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^lor over hele den dannede Verden beromte 'Billed
hugger Thorvaldsen blev fodt den 19de November 
4770 i Kjobenhavn, og erholdt i Daaben Navnet 
Bertel. Hans Fader, Gotskalk Thorvaldsen, 
Billedsicerer ved Holmen, var en Son af Thorvald 
Gotskalksen, Provst i Myklabye ved Skagafjord paa 
Island. ^Hans Moder var en Prcestedatter fra Jyl
land, ved Navn Karen Gronlund. Hans Slcegt-
register haves og forer op indtil Kong Harald Hilde
tand i Norge. 

Forårenes ringe ZEvner og den Tids slette Skole
væsen var vel Aarsag i, at vor Thorvaldsen erholdt 
en meget ringe Skoleunderviisning, dog pttrede han 
tidlig Anlceg til Tegning og blev derfor, da det intet 
kostede, indsat i Kunstacademiets Skoler i sit ellevte 
Aar. 

Da han gjorde her hurtig god Fremgang, toenkte 
Faderen, at han maastee med Tiden kunde benytte ham 
som Medhjælper, men han overgik snart Faderen, og 
listede sig oftere til, naar han havde lu agt den Gamle 
Mad ind paa Holmen, at rette ubemcerket paa hans 
Arbeide. 

I  Aaret 1787 vandt han den mindre Solvme-
daille, og da han paa samme Tid sorberededes til 
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Confirmation hos Provst Hoyer ved Holmens Kirke, 
satte Proesten ham paa Grund af denne hans Udmær
kelse overst blandt Drengene og kaldte ham: Monsieur 
Thorvaldsen! en3Ere, som han bestandig erindrede sig. 

Om hans Drengeaar veed man iovrigt Intet; 
kun tilfoie Alle, som have kjendt ham paa denne Tid, 
at han var en smuk, lyshaaret Dreng, af et indta
gende Boesen. Allerede paa denne Tid viste sig hos 
ham den rolige og dybsindige Alvor og det stjonne, 
indre Liv, som siven efter hans Udvikling blev ham 
saa egent. 

To Aar efterat han havde vundet den lille Solv-
medaille vandt han den store. Han var nu vev Frem
gang i Kunsten bleven sin Fader en vigtig Medhjælper. 
Han star Ornamenter i Trce, modellerede Basreliefer, 
tegnede Portraiter, huggede i Steen, Alt som Om
stændighederne fordrede det. Endnu haves en Uhr-
kaSse, som han omtrent paa denne Tid har udffaaret 
i Trce, og iblandt de Arbeider i Steen, som Faderen 
udsorte ved hansHjcelp, ncevnes det kongelige Vaaben 
over Indgangen til Hos-Apotheket paa Store Kjob-
magergade og de fire Lover i Runddelen udenfor Fre
deriksberghave. 

Sin sorsomte Dannelse sogte han ogsaa paa denne 
Tid at oprette ved Loesningen af gode Boger, og da 
han nu var bleven tyve Aar gammel, tragtede han 
efter at vinde den lille Guldmedaille i den Kunst, han 
isoer havde lagt sig efter, nemlig Billedhuggernet. I  
Aaret 1791, da han havde erholdt Opgaven Helio-
dorus 's Udjagelse af Templet, og var bleven 
indelukket i et lille Kammer, som han ikke maatte for
lade, forend han havde udfort Skizzen hertil, blev 



hans Frygt for, ikke at kunne findes duelig nok, saa 
stor, at han listede sig bort ad en Bagtrappe. Men 
til Lykke for Kunsten stodte han paa sin Flugt paa 
en af Professorerne, Preisler den Wldre, som be
vægede ham til at vende tilbage igjen til sit Arbeide. 
Han vandt nu Medaillen og erholdt tillige ved denne 
Leilighed en mcegtig Beskytter i Statsministeren, Grev 
Reventlow. 

To Aar efter vandt han den store Guldmedaille 
ved et Basrelief: Petrus, der helbreder en Vcvrk-
brudden ved Templets Dor, og skulde nu erholde 
Neisestipendium paa tre Aar. Dog forst i Aaret 4796, 
den 20de Mai, kunde han begive sig paa Reisen, da 
man havde fundet, at han forst burde berige sig med 
flere Kundskaber, og dertil forundte ham en aarlig 
Understottelsc. En Orlogsfregat, der hed ThetiS ligesom 
det Skib, med hvilket han ved sit sidste Ophold i Italien af
sendte endeel af sine Kunstskatte, og som udrustedes for at 
gaae til Middelhavet, siulde fore ham til sidstnævnte Land, 
da han formedelst Sygdom ikke kunde reise til Lands. 
Hans Afsked fra hans Forceldre var tung, hans Moder 
var utrostelig, ja hendes Sorg grcendsede ncesten til 
Vanvid, og at han efterlod hende en lille Wske, hvori 
han havde sammensparet nogle Dukater, var kun en 
ringe Erstatning for Savnet af den kjcere Son. 

Efter en lang, besvcerlig og farlig Overreise naaede 
han Neapel og ankom derfra til Rom den 8de Marts 
1797. Her begyndte han nu et nyt Liv, og han har 
selv sagt om denne Tid, at da toede Sneen bort fra 
hans Dine. Han arbeidede dygtigt, men var ofte saa 
lidet tilfreds med sit Arbeide, at naar han havde fulo-
endt en Billedstotte, huggede han Hovedet af den og 



kastede Stumperne bort. Da han nu efter omtrent 
fire Aars Ophold tcenkte paa at vende tilbage til Dan
mark, og vilde der vise en dygtig Prove af sin Kunst, 
besluttede han at fremstille Helten Jason, der i et 
fremmed Land henter sig det gyldne Skind, efterat 
have overvundet al Modstand. Men dette Arbeide 
maatte, da det var fcerdigt, lide samme Skjcebne som 
flere af hans tidligere, han slog det i Stykker, og 
begyndte mismodig at tcenke paa Hjemreisen i Ester-
aaret. Dog Neiscn blev udsat til nceste Foraar, og 
i Januar 4893 stod der igjen en Leerskikkelse (en Model) 
af Jason i hans Vcerksted, men besynderligt nok af 
en overnaturlig Storrelse. Den beundredes af Alle, 
som faae den, Thorvaldsen fik den endog asstobt i Gips, 
og tcenkte at lade den staae, indtil der engang fandtes 
Leilighed at faae den bragt til Danmark. Hans Af
rejse var allerede fastsat, Vognen, der skulde fore ham 
fra Nom, holdt endog udenfor Doren, men da en 
tydsi Kunstner, som skulde folge med ham, ikke havde 
faaet sit Pas paasirevet, blev Reisen udsat til nceste Dag. 

Men netop paa denne Dag indtraadte en rig, 
engelsk Kjobmand, Thomas Hope, i hans Vcerksted, 
for at see hans Jason, der omtaltes saa meget. Han 
fandt denne Statue udmcerket og spurgte Thorvaldsen, 
hvad han vilde have for at udfore den i Marmor. 
„Sex hundrede Zechiner!" svarede den beskedne Kunstner, 
som ansaae det allerede for en stor Lykke, at der blot 
gaves Leilighed til, at han kunde faae den udfort. 
„Det er for lidt!" svarede den kunstelskende Englcender, 
„jeg vil give Dem 800, og strax scette Dem istand til 
at begynde Arbeivet!" 

