Noget om den danffe Billedhugger iRom:
Albert Thorvaldsen
af

Lrederjke Brun, fodt Munter.
Fru Baronesse C a r o l i n e von H u m b o l d t
tilegnet.

(Efter Forfatterindens Haandssrift oversat afUdgiveren.)
8igesom Konsterne i Achen under den peloponnesisse
Krig ikke allcne ei holdtes tilbage i deres Blomstring
eller forstyrredes i deres Udvikling, mcn trodsende
alle Hindringer, modnedes stedse mere kraftfuldt og
lysteligt: saaledes synes ogsaa, uagtet Krigen, en
ny, gladelig Konst-Epoke at begynde i det ncrrvcvrende Rom. I Grækenland havde de store Bedrift
ter under Perser,Krigen, den adle Modstand, Dri
stighed, Lykke, Seier og den vundne Frihed vcrkket,
oploftet, begejstret Sicrlene. Herodot lstste ved
Panathennernes Fest sit ubodelige Vark; det bar
Frugt i Thucydides' Taarer. Historieskriverne
opflammede paa ny de tragiske Digtere, som H o 
me r o s havde opammet. Konsten/ en yngre So,
Mene, Ianunr -8-5.
A

s
sier af Historien og Poesien, lraadte dristig frem paa
Lobebanen med de åre Sodskende; endelig fuld
endte Philosophien, alle Videnskabers og Konsters
Resultat, den eurythmiske Cyclus, som, uopnaaeliz
for alle Aartustnder, synes at have vcrret Menneskesi«gtens hsicste crsthetiske Blomstring.
Men hvad frembringer i det na?rv<rrendeRoin
Konstens Gienfodelse, ikke allene iblandtJtalienerne,
men ogsaa blandt deres, fra alle Europas Lande tilstrommende Lærlinge, i en Tidsalder, der ikke frem
viser noget, for Konsterne fortriniigen gunstigt Tegn
(om man ikke derhen vil regne den uendelige, Konstnerne selv fremfor alting forhadte Konststaddren)?
Vi ere Alle mere eller mindre hensiunkne i
Kraftloshed, og kâpe forgieves imod Nsdvendigheden, der sielden var Konstens bessiermende Gudin
de. Enhver er bekymret for sin Eiendom, og tan
ker sielden paa Livets Prydelse; og Skisnhcdssandsen, denne Humanitetens fineste Blomst, der kun kan
trives i RoSlgheds Skiod og under en mild Luft,
folder, Sandseplanten liig, sine knap udsprungne
Blade sammen for alle losladte Lidenskabers barske
Storme. Ikke desmindre er det vist, at de tegnende
Konster, Portraitmaling ^), Landskabs og Histo
rie Maling, og fremfor Alt Billedhuggerkunsten, have
netop i de frygtelige Revolutionsaar giort »standsede
Fremskridt til det Bedre; uden at man bestemt kunde
sige, at denne Fremadstmben var en Fslge af forndDie Sinnpflanze.

^enkitivs.

»*) Hvorfor bliver Portraitmaleriet mest lilbage ^

gangne heldige, konstndviklende Omstændigheder, eller
vackkende Exempler.
Pompc i o Battoni var
den sidste Spire af de aldeles udartede italienske Sko
ler. Raphael Mengs stod allene, og har in
gen Efterlignere, ingen L.rrlinge efterladt sig; oz
hvilke m i d d e l m a a d i g e M e n n e f f e r W i n k e l m a n n ,
af Mangel paa bedre, var nsdt til at betiene sig af,
det viser de under yansOpsyn foretagne Restauratio
ner. At han ikke traf paa bedre, beviser ogsaa de
Lovtaler, han sdslede paa en C a v a c e p p i .
Ogsaa Angelica fremspirede, voxede, blom
strede, uden Lcerer, uden Lærlinge. Datter af Gra
tien og af Qvindellgheds Genius, Eneste i sin Na
tur, er hnn ogsaa bleven Eneste fra den Side, del:
hos hende kunde efterlignes og forticntc Efterligning:
i den harmonist levende Colorit.
Det er derfor meget mere Ko nsten, hvis Op,
vaagnen af dens dybe Slummer, efterat den var
vendt tilbage fra Manerens og den kolde Routines
forffaarne Buxbomsl Labyrinther, netop er truffet
sammen med detTidspunkt, i hvilketEuropa begyndte
at bcrve i convulsiviffe Trakninger, som fra deres
Middelpunkt udbredte sig til alle Kanter og sonderbrsd alle gamle Former. — Forgieves! (ret som
havde de givet hverandre deres Ord, at de vilde
v«re stcrrkere end selve Tidens Strsm!) Konstnerne
arbeidede rast fremad med et Mod, en Opoffrelse,
et mod det Skisnne, for Skisnhedens Skyld, fast
henvendt Sind, der ofte bevægede mig i det dybeste af
minSwl; thi sandelig, den har kunsinLon l sig selv
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Det synes altsaa virkelig, at Rystelser, selv de
ubehagelige, (thi i det Hele var Revolutionen og det
hele Revolutionsvtrsen en forhadt Sag for alle
Kvnsinere, undtagen for saavidt som det gav dem
Stof til Carricaturer) at alle Slags Trængsler, ja
selv Nsd, ere til mindre Hinder for Konstens Udvik
ling, cnd Stilstand, Hensynken i det Almindelige, i
det Vedtagnes Hylding.
Billedhuggerkonsten havde, om end kun histog
her og na'sten ubemærket, giort Begyndelsen, som
den af de ffisnne Konster, der, ncrst Architecturen,
e r d e n simpelste, d e n strengest betingede. W i e d e welt og S e r g e l i Norden, D a n n e k e r ,
Trippel, Scheffauer og andre i Tydssland
vendte tilbage til alvorligt Studium af det Antike,
til Naturen, og til den bessedne rolige Unde. Konsten bragte atter de i Syden udviklede Spirer til
Norden, under hvis konstsremmede Himmel de kun
alt for ofte pleie at isne.
Noget sildigere, end de to fsrstnaevnte nordisse
Konstnere, begyndte Canova at bejwle Marmo
ret (thi fra Begyndelsen af leve og aande hans
Vcerker); og lidt efter lidt afkastende den gemene
Naturefterlignings Svsb og Manerens Lamker,
sirâe han uafladeligen mod det Hsiere og Bedre
med et Mod og en Taalmodighed, og med en Re
delighed mod sig selv, hvorved den adle Mand lige
saa sikkert maa vinde alvorlige Vessneres Agtelse,
som den indtagende Dnde, der omsvcever hans Vir
ker, Mg sikkre ham dms kistrligMfulve

