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Aaret 1779, den 19de November, blev der i Store 
Gronnegade i Kiobenhavn bragt et Barn til Verden, om 
hvilket Moderen, ligesom andre Modre, sagtens toenkte, at 
det engang i Tiden kunde blive til noget Stort. 

Men der var ingen anden Grund for dette Haab, end 
Moderhjertets sædvanlige Stolthed ved at det var blevet 
en Dreng, thi Forceldrenes Kaar vare fattige og deres 
Stand meget ringe. 

Faderen, som var af islandsk Herkomst, var Billed-
skoerer ved Skibsbyggerierne, isoer paa Larsens Plads; hans 
N a v n  v a r  G o t t s k a l k  T h o r v a l d s e n .  

Moderen var en Provstedatter fra Jylland; hendes 
N a v n  v a r  K a r e n  G r o n l u n d .  

Barnet, som vi fortoelle om, blev i Daaben kaldet 
Bertel Thorvaldsen, og dette Navn blev saa be-
rommeligt, ikke alene i Danmark, men i den hele vide 
Verden, at hvorsomhelst det nu noevnes mellem dannede 
Mennesker, behover man ikke at tilfsie mere. 

Paa dette Barns Opdragelse blev der kun anvendt 
saare lidet; Fattigdom var hans Foedrene- og Modrene-
Arv ; men af Himlen var han begavet med vidunderlige 
Evner ril Kunsten. 



Da han endnu var en liden Dreng, bemcerkedes det, 
ligesom ved saamange andre Born, at han fornemmelig 
havde stor Lyst til at tegne, og da han saae sin Fader 
skcere Billeder ud i Troe, provede han ogsaa snart paa 
det, og det gik bedre, end man skulde have troet. 

Men hans Fader var ikke meget duelig i sit Haand-
vcerk og kunde snart ikke lcere ham mere. Det var der
for en Lykke, at der allerede paa den Tid var nogen Lejlig
hed i Kiobenhavn til at lcere at tegne, og da denne Under
visning paa Kunstakademiet ikke kostede Noget, blev han, 
da han var elleve Aar gammel, indsat i denne Aftenskole. 

Forresten lcerte han nok ikke synderligt, saavidt man 
har kunnet erfare, thi hvad han loerte af Loesning og 
Skrivning, det loerte han af sine Forceldre, der i deres 
Fattigdom elskede ham hoit. 

Gottskalk Thorvaldsen var en Mand af et godt Hierte-
lag og af et muntert Sind, men en maadelig Arbeider og 
en daarlig Huusholder, saa at Fortjenesten kun var ringe. 
Havde han stundom lidt tilovers, arbeidede han ikke gjerne 
den Dag, og naar han saa kom paa Skibsvcerftet, brod 
man sig ikke meget om ham der. 

Moderen skal i hendes yngre Aar have vcrret ret 
smuk, men Armod og huuslige Sorger giorde snart Ende 
paa hendes Skionhed, saa der ikke var Spor deraf tilbage, 
og snart blev hun ogsaa selv ligegyldig ved, hvorledes hun 
saae ud. 

Da nu Manden ikke bragte synderligt hjem, og Konen 
fristede Husets Lykke i Tallotteriet, saa kan man flutte sig 
til, hvorledes det har seet ud i Bertel Thorvaldsens Barn
doms Hjem. 



Om hans Drengeaar veed man iovrigt kun saare 
lidet; thi Thorvaldsen talte ikke gjerne om den Tid, og 
Andre var der ikke, som kunde vide noget Noermere om 
hans forste Ungdom. 

Dog har han selv fortalt Den, som skriver dette, 
at det store Ar, han havde under Hagen, fik han 
som Dreng paa et Plankevcerk, da han engang var 
ifoerd med at stioele Mbler. Han var nemlig kommen op 
paa Skuldrene af en anden Dreng og hang i Armene over 
Plankevoerket, da man kom efter dcm. Drengen, som bac 
ham, smuttede hurtigt bort, men Bertel faldt ned og stodte 
Hagen imod de fronnede Broeder. 

Ligeledes fortalte han om den store Skam, som i de 
samme Aar engang overgik ham paa Hallandsaas — paa 
det samme Sted, hvor han siden indhostede saamegen 7Cre. 
Han blev nemlig arresteret og fort paa Hovedvagten, fordi 
han var kroben op i Skilderhuset ved Heststatuen og havde 
ladet sig svinge rundt af de andre Drenge. Da Vagten 
kom, lob alle de Andre, men Bertel var for lille til at 
kunne hioelpe sig selv ned fra det hoie Scede, og Soldaterne 
toge ham nu vg bragte ham, saa lille som han var, i 
Vagten. Hans Foroeldre bleve hentede, og da de havde faaet 
en droi Irettesættelse, kunde de loenge ikke glemme Bertel 
den Skam, han havde paasort dem i hele Nabolavet. 

I  Kunstakademiets Tegneskoler giorde Bertel Thor
valdsen god Fremgang, og efter Forlobet af nogle faa Aar 
begyndte man at loegge Mcrrke til ham. 

Det var i Aaret 1787, at han der vandt den mindre 
Solvmedaille, og hans Navn blev nu sat i Avisen som 
En, der havde udmoerket sig. 



Paa samme Tid gik han hos Provst Hoyer ved Holmens 
Kirke, for at forberedes til Consirmationen, thi han var nu 
17 Aar; men her har han neppe indlagt sig nogen Be-
rommelse. Formodentlig har Provsten villet opmuntre 
ham ved Exemplet, da han en Dag giorde Consirmanden 
det Sporgsmaal, om det maaskee var hans Broder, der 
havde vundet en Medaille i Kunstakademiet. Men da 
Bertel hertil svarede, at det var ham selv, nod han en 
ZEre, som han aldrig siden har kunnet glemme; thi Prov
sten satte ham nu overst mellem Drengene og kaldte ham 
e f t e r  d e n  D a g  a l t i d :  " M o n s i e u r  T h o r v a l d s e n " .  

Det var tilforn en almindelig Mening hos Foroeldre 
af den ringere Stand, at naar deres Born vare konfir
merede, faa havde de lcert nok og skulde nu arbeide for 
Brodet. Af denne Mening synes ogsaa Billedskærer 
Thorvaldsen at have vcrret, thi nu tcenkte han kun paa, 
at Bertel maatte vcrre ham en Medhioelper i Haand-
teringen, da han havde lcert nok i Kunstakademiet. Men, 
som allerede sagt, var det en Lykke, at denne Underviisning 
ikke kostede Noget, thi han fik derfor Lov at bruge Aften
timerne der, naar han om Dagen havde skaaret Speil-
rammer og andre Ornamenter hiemme hos Faderen. 

En saadan Hioelp havde han allerede loenge ydet sin 
Fader, og han var kun en Dreng, da han ofte, naar han 
havde bragt ham Mad ind paa Larsens Plads, tog Meiselen, 
medens den Gamle spiste, og rettede paa hans Arbeide, 
naar det var altfor galt. 

To Aar efter at "Monsieur Thorvaldfen" havde vun
det den lille Solvmedaille, vandt han den store, og en af 
Professorerne ved Akademiet, Historiemaleren Abildgaard, 



gav sig nu al Flid, for at opdrage ham til Kunsten, medens 
Faderen derimod meente, at nu maatte han vel have lcert 
nok, og helst vilde tage ham bort fra Skolen. 

Foruden Abildgaards Beskyttelse havde Bertel Thor
valdsen paa denne Tld nogle gode Venner iblandt de yngre 
Kunstnere, som ikke alene drev ham videre frem i Kunsten, 
men i hvis Omgang han fik nogen Anviisning til at lcefe 
gode Boger, som kunde befordre hans ovrige Dannelse. 

Han var nu tyvè Aar gammel, og der forestod ham 
et Forsog paa at vinde Akademiets mindre Guldmedaille i 
den Kunst, han isoer havde lagt sig ester, nemlig Billed-
huggeriet. 

Hans Venner, som bedre end han selv, vidste, hvor 
dygtig han var, og som ved deres Sammenkomster ofte 
havde seet, med hvilken Snildhed han kunde danne alskens 
Billeder, trcengte nu ind paa ham, for at forjage den Frygt, 
som afholdt ham fra at indstille sig til Provestykket. Dette 
lykkedes dem ogsaa, men ncer var det dog gaaet anderledes. 

Thi, da han den Iste Juni 1791 havde modtaget de 
Vers af det Gamle Testamente, som indeholdt Opgaven, 
og allerede var indelukket i et lille Kammer, bvilket han 
ikke maatte forlade, forend han havde udfort Skizzen, — 
det vil sige, et sorelobigt Udkast — blev han saa betagen 
af Frygt, for ikke at sindes duelig nok, at han listede sig 
bort ad en Bagtrappe. Men, til Lykke for Kunsten, stodte 
han i denne sin Flugt paa en af Professorerne, som ved 
sin Formaning fik ham til at vende tilbage og hialp bam 
ubemoerket ind i Kammeret igien. 

Da dette Billede siden var blevet udfort — det var 
Heliodorus, som udjages af Templet — blev 



Medaillen ham tilkiendt, og han vandt tillige herved en 
Beskytter i Statsministeren, Grev Reventlow, som i de 
folgende Aar tog sig noget af ham og skaffede ham Leilig-
hed til Vvelse og Erhverv. 

To Aar derefter skulde han atter stille sig til Prove, 
for at vinde den store Guldmedaille, men dennegang giorde 
han det uden Frygt, og udforte et Basrelief, fremstillende 
P e t r u s ,  h e l b r e d e n d e  e n  V o e r  k b  r u d d e n  v e d  
Templets Dor. 

