på v. hånds rf. Privateje.

Nürnberg, s. 581.

-  W. M atthiä, G ipsstatuette, B. Thorvaldsen stående 

med modellerpind i h. hånd. Ingen ring. T h o rva ld 

sens M useum . G 118. Nürnberg, s. 625.

1839 J. V. Gertner, B. Thorvaldsen på Nyso, siddende 

helfigur: M inerva-skitse og K ristu s’ indtog i 

Jerusalem  på skiferplade. S langering på h. hånds 

rf. (en variation har T horvaldsens Selvportræ tsta

tue i stedet for M inerva). Begge i privateje. T h o r

valdsens M useum s Fotoarkiv.

-  C. A. Jensen, B. Thorvaldsen, siddende, halvfigur. 

S langering på v. hånds rf. T horvaldsens M useum .

B 433. Nürnberg, s. 519.

- B. Thorvaldsen, Selvportrætstatue, helfigur lænet 

til Håbet. S langering på v. hånds rf. N ysø, o rig in al

m odel. Nürnberg 525. (Fig. 9).

1840-1844

1840 J. F. R ichardt, B. Thorvaldsen, helfigur, sidden

de 1 sit atelier på C harlottenborg. Snoet ring på v. 

hånds langf. T horvaldsens M useum . B 285. N ürn

berg, s. 699.

- B. Thorvaldsen, Relief, B. Thorvaldsen med en del 

a f  familien Stampe på Nysø. S langering på v. hånds 

rf. T horvaldsens M useum . A 636. Baronesse Stampes 

Erindringer, 1912, s. 77.

-  A. C. T. N eubourg, B. Thorvaldsen i Den Botaniske 

Have (daguerreotypi). S langering på v. hånds rf. 

Thorvaldsens M useum . N  267. Nürnberg, s. 574. D a 

daguerreotypi er en negativ gengivelse, synes rin

gen at sidde på h. hånd. N ogle gengivelser retven- 

des a f  sam m e grund. M. L. Berner, Bertel Thorvald

sen. A Daguerreotype Portrait from  1840. 2005. (Fig. 10).

1842 J. V. Gertner, B. Thorvaldsen, stående, halv

figur, ved kavaletten med O ehlenschlägers buste. 

Slangering på v. hånds rf. T horvaldsens M useum . 

Ch. Christensen m.fl. op.cit. (listen ovenf. s. n o : 

1827 Lindau) s. 12 (en variation har m inervastatu- 

etten i stedet for oehlenschlägerbusten).

1843 Fr. v. Am erling, B. Thorvaldsen, siddende, 

halvfigur. Ingen ring? Vaduz, Sam m lungen des 

Fürsten von Liechtenstein. Nürnberg, s. 530.

1844 S. P. L. Schack, B. Thorvaldsen, siddende, 

halvfigur. Ingen ring. Det N ational historiske M u 

seum  på Frederiksborg. Thorvaldsens M useum s 

Fotoarkiv.

Portrætoversigten viser T horvaldsen  1 seks forskel

lige »ring-situationer«, som  om fatter såvel ringty- 

pen som  m åden at bære ring, herunder ingen ring. 

Endvidere viser oversigten, at »situationerne« kan 

inddeles i tre skarpt adskilte perioder. Den tidlige 

periode, 1810-1817, viser brug a f  1 hvert fald to for

skellige ringe, en ring med safir (1815, fig. 4), en m å

ske to ringe m ed karneol (1810, fig. 5 og 1816). På 

Schadow s gruppeportræ t lader en tilsvarende ring

b ån dsafslu tn in g som  vist på suhrlandtsportræ tter- 

ne sig ikke konstatere, men den indfattede karne- 

ol(?) sandsynliggør, at det er den sam m e ring som 

på suhrlandtportræ tterne. Endelig viser gruppens 

sen ffportræ t (1817) endnu et portræ t, hvor T h o r

valdsen er uden ring.