Canovas Gallerie af Statuer fra hans egen Haand
er Historien af Billedhuggerkonstens Opoaagnen og
Opblomstring i Italien.
Men midt iblandt alle de venlige, haabvackkende Stierner paa den romersse Konsthimmel, steg
pludselig en Stierne af forste Storrelse frem paa
H o r i z o n t e n . — F r a d e t sierne N o r d straalcde D a n marks Thorvaldsen! Og Folelsen, som det
forste Konstvnrk, hvormed han offentlig fremtraadte,
vakte, var forbauset Beundring!
Det var i Januar 18^3, da jeg var Vidne
til dette Phcrnomen, der mere syntes at tilhore de
ssionnesteTider af den helleniffeKonst, endvorTidss
alder, og da jeg iagttog dets Virkning paa Beskuer
ne.
Allerede var Argonauten F o r e r m J a s o n
(noiagtigcn saa stor, som den belvederiffe Apollo)
i alle Konstneres Munde, da Thorwaldsen engang
ved et Middagsmaaltid, hvor han i Almindelighed
pleiede at samles med 30 til 40 Konstnere, blev
spurgt: „om han ikke kiendte den unge dansseKonstner, der havde frembragt denne herlige Statue?"
— saaledes i beffeden Stilheds Skiod havde denne
store Genius udfoldet sine Vinger. — At meddele
Dem, min ki<rre, konstelffende Veninde! nogle Vink
o v e r d e n hoist o r i g i n a l e M a a d e , h v o r p a a T h o r 
valdsen blev det han er, og en fort Fremstilling
af hans vigtigste Arbejder, er disse Blades Hensigt.
Maatte de titlige vcrre Dem en stille Efterklang af
uforglemmelig lykkelige Timer! — Hvo har med
inderligere Folelser, med renere Konsiglâ hilset

vor Thorvaldsens Guddomsbillcder, end Caroline
og hendes Kdle A5gtefâ? Og hvor fandt den unge
Konstner hoierc Lon ^), end i den gi^stmilde Bolig,
som Wilhelm von Humboldt paa l'rinira
6e! Monrs i Rom har indviet Konsinerne til et
«åbent Tempel for Konst og Videnskab?
Albert (Bertel) Thorvaldson blev fsdt i
Kisbenhavn 1771 eller 1772 afnbemidlcdcForcrldre.
Hans Fader, en indfsdt Isländer, var Steenhugger, og ncerede sig med sin Familie tarveligt. Vor
Albert fandt allerede som Barn stor Fornoielse i
at gaae Faderen tilhaandc i hans Arbejde, og efter,
lignede snart de Ornamenter, som Faderen forfær
digede, i Tra? med megen Lethed og Smag. Ved
saadan Leilighcd ssete det engang, at, i det han med
Forvovenhed og Kraft til dette Siemed betiente sig
af en Axe, der var for stor for ham, huggede han
sig et meget betydeligt Saar giennem Stsvlen i Be
net, hvoraf han endnu har et Ar.
Hans Fader,
der vel anede, at han ikke vilde lade det bcroe ved
Steenhugning, lod ham benytte den frie Underviisning i Tegning, der gives paa det kongelige KonstAcademie paa Charlottenborg. Vor unge Konstner
tegnede, uden synderlig Drift, med de Andre, og
stiondt han aldrig var egentlig flittig, og altid for
det meste studerede med Sinene, udmærkede Lirerne
ham dog stedse fortrinlige«. Imidlertid stiger Drif«
Dog vel

i

hans Konst og i denS Voerker?

Overs.

ten iil at modellere mere og mere hos ham, og han
vinder Akademiets mindre Premier, den ene efter
den anden *). Saaledes voxer han op, uden noget Slags Dannelse, saa ganffe overladt til sig selv
og den gunstige Natur, som bet vel er muligt at tcrnke
sig et Menneffe, fodt i en civiliseret Stat. Han er
nu 17 Aar gammel, og da han vedbliver Modelle
ringen, stal han gisre sit forste Provestykke for en af
de mindre Medailler, ved at modellere et Basrelief.
Til dette Foretagende indelukkes Lsrlingerne (lige
som Cardinalerne under Conclavtt) i afsondrede Væ
relser, forsynede med det Leer, som de ftulle bcswle,
og overladte til deres gode Genius og til deres Hans
ders Færdighed.
Vor Thorvaldsen gik denne sin forste uventede
Triumph, ikke anderledes end entilDsde vomtMlsdcrder, i Msde; og endnu kan han ikke uden en Lev
ning af komist Skrak tanke paa, hvorledes han
dengang var til Mode, og hvorledes han ved en
dygtig Drik af den nordiske Hippokrene, der for den
Thorvaldsen begyndte den academiske Bane 1786
med at tegne efter Gibsfigurer i Givsfkolen ; 1786
blev han forflyttet til DNodelfkolen.
lering vandt han allerede ^787
1789 den

forste

Colvmedaille.

den

For Model«
anden,

og

I Aaret 1791

vandt han den mindre Guldmedaille for et VaS,
relief,

hvorvm nedenfor talec>.

(Efterretninger,

nieddcelte Udg. af KonstacademielS CecretairHr.
Professor T . Laden.)

krängende Yngling kun flod med Br«ndeviin, maatte
siyrke sit Mod til Arbeidet.
Eaaledes gaaer han til Virket (ikke modigere
«nd til en Henrettelse, forsikkrer han endnu i dette
Sieblik), og i fire Timer er den opgivne Gienstand,
Heliodorns, eller Kirkeranet *), saaledes anlagt i
Basrelief og, i Forhold til Tiden, han anvendte
Verpaa, saaledcs udfort, at de forbavsede Dommere
ikke allene kiende ham vcvrdig den Priis, hvorom
han sired, men endog den siore Gnldmedaille, hvor«
ined et Rejsestipendium er forenet — dog dette sidste
Lun imellem sig selv — da det havde vceret umuligt,
<tt sende en saa ganske udaunet Angling, »den Al
der overladt til sig sclv, ud i den vide Verden. Han
bliver altsaa hoiligen rost, og erholder denPrcemie,
for hvilken han har arbeidet; men alle Professorer
have efter den Tid deres Sine fastede paa ham, oz
bemerke med Glsde hans Fremskridt. Historiema
leren Abildgaard sik ham i Synderlighed kicrr;
og blandt Landets Store udnmrkede Hans Excellence
Geheimeraad Grev C h r i s t i a n R e w e n t l o w sig
ved at skienke det opblomstrende Talent en kiarlig
Pleie. Endnu prydes Vcrggene i denne vårdige
Families Bolig med Afstøbninger af Thorvaldsens
t o forste B a s r e l i e f s : H e l i o d o r u s o g A p o s t e ,
len Peder, som helbreder den Lamme ved Temp
lets Port **); ved hvilket sidste Stykke han (1793)
*) Efter z MaccaboeerneS Bog. z, 2 ^