Thorvaldsen forblev nu ved denne besynderlige 



Tilskikkelse i Rom, og frelstes saaledes for Kunsten. 
Hans Kunstnernavn udbredte sig nu snart trindtom, 
og gav ham Leilighed til at udmcerke sig mere og mere. 

Den forste Bestilling fra Danmark erholdt han 
forst i Aaret 4807, nemlig en Dobefont, som Grevinde 
Schimmelmann vilde forcere til Brahe-Trolleborgs 
Kirke i Fyen. Fra den danske Negjering erholdt han 
kort efter Bestilling paa flere og storre Arbeiter, isoer 
til Christiansborgslots Prydelse. Hans Navnkundighed 
steg nu, Bestillinger fra udenlandske Fyrster strommede 
ind til ham, ligesom der ogsaa nu sendtes ham Or
dener, Wrestegn og Titler fra den ene Regent og det 
ene Academi efter det andet. Han havde formaaet 
det, som var ncesten anseet for umuligt, nemlig, at 
naae de gamle Grcekeres Arbeider, Antikerne. 

Under en bestandig Lcengsel efter Danmark hen
randt det ene Aar efter det andet. Han tcenkte endog 
alvorlig paa at gjore et Besog i sit elskede Fædre
land, da han uventet fik en Bestilling paa et af sine 
meest beromte Vcerker: Alexander den Store, som 
holder sit Triumphindtog i Babylon, en Frise 
paa omtrent 29 Alen, hvilket Vcrrk han fik fcerdigt 
paa en forbausende kort Tid, og som siven ansaaes 
af Knnstkjendere for ikke at have sin Lige blandt alle 
de Vcerker, der siden Grcekernes Tid ere blevne til. 
Begeistringen for dette hans Mestervcerk naaede 
endog Danmark, og man begyndte her at indsamle 
Penge, for at Kongeslottet Christiansborg, der nu 
reiste sig af sin Asie, kunde blive smykket med denne 
kostelige Prydelse, da Regjeringen selv gjorde Kunstneren 
en Bestilling herpaa. 

I  flere Aar havde man allerede ventet hans 



Komme til Danmark, men da der nu i Aaret 1819 
blev overdraget ham fra Schweitz at udfore et Min
desmærke over de Schweitzere, som vare faldne i Aaret 
1792, under Forsvaret af den franske Konges Slot, 
Tuillerierne, og dette, en Love, som doer af sine Saar, 
var fcerdigt og afsendt, besluttede han at reise til Dan
mark og uuderveis besee det Sted, hvor dette Monu
ment skulde opreises. 

Han forlod Nom den 14de Juli 1819, og blev 
paa hele Reisen til Danmark overalt modtaget med saa 
mange ZEresbeviisninger, som maaskee aldrig tilforn 
er bleven en Kunstner til Deel. En Sondag Efter
middag, den 3die October, saae han forstegang sin Fo-
debye efter 23 Aars Fraværelse. Uagtet hans Kaar 
og Stilling havde forandret sig siden hans Afreise fra 
denne, ncerede han dog de samme Folelser for sine 
Venner og Landsmand fom dengang; thi den ZEre og 
Navnkundighed, han havde erhvcervet sig i Udlandet, 
havde ikke gjort ham stolt eller hovmodig. Da han 
steg af Vognen uden for Charlottenborgflot, hvor der 
var anviist ham en Bolig, blev hans Hjerte inderligt 
bevceget ved Synet af det Huus, hvor han havde nydt 
den forste UnderviiSning i Kunsten. Han trykkede den 
gamle Portner, som var den forste der traadte ham 
imode, og som han gjenkjendte fra hin Tid, til sit 
Bryst og kyssede ham. 

Han indrettede sig nu et Vcerksted, hvor hans 
forste Arbeide var den da levende Kong Frederik den 
Sjettes og hoie Gemalindes Buster. Negjeriugen over
drog ham endeel Arbeider til Prydelse for Vor Frue 
Kirke i Kjobenhavn, nemlig de i denne Kirke nu opstilte 
Statuer af Christus og de tolv Apostler, samt en Frem



stilling af Johannes den Dober, der prædiker iOrkenen, 
hvilken nu pryder Kirkens Fronton. Efter eet Aars 
Ophold i Kjobenhavn drog han igjen tilbage til Nom, 
tildeels for at udfore de ovenncevnte Kunstarbeider. 
Overalt paa Reisen til sidstnævnte Bye viste man ham 
den storste Hceder og LEre, og omgikkes han med Keisere 
og Konger, som om det havde varet hans Ligemand. 
Mange Bestillinger erholdt han ogsaa underveis. 

Thorvaldsen begyndte nu igjen det stille, tarvelige 
og virksomme Liv, som han var vant til at fore i Rom. 
Ved Hjcelp af flere unge, dygtige Medhjælpere, der 
arbeidede under hans Veiledning, bleve nu Tid efter 
anden de bestilte Arbeider saavel til hans Fodeland 
som til andre Steder fcerdiqe fra hans Haand. 

I  Aaret 1823 var vor Thorvaldsen ncer falden 
for et Barns Vaadegjerning. Det er nemlig en gam
mel Skik i Nom, at Catholikkerne, naar den lange og 
trange Fastetid er til Ende, hilse Paaskefesten med om 
Loverdag Middag at afsyre Gevcerer og Pistoler, saa
vel i Gaderne som ud af Dore og Vinduer. Denne 
Lystighed havde ncer foraarsaget Thorvaldsens Dod. 
Hans Vcertindes lille Dreng havde nemlig seet, at Kunst
neren havde et Par Pistoler Hangende paa Vceggen, 
og, da han bad Thorvaldsen om at maatte laane dem 
til Festen, tog vor Kunstner den ene ned, for at prove 
den ud ad Vinduet, om den ikke skulde vcrre ladt fra 
Reisen af. Men imidlertid tog Drengen den anden 
ubemcerket fra Vceggen, holdt den imod Vinduet, og 
et Skud kaster Thorvaldsen omkuld. Til al Lykke var 
Saaret ubetydeligt. 

Den ene Bestilling efter den anden indlob til vor 
Kunstner, iblandt hvilke i Særdeleshed bor ncevneS et 



stort Monument over den sidst afvode Pave, Pius den 
7de, hvilket skulde opstilles i St. Pedeiskirken i Nom, 
den eatholske Christenheds Hovedkirke. Hans store An
seelse som Kunstner var cne Skyld i, at man overdrog 
ham, der var en Lutheraner, at udfore et saadant 
Gravminde over den catholske Menigheds Overhoved. 

En af vor Thorvaldsens varmeste Beundrere havde 
den nu regierende kuustelskende Konge af Bayern allerede 
vceret som Kronprinds. Ikke alene at Kongen lod 
Thorvaldsen udfore en stor Mcengde Arbeider for sig, 
og opfordrede ham til at komme til Bayern og opflaae 
sin Bolig hos ham, men han besogte ham endog paa 
en Neise i Italien daglig i Rom, og hang ham en 
Dag i hans Vcerksted en Ordenskjcede om Halsen med 
de Ord: „Paa Valpladsen belonner man Soldaten, 
men Kunstneren i Midten af hans Voerker!" 