Fra 1819 og videre frem  bærer T horvaldsen  ude

lukkende slangering, når han er gengivet m ed ring. 

Her er det m åden ringen bæres på, som  fører til en 

inddeling i to perioder. Den første periode er kort, 

1820-1824, hvor ringen bæres på lillefingeren (fig. 2 

og 6). På Eckerbergs portræ t fra 1820 på h. hånd, 

ellers på v. hånd. Siden er ringen anbragt på v. 

hånds ringfinger (fig. 7-10). Første gang, så vidt vi 

ved, på G rünlers portræ t fra 1829 og derefter frem 

til 1842. U ndtagelsen er her J. F. R ichardts atelierbil- 

lede, hvor ringen synes båret på v. hånds langf.

I perioden forekom m er fem tilfælde, hvor T h o r

valdsen er vist uden ring, h vo ra f dog de to statuet

ter a f  henholdsvis W oltrech (1833) og M atth iä  (1838) 

som  skitser ikke skal tillægges den store betydning. 

Lidt besynderligt er det, at Thorvaldsen på Bluncks 

tid lige La G ensola-b illede (1837, Frederiksborg- 

museet) optræ der uden ring, m ens ringen er »på 

plads« i varianten på Thorvaldsens M useum  (fig. 

8). Besynderligt, fordi hånden i begge tilfælde er 

eksponeret på en måde, så m an skulle tro, at hen

sigten netop var at dem onstrere ringen. Er ringen 

sim pelthen glem t i det første tilfælde, eller har 

T horvaldsen  ønsket at få  ringen med på billedet til 

T horvaldsens egen sam ling?

112 T O R B E N  M E L A N D E R



Fig. io. A. C. T. Neubourg, B. Thorvaldsen i Den gl. 
botaniske Have. Detalje, slangering på den spejlvendte 
v. hånds ringfinger. København 1840. Daguerreotypi. 
Thorvaldsens Museum. N  267.

Den seneste periode, 1843-1844, har to portræ t

ter begge uden ring. D eri skal dog næppe lægges 

andet, end at kunstnerne ikke har lagt særlig vægt 

på den side a f  portræ ttet. Som  det vil frem gå ne

denfor, bar Thorvaldsen  sin slangering på døds

lejet, hvilket kun kan udlægges som  et udtryk for 

daglig brug i hvert fald i den sene periode, da da

gen, hvis hændelser vi er fortrolige med, ikke gav 

nogen speciel an ledning til at have slangeringen på.

Sam m enlignet med de sam tidige, i første række 

danske, m andsportræ tter m ed ring falder T h o r

valdsens m åde at bære ring uden for det gængse. 

Uden at have været sam tlige danske m andsportræ t

ter igennem  tillader jeg m ig ud fra m onografierne 

over C. A. Jensen  1932 (S. Schultz) og Chr. Købke 

1996 (H. E. N ørregaard-N ielsen 1-3) sam t besøg på 

Statens M useum  for Kunst, N y Carlsberg G lypto

tek og D en H irschsprungske Sam lin g  at konklude

re, at den mest alm indelige brug a f  ring for m ænds 

vedkom m ende, hvis der overhovedet blev båret ring, 

var vielsesringen, som  oftest blev båret på h. hånds 

ringfinger. U ndtagelserne hos C. A. Jensen  er:

1830 Toldkasserer L. F. Muus, glat ring på v. hånds 

langf. T idligere Jo h an  H ansens Sam ling. N uvæ ren

de sam ling? S. Schultz, s. 241.

1835 H. V. Bissen, foruden glat ring på h. hånds rf, 

ring med indfattet oval sten på v. hånds pf. N y 

Carlsberg G lyptotek. S. Schultz, s. 295. (Fig. 11).

-  H. E. Freund, glat ring på v. hånds lf. N y 

Carlsberg Glyptotek. S. Schultz, s. 295.