Efter Ap. Gierninger, z, 6»

vandt den stove Guldmedaille og Rejsestipendiet (6oo
Rigsdaler aculigen i 6 Aar.) *)
Veundringsvirrdige ere allerede i det fsrste
af disse Basreliefs Udtrykket, Friheden i Bevægelser
ne, og det umiskiendelige Anlag til en fast Gtiil,
som og Figurernes Mængde. Den til Jorden ned
kastede Kirkersvers Figur kunde Konstnercn endnu den
Dag idag ikke stamme sig ved.
Ogsaa crkiendte
Grev Christian Reventlow strax den Genius, der
saa ledeS begyndte. I det andet af de mrvnte
Arbeider, det sidste han frembragte i Kisbenhavn,
er ogfaa hans hele store Evne allerede synlig; Figu
rerne ere HM crdle, og Dragterne have en stor og
simpel Holdning. En ung Qvinde med et Barn
paa Armen er af hoicste Skionhed. Petrus har just
rakt den Lamme sin Haand — allerede straaler Hel
bredelsens Fslelse fra hans Ansigt; allerede haver
Overkroppen sig kraftsvulmende, medens den nedre
Deel af Legemet endnu hviler t Slaphed paa Jor
den. Den ved Peders Side siaaende Johannes er
af beundringsvan'dig Skisnhed.
Hoved, Figur,
Haar, Dragt, Alt hos ham er fuldkomment. Med
Peder har Konstnercn ikke vcrret fuldt saa heldig.
Men hvor yndig er Drengen i Mellemgrunden paa
hoire Haand, hvor huldsaligt det Barn, der stra* ) 3 2 l a r e t i?9Z, da h a n h a v d e v u n d e t d e n s i o r s
Gulvmedaille,

fik

han af

Academiet en aarlig

Understøttelse af ivo Rdlr. til fine Studiers Frem^

nie. I7Z5

fik han Lofte om Neisesti^endiet,

reiste usenlands »797.

oz

ic?
bende op fra den unge, ssisnne Qvindes Arm, gri
ber efter de brogede Hons i Kurven, der bares til
Templet! Dct Hele deler sig let i to livfulde Grup
per, og kun enkelte ussisnne Armbevægelser vise sig
endnu. Men hvor ffisnt ere allerede Hcrnder og
Fodder dannede!
Nu arbeidede vor Konstner modigere og med
noget mere Lyst Buster efter Naturen.
To af disse har jeg endnu for mig, en qvindelig og en mandlig; den forste, den elskværdige og
aandrige H e r t u g i n d e a f A u g u s t e n b o r g s ;
den anden, Statsministerens, Grev A. P. Ber li
st or fs, hvis Minde vil va?re Danmark helligt,
saaltrnge taknemmelige Hjerter endnu flaae iblandt
os. Büsternc ere fulde af Charakteer, og udforte i
cn hoiStiil; men den Evindelige istrr mangler endnu
Blodhed og Ånde.
Langt tydeligere og mere omfattende kunde rig
tig nok Maalet for hans Aand og Talent udtrykke
sig i de halv ophoiede Arbeider.
Endelig reiste vor Albert i sit fireogtyvende
Aar (1797) til Italien, med en kongelig Fregat,
der var bestemt til Neapel. Underveis var han i
Havsnod; Skibet blev drevet til de barbariske Ky
sler; neppe undflupne derfra, tvang nye Storme
dem til at soge Malta; endelig naaede de Neapel,
den lamgselfuldt foronsste Havn, og Konstens hcsperisse Land. Men vor Angling, Hee! ukiendt med
Verden, fremmed i ethvert andet Tungemaal, end
det danske, få sig her, ved det ssisnne Partheno,

pes herlige Kyster, ikke lykkeligere, end ved Barba,
nets. Den barnlig langselfulde Hiemvee, som vore
unge Landsmand i saa stcrrk en Grad ere underkasiede i fremmede Lande, og nisten altid i Forhold
til denUliighed, der finder Sted imellem disses Clima
og Fædrelandets, betog ham gansse, og omtaagede
Neapels stisnne, klare Himmel for den her saa frem»
mede og eenfomme Nordbo. Ofte har han forsikkret mig, at han dengang var saa nsr Fortvivlelse,
at hvis ikke Skammen havde holdt ham tilbage, var
han hellere, uden at have seet Rom, Apol paa Belvedere, Laokoon og den tragiske Muse, med Fregat
ten vendt tilbage til sit Fædreland. Men den Ulyk
kelige maatte jo for Skams Skyld til Rom! Der
vandrer han halvandet Aar iblandt Guders og Hero
ers Billeder som en Drsmmende, hensiunken i Besiuelse, og saa nedflaaet ved Synet af det Hsiesteog
Fuldkommensie, at han ikke er i Stand til hverken ak
tegne eller modellere noget af Betydenhed. Men
hvor meget charakterisier netop denne siumme An,
stuelse Konstneren, der, sig selv ubevidst, kcrmper
med Idealet, og sircrber til et Maal, der havde
jcrstet sig saa hoit for hans Aand, at han vel folte
hvorledes Hcendernes Vank her var det mindste! —
Det er at marke, som et Bidrag til Historier, om
den originale Maade, hvorpaa Thorvaldson blev
saa stor en Konstner, at han ncxsten aldrig har copieret.
Imidlertid begynde de romersse Fruentimre at
bemcrrke den charakteristist stionne og blomstrende
vordisse Drsmmer, og paatage sig at tröste ham.

Thorvaldsen negter ikke/ at han har flittig smderet
efter Naturen.
Mod Slutningen af det andet Aar af hans
Ophold i Rom begynder han endelig at modellfte,
a t danne og at tilintetgisre.
Georg Zoega,
som aner hans Genie, og at han er kaldet til det
Hoiesie, gaaer ikke lemfâig tilværks med ham, og
eftergiver ham ingen af sine sirenge antiquariss-artisiiffe Fordringer, hvilke endnu forhoiedes ved den
ham egne fine Skisnhedssands. Sandelig, vor
unge Phidias havde i ham en ubestikkelig Dommer,
der ikke bortgav en Haarsbrede, ikke en Kiortelfolde
af Oldtidens Værdighed. „Dette havde de Gamle
ikke giort saaledes!" — lod ofte hans Dom, eller:
„Saaledes gik ingen an bar Qvinde klcrdt i Oldtiden,
langt mindre en Gudinde!" da engang en Pallas af
Thorvaldsen havde faaet et Foldekast i Kllrdningen
lidt mindre ssmmeligt. — Og den unge, undseelig
stolte Konsiner, i sin Kamp med Idealet, afhuggede
Hoveder, ssnderbrsd Statuer, der allerede tidligen
vilde have udmærket ham meget beremmeligt for den
siore Hob.
Nogle smaa Modeller giorde imidlertid faa
Kiendere opmærksomme paa ham * ) , og Z o e g a
Jeg erindrer mig
Mars.

to Grupper:

i.) Venus og

Han kommer fra Slaget,

hun holder

ham kicelende en MyrthekrandS ved Barmen, for
ot omsmelte dens endnu vilde Vanken til blidere
Fslelser. 2.) P e n t h e s i l e a og T h e s e u s . Hari
har rovet hendes Svoerdboelte,

og

hun synker af.

forstod ei alkene at dadle, men ogsaa at opmuntre.
Thorvaldsen copierede derpaa ogsaa nogle Buster è
Marmor efter Antiker, blandt hvilke en C i c e r o
lykkedes scerdeles vel, og modellerede adskillige ester
Levende, som han med meget Held udfsrte.
Men Aaret 1802 var sorlsbet; de 6 Aar,
i hvilke han ffnlde nyde kongelig Underststtelse, vare
forbi, og Thorvaldsen havde ikke et Basrelief, ikke
en Statue at sende hiem til Fædrelandet, til Vid
nesbyrd om det, han var bleven! *) Fattigere, og
mcegtig

i

hanS Arme.