Ved dennegang at vinde Prisen, fik han foruden 
den store Guldmedaille ogsaa Adkomst til at nyde Re 'e-
penge i tre Aar. Men, da man ansaae det gavnligst i c 
ham, om denne Reise endnu blev udsat i nogle Aar, soc 
at han kunde loere lidt af Sprog og andre fornodne Kund
skaber , saa skaffede man ham imidlertid en aarlig Under-
stottelfe, og Grev Reventlow gav ham nogle Arbeider at 
udfore. Men isoer skaffede Abildgaard ham Beskoeftigelse 
paa denne Tid ved at betro ham endeel Arbeider, baade 
Statuer og Basrelieffer, til Arveprinds Frederiks Palais 
paa Amalienborg og til andre Bygninger i Kiobenhavn. 

Omsider skulde da den unge Kunstner i Aaret 1796 
begive sig paa Reisen til Italien, for der at danne sig ved 
at blive noie bekiendt med Kunstens store Forbilleder. Men 
han synes ikke selv at have haft stor Lyst til at begive sig 
ud mellem Fremmede i den vide Verden, og Sagen laa 
hans Venner og Velyndere mere paa Hiertet, end ham 
selv. For derfor saa let som muligt at faae ham til hans 
Bestemmelsessted, Rom, benyttede man — som man 
troede — en gunstig Leilighed, der netop tilbod sig. 



En dansk Orlogsfregat, Thetis, udrustedes netop i 
Foraaret 1796 til Middelhavet. Ved Reventlows Ind
flydelse blev en Ansogning for Thorvaldsen, om at maatte 
folge med denne Fregat, bevilget, uagtet det ikke kunde 
bestemmes, paa hvilket Sted der vilde blive Leilighed til 
at soette ham iland. 

Fregatten Thetis forlod Kiobenhavns Rhed den 26de 
Mai 1796, men vor Kunstner var endnu ikke med, og 
havde endnu nogle Maaneder paa det Torre. Thetis 
skulde nemlig giere et Krydstog i Nordsoen, og forst da 
den i August Maaned vendte tilbage til Kiobenhavn, flog 
Afskeedstimen for Thorvaldsen. 

Den 36te August 1796 sagde han sin Fader og sine 
Venner Farvel. For sin Moder holdt han Skilsmissen 
skiult, fordi hun var utrostelig. Han efterlod hende en 
lille A5ske, syldt med Ducater, og sneg sig ombord, men 

.O hun ophorte aldrig at sorge over Tabet af sin Bertel, og 
hun saae ham heller aldrig siden. 

Efter en Reise, som ofte foruroligedes ved haardt 
Veir og ncrsten dagligt af siendtlige Krydsere, faa at der 
hvert Dieblik maatte giores klart Skib, passerede Fregatten 
Gibraltar i Begyndelsen af October. Da den kom til 
Malaga, sik vor Kunstner Leilighed til at rore Benene 
lidt iland, og der morede han sig ypperligt i Selskab med 
Fregattens Officerer, som holdt af ham og altid havde ham 
med paa deres Lystigheder. Derfra skulde Thetis over 
under Barbariets Kyst for at bilcegge nogle Stridigheder 
med Paschaen af Tripolis, og i disse Farvande var Thor
valdsen to Gange meget noer ved at soette Livet til, isoer 
under en tre Dages Storm og Uveir, da Fregatten, esterat 



have kappet Ankeret, drev om for Vind og Veir. Skibet, 
som havde taget Skade, maatte nu fogeHavn under Malta, 
og her maatte der holdes ä0 Dages Quarantaine. 

Fregattens Chef, General-Adjutant Lorentz Fifler, 
havde, ligesom alle de andre Officerer, megen Godhed for 
Thorvaldsen. Skibsprcesten Pavels var allerede tidligere 
hans Ven, og begge disse havde paa hele Reisen sogt, ved 
gode Raad og Formaninger at formaae Thorvaldsen til at 
benytte Tiden til at loere lidt Italiensk, men det havde 
han ikke megen Lyst til, og nu stod det for Doren, at 
han skulde forlade sine Landsmcend, uden at kunne tale det 
fremmede Sprog. 

Han vilde derfor helst blive paa Fregatten og folge 
hiem med til Kiobenhavn, men det tillod Fisker ham 
ikke. Da Quarantainetiden var udloben, sendte han sin 
Passageer med en lille Kystbaad fra Maltha til Palermo paa 
Sicilien, og Thorvaldsen har selv i en Dagbog beskrevet, 
hvorledes han groed sine modige Taarer ved denne Skils
misse fra sine Landsmcend. Fra Palermo kom han paa 
samme Maade til Neapel, og der tilbragte han en heel 
Maaned med at gaae omkring paa Torve, i Kirker og 
Museer, for at fee Alt, hvad der var at see. 

I  Begyndelsen af Marts 1797 tog han sig et PaZ 
og reiste til Rom, hvor han ankom den 8de, og da han 
siden i Rom var bleven ligesaa bekiendt som Paven, hoi-
tideligholdt han altid denne Dag som sin Fodselsdag, thi 
i Kiobenhavn var der giort saa lidet Vcesen af hans rette 
Fodselsdag, at han, forst, da han var en gammel Mand, 
fik at vide, paa hvilken Dag, han var kommen til Verden. 



Fra Kiobenhavn havde Thorvaldsen en Skrivelse til 
en dansk Mand, ved Navn Zoëga. Denne loerde Lands
mand tog sig strax af vor unge Kunstner, skienkede ham 
stadigt sine Raad og sin Veiledning i Henseende til Kunsten, 
og Thorvaldsen horte i Begyndelsen gierne hans Mening 
og viste ham derfor altid sine Arbeider. 

Men Zoè'ga var sygelig og meget streng i sin Dom, 
og da Kunstneren mcerkede, at han dog aldrig kunde til
fredsstille hans Fordringer, anstillede han sig en lang Tid, 
som om han drev om uden at foretage sig noget. Men 
hemmeligt arbeidede han paa egen Haand, baade om Natten 
og om Dagen, naar Ingen kunde bemcerke det. Og paa 
denne Maade folte han sig snart ret i sit Element og var 
saa flittig, at det hartad er ubegribeligt, hvorledes han fik 
saameget fra Haanden. 

Da vaagnede der en ganske anden Aand i ham, og 
han har selv sagt om denne Tid, at da toede Sneen ham 
bort fra Dinene. 

Dette nye Liv yttrede sig ikke alene i hans Arbeider, 
men ogsaa i en alvorligere Bestrcebelse efter at lcere' saa
meget af Videnskaben, som han behovede, for at vcrre fri i 
sin Kunst, en Mangel, som Zoëga oftere havde ladet 
ham fole. 

Men tre Aar er ingen lang Tid, naar der er saameget 
at lcere. Derfor, da han var allerbedst i Gang, vcekkedes 
han med Skrcek af den Tanke, at Reisetiden snart var 
tilende, og at han endnu ikke havde udfort et Arbeide, som, 
efter hans Mening, var godt nok ril at vidne om ham i 
Hiemmet, hvor man derimod var vel tilfreds med, hvad 



han havde sendt hiem, skiondt det kun var en ringe Deel 
af det, han havde arbeidet. 

Men under sin hurtige Fremgang kunde han aldrig 
fyldestgiore sine egne Fordringer, og det var derfor hans 
Scedvane, at saasnart han havde fuldfort en Billedstotte, 
huggede han Hovedet af og hensloengte Stumperne, at 
Ingen skulde see dem. 

Men, naar man stal slutte fra de faa Arbeider, som 
undgik denne haarde Dom, og af de tiloversblevne Spor 
af de ovrige, saa havde han ikke haft nodig at skamme sig 
ved dem. 

Ved denne Strid med sig selv og med sine Vcerker 
robede Kunstneren vistnok, skiondt uden selv at vide det, 
at det Maal, han omsider skulde naae, var hoiere end al
mindeligt. 

Han besluttede nu, da Hiemreisen rykkede noermere, 
at udfore en Billedstotte, som tilgavns kunde tale hans 
Sag i Danmark, og dertil valgte han af Groekernes Hi
storie at fremstille Helten Jason, hvorlunde han i et 
fremmed Land henter sig det gyldne Skind, esterat have 
overvundet al Modstand. 

Naar en Billedhugger vil udfore et Arbeide, saa dan
ner han sig forst et Billede af vaadt Leer, og, naar dette 
er faaledes udarbeidet, som han onsker det, gior han der
over en Form af Gips, og i denne Form stober han atter 
Gips, saa at han tilsidst, istedetfor et skrobeligt Arbeide 
af Leer, saaer det samme af Gips, hvilket er stärkere og alt-
saa bedre kan bevares. Efter en faadan Gipsmodel udforer 
han da senere, naar det bestilles hos ham, sit Voerk i 
Marmor eller i Metal. 



Saaledes blev ogsaa Modellen til Jason begyndt, i 
naturlig Storrelse, det vil sige, saa stor som et Menneske 
i Almindelighed, og i April 1801 stod Leerskikkelsen foerdig. 

Men der horer ikke alene Kunst, men ogsaa god Lykke 
til at udmcrrke sig mellem saamange Kunstnere og Kunst
værker, som der er i Rom. Det skete derfor, at dette vor 
Kunstners Mesterstykke ikke tildrog sig synderlig Opmærk
somhed, og da Thorvaldsen engang ret havde seet paa det, 
flog han det istykker og lavede sig til at reise hiem til 
Esteraaret. Men da Efteraaret kom, erfarede han, at og
saa Zoèga snart vilde reise til Danmark, og paa Grund 
deraf udsatte han sin Hiemreise til nceste Foraar; men 
Zoè'ga reiste ikke, og Thorvaldsen ikke heller. 