Efterat have besogt Kongen af Bayern i Aaret 
1830, hos hvem han opholdt sig nogle Maaneder, og 
efter at have Aar for Aar leveret det ene Mesterstykke 
efter det andet efter Bestilling, begyndte Thorvaldsen 
mere at henvende sine Tanker til, endnu medens han 
var i fuld Kraft, at slutte sin Lobebane som Kunstner, 
i det mindste ikke paatage sig Udforelsen af flere Vcer-
ker. Han havde nu levet i over fyrgetyve Aar i Rom, 
og lcengtes efter at vende tilbage til Danmark, hvor 
han vilde ende sine Dage. Da han i den senere Tiv 
udforte flere Arbeider uden Hensyn til at finde nogen 
Kjober til dem og han tillige havde taget Afstobninger 
i Gips af alle dem, som vare bestilte hos ham, hvilke 
tilsammen belob sig til et Antal af 200, foruden et 
langt storre Antal af Büster, saa vil man indsee, at 
han i sine Arbeider alene havde et Bohave, som han 



iti 'de maatte vcere betankt paa at flytte til sit Hjem, 
forend han selv kunde opslaae sin faste Bopcel blandt 
os. Saa ofte derfor den danske Regjering i de senere 
Aar afsendte Krigsskibe til Middelhavet for at afhente 
de fcrrdige Arbeiter, som han havde udfort til Frue
kirke eller til Christiansborgslot, benyttede han bestan
digt denne Leilighed, til at lade medsolge et storre 
Antal af sine egne Sager. Han yttrede ogsaa skrift-
ligen og mundtligen, at han tcenkte stcerkt paa Afreisen, 
indtil han endeligen i Aaret 4838 gjorde Alvor af 
Tingen. 

I  Aaret 4837 lode en Forening af Thorvaldsens 
Beundrere og Venner udgaae en Opfordring til det 
hele danske Folk, om at yde Bidrag til Opforelsen af 
en Bygning til Thorvaldsens Mesterværker. En bety
delig Subftriptl 'on fandt Sted og belob sig i Aaret 
4838 til 63,500 Nbd. 

Da Thorvaldsen blev underrettet om den Iver, 
hvormed man i hans Fodeland imodekom hans And-
lingsonske, beredte han sig endelig til at gjoeste Kjoben-
havn, hvor hans Ncervcerelse nu var meget nodvendig, 
og begav sig i August 4838 over Livorno ombord i 
den kongelige Fregat Rota, der havde indtaget en stor 
Mcengde af hans Kunstskatte. Han ankom den 47de 
September om Eftermiddagen paa Kjobenhavns Nhed, 
hvor en Modtagelse og Hyldest, hvis Lige sjeldent er 
bragt nogen Kunstner, ventede ham. Allerede i flere 
Dage havde man her længselsfuldt imodeseet hans 
Komme. I  det samme Fregatten kastede Anker ophorte 
et i flere Timer vedvarende Regnveir, og en smuk Regn
bue viste sig paa Himlen. En ncrsten uoverskuelig Rcekke 
af smykkede Baade, ncesten alle med festlige Flag, der 



forte Emblemer sigtende til Dagens Hoitid, omringede 
Skibet under jublende Musik, et enthusiastisk Jubelraab 
lod for Thorvaldsen, og en Velkomstsang blev afsunget. 
Et tordnende Hurra modtog ham, da han traadte i 
Land paa Toldboden, hvor Conferentsraad Hansen i 
Spidsen for Kunstaeavemiets ovrige Professorer ventede 
paa hans Komme. Neppe var han stegen i den Vogn, 
som stod bered til ham, forend det jublende Folk spcendte 
Hestene i et Oieblik fra, og trak ham til hans Bolig, 
Charlottenborg. Da han, ankommen her, traadte ud 
paa Altanen, bragtes ham endnu engang en Hyldest. 
Samme Aften bragte en Deel unge Kunstnere deres 
Mester en scerlig Velkomst med Fakler og Musikcorps, 
og flere Festiviteter i denne Anledning fandt Sted de 
folgende Dage. 

Efter eet og ethalvt Aars Ophold, tildeels i Kjo-
benhavn, tildeels paa Nysoe hos Baronesse Stampe, 
hvor han uforstyrret kunde hellige sig sin Kunst, forlod 
Thorvaldsen Danmark, som man haabede, for at vende 
tilbage for bestandigt. Hvad der havde ligget ham 
meget paa Hjerte, et Gjemmested til hans Arbeiter, 
var nu bragt i Orden. Frederik den Sjette havde 
sijamket en Sioefloi af Christiansborgsiot hertil. Selv 
stjcenkede Thorvaldsen til sit Museum en Sum af 
25,009 Rbd., faa at der nu noesten fandtes en Ca
pital af 190,000 Nbd. til dets Bygning, der over
droges den talentfulde Kunstner, Architect Bindesboll. 

Dennegang var hans Ophold i Nom kun kort. 
Allerede i det folgende Aar 1842 i September ind
skibede han atter et stort Antal Kasser med Kunst
værker i Livorno. Selv tog han dennegang til Lands, 
og kom over Frankfurt og Hamborg til Kjobenhavn 



den 24 de October ^842. Hans Bestutning var nu at 
forblive for bestandig i sin Fodebye blandt sine kjcere 
LandSmcend. Han indrettede sig et Værksted, og endnu, 
i Oldingsalderen var hans Genie ligesaa kraftigt, frisk 
og stabende, som i hans Ungdoms og Manddoms bedste 
Dage. Allerede under sit forrige Ophold i sin Fode
bye havde han gjort en herlig Model til en Statue 
af Christian den Fjerde, der, senere stobt i Bronee af 
Dalhoff, stulve opstilles i det efter denne Konge op
kaldte Capel i Noeskildedomkirke. Nu arbeidede han 
ligeledes, men afbrodes ofte heri i Lobet af denne 
Vinter ved en Svaghed i Benene. I  den sidste Juul 
udforte han et yndigt Basrelief: Himlens Julegloede, 
senere ligeledes en eolossal Statue af Hercules til Chri-
stiansborgslot, og havde begyndt at arbeide paa en Buste 
af Luther, der tillige sknlde vcere et Forarbeide for den 
store Statue, han vilde udfore for Vestibulen af Frue
kirke, da denne Kunstner-Heroe pludselig og uventet 
ved Doden blev kaldet herfra. Han havde den ncest-
foregaaende Aften bivaanet Studenternes Concert for 
de BiSsenske Statuer, og den foregaaende Aften deel-
taget i et privat Selskabs Munterhed. Ester at have 
arbeidet om Formiddagen paa Luthers Büste, tilbragt 
Middagen i en Vennekreds, gik han, saa rast og op-
romt som nogensinde, til Theatret. Faa Dieblik efter, 
ved Ouverturens Slutning, forinden Tceppet gik op, 
sank han tilbage, uden at udstode nogen Lyr, uden at 
noget Smertenstrcck forstyrrede den milde, hoie No, 
der altid thronede paa hans herlige Aasyn, og da han 
faa Minutter efter blev baaren ind i sin noerliggende 
Bolig, havde Dodens Bleghed og Fred for evigt lukket 
hans Lceber. 