1836 L. Bødtcher, glat ring på v. hånds langf. 

T horvaldsens M useum . S. Schultz, s. 317.

-  H. C. Andersen, ring m ed indsat sten på v. hånds 

rf. H. C. Andersens Hus. S. Schultz (signetring), s. 

313.

- Selvportræ t, ring med indfattet oval sten på v. 

hånds langf.; glat ring på h. hånds langf.; ring 

med indfattet oval sten på h. hånds lf. Statens 

M useum  for Kunst. S. Schultz, s. 61. (Fig. 12).

1839 B. Thorvaldsen, se Thorvaldsen-serien, ovenfor 

s. 112.

-  P. O. Brøndsted, ring m ed karneol på h. hånds lf. 

Frederiksborgm useet, S. Schultz, s. 331.

U ndtagelserne hos Købke er endnu færre:

ca. 1832 Toldinspektør M. C. Petersen, på h. hånds pf. 

og rf. hhv. signet?ring og glat ring. Statens M use

um  for Kunst. H. E. N ørregaard-N ielsen 1, s. 216.

1834 F. C. Sibbern, ring på v. hånds langf. Den kgl. 

K obberstiksam ling. H. E. N ørregaard-N ielsen 2, s.

28-29.

ca. 1837 H. E. Freund, glat ring på v. hånds lf. 

Kunstakadem iet. H. E. N ørregaard-N ielsen 2, s.

207. (Fig. 13).

Det skal indledningsvis anføres, at hvor godt et u d 

gan gspun kt guldalderens m ange malede portræ t

ter um iddelbart synes at være, lider d oku m en tatio

nen a f  en i denne sam m enhæ ng væ sentlig m angel: 

de som  oftest udeladte hænder. Sigurd  Schultz a f

bilder 1 sin C. A. Jensen  m onografi i alt 408 portræ t

ter, h era f 176 m andspersoner. Kun 27 a f  disse viser 

hænder og så endda ikke altid begge hænder. A f  de 

27 tilfælde bærer 9 ringe a f  anden type end den g lat

te vielsesring på h. hånds rf., som  her kun er m ed

taget, når der i øvrigt bæres ringe med mere aparte 

placering, som  er dem, der interesserer her.

W ilhelm  Bendz to store billeder, Et Tobakssel

skab, 1827/28 i N y Carlsberg G lyptotek og Kunstnere 

i Finchs Kaffehus i München, 1832 i Thorvaldsens M u 

seum 22 korrigerer noget for den tilsyneladende 

m angel på ringe. Et Tobaksselskab gengiver tre a f  ti 

personer med ring på fingeren: h. hånds rf. (antage

lig vielsesring), og to gange v. hånds pf. Kunstnere i
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Fig. h . C. A. Jensen, Billedhuggeren H. V Bissen, siddende, livstykke. Glat guldring på højre hånds ringfinger; 
Guldring med oval sten på v. hånds pegefinger. København 1835. Olie på lærred. Ny Carlsberg Glyptotek.

Finchs Kaffehus i München gengiver ligeledes tre per

soner med ringe a f  i alt tyve personer ved kunstner

bordet: landskabsm aleren H. Heinlei med ring med 

kasseform et ringplade på v. hånds rf, genrem aleren 

J. H. M arr med ring med karneol på v. hånds langf.

(ligner en etruskisk signetring med drejelig skara

bæ )23 og landskabs-m aleren Chr. M orgenstern med 

ring med firkantet ringplade på h. hånds langf. -  I 

øvrigt har Bendz selv to ringe på hhv. h. hånds rf. 

og ring m ed oval ringplade på h. hånds pf. på W il
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Fig. 12. C. A. Jensen, Selvportræt, siddende, livstykke. Guldring med indfattet sten på venstre hånds langfinger, 
glat guldring på højre hånds langfinger, guldring med indfattet sten på højre hånds lillefinger. København 1836. 
Olie på lærred. Statens M useum for Kunst.