I  al den Tid havde vor Thorvaldsen vceret som en 
Quinde i Barnsnod, thi han havde undfanget et Billede, 
som vilde og skulde fodes til Verden og ikke lod ham Ro 
forinden. 

Da derfor Januar kom i Aaret 1803, stod der igien 
en Leerskikkelse af den samme Jason i hans Vcerksted, 
men dennegang var Helten — ligesom for at giore sig 
mere gieldende — voxet op til en overnaturlig Storrelse. 

Da dette blev bekiendt, kom der Mange for at see 
dette Arbeide, og det beundredes af Alle som et Vcerk, der 
mere end noget andet af dem, som vare udforte i denne 
Kunst siden Christendommens Jndforelse, mindede om den 
soeregne Maade, paa hvilken Oldtidens storste Billedhuggere 
havde udfort deres navnkundige Statuer. 

Men det blev ogsaa kun ved Lovtalerne, og meget 
noerved var det, at ogsaa denne Statue havde maattet dele 
sine Forgcengeres Skiebne. Imidlertid drev Thorvaldsen 



det dog dennegang saa vidt, at han fik den afstobt i Gips, 
og nu, tcenkte han, kunde den staae hen, indtil der engang 
var Leilighed at faae den til Danmark. 

Han pakkede da sine faa Eiendele sammen og sagde 
sin Jason Farvel; thi noeste Morgen var berammet til 
Afreisen. 

Vognen holdt for Doren, Kofferten var surret fast 
bag paa, og der var ingen anden Hindring, end den, at 
en tydsk Kunstner, som skulde reise med, endnu ikke havde 
indfundet sig. Omsider kom han dog, men kun for at 
sige, at han endnu ikke kunde komme afsted, fordi hans 
Pas ikke var paaskrevet. Reisen blev derfor udsat til den 
noeste Dag. 

Men netop paa denne Dag skulde det skee, at en 
Omviser forte en rig, engelsk Kiobmand, ved Navn 
Thomas Hope, hen til det lille Voerksted, for at han 
skulde see den Jason, om hvilken der gik saamegen Tale. 

Thorvaldsen var selv tilstede og viste sit Arbeide, som 
fandt stor Undest hos den kunstforstandige Englcender. 
I  Samtalen spurgte Hope, hvormeget vel denne Statue 
vilde koste, naar den blev udfort i Marmor. "Sexhun
drede Zechiner!" svarede den beskedne Kunstner, for hvem 
det allerede syntes en stor Lykke, om han blot maatte faae 
Leilighed til at udfore den. "Det er for lidt!" giensvarede 
den oedle Ven af Kunsten, — "Jeg vil give Dem 8vl) og 
strax soette Dem istand til at begynde Arbeidet!" 

Saaledes skulde Thorvaldsen frelses for sin Kunst! 
Ved denne Tilskikkelse opnaaede han ikke alene det, 

at han nu kunde blive lce-ngere Tid i Rom, men han vandt 
ogsaa Noget, som kunde synes uvcesentligt, men langtfra 



ikke er det, nemlig at han nu kom i Orde, faa at Rygtet 
talte hans Sag vidt og bredt og Aar for Aar bragte 
ham storre Leilighed til at udmcerke sig i sin Kunst. 

Det varede nu ikke lcenge, forend han af andre, rige 
Personer, mest Reisende, som i Rom havde lcrrt ham at 
kiende, opfordredes til andre Arbeider, hvilke de lode udfore 
med stor Bekostning. 

I Danmark ventede man imidlertid Aar for Aar, at 
han snart skulde vende tilbage. Rygtet om hans Be-
rommelighed havde snart naaet derhen, og man lovede ham 
nu, at, naar han kom hiem, skulde han faae fuldt op med 
Arbeide til Christiansborg Slot. Men disse Tilbud vare 
dog ikke af en faadan Beskaffenhed, at de kunde friste ham 
til at forlade Rom, hvorimod han erklcerede, at han ikke 
havde noget hoiere Dnske, end at hoedres med Bestillinger 
ogsaa fra sit Foedreneland. 

Hans Moder dode i 189^, og hans Fader, som kort 
Tid efter fik en Plads i Vartou, dode der i 1806. For-
gieves havde Abildgaard, efter Thorvaldsens stadige Op
fordring, sogt at hicelpe dem i deres usle Kaar, og sor-
gieves havde Sonnen flere Gange sendt Arbeider, tildeels 
bestilte Büstcr i Marmor, hiem, med Ordre, at Betalingen 
skulde tilfalde hans fattige Forceldre. Men Kasserne med 
disse Kunstvoerker bleve liggende flere Aar uaabnede paa 
Toldboden, og da Udpakningen endelig fandt Sted, vare 
Omkostningerne faa store, at der blev Lidet eller Intet til
bage. Og selv, da Thorvaldsen allerede var en navnkundig 
Kunstner, var hans virkelige Jndtcegt i Begyndelsen saa 
ringe, at han havde sin Nod med at staae i Forskud for 
Jndkiob af Marmor til de bestilte Arbeider. 



De forste Bestillinger, han modtog fra Danmark, 
vare just ikke meget opmuntrende. Man vilde til Christians-
borgslot benytte hans Modeller til derefter at lade Haand-
vcerkere i Kunsten udfore Gips- og Sandsteensbilleder; 
men dette indlod han sig flet ikke paa. Derimod tog han 
med Gloede mod en Bestilling paa fire runde Bas
relieffer til Slottets Forside, da disse bleve be
stilte i Marmor. 

En anden Bestilling fra Danmark skaffede ham hans 
Ven, den danske Gesandt i Toffana, Baron Schubart, 
hvis Soster, Grevinde Schimmelmann, onskede at forcere 
Brahe-Trolleborg Kirke i Fyen en Dsbefont i Marmor 
fra den beromte Landmands Haand. 

Dette sidstnoevnte Arbeide blev en Gienstand for al
mindelig Beundring, da det nogle Aar efter ankom til 
Kiobenhavn, men det var i en Roekke af Aar det eneste, man 
kiendte af den Kunstner, som allerede loenge havde giort 
Danmark saamegen A5re. 

Da han mange Aar derefter opfordredes til at be-
toenke sine Forfoedres Hiem, det gamle Island, med en 
Foroering, gientog han denne Dobefont og tilegnede den 
ved en Indskrift Myklabykirke, hvorhen den senere ankom. 

Imidlertid var der i hans Voerksted opvoxet som en 
Borneflok af skionne Arbeider rundt om ham. Bestillin
gerne strommede nemlig ind paa ham, alt som han med 
hvert nyt Arbeide giorde sig mere navnkundig, og fra Re
genter, Akademier og Selskaber sendtes ham aarligt en 
Overflod as Ordener, Mrestegn og Titler, saa at han og-
saa ihenseende til flig Udmoerkelse, var uden Lige iblandt 
Kunstnere. 



Det kunde maaskee tykkes den mindre indsigtsfulde, 
at dette var dog vel meget Boesen at gisre af en Mand, 
fordi han udmoerkede sig ved at danne smukke Billeder; 
men da maa man vel bemoerke, at Kunsten, ligesaavel som 
Videnskaben, med Rette tillcrgges den Fortieneste, at Intet 
mere end disse har bidraget til at forcedle Menneskeheden. 
Og vel maatte man da prise de herlige Gaver, som Gud 
havde nedlagt i denne danske Mand, da man saae, at hvad 
alle Nationers Kunstnere i Aarhundreder forgieves med 
al Flid og Klogt havde bestrcebt sig for, det opnaaede og 
udrettede han i al Uskyldighed. 

Det vilde bortdrage Opmærksomheden formeget fra 
vor Kunstners Levnet, her i denne korte Beskrivelse at 
ncevne og at forklare de Kunstvoerker, han saaledes udforte 
Aar for Aar. Dette er ikke heller loenger nodvendigt nu, 
da vi have hans Museum, som er tilgængeligt for Alle. 
Derimod ville vi her noermest holde os til hans skionne 
Livs Beskrivelse. 

Aarene gik, som sagt, hen under et altid voxende 
Antal Bestillinger paa nye Arbeider, saa at det snart syn
tes umuligt, at han nogensinde vilde sinde Leilighed til at 
vende tilbage til Hiemmet. 

Hos hans Landsmoend blev Dnsket, engang at see 
ham, isoer levende, da der i 1811 opdagedes et hvidt 
Marmorbrud i Norge; thi nu tyktes det Alle at voere 
skiont, om Thorvaldsen vilde foretroekke det norske Marmor 
for det italienske og grceske. Hans Kongelige Hoihed, 
Prinds Christian, skrev ham til og sendte ham Prover af 
det nordiske Marmor, og Kunstneren havde gierne fulgt 
denne Indbydelse, men Bestillingerne hindrede ham for



tiden, og han havde desuden nyligt overtaget en Professor-
post ved den romerske Kunstskole, St. Lucas. 

Dog syntes det ham alligevel at maatte kunne lyk
kes at giore et Besog i Danmark, men da indtraf en 
Begivenhed, som lagde en anden Hindring iveien, og 
denne Begivenhed blev i hoi Grad gloedelig for hans 
Fædreneland, som ogsaa for Kunsten i det Hele. 