Som et Udbrud af Nationens Folelser ved Efter
retningen om den store Kunstners Dod have vi her af
trykt Bladet Fædrelandets Ord i denne Anledning: 

„Thorvaldsen er dod! 
Skjonhedens Bpyersteprcrst er ikke mere! 

I disse faa Ord, der snart skulle gaae fra Mund 
til Mund, fra By til By, fra Nige til Nige, ligger 
der for os Danske et Nationaltab, der er storre end 
noget af dem, vi i lang Tid have maattet friste! Midt 
under Nutidens Tryk, midt i vor Armod,, midt under 
al vor politiske Elende stod han endnu som en Colos 
for vore Dine, og den JEre, der omstraalede hans 
Pande, kastede ligesom en Afglands paa Alt, hvad der 
omgav ham, og bragte Trost og Forsoning for Meget, 
som vi helst vilde hylle i Glemsel. 

Thorvaldsen er dod! 
Skjonhedens Bppersteprcest er ikke mere! 

Men for ham var Doden ophoiet og salig, uden 
Angst eller Smerte, uforstyrret af jordiske Loengsler 
eller af de OmstaaendeS Klageraab! Skjon og kraftig 
som hine Oldtidens Heroer, hans Haand har foreviget, 
traadte han ind i Musernes Tempel, og allerede under 
Orchestrets forste Buestrog aabnedes hans Ore for 
Evighedens Harmonier, og inden endnu Teppet rullede 
op, brast Forhcenget for hin store Scene, hvor hans 
Sjcel allerede hernede havde hjemme, hvorfra han hen
tede sine skjonneste Gestalter, og hvor han nu skuer Alt, 
hvad der er stort og guddommeligt, Ansigt til Ansigt. 



Thorvaldsen er dod! 
Skjonhedens Bppersteproest er ikke mere! 

Og for os, som i stille Vemod staae sorgende 
omkring dette uhyre Savn, er dette Alvorsbudskab en 
hellig Opfordring til ikke blot i Mrefrygt at frede om 
hans herlige Minde, men at fortjene den store Arv, 
som han har betroet til os, ved den Kjcerlighed, hvor
med vi tilegne os, og i al vor Boeren og Jdrcet frugt
bargjort den Fylde af Aand og Skjonhcd, som gjennem 
hans Vcerker lever et evigt Liv. For os, der forsagte 
stirre ind i det store Ode, en saa mcegtig Aands Bort
gang har efterladt iblandt os, er dette et oploftende 
Kald til ved forenede Krcefter, faavidt det staaer til os, 
at erstatte, hvad vi i ham have tabt, og det ikke blot 
ved i Kunsten at fortscette, hvad han saa herligen bar 
begyndt, men ved hver paa sin Viis at virke for det 
Lands 3Ere og Velfcerd, hvis Stolthed han var, — 
til Nordens Gjenfovelse i Bedrift og Seiersglands. 
Naar vi faaledes opfatte Thorvaldsens Dov, da tor 
vi trostende tilraabe hinanden: 

Thorvaldsen er dod! 
Men han lever i sine Vwrker og i sit Folk!" 

De Lceger, som obducerede den Afdode, for at 
opdage Aarfagen til hans pludselige Dod, gave folgende 
Beretning: 

„Ved den over Thorvaldsens Liig foretagne Obdue-
tion fandtes folgende: Hjernen var i det Hele taget 
sund; Hjertet noget sorstorret, og Klapperne fra Hjer
tet til den store Pulsaare fortyndede og paa 
flere Steder gjennembrudte. Hjertets Hovedpulsaare 
(^rteris eoronsris) paa enkelte Steder forbenet, og 



cn sygelig (alheromalos) Masse udtraadt i dens 
Hulhed. Den store Pulsaare paa flere Ste
der forbenet, og dens indvendige Hinde hist og her 
gjennembrudt af de afsatte Beenlameller. Den 
nederste Deel af hoire Lunge forandret til en blod, 
miltlignende Masse. Mellem den tilsvarende (nederste, 
yderste) Deel af samme Lunges Lungescek og den neden
under vcrrende Deel af Mellemgulvet fandtes en lukket 
Scek af cn lille Haands Storrelse, indeholdende endeel 
halvindtorret og af Forbeninger omgiven purulent Masse. 
Underlivets Organer vare i det Hele taget sunde. En 
rigelig Fedtafscetning beklcedte de fleste indvendige Or
ganer, navnligen ogsaa Hjertet og Hjerteposen. Fon-
tanellerne paa Benene saaes torre; Saarct paa hoire 
Skinnebeen omgivet af forhcerdet Cellevcev. Doden 
synes altsaa at vcere udgaaet fra Brystet, navnligen 
fra Hjertet, hvis organiske Sygdomme ofte medfore en, 
som i dette Tilfcelde, pludselig Standsning as Livet." 

Da det sikkert interesserer flere, at lcese den Clausul 
af hans Testament, hvori han saa rigelig har betcenkt 
sin kjcere Fodebye Kjobenhavn, have vi her aftrykt den« 

Forste Paragraph af Thorvaldsens under 5te 
Deebr. 1838 oprettede, og under 8oe næstefter aller-
naadigst eonfirmerede, Testament og Gavebrev, lyder 
sa åledes: 

„Til min Fodebye Kjobenhavn sijcenker jeg alle 
mig tilhorende Kunstgjenstande, saavel de, der allerede 
ere her i Hovedstaden, som den langt storre Deel deraf, 
der endnu er i Rom, tilligemed den Tilvcert, de end
videre indtil min Dod maatte erholde, det Hele be
stattende af Statuer og Basreliefer i Marmor og 



Gibs, antike Vaser, udskaarne Stene, Paster, Bronzer, 
Terracotter, Medailler, Malerier, Pragtværker, stukne 
Kobberplader, lose Kobbere og Lithographier, Haand-
tegninger, Boger og hvilkesomhelst andre antike og mo
derne Gjenftande, der henhore til Vivensiaberne og de 
sijonne Kunster. 

Formeldte min urokkelige og uigjenkaldelige Gave 
er underkastet folgende Betingelser: 

g) at alle ovenfor anforte Gjenftande skulle udgjore 
et eneste og scersiilt Museum, der skal boere mit 
Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes 
med hvilkesomhelst andre Samlinger, og solgeligen 
heller ikke formindstes, deles eller forandres under 
nogetsomhelstPaaskud eller afnogensomhelftAarsag; 

d) at Staden Kjobenhavn skal lade indrette et pas
sende, scerskilt og sor Jldsvaade sikkert Loeale for 
dette Museum." 
Bed den under 25de Januar 4843 oprettede, 

under 46de Februar s. A. allernaadigft eonsirmerede 
Codicil bestemte den Asdode derncest, „esterat det 
for hans Arbeiver og de ovrige ham tilhorende Kunst-
gjenftande bestemte Museum, ved de af den oprindelige 
Comitee for dets Oprettelse indsamlede Bidrag af over 
60,999 Nbd., og ved hans kjcrre Fodestads betydelige 
Tilskud, var opfort paa en til hans Onsker svarende 
Maade," at Alt hvad han ved sin Dod maatte efterø 
lade sig, uden derover at have fastsat nogen 
speciel Bestemmelse, skulde tilfalde Museet, med 
hvis Indretning Codicillen derefter vcesenlig beskæftiger 
sig. De herhenhorende Dele af Codicillen lyde saaledes: 

„Alle Kunstsager skulle optages i Museet, oa Alt 
det Ovrige sial gjores i Penge og henloegges til 
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Museets Fond, hvis Renter skulle anvendes til Bestil
linger til Fordeel for danske Kunstnere i det Oiemed, 
at befordre de stjonne Kunster i Danmark og at berige 
mit Museum med de saaledes af dem udforte Arbeider, 
hvorhos jeg indskærper og udtrykkelig bestemmer, at 
Capitalerne stedse skulle vcere uafhceudelige, og at de 
af ingensomhelst Aarsag eller under intet Paaskud skulle 
nogensinde kunne formindstes eller forbruges. 