B e g g e disse herligt ud-

toenkre Grupper ere endnu Konstnerens AndlingS«
ideer; men han onsker a t udfsre begge i

coloS-'

salsk Stsrrelse.
») I Fslge

de

a f Professor

Efterretninger,

Baden

indsendte

meddeelte

Thsrvaldsen
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til

Acadennet en Gruppe i Eibs, forestillende L a c ,
ch u s
Marmor.
Copier,

og

Ariadne,

Ligeledes indsendte
tilligemed

ster i M a r m o r ;

til Academiet,

modelleret en Ia so n
men soin

han

1799 nogle

Hoiners og Bernstorfs Be
allerede den 22de April i8or

indberettede han
se,

og Notheö Büste r

at

i naturlig

han

havde

Storrel-

han af Mangel paa Formue ikke

kunde lade forme.

Af et andet Brev ( 6 August

l8c>4) hvori han beretter, at have giennemgaaek
en langvarig Sygdom,

der havde standset

HanS

Arbeide p a a J a s o n , seeS d e t , a t dette Konstvcer^
forst efter den Tid er bleven fuldendt. —Her kan
endnu tilfsieS, a t Thorvaldsen 180? blev Medlem
af Konstacademiet og
d e l s s p l x n , r>9

udnoevnt Professor i M p /

Ridder of Dannebrog.
Overs,

tillige rigere, syntes vel aldrig nogen Skyldner i sine
egne Sine. — Fattig i det Udvortes, i Sicrlen en
rig Fylde af guddommelige Konstssabninger ? — Men
da Nsd, og den deraf udsprungne Drift engang vare
bestemte til at springe hansAandsfostresSvob, (som
Tilsået var med hans forste Basrelief) saa ffete det
vgsaa nu. — Hans Jason steg frem as Oldti
dens Dyb, og traadte pludselige» hen for os, som
en Aabenbaring fra Konsiens ffisnneste Alder; og
aldrig kan jeg glemme den salige Folelse, hvormed
jeg opfyldtes ved Synet af dette hoie Konstvark:
det stod atter, paa ny besiât for mig, hvad jeg
troede for evig uedsiunket i Fortids Skiod, det hoie
Helte-Ideal i al sin Enfoldighed, Kraft, Rolighed
og Storhed! "
Jason har just nylig fået den altid vaagne
Drage, og gaaer os seierscrl i Mode; kun Svcrrd,
boltet og hans Glavind beklâr ham, og den be
stürmende Hielm omhvâer det dristige Hoved.
Seierens Bytte, det gyldne Skind hamger over hans
venstre Arm, og i den hoire holder han Spydet.
Han seer tilbage paa det foldede Udyr med hoi Vre
de. — Men tillad mig, dyrebare Veninde, hellere
gansse ccrlig at udffrive af min Dagbog det Indtryk,
Thorvaldsens Jason giorde paa mig ved det forste
Syn; thi endnu foler jeg det samme, naarjcg staaer
for denne herlige Konstffabning: „Rom den 28de
Januar 1803. Jeg kommer tilbage fra Thorvaldfens Jason! Det er den sidst fcrrdig blevne antike
Etatue! Helten strider med let og kraftig Gang

forbi dig; det dreiede Hoved, med den hsie og rene
Form, paa den endnu af Vrede svulmende Hals,
seer tilbage paa den foldede Drage; Haan, der svæ
ver om L«berne, Blikkets Flamme, ere sortrcrffeligen
udtrykte. Hielmen flutter tcet til den stolt hvælvede
Pande.
Kroppen, Skuldrene, Brystet, Ryggen
svulme af Fylde og Ungdomskrast, uden at opsvulme
over Skionhedens Icrvnmaal. Arme, Been, Hcrnder og Fodder ere endnu ikke ganske udmodellerede,
men allerede i Tegningen ere de fuldkomne. Man
sammenligner uvilkaarligen med Achilles, Mars,
Theseus. — Men Jason er gansse han selv; kun
beslægtet med Apollo, og dog hellerikke mere
end ved Slccgtliighed. —For Hcltebilledet stod den
unge, gudbenaadedeKonstner, med Taarer iSinene,
med Undseelsens crdle Rodme paa Kinderne — thi
dette overordentlige Genie vil vanffeligen tilfredsstille
sig selv; og medens vi forst tause tabte os i Beskuelse,
og derpaa hsit beundrede, bestuede han det endnu
uopnaaede Gudbillcde i hans Sicel!"*).
^eg troec det

passende,

Hee

ak cinfore folgende

Steder af den fortroeffelige Koristkiender F e r n o w S
S k r i f t : Ueber den Bildhauer Canova, und dessen
Werke. Zürich ,806, S . s o ;

„Forst efterat Ca«

nova ved en Mcengde store Arbeider

havde ud^

bredt sin NoeS i og uden for Italien, traadte en
ny Medbeiler, T h o r v a l d s e n fra Kiobenhavn,
inden for Skrankerne,

og

anmeldte sig p a a en

meget betydende M a a d e ved en 8 Fod hsi J a 
son,

der vakte almindelig Opmærksomhed

paa

Nu var Knoppen frembrudt af dens Svob —
Thorvaldsen kiendte nu sig selv i alle Konstkienderes
den unge, hidtil aldeles uki'endte Konstner, og af«
»vang selv CanovaS erklcerede Beundrere den Tilstaaelse:

at denne Jason

er et

af

de ypperste

Vcerker af den nyere Konst." S . 198.

„At den

Moderne Konst kan opfylde disse Fordringer ( a t
danne Eienstandens idealske Charakteer efter dei?
Klasse asKonstidealer, hvortil den horer, og hvor
for vi

endnu

have Monstre i den gamle Konst»

altsaa en Gud i guddommelig,
Charakteer)

en Helt i heroisk

h a r Thorvaldsen viist

i sin J a s o n .

Denne i Anlikcrnes cegte Heltecharakceer dannede
Figur,

er,

som enhver Frembringelse af en ska

bende Indbildningskraft, ganske i Overeensstemnielse med sig selv, og viser i en naturlig, levende
Stilling Lemmernes konstmoesslg skionne Modscetriing, som frembringes ved en indtagende Asve^
ling af Bevcegelse og Hvile i alle Figurens Dele,
og ved den behageligeAnskuelse, som den fra alle
Sider frembyder.

Oet til Siden vendte Hoved,

giver i en ungdommelig skion, kraft, og aandsuld
Physiognomie Udtrykket af det dristige M o d ; og
Formerne ere aldeles oedle, kraftige og a s den re
neste Bestemthed. NaarModel sammenlignes med
Model, er denne J a s o n af Thorvaldsen,

som

et Voerk, der i Charakteer og S t i i l svarer til sin
Henstgt,

i

enhver Henseende langt at soretrcekke

CanovaS Perseus.