Keiser Napoleon var dengang Herre over Italien. 
I Rom vilde han have sig et prcegtigt Slot, og dertil 
valgte han et Palads, som havde tilhort Paven. Thor
valdsen, som toenkte paa at reise til Danmark, og som 
desuden havde nok at arbeide, giordè ikke noget Skridt, for 
at blive deelagtig i de mange Bestillinger paa Kunstvoerker, 
som nu skulde udfores til denne Bygning, og som det al-
mindeligen gaaer i Verden, at den, der nyder megen Ud
mærkelse, ogsaa har mange Misundere, havde han ogsaa 
sine. Som en Folge deraf, blev han ikke engang spurgt, 
om han vilde overtage nogen Deel afArbeidet. Men, da 
der ikke var inere end tre Maaneder tilbage, inden det Hele 
skulde voere fcerdigt, moerkede Bygmesteren, at han dog ikke 
kunde undvcere vor Kunstners Bistand, og foreslog derfor 
Thorvaldsen at overtage Udfsrelsen af en saakaldet Frise, 
det vil sige, et langt Billede i ophoiet Arbeide, — hvilket, 
äfstobt i Gips, skulde smykke alle sire Voegge i et af Ge
makkerne. 

Uagtet Tiden, som sagt, ncesten var forloben, modtog 
Thorvaldsen dog denne Opfordring og valgte at fremstille, 
h v o r l u n d e  A l e x a n d e r  d e n  S t o r e  h o l d t  s i t  T r i u m f 
indtog i Babylon, hvilket Vcerk, ester det opgivne 
Maal, vilde indtage en Stroekning af omtrent 29 Alen. 



At Thorvaldsen turde paatage sig et saa stort Arbeide 
i en saa kort Tid, forbavsede Alle, som kiendte Vanskelig
heden, og det er da ikke at undres over, at hans Med
bejlere allerede lurede paa, at han enten ikke skulde kunne 
holde sit Ord, eller og saaledes forhaste sig, at deres egne 
Arbeider, som de havde udfort i Mag, nu nok skulde for
dunkle hans. 

Men ogsaa dennegang maatte de ydmygt boie sig for 
hans Overlegenhed; thi da Tiden kom, triumferede hans 
Alexander i et V«rk, som ikke har sin Lige blandt alle 
dem, der siden Gråkernes Tid ere blevne til. 

Rygtet om dette Vcerk giennemfoer hele Europa, og 
da det ogsaa naaede til Danmark, vakte det der en al
mindelig Begejstring hos alle, som havde Sands for Kunst. 

Det forekom nemlig alle Kunstens Venner i Dan
mark, at det vilde voere et fcedrenelandsk Anliggende, at 
sorge for, at dette, den mest beromte, danske Kunstners 
berommeligste, Vccrk maatte blive udfort i Marmor for 
Danmarks Kongeborg, og man begyndte allerede at ind
samle Penge til dette Forehavende, da Regeringen selv 
giorde Kunstneren denne Bestilling. Denne skionne Frise 
smykker nu en Sal paa Christiansborg, og det oprindelige 
Arbeide, som er af Gips, kan man see under Loftet i 
den store Forhalle, naar man gaaer ind i Museet. 

Thorvaldsen udforte i disse Aar mange andre, skionne 
Voerker, og vel maatte man, ved at give Agt derpaa, mene, 
at han havde naaet det hoieste, han kunde komme, og at 
han nu, da han var kommen til sin feireste Alder, vel lidt 
efter lidt vilde gaae tilbage i sin Kunst; men han gik be



standigt fremad, uden at forraade nogen Svoekkelse i Aand 
eller Haand. 

Til Danmark stod imidlertid altid hans Hu, og i 
1819 fandt han igien en Anledning, som han benyttede. 

Fra Schweitz havde man nemlig overdraget ham at 
udfore et Mindesmoerke over de Schweitzere, som under 
den franske Revolution i 1792 vare faldne, idet de for
svarede den franske Konges Slot, Tuillerierne. Hertil 
valgte Thorvaldsen at fremstille en Love, som doer af 
sine Saar, og da han havde Modellen foerdig, besluttede 
han at see den Klippe ved Luzern, hvori dette Vcerk skulde 
udhugges i overnaturlig Storrelfe. Men den egentlige 
Grund var dog nok, at benytte denne Udflugt til at reise 
lidt videre mod Nord og at see sit Fodeland igien. 

Han forlod da Rom, den 1-lde Iulii I8!9, og hvor 
han kom, baade :  de italienske og i de tydske Byer, blev 
han af Hoie og Lave modtaget med faamange AZresbeviis-
m'nger, som maaskee aldrig tilforn blev en Kunstner tildeel. 

Da han noermede sig Stuttgart i Kongeriget Würtem-
berg, hvor han vilde besoge Dannecker, en anden beromt 
Billedhugger, hoendte det sig ved det sidste Skiftested, at 
en ung Mand, troet og modig efter en lang Vandring, 
kom til Vognen og bad Kudsken om, at maatte sidde op 
til Byen. Da Thorvaldsen horte det, bod han ham at 
stige ind i Vognen, og som han nu sad der ved Siden af 
vor Kunstner, begyndte han at fortcelle som en moerkelig 
Nyhed, at den beromte Billedhugger Thorvaldsen ventedes 
i Stuttgart, og at han selv havde foretaget den lange 
Vandring, alene for at faae denne store Mand at see. Man 
kan da let forestille sig, at det gav Anledning til megen 



Overraskelse og megen Skiemt, da Thorvaldsen nu gav sig 
tilkiende. 

Esterat Thorvaldsen henimod Udgangen af September 
var bleven festligt modtaget i Altona og i Flensborg og 
derefter havde opholdt sig nogle Dage paa Brahe-Trolle-
borg, hvor han fandt sin Dobesont igien, saae han atter 
sin Fodeby, Sondag Eftermiddag den 3die October 1519, 
efter 23 Aars Fravcerelse. 

Meget var her forandret siden sidst, men mere var 
der forandret i hans egne Kaar og Omstændigheder. Kun 
i Eet var han den samme, nemlig i det kioerlige Hiertelag 
mod sine Venner og Landsmcend; thi han vendte tilbage, 
uanscegtet af al den verdslige 2Cre og Ophoi'else, der var 
bleven ham tildeel i Udlandet. 

Der var paa Kunstakademiet, i Charlottenborgflot, 
sorget for en Bolig til ham, og da han her steg ud af 
Vognen, var hans Hierte inderligt bevceget ved Synet af 
det Huus, hvor han havde nydt den forste Underviisning 
i Kunsten. 

Den gamle Portner var. den forste af Huusfolket, som 
han kiendte igien, og som kiendte bam fra gamle Dage. 
Ved at fee ham, blev han rort og kastede sig i hans Arme 
og kyssede ham. Nu indfandt gamle Venner sig, men han 
savnede saa mange. Derimod fik han nye Venner i Over
flod ,  thi selv Folk, som aldrig havde seet ham tilforn, be-
fogte ham og omgikkes ham i Et og Alt som gamle Be-
kiendte, efterdi de allerede lcenge havde haft ham kioer, fordi 
han havde giort Danmark saamegen Mre. 

I Kiobenhavn foranstaltedes der nu adskillige Festlig
heder i Anledning af hans Ankomst baade i Kunstakade



miet og i andre Foreninger; men isoer feiredes han paa 
Skydebanen i et talrigt Gilde baade med Sang og med 
Tale. 

I Begyndelsen kunde det vel baade smigre og gloede 
ham, at modtage alle disse Beviser paa sine Landsmcends 
Beundring og Hengivenhed, men af Sligt blev han altid 
meget tidlig troet, og snart loengtes han efter at komme til 
at arbeide lidt igien. 

Da han derfor havde faaet sit Vcerksted indrettet, 
var det hans forste Gierning at skienke Fædrenelandet 
Billederne af dets elskede Konge og Dronning. 

Det blev nu af Regieringen overdraget ham at ud
fore endeel Arbeider til Smykke for Vor Frue Kirke i 
K i o b e n h a v n ,  n e m l i g  S t a t u e r n e  a f  C h r i s t u s  o g  a f  d e  
t o l v  A p o s t l e ,  s a m t  e n  F r e m s t i l l i n g  a f  J o h a n n e s  
den Dober, som prcediker i Drkenen, med mere, 
men disse Arbeider vare for mange og for betydelige til, 
at de kunde udfores her; efterat han siden var kommen 
tilbage til Rom, udgiorde de i adskillige Aar hans for
nemste Beskoeftigelse. .  

Derimod tog han strax fat paa to mindre Arbeider 
t i l  s a m m e  K i r k e ,  n e m l i g  J e s u  D a a b  o g  d e n  h e l l i g e  
Nadvere, som senere bleve udforte i Marmor, og nu ere 
indsatte i Kirken. 

Da han havde vceret omtrent eet Aar i Kiobenhavn, 
drog han atter bort, elsket af alle, som kiendte hans Hierte, 
beundret af alle, som forstod hans Kunst, og oeret af alle, 
som vidste, hvor hoit Danmark ved ham var oeret. 

Noerved var det dog, ar dette hans Bessg i Fædrene
landet havde kostet ham Livet, thi da han fra Nysted paa 



Laaland vilde begive sig paa Havet over til Rostock i en 
aaben Baad, kom han om Natten i stor Fare, ved at 
Baaden drev om for Regn og Storm imellem de mange 
blinde Skioer; men da det dagedes, blev den tagen op af 
et Par Lodser og naaede lykkeligt Bestemmelsesstedet inden 
Aften. 

Da Thorvaldsen kom til Berlin, blev han der mod
taget med Mresbeviisninger, saavel af Preussens Konge, 
som af andre, fornemme Personer, og da han drog til 
Potsdam, var han ledsaget af Berlins mest udmeerkede 
Kunstnere. 

I Dresden opholdt han sig syv Dage, og Aviserne 
fra den Tid berette omstoendeligt, hvorlunde han der hoedre-
des ved Giestebud og Optog. 