Begyndelsen til det i forrige K omtalte Fond er 
gjort med den Capital af omtrent 25,009 Rbd., som 
jeg allerede har sicenket til Museet og afleveret til Te-
staments-Executorerue, og hvis Renter maae af disse 
anvendes til Anskaffelsen af hvad der horer til Kunst
sagernes hensigtsmæssige Opstilling, og til Museets 
indvendige Forskjounelse. 

Som Folge af de i de 2de ncestforegaaende ZZ 
indeholdte Bestemmelser, vil den umiddelbare og ude
lukkende Bestyrelse af Museet tilkomme og paaligge 
meerbemeldte Exeeutorer, som jeg herved ydermere be
myndiger til at anvende de til deres Disposition satte 
Midler, for at vedligeholde og soroge Museets Kunst
sager og at sorstjonne dets Indre, faa at det altid kan 
blive et hæderligt Monument for dansk Kunst og danske 
Kunstneres Præstationer. 

Over alle til Museet horende Kunstsager, af chvad 
Navn ncevnes kan, stal et, noiagtigt Catalog forfattes 
og ved Trykken bekjendtgjores. 

Ligesom Alt, hvad der horer til Vedligeholdelse 
og Forogelse af Museet (o: Kunstværkerne), skal som 
meldt udfores ved de Pengemidler, som af mig dertil 
ere sicenkede, saaledes haaber jeg, at Communalbesty-
relsen, som saa velvillige« har sorget for, at den af 



Architekten Bindesboll udkastede, smukke Plan er ved 
ham bleven heldigen udfort, vil ogsaa for Fremtiden 
sorge for, at denne kostbare Bygning paa Communens 
Bekostning stedse forsvarligt vedligeholdes, og paalide-
ligt Tilsyn dermed stedse fores, saa at den altid kan 
blive et sikkert og et anstændigt Opbevaringssted for 
de kostbare Kunstsager, jeg har flcenket Staden Kjo-
benhavn. 

Lxeeutores tsswmenti ere for ncervcerende Tid 
Dhrr. Conserensr. Collin, Justitsraad Thiele, Prof. 
Clausen, Schouw og Bissen, samt et Medlem 
af Kjobenhavns Magistrat. De bemyndiges til at ud-
ncevne Eftermcend i de Fratrcedendes Sted, hvilken Be
myndigelse stal tilkomme deres eventuelle Eftermcend. 

Ligesom de nuvcerende Executorer af Venskab for 
mig og af Kjcerlighed til Kunsten have paataget sig 
dette Arbeide uden noget Vederlag, saaledes antager 
jeg ogsaa, at deres Eftermcend ville gjore det. 

Naar Nogen af de Nuvcrrende fratrceder, ind
skrænkes deres Tal til fem; og skal det ved Afgang 
og ved ny Erecutors Udncevnelse vcere en Regel, at 
der imellem Executorerne altid ere tvende Professorer 
af Academiet for de skjonne Kunster, et Medlem af 
Kjobenhavns Magistrat og i det mindste een Lovkyndig, 
som vcelges enten mellem de Tilforordnede i Hoiesteret 
eller i Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Forfce-
det imellem dem har bestandig den, som lcengst har vceret 
i denne Function; i Tilfcelde af Meningsforstjellighed 
steer Afgjorelsen ved de fleste Stemmer." 

Den Afdode har derhos i Codicillen bestemt, at 
Fuldforelsen af hans ufuldendte Vcerker, mod Godtgjo-
relse af Museumsfonden, stal anbetroes Professor Bissen, 
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til hvem det specielt kunstneriske Tilsyn med Mnseet i 
det Hele er overdraget. 

Som var at vente fandt hans Begravelse Sted 
med al den Hoitidclighed og Hoiagtelse, som den store 
Kunstner fortjente. Folgende Uddrag af Dagbladenes 
Beskrivelse derover synes passende at slutte denne Skizze 
af hans Levnet og Dod. 

„Kjobenhavns hele Udseende srembod fra imorges 
iitlig af den Blanding af Alvor og Travlhed, som 
stedse bebuder, at der er noget Overordenligt i Venre. 
Alle Haandvcerkere holdt Hviledag, Borsen var lukket, 
Collegier og Skoler ferierede, — kort Alt antydede, 
at denne Dag var af scer Betydning for Byen, ja for 
hele Landet. I  Charlottenborg, der i mere end een 
Forstand var Sorgehuset, var Alt indrettet med den 
Smag, som man kunde vente af et Kunstnersamfund, 
— med den noble Simpelhed og dog i den store Stil, 
der saa ganske svarede til Thorvaldsens Sind. 

Alt Kl. 9Vs begyndte Haandvcerkerne at samle sig 
i Exerceerhuset i Gothersgaden, som dertil var blevet 
overladt dem; natmligviis var Indledningen til et saa 
ualmindeligt og uforberedt Foretagende ikke gaaet af 
uden al Slags smaalige Betænkeligheder, men det glce-
der os ikke lidet at kunne tilsoie. at den crrlige Folelse 
baade for Thorvaldsens store nationale Betydning og 
af det dybe Sammenhceng mellem Kunsten og enhver 
hoiere industriel Strceben, — hvilken navnlig ved Thor
valdsens Ankomst en Adresse til ham'fra Industrifor
eningen saa smukt har udtalt paa hele Haandvcerksstan-
dens Vegne, — let og suldsteendigen seirede, og de 
Industridrivendes hele Forhold paa denne Dag er et 



smukt Bevis paa den Folelse baade for Fcedrelandet og 
Standen, der besjæler samme. 

Kl. I IVz drog de, smukt ordnede efter de forskjel-
lige Haandvcerk, med slorbehcengte Faner og Sorgeem
blemer i stille og tcetsluttede Ncekker til Charlottenborg, 
fra hvis Port de opstillede sig i to Nader over Kon
gens Nytorv, Ostergade, Amagertorv til Helliggeistes 
Kirke. Deres Antal har udgjort mellem 4 og 50W 
deels Mestere og Borgere her i Staden, deels Svende. 