M a n seer desuden i den

danske KonstnerS Jason hiin plastiske S a n d s , dec
griber Formens V«sen,

i

alle

CanovaS

hvilken vi forgieves

Voe^ker, selv de heldigste."

Udg.

sogs

og folende Konstvenners forbausede Beundring«
Ogsaa hans sirenge Ven Zoegq tilsmilede ham Bi
fald, og glædede sig inderlige«. Fra nu af fiyede
han fra den strenge Ungdomslcrrerinde, Tran g en5
og frit og let fremblomstrede de salige Skikkelser af
den med Skienhed nærede Sicrl, og ved den konstfttrdige Haand. Ogsaa Tilfceldet blev ham gunstigt.
En rig Hollænder ved Navn Hope opholdt sig just
den Tid i Rom; drevet af det almindelige Ny bessgte han Thorvaldsen, saae hans Jason (som endnu
kun var til i Gipsformen) og bestilte den strax t
Marmor. ZEdelmodig overlod han det til den be,
stedne Konstner, selv at vurdere sit Arbeide; og —
vm jeg ikke feiler — lagde han endog noget til dm
meget maadelige Priis. Umiddelbar derefter mo
dellerede Thorvaldsen et stort Basrelief, forestillende
den Scene af Jliadens f â e Sang, hvor A g a memnon lader Briseis^cd Herolderne Thal»
thybios og Eurybates fere bort fra Achilles' Telt^
Achilles sidder, med bortvendt Hoved, men paa en
konsirig Maade saaledes vendende sig fra Hoire til
Venstre, at Hcltelegemets Pragt, og Ansigtet, hvori
Vrede og Elstovssmerte k«mpe, heelt fremstille sig
for Tilffueren. Patroklus trsster Briseis, som,
i det hun alt gaaer bon, i sod jomfruelig Harme
visser sig Taarerne af Aiet med Haanden, for endnu
engang at see tilbage paa den ffisnne unge Helt.—
Hvor aldeles er Homers: „ugierne fulgte dog Pi«
gen" udtrykt i hendes mildt dvk'lende Bevægelse!
Patroklus er ganske den blidt, hulde Godhed,
Mene. Januar isis,
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sâing til hans heftig forbittrede Ven. Herolderne
med deres Stave tmde alierede forud med alvorlig
Værdighed. Kort, dette Basrelief opvakte og til
fredsstillede ved Stilens Reenhed, vcd Skikkelsernes
Eurythmie, ved den forstandige Composition, og den
vcrrdige, simple og a.'dle Behandling af Dragterne,
ikke mindre de Beskuendes pirrede Forventning, var
ikke mindre nyt, ikke mindre eneste, end Heltens
Statue. Forholdenes Rigtighed, Formernes Ele
gants, og en vis sig selv tilfredsstillende Rolighed og
Fuldendelse, der udgior hans Figurer, cg is<rr Ho
vedernes Udtryk — kort, Alt ved disse er antikt, og
a?gte klassist. Hamder og Fodder ere reent tegnede
og jkiont dannede, uden al Maneer; men hvad der
jSærdeleshed udmcerkerham, erdet blidtog ffiont
aabnede Sie, den Sodhed, der liig Morgendug hvi,
ler paa Sienlaagene, og en Venlighed omkring La>
berne, der aldrig bliver til Smiil. — Saaledes
seer Jason seierdristig, med endnu morkt Blik,
tilbage paa Dragen. Men man seer det, snart ville
Lieber og Sienlaage tilsmile den ftionne Tryllerinde
Tak og Kærlighed.
Saaledes, i den aabnede Knop n^rr ved den
siionneste B l o m s t r i n g , f o r l o d j e g i V a a r e n i Z v z
vor Thorvaldsen, og enhver Tidende, jeg fik om
ham, bekræftede hans ustandsede Fremffridt paa den
saa bersmmeligt aabnede Bane. Dog blev denne
hans modige Fremssriden i Aarene 1804 og 1805
afbrudt vcd en meget betænkelig og langvarig Syg«
dom; Lagerne tvivlede paa den wdle unge Mands

Helbredelse; hans Venner ffiâede for, atdessulde
see ham alt for tidlig friste det Skiennes sædvanlige
Gkiebne paa Jorden; og uden Tvivl havde Thor
valdsen virret tabt for Konsten og hans Fædreland,
om ikke Venskab, i sin trdelste Skikkelse, havde
reddet ham.
Den Syge ilede til Toffana, og fandt der t
den danffe Gesandt, Kammerherre S c h u b a r t s
Villa, den Pieie for Legemet og den Rolighed for
Simlen, som det ved Lidelser nedbsèede Genie kun
nyder fuldkommen, naar det har Venffab at takke
derfor. Der, paa Mon ten eros vidtomskuende
Hoie, i den milde Havkoling, kappedes denne fader
lige Ven for alle Danffe i Italien med hans adle
Hustru om at give den elffcde Konstner tilbage til
Livet; og det lykkedes, faaledes at vor Thorvaldsen
siden har nydt en uafbrndtSundhed.
I Foraaret 1807, da jeg atter vendte tilbage
til det elffcde Rom, fandt jeg folgende Vcrrker af
vor Konstner, der i min Fraværelse deels vare blevne
til i Gipsformen, deels ndarbeidede i Marmor:
1.) Ganymedes, i to Trediedeels naturlig Storrelse. Et yderst ziirligt, yndefuldt Vcesen.
Hovedet nydeligt og elegant, ?en ungdommelig fpcrde
Krop en sand Skionhedens Morgenblomst.
2.) Bacchus, af samme Storrelse. Det
er en elskende henrykt Svcrrmer; Legemet blodagtig
siiont, uden at vcrre yppigt. Han betragter, alle
rede halv fvcevende i den salige Guderuus, den paa
hans fiade Haand hvilende Skaal, og synes at ville
B 2
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istemme en anakreontisk Sang. Paa Sienlaagene
hviler en let Sky af Drukkenffab, og det sode Sie
svommer i Lyst. Hele Legemet er en Skionhedens
Bslgelinie, og blandt alle hans Virker har Konstneren hidtil udfort dctte blodest.
Z.) P s y c h e e r let, ziirlig, u n g , e n d o g n « r
ved Barndommens Gmndser, og som alle Thorvaldfens Virker feilfri med Hensyn til Tegning og Omtrakkenes Elegants.
4.) Apollo. Det er vanffeligt, vedensaa
givet Norm, som den for Apollo-Idealet, at frem«
stille noget N y t. Denne Apollo er crdel, og yderst
reen i Former. Men Jdeekredsen er her ufravigellgen siultet, ligesom Solgudens evige Bane. Alle
disse Statuer ere af to Tredjedele naturlig Storrelse
og udforte i Marmor.
5.") Venus. Her gielder det samme, som
ved Apollo. Endnu synes hendes Former mig noget
siramme; hun er mere en ung Pige, end en Qvinde.
Venus er den udviklede, i evig Ungdomsblomsinng
siraalende, modne Qvindelighed. Denne her er ikke
blod og behagelig nok, uagtet dens Skionhed er
fuldkommen seil fri.
6.) Apollo paa Parnas, omgiven af
Muserne og Gratierne, der dandsende bevsge sig for
ham, eller lade deres Toner og Strengeleg klinge.
Reenhed i Stiil, Rigtighed i Tegning, fvrdringsfri
Sandhed og Eonfeqnents i Dragterne forudsattes
altid, uaar Talen er om et V«rk af Thorvaldsen.
Men i det Hele have Murerne i dette Basrelief