Derfra drog han til Warschau i Polen, fordi han i 
denne By havde Adskilligt at afhandle med Dvrigheden, 
angaaende to Monumenter, som han skulde forfcerdige, det 
ene til TEreminde for Fyrst Poniatowsky, som heltemodigt 
havde sat Livet til i en Flod, for at vcrre sit Lands Bunds-
forvandte tro, det andet til 2Ere for den beromte Stierne-
kyndige, Nikolaus Kopernikus. 

I denne By var just paa samme Tid den russiske 
Keiser, Alexander, og da han erfoer, at Thorvaldsen var 
ankommen, lod han ham hente og viste ham stor Naade 
og Udmærkelse. 

Thorvaldsen blev opfordret til at giore Keiserens Bil
lede, og medens han havde dette Arbeide for, sad Ruslands 
Keiser saa oste for ham, som det behsvedes, og da Billedet 
var fcerdigt, skienkede Keiseren ham en meget kostbar Dia



mantring og omfavnede ham ved Afskeden, som om det 
havde voeret en af hans Lige. 

I  Krakau ventede der endnu en tredie Bestilling paa 
Thorvaldsen, nemlig et Monument over en ung, polsk Ge
neral, Grev Potocky, som var falden i Slaget ved Leipzig. 

Da han nogle Dage efter kom til Troppau, var der 
just paa den Tid en Sammenkomst af Fyrster i denne 
Stad. Her blev Thorvaldsen modtaget af Keiser Frantz 
med megen Udmoerkelse, og ved Fyrst Metternich blev det 
ham overdraget, at udfore et Monument for den nyligt 
afdode Fyrst Schwarzenberg. 

Vor Kunstner var paa denne Triumfreife netop an
kommet til Wien, da et Bud fra Rom meldte ham, at 
der i et af hans Vcrrksteder var skeet den Ulykke, at Gulvet 
var styrtet ned, og at flere Arbeider mere eller mindre vare 
beskadigede. Han ilede derfor ved Dag og Nat derhen, 
hvor han dog fandt, at Skaden ikke var faa stor, som han 
havde forestillet sig den. 

Da han nu atter var kommen til Rom, var det ham 
kicert, at ombytte al den Giestereren og Gratuleren, som 
han et Aarstid havde levet i, med det stille, tarvelige og 
virksomme Liv, han var vant til at fore der. 

Thi den, som ikke har besogt ham i Rom, vil neppe 
kunne giore sig en Forestilling om, hvor simpel hans Leve-
maade var, og hvor lidt han yndede Bram og Vellevnet. 
Dette var en naturlig Folge af, at han i sin Ungdom ikke 
havde voeret vant til Sligt, og at han senere ikke sik Tid 
til at falde i faadanne Fristelser, eftersom han altid havde 
nok med at tage vaere paa sin Kunst. 



De mange, unge Mennesker, som han stadigt havde 
til at gaae sig tilhaande, og som under hans Anviisning 
betroedes saameget af Arbeidet, som de, efter deres forskiel-
lige Evner, formaaede, flokkedes omkring ham, for at hore 
ham fortcrlle om de Bestillinger paa nye Vcrrker, som de 
nu skulde ifcerd med. Og da han havde noevnet det alt 
tilhobe, var det saameget, at man hartad skulde mene, at 
dermed blev han ikke foerdig i sin Levetid. Men det er 
utroligt, hvad en saa dygtig Mand kan virke, naar han 
benytter sin Tid og dertil har flinke Medarbeidere. 

Det, som er det Voesentlige i Kunsten, nemlig at 
bestemme, hvorledes Tingene skulle vcere, det overtog 
naturligviis Mesteren selv, men dog undlod han ikke 
stundom at prove de Unges Krcefter, hvorved disse efter-
haanden sik Tillid til sig selv og vandt Aar for Aar i 
Dygtighed. Efter hans smaa Modeller i Leer, maatte de 
udfore Statuerne i det Store, og han gik da fra den ene 
til den anden, passede noie paa og rettede med den vid
underligste Lethed, hvor det var sornodent. 

Paa denne Maade tog han nu strax fat saavel paa 
de Arbcider, han skulde udfore for Polen, som paa dem, 
han havde at udfore for sit Foedreland. 

Men der manglede ikke heller nu paa Nid og Iver
syge hos hans Misundere. De lode sig forlyde med, at 
han neppe vilde flippe godt fra, hvad han havde paataget 
s i g  f o r  D a n m a r k ,  e f t e r d i  h a n  i k k e  v a r  e n  " c h  r i  s t e l  i  g "  
Kunstner, hvormed de meente, at han ncppe forstod at 
fremstille Personer og Begivenheder af Christendommen; 
thi deri havde han hidtil kun forsogt sig i mindre Vcerker. 
Men ogsaa dennegang bleve de beskæmmede, thi det var 



ncesten et Under at see, hvorledes Billederne af Christus 
og af Ap ostlerne, stege frem mellem hans kunstsorstan-
dkgeHcender, og i hvor kort en Tid de stode der, som nogle 
af de ypperste Voerker, han havde frembragt. 

Disse ncevnte Arbeider bleve senere udsorte i Marmor 
og opstillede i Vor Frue Kirke i Kiobenhavn, mellem Paaske 
og Pintse 1839. 

Da han var soerdig med Forarbeidet til disse Statuer 
og havde sat Udforelsen i Gang mellem sine Loerlinge, 
b e g y n d t e  h a n  p a a  d e n  n o e v n t e  F r e m s t i l l i n g  a f  J o h a n n e s  
d e n  D s b e r ,  s o m  p r c e d i k e r  i  D r k e n e n .  

Dette Voerk er ikke — hvad man paa Grund af det 
Soedvanlige let kunde fristes til at tro — et saakaldet 
Basrelief, eller halvt ophsiet Billede, men en Samling af 
sexten sritstaaende Statuer i Legemsstorrelse. For at und-
gaae stsrre Bekostninger, er dette Vcerk — hvad man 
maa beklage — ikke udfort i Marmor eller i Metal, hvilket 
var Kunstnerens Dnske, men i brcendt Leer, og saaledes er 
det anbragt over Hovedindgangen til Vor Frue-Kirke. 

Imedens disse Arbeider dagligt sysselsatte Thorvald
sen, var det engang noerved at han var falden for et Barns 
V a a d e s k u d .  D e t  e r  n e m l i g  e n  g a m m e l  S k i k  i  R o m ,  a t  
Katholikerne, troettede af den lange Fastetid, hilse Paaske
festen ved om Loverdag Middag at affyre Gevcrrer og Pi
stoler, saavel i Gaderne, som ud af Dore og Vinduer. 
Denne Lystighed havde i Aaret 1823 noer givet Thor
valdsen sit Banesaar. Hans Vertindes lille Dreng havde 
nemlig seet, at Thorvaldsen havde et Par Pistoler hän
gende paa sin Voeg. Da han nu bad ham, om at 
maatte laane dem til Festen, tog Thorvaldsen dem ned og 



proveds den ene ud af Vinduet, om den muligen kunde 
vcere ladt, fra den Tid, han havde haft dem med paa Reisen. 
Men ubemcerket tager Drengen den anden, og et Skud 
ftrcekker Thorvaldsen til Jorden. Dog var Saaret til god 
Lykke ikke betydeligt, og da man saae Thorvaldsen frelst, 
gik der det Ord mellem Folket, at et Under var skeer, 
fordi den hellige Guds Moder ikke havde villet, at et 
Barn skulde vcere Skyld i saa stor en Ulykke. 

Efter nogle Aars Forlob havde Thorvaldsen ikke alene 
Arbeiderne for Danmark, men ogfaa de ncevnte Monu
menter for Polen, færdige i Gipsmodeller, og det blev ham 
nu overdraget at udfore et stort Monument over den sidst 
afdode Pave, Pius den Syvende, hvilket skulde opstilles i 
Pederskirken i Nom. I denne den katholske Christenheds 
Hovedkirke henstilles nemlig, ifolge gammel Vedtcegt, 
Gravminder over de afdode Paver, og til alle Tider var 
det de mest beromte Billedhuggere i Italien, hvem det 
overdroges at udfore saadanne. Men ihvorvel der kunde 
vcere Sporgsmaal om, hvorvidt det gik an, at overdrage 
Thorvaldsen et saadant Arbeide, da han, ifolge Katho-
likernes vrange Mening, ikke var en Christen, saa var 
hans Anseelse som Kunstner dog saa stor hos den pavelige 
Regiering og navnlig hos en af Cardinalerne, ved Navn 
Consalvi, at denne Omstændighed ikke lagde betydelige 
Hindringer iveien. 

Neppe var dette Arbeide fcerdigt i Model, for der fra 
Bayern indlob en anden Bestilling paa et stort Grav
minde, nemlig over Hertugen af Leuchtenberg, Keiser Na
poleons Stedson, og dette Arbeide blev i Lobet af nogle 



saa Aar udfort i Marmor og opstillet i St. Michaels 
Kirken i München. 

I Rom havde han nu levet i fyrgetyve Aar, men i 
al den Tid var han der kun som paa en Neise, uden 
nogensinde at flippe den Tanke, at han havde sit Hiem i 
Danmark, og at han vilde betale Jorden sin Fodselsgield 
der. Men skiondt han aldrig satte Priis paa at samle 
sig Bohave og ikke bandt sig til Huus eller anden fast 
Eiendom, saa samledes der dog esterhaanden en stor 
Mcengde Eiendele om ham, deels hans egne Arbeider, 
deels Samlinger af oeldre cg nyere Kunstsager. 