Kl. 12^/4 drog 809 Studenter, med Fane (den 
samme, som var malet af afvode Adam Muller til og 
kun brugt ved Thorvaldsens Ankomst i 1838) og deres 
Sangforening foran, fra Studigaarden ad Gothers
gade« ttl Charlottenborg, hvor ve opstillede sig geledvis 
fra Sorgehusets Port henimod Ostergade. Imidlertid 
samledes det egenlige Folge fra alle Kanter i Sorge
huset, — for en stor Deel havde de i Forveien forenet 
sig eorporationsvis, — og udfyldte den store Bygnings 
rummelige Sale, der alle vare deeorerede paa en Maade, 
som var vel stikket til at forhoie den Stemning, hvori 
Alle modtes. Saaledes vare i alle de forreste Vcerel-
ser Loft og Voegge behcengte med Sorgegardiner (i et 
af dem var den for nylig fra Hr. Dalhoffs Bronee-
stoberi fuldendte herlige Statue af Christian den 4ve, 
som Thorvaldsen har udfort for Noeskilde Domkirke, 
opstillet), i alle Maleriudstillingens Sale vare Paneler 
og Rcekvcerker bekloedte med sort Kloede. 

Kl. 12^/2 tog den egentlige Ceremoni sin Begyn
delse. Sorgemarschallen, Prof. Ursin, forte Konstaca-
demiets Medlemmer, Kjobenhavns Magistrat og Bor
gerrepræsentanter, som Bestyrelse af den Commune, der 
af Thorvaldsen er indsat til Universalarving, Testamen-



tets Executorer, de hervcerende diplomatiske Corps, 
Geistligheden, de kgl. Collegier, Netterne, Universitetets 
Professorer og Kongehusets Medlemmer og Repræsen
tanter ind i den store Antiksal, der var oplyst med mat
slebne Lamper og Blus. Omringet af mange af Old
tidens herligste MindeSmcerker og flere af hans egne 
Arbeider, som saa vcerdigen slutte sig til disse, laa her 
i en dobbelt Kiste af Bly og Eeg den store Mesters 
afsjcelede Legeme med en frisk Laurbcerkrands om det 
skjonne Hoveds Solverhaar, og Ingen har kunnet vceret 
Vidne til denne rorende Asstedsseene, uden dybt at 
vcere greben af den himmelske Fred og vidunderlige 
Klarhed, der lyste frem af disse cedle Former, over 
hvis hoie Skjonhed selv Doden syntes ikke at have 
nogen Magt. Ved hans Hoved stod de tvende colos
sale Statuer, den christelige Viisdom og drn christelige 
Kraft, og ved disses Fodder de tvende siddende Genier, 
der alle hore til Thorvaldsens store Monument i Peters-
kirken over Pave Pius, og ligeoverfor den gigantiske 
Hercules, han kort for sin Dod har fuldendt, og hvis 
sprudlende UngdomSkraft vil vcere et uforgængeligt 
Minde om den Livsfriskhed og Sjælsstyrke, denne Ol
ding bevarede til sit Livs sidste Oieblikke. I  den my
stiske Belysning fremtraadte alle disse hvide og sijonne 
Gestalter med en Aandeverdens hoie Ro og tause Ma-
jestcet, der vel maatte fylde ethvert Sind med ydmygt 
Alvor og dog med trosterig Fred. Den hoitidelige 
Stilhed blev omsider afbrudt ved folgende Chor, som 
til Ord af H. P. Holst og Melodi af Rung blev sun
get af Kunstnerne: 

Med tunge, tunge Taarcr 
Vi bcere Danmarks Stolthed nu til Graven. 



Her, hvor vi lytted til hans Vink og Raad, 
Her flokkes atter vi omkring vor Mester: 
Men fad erlose staae vi nu med Graad 
Og stirre paa hans Jordlivs sidste Rester. 
Hans Ry, hans Hceder og hans VccrkerS Glands, 
See! det er Arven fra vor store Fader — 
Men hvo af os tor beile til hans Krands? 
Hvo hcever Arven, som han esterlader? 

Derfor med tnnge Taarer 
Vi bcrre Danmarks Stolthed nu til Graven. 

Derpaa gav Academiets Proeses, Hs. kgl. Hoihed 
Kronprindsen, Ordre til at lukke Kisten, hvilket saaledes 
skete i Overværelse af en Forsamling, der ikke blot 
indeholdt de fleste af Danmarks Notabiliteter, men tillige 
Statens og Udlandets officielle Repræsentanter. Paa 
Kistens Laag hævede sig den af Thorvaldsen udsorte 
Portraitstatuetta af ham selv, — hvorledes han med 
Meislen i Haanden stotter sig til Haabets Guddom, — 
ud af en rig Fylve af Blomster; een af Krandsene var 
bunden af Landets Dronning, en anden af Solvblomster 
var bleven overbragt af flere Skolers Elever. Kisten 
var prydet med Basreliefs af Cvnstantin Hansen, 
ved Hovedet „Victoria" og ved Fodderne „Par
eerne"; ovenpaa laa mellem en levende Palme- og en 
Laurbcergren den Meisel, der i Thorvaldsens Haand 
var bleven saa mcegtigt et Scepter. Jnscriptionen paa 
Laaget var: „Albert Thorvaldsen", fodt den 49de 
Novbr. 4770, dod den 24ve Marts 1844 i Kjobenhavn. 

Professor Clausen fremtraadte derpaa og mindede 
i nogle skjonne Afskedsord om det dybe Sammenhceng, 
der var mellem Thorvaldsens Kunstnerliv og det Sted, 
hvorfra han nu skulde bringes hen, for i Herrens 
Tempel at erholde Kirkens Indvielse til Gravens Fred, 



om den hoie begejstrende Betydning, hans herlige Liv 
og rige Birken havde for Danmarks Wre og Danmarks 
Fremtid. Under Kunstnernes Afskedssang blev Kisten 
baaren ned i Gaarden, hvor de herværende italienske 
Sangere i folgende Linier af H. P. Holst udtalte deres 
Fædrelands Smerte over hans Tab. 

8 0I0. 
Iwlia! pigNAi c!i Gelere! 

L^clcle (suel eroe, eaääe meiidoncle, 

vi eui 1'iii^6Ai)0, âi^ro 6 piosonclo, 
li leee iioiire I'kintieo onore! 

9 u a it e t t 0. 
8w c/ui äelenle, 

NeslA eä Mitta 

I)i lngrmo splenäente 

prolil inetiw; 

Ala delll» belwcle divini esemp^ 

le äeli^ie di tutti i tempi. 

(Grccd Italien! grced kun af Smerte! Dsende sank han, 
denne Heros, hvis klare og dybe Geni lod din Oldtids 
Hader opblomstre paany.) 

(I straalende Marmor staaer hans berommelige 
Afkom sorgende, nedflaaet og bedrovet; men som 
guddommelige Skjonhedsmonstre skulle de leve til 
Gloede for de kommende Tider.) 