helm  K au lb ach s tegnede h elfigu rs p o rtræ t a f  

Bendz 1 M ünchen 1831. H erom  skriver Bendz til sin 

kæreste M arie R affenberg 1 D anm ark »din Ring er 

ogsaa derpaa,« i dette tilfælde altså forlovelsesrin- 

gen.24

M en for nu overhovedet at kunne bruge det for

håndenværende m ateriale, kan det anføres, at hav

de ringen haft nogen betydning for den portræ tte

rede, evt. for m alerens særlige øje, så ville en a f  de 

to selv have bedt om  at få  ringen med på billedet.
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Den ofte dem onstrative eksponering a f  ringen, når 

ringen forekom m er, synes at bekræfte dette.

Så, holder vi os til den lille gruppe a f  m andspor

trætter, som  er sam m enstillet ovenfor s. 113, er det 

fælles karakteristikum , set fra et ringhjørne, at de 

bærer ringe på alle andre fingre end den højre 

hånds ringfinger, dengang kæreste- og vielsesring- 

fingeren. Alle fingre på nær tom m elfingeren for 

m ændenes vedkom m ende har helt tydeligt kunnet 

være ringbærende. I den udvalgte gruppe m est eks

travagant på C. A. Jensens selvportræt fra 1836 (fig. 

12) m ed hele tre ringe og en a f  disse på lillefingeren. 

Lillefingeren er også den finger, vi vil koncentrere 

os om som parallel til T horvaldsens brug a f  lillefin 

geren som  ringbærende finger.

A f  ovennævnte ringbærere har foruden T h o rva ld 

sen og den netop om talte C. A. Jensen også P .O . 

Brøndsted (C. A. Jensen gruppen, 1839) en ring an

bragt på lillefingeren. Som  den fjerde m ed ring på 

lillefingeren figurerer b illedhuggeren H. E. Freund 

og det både i C. A. Jensen  gruppen (1835) og i Chr. 

Købke gruppen (1837). D esuden optræ der Freund 

m ed ring på lillefingeren på portræ ttet, som  G .J . 

Feising tegnede, da Freund kom  gennem  Firenze på 

vej m od D anm ark i 1828. I forbifarten kan vi notere, 

at på C. W. Eckersbergs portræ ttegning a f  Freund, 

som  vedbendkranset åbner en vedbendkranset v in 

dunk 1 Makaroniklubben på T horvaldsens rom erske 

fødselsdag den 8. m arts (1830), er Freund gengivet 

uden ring.25

At lade lillefingeren være den ringbæ rende fin 

ger synes således inden for guldalderen at være n o

get a f  et særsyn.26 At en ring kunne bæres således 

både i 1700-tallet27 og helt frem til i dag a f  kard in a

ler og andre gejstlige inden for den katolske kirke 

har næppe været inspirationen. I hvert fald kan 

m an dårligt tænke sig, at klassicism en eller G u ld 

alderen for den sags skyld skulle lade sig påvirke fra 

klerikal side eller fra 1700-tallets så foragtede pa

ryktid. Så synes en antik  kilde i højere grad at 

kunne have ført til efterligning. O g kilden kunne 

have været Plinius d. æ., som  i sin Naturalis bistoria28 

fra om krin g m idten a f  det 1. årh. e.Kr. indleder b o 

gen om  bronze (bog X XX III) m ed en gennem gang 

a f  ringens historie i en rom ersk optik. Om m åden 

at bære ring fortæ ller han, »At nu om  dage er den 

m ellem ste finger den eneste, der ikke bærer ring, 

mens alle de andre fingre prydes. N ogle pryder end

og de enkelte fingerled med m indre ringe. Der er 

også dem, der bærer alle ringene på lillefingeren, og 

dem  der kun bærer én ring på lillefingeren.« H vor

efter han fortæller, at i den ene ring skjulte m an til 

gengæld signetringen, som  opbevaredes der som i 

en helligdom . Vi får også at vide, at nogle angav 

vægten a f  deres ringe, mens det ... »for andre anses 

for et arbejde at bære mere end en ring ...«.