Thi her maa det vel bemcerkes, at skisndt det kunde 
synes, at naar en Kunstner, Aar for Aar, scelger sine Ar
beider, saa kan han omsider ikke have meget tilbage deraf, 
saa forholder det sig dog i denne Henseende anderledes med 
Billedhuggeren i Almindelighed og navnlig med Thor
valdsen. 

Da han nemlig omsider blev saa formuende, at han 
ikke behovede at vcere afhoengig af, om Nogen vilde lade 
de mange Arbeider, han af egen Drift giorde, udfore i 
Marmor, saa blev det hans Scedvane, at han ofte udforte 
saadanne Arbeider i Marmor, uden at de vare bestilte, og 
lod dem staae hen, ligegyldig ved, om Nogen vilde kiobe 
dem eller ikke, og naar da, som oftest, disse Arbeider bleve 
solgte, lod han dem udfore paa ny, men i alle Tilfcelde 
beholdt han sit oprindelige Arbeide i Gips. 

Da nu hans Vcerkers Tal allerede dengang belob sig 
til flere Hundrede, og han desuden eiede en Skat af for-
skiellige, kostbare Oldsager, nyere Malerier, sieldne Boger 
og Kobberstik, saa vaagnede den Tanke i ham, at hans 



kicere Fodeland, som dog havde saalidet af Sligt, skulde 
have det Alt tilhobe, naar han han var dod og borte. 

Over denne Tanke rugede han loenge, inden han be
troede den til Nogen. Der var nemlig den Omstændig
hed derved, at han, skiondt ikke gift, havde en Datter, for 
hvis Fremtid han vilde sorge, forend han indsatte Dan
mark til sin Arving. Og da han ingenlunde var af denne 
Verden og ikke vidste, hvad han havde at varetage, for at 
bringe denne Sag i lovlig Orden, faa betroede han sig i 
1828 til en oedel Mand og gammel Ven, Grev Rantzau 
Breitenburg, som just var i Rom og snart skulde reise til
bage til Danmark. Rantzau lovede med Gloede, at han 
vilde tale med Kong Frederik den Siette derom, og da 
Kongen fik det at hore, blev han overmaade glad og lod 
Thorvaldsen takke og sige, at man vel for en saadan Gave 
vilde vZ maatte paa bedste Maade soge at opfylde ethvert 
hans Dnske. 

Det blev nu Thorvaldsen ncermest om at giore, at 
arbeide sig ud af alle de Forpligtelser, han esterhaanden 
havde paataget sig, angaaende bestilte Arbeider, og fra den 
Tid af giorde han det ene Vcerk foerdigt efter det andet, 
saa at det var ncesten vidunderligt at see den Moengde 
Kunstværker, han nu bortsendte til Ost og Vest. 

Men af hvert faadant Kunstvoerk beholdt han dog 
det Stykke tilbage, hvorefter han havde udfort det, han 
bortsendte. 

For dem, som ikke kunne have synderligt Kiendskab 
til saadanne Sager, og som maaffee tcenke ringe om det, 
han saaledes bevarede for sit Fodeland, fordi meget deraf 
kun var af Gips, maa det her i al Korthed bemoerkes,-at 



da disse saakaldte Modeller ere hans egne, oprindelige Ar
beiter, medens det som oftest var hans Elevers Udforelsec 
i Marmor, han solgte til sine rige Kunder, efterat have 
lagt sidste Haand paa dem, saa maa man dog indromme 
de mere Kunstforstandige, at de med god Grund sinde 
noget i Gipsmodellen, som for dem kan opveie det kost
barere Stof og det mere udforte Arbeide. 

Allerede tidligere havde Thorvaldsen begyndt at hiem-
sende disse Arbeider med danske Krigsskibe, naar der gaves 
Leilighed, og den danske Regiering kom ham naturligviis 
imode med den storste Beredvillighed, saa ofte han lod 
sige, at han havde Noget at hjemsende. 

I  1830 giorde han nu en Reise til München, fordi 
h a n  h a v d e  f o r p l i g t e t  s i g  t i l  a t  v c r r e  d e r ,  n a a r  M o n u 
mentet over Hertugen af Leuchtenberg skulde op
stilles. Men det vilde her optage for megen Plads, om 
man skulde beskrive den Modtagelse og de Fester, hvormed 
man yttrede sin Gloede over hans Besog i denne By. Vi 
ville her kun ansore, at Kongen af Bayern ved denne 
Leilighed overdrog ham at giore Modellen til en Hest
statue i overnaturlig Storrelse, til Mre for en gammel 
Churfyrste, Maximilian af Bayern, hvilken Statue 
senere blev stobt i Metal, og i Aaret 1834 opstillet paa 
en stor Plads i München. 

Da han nu paa denne Reise var kommen over Bier-
gene, havde han stor Lyst til at besoge Danmark, men 
efterdi han dog endnu havde faameget at bestille i Rom, 
besluttede han, forst at giore sig rigtig foerdig der-

I Rom giorde han den 8de August 1830 sit Testa
mente. Dette skulde vcere en stor Hemmelighed, men 
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det blev dog snart forraadt, at han havde noget saadant 
for, og da der var mange, som troede, at han, der havde 
nydt saamegen Mre i Tydskland, brod sig en god Dag om 
Danmark, saa blev ogsaa det Lidet, man vidste, indberettet 
til Kongen as Bayern, som naturligviis ikke havde noget 
imod, at hans Ven, Thorvaldsen, vilde giore den rige 
Kunststad, München, til sin Arving. 

Der blev nu fra Bayern lovet ham de hoieste Værdig
heder og Wrestitler, om han blot vilde komme og tilbringe 
sine ovrige Dage dxr; men Thorvaldsen lod Agenterne skrive 
og rapportere, og tcenkte, at han nok selv vidste, hvad han 
vilde giore. 

Paa den Tid afsendte han et skiont Monument til 
England, hvilket man havde ladet ham giore til )Ere for 
den store, engelske Digter, Lord Byron, og det omtalte 
Monument over Pave Pius den Syvende var 
nu ogsaa saavidt foerdigt, at det kunde opstilles i Peders-
kirken. Men Cardinal Consalvi var imidlertid dod, og nu 
havde vor Kunstner mangen bitter Time for at doie alle 
de Fortredeligheder og Krænkelser, som man stillede imod 
ham, fordi han, en Kietter, skulde nyde denne 2Ere. Dog, 
Monumentet var foerdigt, og Pengene, han skulde have 
derfor, vare henlagte i Banken, saa at alle Bestroebelser 
imod ham vare frugteslofe. 

Alligevel havde denne- og andre Bryderier forstemt 
ham faaledes, at han, som President i det romerske Kunst
akademie, nu nedlagde denne Post og loengtes mere og 
mere efter at komme mellem sine egne. 

Denne Loengsel og Dnsket at see sine Sager i Sikker
hed i Danmark, blev i det folgende Aar end mere foroget. 



I 1831. brod der nemlig en Revolution ud i Rom, 
og da han havde Ord for at have mange Penge liggende, 
saa kunde han vel have Grund til nogen Frygt. De 
unge, danske Kunstnere i Rom sluttede sig nu som cn Liv
vagt om ham, men Thorvaldsen afviste denne Beskyttelse 
og bad dem, kun at sorge hver for sig, eftersom det vilde 
vcere for dyrt betalt, om dem skulde vedersares noget Ondt 
for hans Skyld. Han tilfoiede med Munterhed, at vilde 
Voldsmcrnd tage hans Penge, saa fik han at fee til at 
fortiene nogle igien, og vilde man berove ham Livet, saa 
skulde han jo dog alligevel miste det. 

Men Stormen gik over, uden at den tilfoiede ham 
nogen Ulempe, og han begyndte nu at arbeide med en 
magelos Flid og fuldforte i dette ene Aar mere, end de 
fleste Billedhuggere udfore i deres hele Levetid. Og alle 
disse skionne og skiemtfulde Billeder bleve til, uden Be
stillinger, som et yndigt Legevcerk mellem hans skabende 
Hcrnder. 

Thi uagtet det fremfor alt paa denne Tid laa ham 
paa Hiertet at blive reisefcrrdig, kunde han dog ikke af
holde sig fra, stadigt at frembringe nye Billeder og deri 
at udtale de Tanker, som steg frem i hans Kunstnersicel. 

Men ud af denne lange Noekke af saadanne mindre 
Frembringelser hcevede sig nu og da et stort V«rk til en 
eller anden offentlig Bestemmelse. 

Saaledes fremstod Monumentet for Bogtrykker
kunstens Opfinder, Gutten berg, der blev opreist i 
Staden Mainz, det allerede noevnte Monument for Chur-
fyrst Maximilian af Bayern, og Monumentet for Tydsk-



lands store Digter, Friedrich Schiller, der blcv op
stillet i Stuttgart. 

Ved alle disse navnkundige Vcrrker foregedes altid 
hans Navns 2Ere, og de Byer, som saaledes smykkedes 
af hans Kunst, sogte ved mangehaande A5resbeviisninger 
at tilegne sig ham, og, ligesom for at dele AZren med 
Kiobenhavn, giorde de ham til deres ?Eresborger. 

Angaaende den rige Arv, som Thorvaldsen havde til
tænkt sin Fodeby, saa lagde han denne Sag, efter Grev 
Rantzaus Dod, i Conferentsraad Collins Hoender, og be
troede fornemmeligt ham alt, hvad han i denne Henseende 
havde paa Hiertet. Ved Collins Mellemvirken skete det, 
at Thorvaldsen i 1834 sik et Budskab fra Kong Frederik 
den Siette, hvori det blev tilkiendegivet, at de Kunstskatte, 
han maatte bestemme sig til at skienke sit Fædreneland, 
skulde blive betragtede som en uafhcendelig og udelelig 
Eiendom, og at der skulde blive sorget for et vcerdigt Op-
bevarelsessted. 