mindre Elegants og Lethed, og Hovederne mindre
Udtryk og Elskværdighed, end man ellers forud kan
betinge sig hos vor Konstner.
Disse Konsivan'ker af Thorvaldsen fandt jeg i
Eibsafsiobninger eller færdige i Marmor. De fol
gende bleve til i de treAar, som jeg tilbragte i Rom
og i Nærheden af denne Stad, i hvilken Tid jeg
saae den siore Konsiner med ethvert nyt Vcrrk at
nairme sig Fuldkommenheden, og at give Skisnhedens hsieste -Msnsterbillede i hans Bryst stedse mere
Liv og mere Sandhed.
Vare Statuerne Apollo, Venus o. si.
alt for betingede Former for vor Konstners frie
Aand, faa viste sig hans Hebe derimod aldeles ny
for os — et i Konstnerens S'icel og af hans dybeste
Folelse reent udsprunget Ideal for den rene Ungdom,
Jomfruelighed og Ustyio. En Himmelblomst er
dette yndige lille Hoved, bette Ansigt, hvor Uskyldig,
heds Fred hvilcr paa Pandens uomtaagede Glathed,
aander i de stille Sine og om den blide Mund, og
taler ud af dem. Kroppen er spkd, reen, kydff,
mere Knop ead Blomst; Dragten ganste fordringsfri, betegnende de smekkre Lemmer. Contourens Reen
hed overgaaer Alt, hvad jeg har seet hos de Nyere.
Sagte vandrende bsrer hun den fulde Nektarffaal i
sin venstre Haand, medens hnn med den hoire ha.'ver
anständigen sin Kiortel lidt, trcrdende forsigtig frem
m«d ungdommelig Omhu, og det stille Blik ufravendt
hvilende paa Drikken i hendes Skaal. Oj hun er
meget for god for Olympen i og man kunde dristig

Mte hende i et chnsteligt Capel, med Titesen: Inn c i c L m i a p a a Fodstykket, v g m e d d e O r d : „ S a »
lige ere de, som have et reent Hjerte."
En Gruppe: Psyche og Amor, maa jeg
her endnu omtale. De staae, med den hoire og
venstre Arm sammenslyngede, hvilende let op til
hinanden. Amor har nylig rakt Psyche Udodelighe,
dens Nektarssaal. Han er uudsigelig om og ssisn,
hun elsselig naiv, og ny i hendes Guddomsstand.
Begges Legemer ere Kærlighedens hulde Ungdoms»
blomster.
Ny Periode i Thorvaldsens Konst.

l 8 c> 8.
Endnu havde Danmarks Hovedstad ikke prydet
sig med noget Konstva?rk af sin beromte Son; endstisndt der iblandt de ovennævnte Statuer og Bas
reliefs vare Bestillinger til England, Rusland, Li
vorno og Holsten, og man i Flore nts kun ved
de trykkende Tidsomstændigheder var bleven hindret
fra at bestille den udodelige Dante's Monument
hos den fremmede Konstner, som dog alt lange
ikke mere var fremmed i det velsignede Land, hvor
Geniet medbringer Indfsdsret. Men nu indtraf en
O p f o r d r i n g f r a d e n crdle G r e v E r n s t a f S c h i m melmann til Konstneren, om at forfærdige en
med Basreliefs prydet Dobefont til en nybygget
Kirke paa Grevens Gods Hell ebek ved Helsin
gør. Jeg veed ikke om jeg feiler, naar jeg paa-
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ftaacr: at denne Opfordring til Arbeider i en ny
Ideegang og Stiil tillige for vor Thorvaldsen blev
Overgangen til en hoiere Periode i hans Konst.
Vist er det, at der raader noget endnu hsiere
og inderligere over de herlige Skikkelser, som fra
den Tid af udgik fra hans Haand, og at dette taler
endnu mere levende til Beskueren. De fire Basret
liefs, som pryde Dobefontens Sider, ere folgende:
a.) En siddende Madonna, ienhoistâlog ges
mytlig Stilling, en saare ophsiet Skabning/ og dog
ganske jomfruelig. I hendes Skiod hviler yndigt
det ffionne Christnsbarn, moderligt omsiynget af
begge hendes Arme. Den lille Johannes, holdende
en Agnnsdei-Stav, hilder sig fortroligt til Madon
nas Kmr, og seer med tilbedende Kærlighed det
hulde Iesusbarn i Ansigtet, medens dette kicvrligt
klapper hans Kind med sin venstre Haand, og hcrver
den sp«de Hsire, ligesom til Velsignelse. Madonnas Dragt er rig, kydsk og simpel. En himmels?
Rolighed hersker i hendes mildt boiede, tcenksomt
beffuende Ansigt, ligesom i den hele Gruppe,
d.) Frontispice-Gruppen: Christi Daah
i Jordans Flod. Christus, en alvorlig mild, crde^
SkikkclsV .aaer med forover boietHoved, Hamderne
ondKgtigen korslagte paa Brystet. Doberens, aj
hellig ZErefrygt giennemtra:ngte Hoihed, er uefte«
Ugnelig ffiont udtrykt i den adle Figur, der lader
Vandet af Muffel skallen med hoit loftet Haand nedsiromme over det guddommelige Hoved.

c.) „Lader smaa B o r n komme til
mig." Chnstus sidder (som Madonna i det forste
Basrelief) paa en Steen. Et Varn har med tilZidsfuld Kioerllghed lagt Hoved og Arme paa hans
Skiod; en sierre Dreng n«rmer sig med bedende opZoftede Hcrnder. Frelseren har lagt sin velsignende
Hoire paa hans Pande, og seer ham venlig mildt i
Ansigtet; det mindre Barn seer tilbage paa det anHet. Frelserens <rdelt rolige Skikkelse er beklwdt med
Audcrkiortel og Kappe, ligesom Madonna med Tu,
mea og Peplum.
6.) Slutningsstykket udgisre tre svævende
Engle; den mellemste har slynget sine Arme let om
de to andre; den paa hsire Haand la'gger sin ene
Arm paa hans ene Skulder, og den paa Venstre
Lcegger begge soldede Hcrnder paa den anden; og
saaltdes svceve de let hen i ZEtheren. Naar man
indtager Guido har vel aldng nogen Maler uds
tttnkt Engle, saa reent og helligt og alvorligt smi
lende , og for Thorvaldsen vift ingen Billedhugger
saa ledes givet Stenen Vinger *).
I Foraaret og Sommeren i goZ sremtraadte
«lidelig den siore Konsiner med to Konstv«rker, der
Dkre ham hos Efterverdenen hans Plads llandt de
Watnle og hans Værdighed, som Gienopretter af
den antike Stiil i Billedhuggerkonsten. Hans colosAllerede i Aaret 1808 var denne Oskefont
sien heel