Ju st  her er Freund et v igtigt bindeled, for med 

sit hjem  i Proviantgården i Frederiksholm s Kanal, 

indrettet som  et »Pom pei i København« var det na

turligt også at m edtæ nke såvel klæ dedragt som alt 

øvrigt og ikke m indst noget så personligt som et 

sm ykke (fig. 13). Det er m uligt, at Freund oprinde

ligt har hentet ideen med at sætte ringen på lille

fingeren hos T horvaldsen  og m åske konstateret 

dette allerede ved sin ankom st til Rom  i 1819. Og si

den holdt han ved. O gså lang tid efter at T h orvald 

sen havde skiftet til venstre hånds ringfinger.

Som  allerede om talt (s. 107) er det fra en a f  T h o r

valdsens tre biografer, Ju s t  M ath ias Thiele, at vi har 

oplysn ing om , gennem  hvem T horvaldsen  fik slan- 

geringen foræret. Det er også gennem  to a f  b iogra

ferne, den sam m e Thiele og Baronesse Stam pe, vi 

har beretningen om  ringens sene historie helt frem 

til overdragelsen til T horvaldsens M useum  og ind

lem m elsen i sam lingen a f  Thorvaldseniana. Selv 

om  Baronesse Stampes Erindringer først blev udgivet i 

1912 a f  et a f  hendes børnebørn, sønnen H enrik 

Stam pes ældste datter, R igm or Stam pe, er det i v ir

keligheden det ældste a f  de tre, 1 det Baronesse 

Stam pe nedskrev sine erindringer i året 1844, m u

ligvis også i 1845, um iddelbart efter Thorvaldsens 

død i m arts 1844. Baronesse Stam pes erindringer, 

der m åtte revideres en del ved udgivelsen, er dog tro 

over for både indhold  og tone i Baronessens m an u

skript. R igm or Stam pes ganske om fattende »Til

læg« s. 263-321 er, hvad partierne vedrørende slange

ringen angår, her læst ind i Baronessens egen beret

ning, da R igm or Stam pe i alt væ sentligt citerer fra 

breve til og fra Baronesse Stam pe beroende i den 

såkaldte Baronesse Stampes Håndskriftssamling. Baro

nessens beretning er således ikke blot den tidligste, 

den er på sin vis også den m est detaillerede. Thiele, 

hvis erindringer først blev skrevet 30 år etter T h o r

valdsens død, er noget mere knap og sam m en

trængt, hvor Baronessens kom m er i den orden, 

som  nu erindringen m elder sig. At Thiele har haft
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Fig. 13. Chr. Købke, H. E. Freund, i hjemmet i Proviantgården, siddende, helfigur. Glat guldring på 
venstre hånds lillefinger. København ca. 1837. Olie på lærred. Kunstakademiet, København
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orden i sine papirer bekræftes a f  de langt senere ud

givne baronesseerindringer, som  på deres side be

kræftes a f  Thieles papirer. Det er altså på et enkelt 

punkt nær stort set en enslydende beretning, men 

set gennem  to vidt forskellige tem peram enter. Ke

deligere er historien heller ikke blevet af, at B aro

nesse Stam pe og Thiele begge nærede den største 

hengivenhed for Thorvaldsen, h vo ra f fulgte en ra

sende ja lousi over for h inanden.29)