Da der nu Aaret efter, :  1835, blev sendt en dansk 
Fregat, Vellona, for at afhente, hvad Thorvaldsen allerede 
havde ladet indpakke, ventede man ogsaa, at Kunstneren 
selv skulde folge med tilbage, men han var endnu ikke 
fcrrdig til at forlade Rom. I det noeste Aar ncrrede man 
samme Haab i Kiobenhavn, og da han endnu ikke kom, 
begyndte man at tvivle om, at han nogensinde vilde kunne 
ombytte Italien med Danmark. 

I Rom synes Thorvaldsen at have ventet paa, at man 
skulde giore noget for de mange allerede hiemsendte Ar
bejder, og Sagen kom omtrent paa det Punkt, at der fra 
begge Sider ventedes paa, hvad der vilde skee. 



Der var imidlertid i Kiobenhavn nogle Faa, som 
kiendte Thorvaldsen noiere, og som i Italien havde Hort 
ham tale om sine Planer, og disse tvivlede ikke paa, at 
det jo var hans Alvor og et af hans kicerefte Onsker, at 
komme selv og at samle Alt, hvad han havde giort og Alt, 
hvad han havde kiobt og anskaffet, i et Museum, som 
skulde boere hans Navn. 

Der dannede sig derfor i Junii 1837 i Kisbenhavn 
en Forening, som lod udgaae en Opfordring til alle Danske, 
om ved storre og mindre Bidrag, efter Evne, at samle en 
saa stor Sum, at man for den kunde opfore et Museum 
til de Sager, som Thorvaldsen vilde skienke sit Fcedrene-
land, og denne Opfordring modte en faadan Deeltagelse 
og Varme i alle Samfundsklasser, at man nogle Uger 
derefter kunde skrive til ham, at over 69,099 Rbd. 
allerede vare tegnede til Opsorelsen af hans Museum, og 
at han nu endelig snart maatte komme selv. 

Imedens dette foregik i Kiobenhavn, saae det noget 
betoenkeligt ud i Rom. Sholeraen brod saa voldsomt 
ud over denne By, at alle, som kunde slippe bort, 
skyndsomst flygtede fra Byen, og iblandt disse var ogsaa 
vor Kunstner og et Par af hans Landsmcend. Men 
Thorvaldsen havde for sildigt grebet til Flugten og modte 
allerede i den forste By en vcrbnet Modstand af Land
folket, som nu frygtede for alt, hvad der kom fra Nom, 
som for Pesten; han maatte derfor vende tilbage og slaae 
sig tiltaals ved sit Arbeide, og fremstillede netop i disse 
Dage ganske rolig et Billede, som havde Hensyn til den 
noervcrrende Tids Trcengsel. 



Men, da nu ogsaa denne Fare var overstaaet, sendte 
han sit Svar til Kiobenhavn, hvori han yttrede sin Gloede 
over det paatoenkte Museum og tilsagde sine Landsmoend, 
at nu skulde Intet loenger afholde ham fra at komme med 
det allerforste. 

I Rom var paa den Tid iblandt de unge, danske 
Kunstnere, som udsendtes fra Kunstakademiet, en vordende 
Bygmester ved Navn Gottlieb Bindesboll, som var soer-
deles yndet af Thorvaldsen. Med ham talede nu vor store 
Kunstner om, hvorledes dette Museum i Kiobenhavn burde 
indrettes, og af deres foelleds Overvejelser udgik en Plan 
til en saadan Bygning. Kunstforeningen i Kiobenhavn 
havd? ogsaa udsat en Belonning af 5W Rbd. for den 
bedste Tegning til et Thorvaldsens Museum, og Bindes-
bolls. Arbeide vandt Prisen. Vel giorde de senere Forhold 
mange Forandringer nodvendige i denne Plan, men Hoved
tanken var dog bleven bearbejdet i Forbindelse med Thor
valdsen selv og noermest l Overeensstemmelse med hans 
Dnsker. 

I de forste Dage af Mai 1838 stak Fregatten Nota 
i Soen, med Ordre, i Livorno at vente Thorvaldsen og de 
Sager, han bragte med sig, og denne kongelige Fregat var 
saaledes stillet under en Kunstners Comando, at Capitainen 
havde Ordre til at rette sig efter hans Dnsker i alle Maa-
der. Og snart erfaredes det nu med en ubeskrivelig Gloede i 
Kiobenhavn, at Thorvaldsen havde forladt Italien og var 
gaaet ombord dcn 5te August 1838. 

Altsom nu de Dage noermede sig, da man i Kioben
havn kunde vente Fregattens Ankomst, blev Talen mere 
og mere om, hvorledes man ret passende skulde modtage 



en dansk Mand, der vendte tilbage fra saa hoederlige Be
drifter, at han derved endog havde kastet en Glands over 
sit Fodeland. Dette Sporgsmaal blev afhandlet i en 
engere Kreds, men alle Andre rakte Haanden til, og En
hver giorde Sit, efter bedste Evne. 

Sondagen den 16de September 1838 erfaredes det, 
at Fregatten var ankommen til Helsingoer, men at den laae 
for Anker i Hornbeksbugten, formedelst Strom og Mod
vind. Imedens man nu paa denne Dag utaalmodigt 
ventede i Kiobenhavn, modtog Thorvaldsen den forste Vel
komsthilsen af Danske og Svenske, som fra begge Sider 
af Sundet i festlig Forening modte Nordens store Kunstner. 
Den folgende Dag hindrede en stcerk Taage alle de'spej
dende Blikke, som fra Kiobenhavns Taarne og Pynter 
sogte mod Nord. Men Kl. 3^ heisedes Dannebrog paa 
Nicolai Taarn, og dette aftalte Signal vendte i et Nu 
alle Fied ud imod Toldboden, hvor Broer, Volde og Skibe 
oieblikkeligt fyldtes med Tusinder af Tilskuere. Da spred
tes Taagen, og Fregatten laa allerede indenfor Batterierne, 
omhvoelvet af en pragtfuld Regnbue. Fra Havnen ilede 
en lang og broget Roekke af blomstersmykkede Baade ud 
mod Skibet, og hver Baad viste med sine pyntelige Flag 
og Vimpler, hvem den havde inde; thi Kunstnere, Stu
denter, Haandvcrrkere og ncesten alle Samfund sendte deres 
Talsmoend. I en Kreds sluttede alle disse smaa Fartoier 
sig om den majestætiske Fregat, hvor en gammel Mand 
med hvidt Haar stod paa Relingen, som om han var en 
af Tilskuerne. Op til ham tonede den rungende Sang, 
og da han loftede sin Hat, og de hvide Lokker flagrede for 
Vinden, da lod en mangetusindfoldig Hilsen fra Baadene 



og fra de tcrtte Skarer, som bedcekkede hver Plet paa Land, 
hvorfra man kunde see Skibet. Efter denne Hilsen fortes 
han i Capitainens Chaluppe iland, og da var det som en 
Veddekamp imellem alle Baadene, der fulgte bagefter. Ved 
Landstigningen tonede atter det danske Hurra, medens en 
Skare af Venner og Beundrere tog imod ham paa Trappen. 
Da han skulde stige i Vognen, trcengte Alle til, for at see 
bam, og den henrykte Folkemasse spoendte Hestene fra 
Vognen og trak ham i Triumf igiennem de toetfyldte Ga
der, ligeind i Charlottenborgs Gaard, hvor han steg af i 
de'n Bolig, som ventede ham. Men Folket, som i bol
zende Masse opfyldte hele det store Torv udenfor, vilde 
ikke skilles ad, for det endnu engang havde seet ham. Da 
aabnedes Altandoren oppe over Slottets Port, og den cer-
vcerdige Olding treen frem og hilsede, men ingen Fyrste 
har nogensinde staaet prægtigere for sit jublende Folk, end 
denne Fattigmands Son stod der for sine hilsende Lands-
moend. 

Den ene Fest fulgte nu i disse Dage paa den anden, 
og det vilde voere vanskeligt at sige, naar disse Fester op-
borte, thi fra det offentlige Liv gik Festlighederne over i 
Familielivet, hvor Thorvaldsen giorde hver stille Kreds til 
en Fest, naar han indfandt sig. 

Paa hans Fodselsdag, den 19de November 1838, 
blev det skionne Gavlbillede over Frue Kirkes Indgang 
afdcekket, og Pintfedag 1839 aabnedes samme Kirke, smyk
ket med Statuerne af Christus og Apostlerne, som til den 
D a g  v a r e  o p s t i l l e d e .  D e n  D o b e f o n t ,  e n  k n c e l e n d e  
Engel, som Thorvaldsen havde udfort l Marmor til 
denne Kirke, blev indviet, og han holdt selv det forste 



Barn over Daaben. Det var en Datter af hans hen
givne Ven og Lcerling, Billedhuggeren Herman Freund. 

Det forste Arbeide, Thorvaldsen nu foretog i Kisben
havn, var helliget de af Stadens Born, der ligesom han, 
f o d e s  i  A r m o d .  D e t  v a r  B i l l e d e t  a f  e n  S k y t s e n g e l ,  
som forer et uskyldigt Barn frem i Verden, og, efter Be
stemmelsen, blev dette lille Arbeide indsat i Frue Kirke, 
over den Bosse, som modtager milde Gaver til Borns 
Underviisning og Forsorgelse. 

Han begyndte snart derefter andre storre Vcerker til 
denne samme Kirkes Forskionnelse, men da Sommeren 
kom, hvilede han sig ud paa Herresoedet Nyss ved Proesto, 
hvorfra han havde modtaget en Indbydelse. 