Kunstnernes Farvel lod endnu een Gang fra den 
Altan, hvorfor nogle Aar siden Thorvaldsen strax ester 
sin Hjemkomst traadte frem for at modtage mange tusinde 
Danstes jublende Velkomstraab, medens Toget satte sig i 
Bevcegelse i folgende Orden: tvende Secondmarschaller 
(Medailleur Krohn og Maleren Noed); en Afdeling 
af Soe-Etatens Mandskab, som havde fort bam og 



hans Kunstværker hid fra Italien (hans Fader var 
Billedskærer ved Holmen); Studenterne; de herværende 
Jslcendere (som hans Forfædres Stammefæller); to De-
puterede fra Haandvcerkslaugene; Kunstnerne og Loererne 
ved Academiets Skoler, to Primiermarschaller (Architekt 
Bl'ndesboll og Theatermaler Christensen); Kisten baaren 
af 40 Kunstnere, paa hoire Sioe Thorvaldsens tro Tje
ner Wilckens; Hs. kgl. Hoihed Kronprindsen som Hs. 
Majestcet Kongens Repræsentant og Prof. Eckersberg; 
Hds. Majestcets Enkedronningens Reprcesentant Kam
merherre v. d. Maase og Prof. Lund; Hs. kgl. Hoi
hed Priuds Ferdinand og Pros. Hetsch; Hds. kgl. Hoi
hed Prindsesse Julianes Repräsentant Kammerherre 
Berner og Etatsraad Koch; Landgreve Wilhelm af 
Hessen og Prof. Hoyen;Prinds Christian af Glücksborg 
og Prof. Stein; Academiets ovrige Medlemmer (der
iblandt Statsminister Moltke); kxeeuwres teswmenti; 
Communalbestyrelsen; Lorps cliplomati^ue; Universite
tet; Geistligheden; Hoiesteret; Cancelliet, Rentekamme
ret; Generaltoldkammeret; Hof- og Stads- samt Po
litiretten; Soetaten; Landetaten; Kongens Livcorps; 
Borgervæbningen; Haandvcerkernes Oldermcend og Bi
siddere; Industriforeningens Repræsentanter; Studen
terforeningens Seniorat; Grosserer-Societetet; en De
putation fra Helsingors Communalbestyrelse, som ogsaa 
Deputationer fra andre forskjellige Jnstituter, og det 
ovrige Folge, hvortil de forskjellige Haandvcerkscorpo-
rationer sluttede sig efterhaanden, som Toget gik forbi. 

Alle Gader og tilstodende Huse, hvor Toget pas
serede, vare toet bedcekkede med for storste Delen sortklædte 
Mennesker; paa mange Steder vare ogsaa Tagene fulde 
af Tilskuere. Veien var bestroet med Sand og Gran-



qviste, og fra flere Huse stroedes Blomster paa Kisten; 
ct smukt Indtryk gjorde Opstillingen af Thorvaldsens 
laurbcerkrandste Büste og flere af hans Arbeiter florbe-
hcrngte i Gibsbouti'quen paa Ostergade. Jvet Toget 
bevcegede sig frem mellem Haandvcerkernes Geledder 
fcenkedes Fanerne og paa flere Steder modtoges det 
med Sorgemarcher af opstillede Musikchor, ligesom Cho-
raler lode fra Kirketaarnene med Basuner. 

Kl. 2 Vs ankom Toget til Frue Kirke, udenfor hvilken 
Studenterne dannede Espalier. Kirken, hvis Vinduer 
vare blcendede, var oplyst med Lysekroner og Cande-
labrer og behcengt med sort Kloede, fra hvilken Baggrund 
de hvide Statuer udtraadte med en imposant Klarhed; 
og denne hoitidelige alvorsfulde Deeoration i Forening 
med den gribende Sorgemarsch, hvormed Hartmanns Or
gel, understottet af Basuner, modtoges Processionen, 
gjorde et Indtryk i saa stor Stiil, at Ingen af de 
Tilstedeværende nogensinde vil glemme det. Ved Kir
kens Indgang sluttede Hs. Majestcet sig til Toget og 
indtog derpaa sin Plads i Menighedens Midte ved Siden 
af Dronningen, Kronprindfessen og flere andre Damer, 
henhorende til Kongehuset og Hoffet. Kisten sattes ned 
ved Foden af Choret, og det varede kun kort Tid, 
inden den store Kirke var fulv; naturligviis var den 
langtfra at kunne rumme det hele Folge, navnlig ikke 
Haandvoerkseorporationerne og en Deel af Studen
terne. 

Da Hartmanns herlige Sorgemarsch forstummede, 
udfortes af det kgl. Theaters Sangere og Sangerinder 
til Musik af Capelmester Glaser nedenstaaende Cantate 
af Oehlenschlwger: 



Chor. 
Folket samler sig i store Rcekker 
Om en Kiste, hen i Kirken sat; 
Rige Hæderstegn dens Laag bedcrkker. 
Har en Helt, en Fyrste, dig forladt, 
Fcrdreland? — Ak, gjennem Taaren sukker 
Danmark: Nci! det var en Billedhugger! 
Men ei Helten, over trcette Been, 
Reiste selv sig storre Mindesteen. 

Recitativ. 
Da Frost og Blåsten med Jis og Snee 
Floi hid, for Vinterens Fest at hoedre, 
Da lod i Sneesoget grandt sig see 
Fra Islands O Dine Heltefcedre. 
Som Engle kom de fra Himlens Hal, 
De siunge: Vi bringe dig til din Skaber! 
Dit Fccdreland ei Dig miste skal, 
Din Genius aldrig Danmark taber. 
Da smilte Du, da henflumred Du, 
Og fulgte gjerne de gamle Helte; 
Thi dine Vcerker — de staae endnu 
I Marmorfuee, som kan ikke smelte. 

Choval. 
Friskt i din Krands var sidste Blad; 
I Vennekreds tilfreds Du sad; 
Da hen i Kunstens Hal Du gik, 
Og der, i Dodens Sieblik, 
Udbredte Tonens Vinger sig 
Og bragte Dig til Himmerig. 

Saa redte de den Dode Seng 
I Skolen, hvor som lille Dreng 
Han gik, paa Anlceg, Tanke rig. 
Der stod den store Mesters Lig. 
Der, Thorvald! lcenge stal din Aand 
Veilede mangen InglingS Haand. 



Sang. 
Til Sydcn han drog, hvor Ststterne staae, 
De herligste Minder af Hellas Bedrifter. 
Det var den Bog og de Viisdomsjkrister, 
Som Thorvalds Aand kunde bedst sorstaae. 
I deres Aand han sin egen saae; 
Og deres Betydning han os forklared 
I Vcerker, som selv Ham aabenbared. 

Antiken var ei Antike mccr; 
Den levende blev; — han dybt den fatter. 
Og Phidias og Praxiteles atter 
I Ham forbavset Europa seer. 

Tre Stemmer. 
Men ei blot Kunst fra Korinth, Athen, 
Ham danned og blev hans Aand tilgode; 
Hvor Rafael, hvor Michel Angelo stode, 
Der klang ved Hammeren Thorvalds Steen. 
Og Meviecrernes Laurbcergreen 
Sig frodigt ind i hans Voerksted boied, 
Og styrked ham og forfrifled ham Diet. 
I Basreliefet CorreggioS Ord 

Han gjentog, — Naturen det selv befaler: 
„O Rafael! jeg er ogsaa Maler." 
Og hvo er Den, som ei Thorvald troer? 