fcerdig

og udfsrt

omsicendighederne

have

i

Marmvr; men

foraarsaget,

<ndnu ikke er fsrt til Danmark,

at

no?F

^Lids,
den

falske Mars forener Alt, hvad der kan tilfreds,
stille selv de strengeste Fordringer paa marvfuld
Kraft, forenet med let Bevwgelse, i uvisnelig, gud
dommelig Ungdom. Guden hviler sig efter en Scier.
Alt i hans herlige Legeme er Kraft, der svulmer ny
Daad i Mode; men dog afbryder ingen overdreven
fremsvulmende Mustel de mildtbslgende Skisnhedslinier; thi enhver Overdrivelse vidner om Svaghed,
og her er alting livfuld, bevidst Styrke. Arme,
Been, Hcrnder og Fsdder ere af sårdeles Correction
og as fuldendt Gkionhed, blsdt og zmligt udarbej
dede, uden al Maneer.
Men i Sandhed guddommeligt fortiener Ho
vedet at kaldes, der stolt fra den kraftfulde Nakke,
paa en let dreiet Hals, strcrber opad, bedækket med
et genialsk kruset, kortlokket, t«t Haar. Ansigtets
Physiognomie er fuldkommen nyt, og intet i den an
tike Konslverden minder endog kun ficrnt om denne
Krigsgud, paa hvis merke, vâige Pande Vredens
Muffler endnu svulme; imedens man i det dybe
Hie, og omkring Munden, som aabner sig til et
vordende Smiil, aner den Seiergud, der seer sitt
ssde Lou i Elskovsgudindens Arme i Mode. Sta
tuen er i Stsrrelse lug den belvederisse Apollo.
Han er nsgen, Hielmen ligger ved hans Fodder,
i sin Hoire holder han jkisdeslsst Spydet.
Umiddelbar derefter modellerede vor Thorvald
sen sin Adonis, der blev fuldendt om Somme
ren, medens Heden hindrede mig fra at komme fra
Albany, ind til Rom. Havde hans Mars opvakt
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alle Kienderes Beundring, saa forenede denne Ado»
nis' huldsalige og dog klassiske Skionhed hines Stem'
mer med det sisrre Chor af saadanne, der i Særde
leshed see Skionheden i Ånde og dens Tillokkelser.
Hueüci äavvero e un uomo äivino! tilraabte
wig mine romersse Venner/ der besogte os i Albano.
B l a n d t d e m v a r o g s a a d e n crdle R i d d e r A n t o n i o
Canova, der stienkede os en heel Sommerdag, og
ved Frokosten, i Skyggen af altid gronne Ege ved
Villa Dana, talte med den ham saa egne elstvcerdige Hjertelighed i hans naive neapolitanste Aialect
om dette vor Thorvaldsens sidste Konstvcrrk, hvilket
han, baade i det Hele og i dets Enkeltheder, roste,
og erklærede for det ssionneste og heldigste af hans
Vmker.
czuelialiarua (sagde han)
e lavorala in vnc> ltilo nolzile e ^urs Araciolo,
e ^ieno 6i lenrimenro."
I Begyndelsen af September tillod den noget
afkslede Luft mig at drage til Rom, og see Thor
valdsens Adonis.
Denne crdleKonstssabning forestiller en rorende
skion Helteyngling. Det mildt kraftige Legeme er
dog omgivet af en vis smægtende Charakteer i Stiil
og Bevarelse, der giver det en overordentlig Ånde.
Dets enkelte Dele ere af den hoieste, og tillige fineste
Ckionhed, og alt samstemmer harmonist for at forI Sandhed det er

guddommeligt Menneske«

^Zl'ort, d e n n e S t a t u e ec udarbejdet i en cedel og
reen gra>ieus Stiil, fuld af Fslelse."

hoie Ansigtets dybt rorende Indtryk.
Sod Ung»
domskicrrlighed og Anelse om dcn korte Tilværelse
ere deri sammensmeltede med henrykkende Pnde.
Han siaaer om og smerglende, slottet til en Træ
stamme, og Alt hos ham udtrykker omhedsfnid Forventning om en salig Time. Hans Klædning drap»
perer malerist Stammen, som han siaaer ved; selv
er han nogen, og i noget meer end naturlig Stor,
reise. — Naar man lange og betænksomt bcffuer
disse to Statuer, i det de langsomt dreics omkring
for een, da udvikler sig efterhaanden hos dem Alt
hvad den stabende Natur stienkede det mennestelige
Legeme af guddommelig Kraft, Skionhed, Værdig
hed og Ånde; og man foler hun Tilfredssiillingens
sode Ro, som altid er en Virkning af det Fuldkom
nes Aabenbaring, og dets Optagelse i Simlens
Helligdom.
I Vinteren 1809 erholdt Thorvaldsen nye
Bestillinger fra Danmark. Vor Monark vilde see
- Indgangen til det under Bygning vnrende Chri
stiansborg Slot prydet med fire Basreliefs af hans
Llrbeide o g O p f i n d e l s e . B e l g i e r e n d e , s t e d s e
blomstrende Kraft; Sundhed; opli
vende Aand; Alt forenende evig Netfærdighed: dette vare de hoie Ideer, der, som
Symboler paa det troe danske Folks Anster for sit
Kongehuus udtalte sig i folgende fire herlige Grupper:
i.) Herkules og Hebe.
Den givne,
ved tusinde Statuer og Basreliefs bestemte Norm
for hiin Kraftens Son og Symbol, har vor Konsi»

ner tilegnet sig med siorste Frihed, og bevceger sig
s a a l e t l s a m m e , s o m i e n selvvalgt C y k l u s . H e r 
kules sidder hvilende, med det ene Been kastetover
det andet, udstrækkende Haanden imod Nektarssaalen. Hebe staaer for ham, og med hsit oploftet
Haand gyder hun Nektar i Skaalen. Dette er Ind
holdet af denne yndefulde Fremstilling. Men hvo
kan beskrive den hulde gemytlige Charakteer i det
Hele, denne harmfrie Rolighed, denne Tilfredshed
hos begge i og med hinanden? — Han seer hende i
Ansigtet med en saa haabfuld Tillid, Kærlighed og
Tro, at man synes at lsse de Ord i hans Blik:
„Du er min evige Gla'de, og min Moies Lsn!"
Hun, en huld Ungdomsblomst, let som en Morgen
vind, og frist som Rosenduggen, den reneste jom
fruelige Uskyldighed i Stilling, Bevægelse og Omiids, stienker ham Nectaren hsit i Skaalen, at
Utydelighedens Drik kan stumme for ham, og hen
des Blik, der moder bans, synes at sige: „Jeg vil
vcere dig Alt, du gode Menneskers Befkier! Jeg
skal ikke lade dig spinde, og fra min Haand stal
ingen giftsvanger Kiortel indhylle Dig" Man bli
ver ret egentlig saa vel til Mode, man glcrder sig saa
hjertelig ved, at de To der i Medaillonens trange
Num nu ere uadstillelig forenede. Han sidder paa
Lovehuden; hun er paaklcvdt.
2.) AEskulap og Hygcra. Hun forer
hans S lange, staaende for ham; han sidder. Begge
ere beklædte. Her er, ligesom hos Herkules, den
ved AElde og Herkomst bestemte Skikkelse og Fami-