Baronesse Stam pe havde allerede set sig varm  på 

Thorvaldsens slangering, længe før hun fik den for

æret. Det er Thiele s. 107, der beretter, hvad B aro

nessen har fortalt ham , at en dag, hvor T h o rva ld 

sen ville forære hende en kostbar ring, svarede hun 

»Nei, det Sk id t vil jeg ikke ha’e -  Nei! G iv m ig den 

der.« Det frem går tydeligt, hvorledes Thiele her har 

noteret/erindret sig både Baronessens ordvalg og 

hendes særlige tone. M en til sidst m å T horvaldsen  

have givet efter, for ifølge Baronessen bar hun 

T horvaldsens ring den dag, hun rejste fra Rom , 

luni 1842, og havde båret den lige siden.30 Det lyder, 

som  om  T horvaldsen  har givet Baronesse Stam pe 

ringen før afrejsen og ikke som  et farvel på selve rej

sedagen, sådan som  vi ellers har set Thorvaldsen 

gøre ved andre lejligheder. Helt sikre kan vi dog 

ikke være, Baronessens erindring er springende, og 

hvorfor skulle hun ikke have båret den så eftertrag

tede ring fra dag et, hun havde m odtaget den?

O gså Thiele beretter om  slangeringen givet til 

Baronesse Stam pe under rom opholdet, men tilfø j

er at det var en kopi, som  T horvaldsen  havde ladet 

frem stille uden Baronessens vidende. M åske m ed

delt Thiele den dag, han spurgte T horvaldsen , om  

det var den originale ring, T horvaldsen  bar. »Ja vist 

er det O riginalen!« lød svaret. Den sandhedskæ rli

ge Thiele tilføjer dog, at udtalelsen fra T horvaldsen  

»m aaskee er Sandhed, m aaskee blot en A fvisn ing a f  

m it nærgaaende Spørgsm aal.«

Ifølge Baronesse Stam pe var det im id lertid  på 

hendes opfordring, at afstøbningen fandt sted, så 

den kunne bæres a f  T horvaldsen  m ed henblik på 

»at give den Værd for en Anden,« som  det lidt kryp 

tisk anføres. Vi får også oplyst stedet for a fstøb n in 

gen, guldsm ed »H enriques på Købm agergade,« og 

prisen, »24 Rbdr.« R igm or Stam pe angiver 1841 

som  året, hvor afstøbningen fandt sted. I så tilfæ l

de før afrejsen til Rom . M an ville snarere forvente

året 1842, efter at Baronessen havde fået ringen. Det 

passer så til gengæld dårligt med Thorvaldsens op

lysning om , at afstøbningen fandt sted 1 Rom , 

hvem der så end har ladet afstøbningen foretage og 

hvem a f  de to, der gik m ed originalen.

Næste gang, der er batalje om ringen, er 1 forbindel

se med T horvaldsens død, m arts 1844. Thiele, som 

m ente at være vidende om , at det var Thorvaldsen/ 

evt. var T horvaldsen , der bar den antikke ring, tog, 

inden han forlod dødsværelset, selv ringen a f  T h o r

valdsens finger og gav den til kam m ertjener Wil- 

ckens, idet han sagde, at ringen var antik og skulle 

indlem m es i museet. Det er i den forbindelse, at 

R igm or Stam pe anfører Baronessens spydige be

m æ rkning om , at »denne Antique er for resten gjort 

1 1841 hos H enriques paa Købm agergade.« M æ rke

ligt nok anfører W ilckens intet om  denne tildragel

se 1 sin ellers så udførlige beretning om  dodsnatten, 

hvor han ikke synes at være veget fra Thorvaldsen, 

efter at Thorvaldsen  var bragt tilbage til sin lejlig

hed på C harlottenborg.

W ilckens har antagelig vidst alt for god besked om  

Baronessens og Thieles forhold og derfor også de

res holdn ing til ringen. H an skulle i hvert fald ikke 

rodes ind i deres strid, kunne m an tro, han har 

tænkt.