Flere Stemmer med Chor. 
Og stort som Aanden sig udviklet Hjertet, 
En Rost fra Himlen han fornam; 
Han folte: hvad der Christus havde smertet, 
Og hvad der havde glcedet ham. 
Da med Disciplene vor Frelser sra det Hoie 
Nedfoer paa Sky, ved milde Lyn, 
Og rorte ved et jordisit Vie, 
Da Thorvald saae et himmelikt Syn. 
Og hvad han saae, han Danmark vifte: 
De store Billeder de staae nu om hans Kiste; 
Og Christus strcekker salig stjon — 
Sin Haand mod ham og siger: Kom, min Son! 
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Slutninqschor. 
Farvel, Du store Thorvald! Hor Fædrelandets Rost! 
Hor hver en Vcnnestemme fra dybtbevccget Bryst! 
Hor Hver, hvis Aand forstod dig, hvis Hjerte aned Kunst! 
Tak, Thorvald! Du har adspredt den tykke Taagedunst. 
Dig signe Mcend og Gubber, og Qvinder, Born saa smaa! 
De skal i modne Fremtid Din Herlighed forstaae. 
Du stjcenkte Danmark A5re! hvad kan vi fijcrnke Dig? 
Vor Kjccrlighed! Du feer den hist fra Dit Himmerig! 

Derpaa holdt Stiftsprovst Tryde cn Tale. Til 
Slutning sang Studenternes Sangforening til en overor-
denlig charakteristisk og effectfuld Melodi af Hartmann 
nedstaaende Sang af H. C. Andersen: 

Trccd hen til Kisten her! kom, fattig Mand, 
I din Kreds sodtes han, og Du tor sige: 
Han blev cn Stolthed for vort Folk og Land, 
En Glands han kasted' over Danmarks Rige! 
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud, 
I Snillet hos ham Gud sig for os viste;-
Hans Dod vil lyde vidt i Verden ud, 
Man priser den, der dog faaer fee hans Kiste! 

Sin Sendelse paa Jorden har han endt — 
Vi har ham seet og kjendt! 

Hans Liv var lykkeligt, hans Dod var smuk, 
Han virked' stort og herligt uden Lige! 
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk 

Saa sjcelesund han svang sig til Guds Rige. 
Vi rysted' staae, et Blink fra Gud det var! 
Fra fattigt Hus det gik ud over Jorden, 
Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har 
Et Prcrg deraf, et Storheds Prceg for Norden! 

Oplos dig Sorg i Sang ved Kistens Fjel! 
I Jesu Navn, sov vel! 

Samme Aften, hans hoitidelige Bisættelse i Frue 
Kirke havde fundet Sted, heubares hans Kiste af Kunst



nere, der havde staaet den Afdode ncer, bag Alteret i 
samme Kirke, hvorfra den vil blive hensat i Holmens 
Capel, for senere at fores til dens endelige Hvilested, 
en Gaard, der er midt i Museet, vcd Foden af Chri
stussolen, og hvor Thorvaldsen har forlangt, at hans 
jordiske Nester skulde hvile. Den store colossale Love, 
der i Marmor findes i Thorvaldsens Attelier, stal smykke 
Graven. 

Vi slutte dette lille Skrift med nedenstaaende i An
ledning afThorvaldsens Dod udkomne tvende smukke Digte: 

Thorvaldsen. 
Triumph! Triumph! — Triumph midt i Din Kummer, 
O Fædreland, som har Din Stolthed tabt! 
Den Sorg, som ei Dit Moderhjerte rummer, 
Blev ei for Dig, men sor en Verden skabt. 
Du sukker smertelig: Han er ei mere! 
Han, som har prydet Kirken, smykket Borg; — 
Men, arme Moder! Du kan triumphere; 
Thi fjernt som ncer man dele vil Din Sorg. 

Ja, overalt, hvor Funke blev tilbage 
Af Det, som haver Stovet over Jord, 
Der. vil man Deel i Danmarks Smerte tage 
Og serge med den lille Plet i Nord. 
Var Drotten dod — (Gud lad os seent det sriste!) — 
Da siulde Hoffer klcede sig i Flor; 
Men Kunstner-Kongen maatte her vi miste, 
Og da blev Sorgen almeen, dyb og stor. 

See, den Triumyh er Trost! — Vi Savnet kunde 
Ud i det vide Kunstnerrige stroe, 
Og selv hans Grav stal Verden os misunde ^ 
Hvo saa har levet, kan dog aldrig doe! 
Triumph! Triumph! , Ak! Han er ikke mere!" 
Gjenlyder det sra Danmarks Moderbryst —: 
„Er det en Trost at kunne triumphere, 
Naar blege Dod min bedste Son har kyst?" . . . 



Nei! Grccd Dig mcrt! Vcerd var han Dine Taarer, 
Han, som gav Smiil den kolde Marmorfteen; — 
Saa sjeldent Himlen sig en Udvalgt kaarer; 
Som Ham Aartusinder kun sode Een. 
Kom, Musa! Lad hans Priis — vort Tab — migqvccde... 
Hvi mon i denne Stund jeg Dig ei seer? — 
Du hjcelper Dine Sostre med at groede 
Ja, Eders Andling han er ikke mcer!!! 

Claudius Noscnhoff. 

Til Danmark! 
Den 30te Marts 1844. 

Danmark! horer Du Klokkernes Klang? 
Din bedste Son har Du mistet. 
For ham nu lyder ved Graven Sang, 
Som stolteste Rune Dig risted! 

Dyb Sorg der er i Danmarks Lund 
Og aldrig vist fial glemmes 
Den, Doden tog i denne Stund, 
Hvad siden end fornemmes. 

Dannemark! soler Du ret Dit Saar? 
Og veed Du, hvad Du forliste? 
Og veed Du, at i tusinde Aar 
Ei storre Navn Du priste? 

Med Dig nu sorger Romas Stad, 
En Verden Sorgen tynger, 
Og storste Digters Kcempeqvad 
Din Sorg vel ei bortsynger. 

En Konge har Du til Hvile stcedt, 
Og Konge i Kunstens Rige 
Har Thronen aldrig bedre bekloedt, 
Det hele Verden sial sige! 

Fra Oresnnd til Tiberflod 
Det Sorgebud sial ile; 
Og aldrig gik et Kongeblod 
Med storre Sorg til Hvile. 



Dannemark elsted' Du Sonnen saa, 
At Verdens Sorg Du kan rumme? 
Thi kan ei den Dig til Hjerte gaae, 
Maa Hjertet heller forstumme. 

Besidder er kun Kjcerlighed, ^ 
Kun Hjertet ta'er i Eie 
Og den, som ei at elste veed, 
Kan Sorgen ikke veie. ^ 

Al Storhed har en varslende Klang 
Om Nornens de dunkle Gaader, 
Som Milesteen for Tidernes Gang 
Den Fremtidsrunerne raader. 

Til Danmarks Liv hiin Storheds Aand 
Saa inderligt var klynget, 
Og ikke et tilfoeldigt Baand 
Dem havde sammenflynget. 

Danmark! var det Din Alderdoms Son, 
Som nu saa dybt Du begrccder? 
Det sidste Glimt af en Fortid stjon, 
Hvorom nu Digteren qvcrder? 

Skal Thorvalds Navn som Minde staae 
Om Dannemark, som dode! 
Og stal Din Sol med ham nedgaae, 
Var han Din Aftenrode? 

Nei Danemark, om Du Dit Tab forstod, 
Og vidste det ret at tyde, 
Da vidste Du ogfaa, hvilken Bod 
Du snarest nu maa yde. 

Din Daad stal reise Vautasteen 
For ham, som gik til Hvile, 
Som Morgenrode klar og reen 
Hans Navn stal til Dig smile. 