lieliighed med den guddommelige Farfader Jupi,
ter, respecteret. Dog er ZEstulap endnu strengere,
end sædvanligt, muffelfasi og noget unders-rtsig, som
han altid pleier at v«re, og eftertænksom Alvor hvi,
ler paa hans Pande. Meget fiint udfort er Contrasten imellem den letfvcevende Ungdomsgudinde paa
det forste Basrelief, og den noget fyldigere Hygcea,
som er bestemt til at give hvad Andre fattes. En
hoi Velvillie og Godhed taler af hendes a?dle Ansigt.
Z.) P r o m e t h e u s o g M i n e r v a , s o m
besiceler det ved Prometheus nys fuldendte Leerbillede
af det forste Menneffe. Den gamle Titan sidder
ret gemytlig, og seer paa Fuldendelsen af hans
Vcrrk.
Det er en yderst original Kraflstikkelse,
fuld af Trodsighed og Godmodighed tillige. Mi
nerva staaer hoi, rank, adel og stille, og scctter
Sommerfuglen (Psyche) paa Leermennestcts Hoved,
der allerede under den beaandende Indflydelse synes
at htrve sig; man seer det, Geisten svulmer alt giennem alle hans Lemmer.
4.) Jupiter og Themis, den gamle,
crrvcerdige Skiebnens Fortrolige. Gudernes Konge
sidder alvorlig, mild og majestcetij? paa hans evige
Throne. Themis staaer for ham; med den ene
Fod paa et Klippestykke, og stottet paa Armen, l«ser
hun for ham af Skiebnens aabne Rulle. Begge
Figurer ere beklædte; Gudindens Skikkelse og Hold«
ning er i en meget hoi, interessant og «del Stiil.
Ogsaa Jupiters uopnaaelige Skabning er betegnet
ved dyb Sistlâl; og en hellig Taushed sMs at

svKve omkring de to, over Menneskets Skiebne i evig
Retfærdighed raadstaaende Guder.
Dette er det moralsk-crsthetisse Udtryk i disse
hoie Konstvirrker, som vi see i Modellen. Men
disse Leermodeller ere udarbejdede og bcsicrlede med
cn Aand, en Fiinhed i Fuldendelscn, der overgaaer
Alt af den Art, hvad jeg hidtil har feet. Den fuld»
cndte Blodhed i alle Delene, den Lethed i Bevægel
serne, den herlige Stiil i Dragternes Foldekast (for
enet med den hsiesie Ånde i de qvindelige), Hinder
nes, Fingrenes, Fsddernes, Orernes ziirlige Udarbej
delse, i Forening med den mest tvangfrie Gratie —
alt dette vilde have bragt en Polyklet og Lysip til
uden Rodmen at erkiende disse Guddomsbilleder som
deres Vcrrker. — Kort disse fire Basreliefs ere sande
Gemmer, og Gudernes Skikkelser gaae med en Liv
aandende Sandhed og Skisnhed frem af denne Pyg
malions Hcrnder.
Nogle have bebreidet vor Konstner (og det sy
nes os, ikke uden al Grund), at han ikke i Marmoret udforer sine fortnrfflligen fuldendte Modeller saa
blsdt og saa livfuldt, som det var muligt og onsseligt. Aarsagen hertil kan aliene ligge i Mangel paa
den Taalmodighed, som Marmorets sidste, yderst
inoisomme Bearbejdelse i hsi Grad fordrer, og ved
hvilken jeg ofte har hort Canova, den storste Mester
i dcnne Konst, sukke dybt. Thi hos den Konstner, i
hvis Sicrl Ideen ligger saa fast og reen, og som
kalder den saa let og saa fuldkommen frem for Ly
set, kan den sine Tact for Fuldendelse, der indaander

Marmoret svulmende Liv, ikke fattes; og vor Thor
valdsen vil sikkert heller ikke sorsmaae denne sidste
Krands, jom endnu for ham er at vinde. Thi det
erafgiort, at den, der saaledes giennemtamker
sit Konstva?rk, der saaledes veed at aande Liv i
Leret og at uddanne det med saa hsi en Fiinhed,
behsver ved Marmoret kun at ville; Taalmodighed behover blot ved den sidste Haandltvgning ganste
lidt at binde Vingerne paa den Genius, der saa gierne
vil svinge sig op til nye Erobringer i Skisnhedens
Rige — og Fuldendelse vil krone Konstneren!
Saaledes har dette sicldne Talent uddannet
sig, h v i s U d v i k l i n g f r a d e n forste S p i r e v i n u h a v e '
fulgt. Men ikke mindre interessant, end hans Konst,
vlrrker, er Konstneren selv. Alt hos ham er medfodt, og ved sig selv frit og naturmæssigt udviklet.
Det hsie Genie er en vis almindelig Evne til A l t
egen, der fattes det blotte Talent, som ikke formaaer
mere end Eet. Saaledes har Thorvaldsen sandt
Genie til Musik, og spiller med ejendommelig Aand
og Lethed paa Guitarre. Hans Dom over Musik
og Poesie er altid ligesaa sand, som hans Folelse.
Hans Selskab er ligesaa interessant, som behageligt;
thi Fslelse og Sands for det Ssmmelige ere saa ud,
dannede hos ham, som var han opvoxen i de fineste
Cirkler. Hans Vittighed er træffende og ffarp, hans
Domme over Konstv«rker strenge, som de maaevcrre
hos den, der altid kun saae det Hsieste og foresatte
sig det til Maal. Hans nsie, venssabelige Omgang
siylder jeg mange af de behageligste og lærerigeste

Timer cif mit Ophold i Rom og i den evige Stads
kl.ississe Omegn; thi Thorvaldsens Folelse for alt
det Hsie og Skionne i Natur og Konst er ganske
ejendommelig, og hans Mringer deraf fulde af charaktcristiff Ånde, som de maac v«re det hos den,
der ssom det egner Konstneren) ei blev dannet ved
dsde Bogstaver, men ved Ansiuelse og Naturnydelse.

Om Sigbritte, Dyvekes Moder, som
tog saa megen Deel i Rigets Bestyrelse
under Christian II.
af

H. Behrmann,
Overlærer ved RveSkilde Catbedralffole.

^)vem var Sigbritte? I Bergen var hun Kro
kone, i Holland havde hun solgt ZEbler og Nsdder,
svare de Gamle eenstemmigen. En Krokone? En
ZEblekone? — der siden som Premierminister, med
Hcrder og til Fornoielse for indsigtsfulde Mand, veed
at foresiaae denne hoie Post? Dette rimer sig saa
slet sammen, at det med Rette opvækker Tvivl om
Rigtigheden i de Gamles Paastand.
Her maa da for det forste bemcrrkes, at i de
Tiper, hvori Sigbritte levede, Oplysningens Myr-