Baronessen ville dog ikke give op, men fordrede 

stadig  at få ringen udleveret med henblik på, som 

hun angav, at ville give den til m useets arkitekt 

Bindesbøll. Baronessen fik sin vilje om  end efter 

adskillige år. For til sidst udleverede Jo n as Collin, 

en a f  eksekutorerne i T horvaldsens bo, ringen til 

sit barnebarn, Jo n n a  Drewsen, som  dengang var 

forlovet (siden gift) m ed Stam pernes ældste søn 

H enrik, med opfordring til at give den til sin sviger

mor.

M en ringen blev aldeles ikke givet til B indes

bøll, men til den, som  Baronesse Stam pe åbenbart 

hele tiden havde haft 1 tankerne, m aleren Horace 

Vernet, gennem  m ange år direktør for Det franske 

A kadem i 1 Rom  og T horvaldsens nære ven. De por

trætterede hinanden, Vernets portræ t viser T h o r

valdsen m odellerende på busten a f  Vernet og med 

slangeringen på sin finger (for henvisning til en a f

b ildn ing se ovenfor s. 110  under thorvaldsenpor-
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trætter 1835). Siden havde Thorvaldsen, forstår man, 

nærm est lovet Baronesse Stam pe, at hun også sku l

le blive portræ tteret a f  Vernet.

Det skete ikke, men i 1850 var Stam pes i Paris, hvor 

Baronessen opsøgte Vernet, en dag denne fra sit 

atelier i Versailles var på besøg i et galleri inde 1 

Paris. Som  om tilfæ ldigt forbipasserende trak B a

ronessen handsken a f  hånden og spurgte Vernet, 

om  han kendte ringen, hvortil Vernet svarede 

»L’illustre m ain de T horvaldsen  l’a portée.« M ed et 

»den er Deres« trak hun den til lejligheden bårne 

form odede kopiring a f  fingeren og rakte den til 

Vernet, som m åtte tro, at Baronessen gav ham  

Thorvaldsens antikke ring. Hvad hun jo m uligvis 

også gjorde.

Fra Baronesse Stam pe gik ringen i arv til Kristine 

Stam pe, Jo n n a  Stam pes datter, som  siden blev g ift 

med assessor i indenrigsm inisteriet V. Bardenfleth. 

Kristine videregav 1884 ringen til sin datter g ift 

med Baron H olger Stam pe. Den sidste overdragelse 

a f  ringen var sket med den bestem m else, at ringen 

ved sidstnævntes død skulle gives til Thorvaldsens 

M useum . H vilket var blevet m eddelt m useet i skri

velse a f  V. Bardenfleth 1 1884 og blev aktuelt i 1890, 

hvor m useet m odtog ringen d. 13. december. Den 

anførte arverække følger oplysningerne i V. Barden- 

fleths brev, men sam m e brev var b ilagt et notat ved 

Baron H olger Stam pe. Ifølge notatet blev ringen a f  

Baronesse Stam pe givet først til Baronesse Kirsten 

M. Elisabeth Stam pe, som  videregav den til Lens

baronesse Jo n n a  Stam pe født Drewsen og g ift med 

Baron H enrik Stam pe, Baronesse Stam pes ældste 

søn. Ved Jo n n a  Stam pes død i 1978 gik ringen som 

testam entarisk gave videre til Jo n n a  Stam pes datter 

baronesse Kristine Stam pe, hvorefter rækkefølgen 

er som i Bardenfleths brev. D a m an m å tro, at 

Baron H olger Stam pe bedre har været vidende om  

det tidligere ejerskab i fam ilien, er det vel rim eligt

at antage, at Bardenfleths række angiver en forkor

tet version.

Opsummering

Vejen ad hvilken ringen har vandret er lang -  og 

snoet som  ringen selv. En forestilling om, at en 

sam let frem stilling kunne klargøre sagen, har m il

dest talt vist sig at være illusorisk. Alt har m åttet 

bygges på sandsynligheder, bortset fra at T h o rva ld 

sen har ejet en efter al sandsynlighed antik ring, 

som han m åske bar til sin død i 1844. H vornår 

T horvaldsen  har fået ringen er uvist, m en antagelig 

senest 1814/15 og antagelig a f  daværende D ron ning 

Caroline a f  Begge Sicilier 1808-1815. E fter thorvald- 

senportræ træ kken at døm m e er han først begyndt 

at gå m ed ringen 1819/20, m åske for at være beskyt

tet på rejsen til D anm ark 1819/20, m åske for at 

m ane en forlovelse oph ørt i 1819 effektivt i jorden. 

T il en begyndelse bar T horvaldsen  ringen på v. 

hånds lillefinger, m åske under antik inspiration 

parret med ønsket om , at ingen skulle forveksle 

den m ed den um iddelbart forudgående bårne for

lovelsesring. Fra en gang 1 1820ernes anden halvdel 

bæres ringen så på sam m e hånds ringfinger. I 1842 

forærer T horvaldsen  en slangering til Baronesse 

Stam pe, men om det er den antagede antikke ring 

eller en kopi er usikkert. Den ring, T horvaldsen  

selv bar ved sin død, var indtil en gang efter 1847 

overdraget eksekutorerne i T horvaldsens bo, som 

derefter overgav den til Baronesse Stam pe. I forb in 

delse med en rejse til Paris overrakte Baronessen 

ringen til m aleren Horace Vernet, T horvaldsens ven 

fra tiden i Rom , 1 den tro, at det var kopien, hun 

forærede bort.

Den antagede originale ring gik i en årrække i 

arv i fam ilien Stam pe, indtil den i 1890 blev foræret 

til T horvaldsens M useum . Og der er den endnu. 

O g dét er ganske vist.
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Sum m ary

Thorvaldsen ’s Snake R ing -  a tease
The article provides a h istory o f  the ring known 

as the snake ring, which Thorvaldsen wore for 

m any years. The path taken by the ring is a long 

one -  and as convoluted as the ring itself. Any 

idea that a com prehensive account could clear up 

the m atter has, to put it mildly, turned out to be 

an illusion. Everything has had to be based on 

probability, apart from  the fact that T horvaldsen  

owned w hat was m ost likely an ancient ring and 

wore it until his death in 1844. It is not certain 

when he came into possession o f  the ring, but 

presum ably this was at the latest in 1814/15, proba

bly as a g ift from  Q ueen C aroline o f  the Two 

Sicilies 1808-1815. I f  we are to judge by the series o f  

portraits o f  T horvaldsen , he only started wearing 

the ring in 1819/20, perhaps to be protected on his 

jou rn ey to D enm ark 1819/20, perhaps in order 

finally to put to rest an engagem ent that was 

broken o f f  in 1819. Thorvaldsen  originally  wore 

the ring on the little finger o f  his left hand, per

haps inspired by ancient custom  together w ith the 

desire that it should  not be confused with the 

engagem ent ring he had w orn im m ediately before 

this. Then, from  som e tim e in the second h a lf  o f  

the 1820s, the ring was worn on the ring finger o f  

the same hand. In 1842, Thorvaldsen  presented a 

snake ring to Baroness Stam pe, but it is uncertain  

w hether this was the presum ed ancient ring or a 

copy o f  it. The ring that Thorvaldsen  h im se lf was 

w earing when he died was until 1847 put in the 

hands o f  the executors o f  T h o rva ld sen ’s estate, 

who then passed it to Baroness Stam pe. On a visit 

to Paris, the Baroness gave the ring to Horace 

Vernet, T h orvald sen ’s friend from  his tim e in 

Rom e, in the belie f that she was giving him  the 

copy. The assum ed original ring was handed 

down in the Stam pe fam ily until it was donated to 

T horvaldsens M useum  in 1890. A nd it is still 

there. And that is quite certain.

Tak til Ny Carlsbergfondet for muligheden for en uges 
ophold i München, juli 2007, med henblik på studier 
bl.a. vedr. denne artikel.
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