I denne Familiekreds, som han gav Forrangen for 
alle de andre Kredse, der med Giestmildhed sogte at drage 
ham til sig, fandt han snart et Hiem, og var inden foie 
Tid ikke lcenger der som Giest iblandt Fremmede. 

Under landlige Adspredelser og i Familielivets, ham 
ncesten ubekiendte, Ro fandt han snart her en naturlig 
Opfordring til mindre Arbeider, som for en stor Deel frem
gik af det ydre Livs Paavirkninger. 

Med den Kreds, som her omgav ham, giorde han i 
Sommerens Lob forst en Dampskibsreise til Kiel og Al-
tona, derefter en Udflugt til Kullen og senere en anden til 
Moens Klint, og allevegne, hvor han kom, selv hvor han 
i al Stilhed kun sogte Naturens Glceder, voxede festlige 
Modtagelser ligesom op for hans Fod. 

Paa Nyso var der, medens han faaledes var fra-
voerende, opbygget ham et lille Vcrrksted, hvor han i storre 
Ro kunde hengive sig til sit Arbeide, og da han der havde 



giort Holbergs og Oehlenschlagers Buster, for
manede hans Venner ham nu til at udfore et Arbeide, 
som var den kioereste Gave, han kunde skienke sin Sam
tid og de Efterlevende, nemlig hans eget Billede, i heel 
Figur og i den naturlige Storrelse. 

Nu bragte Eorvetten Galathea, i August 1839, en 
ny Ladning af hans Kunstvoerker til Danmark, men da 
der desuagtet endnu henstod adskillige ufuldforte Arbeider 
i Rom, vaagnede snart det Dnske i ham, for en kort Tid 
at reise tilbage til Rom og at giore sig ganske soerdig der, 
for at kunne leve sine ovrige Dage mere heelt i Danmark. 

Sagen angaaende Museet var paa den Tid ikke ganske 
paa det Rene. Der var endnu ikke fundet en Bygge
plads , fordi man ikke kunde sinde den i alle Maader god 
nok, hvorimod Thorvaldsen selv var kun altfor noisom og 
frygtede, at man vilde giore for meget af det. Men 
hverken han selv, eller nogen Anden, kiendte tilfulde, hvad 
Plads der maatte behsves, thi i Rom havde hans Sager 
staaet sammenpakkede i de forskiellige Voerksteder, og selv 
morke Kieldere og Afkroge havde han efterhaanden pakket 
fulde, alene for at faae Plads, og deraf kom det, at uagtet 
en Skibsladning efter den anden fsrtes fra Italien til 
Kiobenhavn, hed det dog endnu altid fra Rom, at det 
neppe kunde moerkes i Værkstederne, at Noget var afsendt. 
Dette maatte Bygmesteren vel skrive sig bag Oret, medens 
Thorvaldsen altid yttrede, at han ikke vidste, hvortil man 
vilde bruge al den Plads, som der giordes Fordring paa 
til Museet, og da Enden kom, viste det sig ogsaa, at det 
havde voeret godt, om Rummet havde vceret endnu storre. 



Men da man nu horte Thorvaldsen tale om, at han 
vilde reise, og man ikke uden Grund troede, at han var 
noget misfornoiet med, at man ikke med Gloede havde taget 
imod et Tilbud, som Kongen havde giort af en Bygge
plads, saa kom Sagen hurtigt til Afgiorelse. Bindesboll 
havde fremlagt sin Plan, saaledes forandret, at den svarede 
til den ncevnte Byggeplads, og var denne end ikke i alle 
Maader saa smuk og fuldkommen passende, som om man 
havde haft et friere Valg, saa var der dog allerede her en 
gammel og provet Grund at bygge paa, og da Thorvaldsen 
dertil ikke onskede noget bedre, saa fandt man det baade 
mindst bekosteligt og sikkreft, at holde sig til den. 

I November 1839 blev Bygmesterens Plan appro
beret, og dette giorde Thorvaldsen saa tilfreds, at der nu 
ikke lcenger var Tale om nogen Reise, men desto mere om 
Museet. 

Kong Frederik den Siette giorde nu Thorvaldsen til 
hvid Ridder, og da Kunstneren skulde voelge sig et Skiold-
mcerke, valgte han et Billede af Guden Thor med sin 
H a m m e r  o g  s k r e v  d e r o m  s i t  V a l g s p r o g :  F r i h e d  o g  
K i c r r l i g h e d  t i l  F æ d r e n e l a n d e t .  

Kong Frederik den Siettes Dod, som indtraf nogle 
Uger derefter, gik Thorvaldsen noer til Hiertet; thi han 
havde haft mange Beviser paa denne Konges oerlige og 
velvillige Sind imod ham, og vor store Kunstner giorde 
aldrig Fordring paa, at Nogen skulde voere Kunstkiender. 

Dagen efter at Kongens Liig var fort til Roeskilde, 
modtog Thorvaldsen af Kong Christian den Ottende en 
Bestilling paa et Arbeide, som det danske Folk med Gloede 
s a a e  i m o d e ,  n e m l i g  e n  S t a t u e  a f  C h r i s t i a n  d e n  



F i e r d e ,  s o m  s k u l d e  s t o b e s  i  B r o n c e .  D e n n e  B e s t i l l i n g  
blev snart efterfulgt af andre, thi Christian den Ottende 
var, som bekiendt, en stor Ven af Kunsten og lsoer en 
Beundrer af vor Kunstner. 

Da Sommeren igien ncermede sig, drog Thorvaldsen 
vel til Nyso, men til Italien maatte han see at komme, 
forend han groede ganske fast i Danmark. Dette kunde 
nu ogsaa saameget lettere skee, da Baron Stampes Fa
milie paa Nyse besluttede, at folge med ham til Italien. 

Da Tiden til Afreisen var bestemt, afhentede et konge
ligt Dampskib ham ved Proesto og forte ham med hans 
Selskab til Rostock. Det var den 25de Mai 1849. 
Reisen igiennem Tydskland var en Roekke af festlige Dage, 
isoer dem, han tilbragte i Berlin, Dresden, Frankfurt, 
Main;, Stuttgart og München. I Rom var der stor 
Gloede. Da han ncrrmede sig dette sit kioere Manddoms 
Hiem, toge forst hans egne Landsmcend, de danske Kunst
nere, imod ham en Miils Vei udenfor Byen, og da han 
skulde kiore ind i Rom, stod de andre Nationers Kunstnere 
der og hilsede ham med Sang og med Tale. Det romerske 
Akademie St. Lucas sendte ham en Deputation imode, og 
da han forstegang indfandt sig i Akademiet, kom samtlige 
Medlemmer ham imode med Voxfakler i Hoenderne. 

I Rom havde det kun vceret hans Hensigt, at giore 
sine ufuldendte Arbeider foerdige og saa at vende tilbage med 
d e t  S i d s t e  a f  h a n s  G a v e  t i l  S t a d e n  K i o b e n h a v n .  
Men han var saa vant til at have med det blode Leer at 
giore, at det var blevet ham en Vane, altid at gaae med 
en lille Klump imellem Fingrene, og inden han saa vidste 
af det, var han igien ifoerd med at giore et nyt Billede. 



Det blev derfor i Rom ikke ved det Arbeide, han der havde 
foresat sig. Inden kort Tid var han igien omgiven af 
mange nye Vcerker og saaledes i Gang med Arbeidet, at 
man paa Danmarks Vegne maatte frygte for, at han nu 
groede fast der. Hans Reiseselskab fra Danmark maatte 
vende tilbage, uden at have ham med, og da den danske 
Fregat, Thetis, den 30te September 1842, lod Ankeret 
falde paa Livornos Nhed, laae der 89 store Kister med 
Kunstsager, foerdige til at afsendes, men han selv kunde 
ikke bestemme sig til at folge med endnu, og han gav 
Skibets Chef et saa ubestemt Svar, at der ikke var Grund 
til at vente ham ud over den bestemte Dag. 

Men pludselig fatter han dog den Beslutning, at han 
vil folge hiem med sine Kunstsager, og dette, uagtet han 
paa den Dag var saa syg, at Loegen raadede ham derfra. 
Tilfoeldigviis modtog han samme Dag et Besog af en 
hiemreisende Landsmandinde, Jfr. Frederikke Wallich, en 
Soster af hans Ven, Theatermaleren, og da hun netop 
var i Begreb med at reise til Livorno, pakkede han ihast 
sine kostbare Smaasager sammen, og glemte derover baade 
Reisetoi og Penge, og ilede samme Dag ad Livorno til, i 
Haab om endnu at sinde Fregatten der. 

Men den var allerede asgaaet Dagen iforveien, og 
nu befluttede den gamle Mand, at han overland vilde voere 
i Danmark, inden Fregatten naaede derhen. 

Og det lykkedes ham ogsaa. Vel var han reist fra 
Rom uden Reisepenge, men hans Ledsagerinde kunde gisre 
Udloeget, og Nat og Dag, noesten uden at unde sig Hvile, 
reiste han nu forst med et Dampskib til Marseille og der
fra over Straßburg, langs med Rhinen, og siorten Dage, 



efter at han havde forladt Rom, var han i Altona. I et 
stormende Veir begav han sig fra Kiel og favnede atter sine 
Venner i Kisbenhavn, den 24de October 1842. 

Thorvaldsens Museum var imidlertid reiset, og det 
var iblandt hans forste Gloeder, Dagen efter, at begive sig 
derhen, hvor han blev festligt modtagen. Alt, hvad han 
her saae, tilfredsstillede ham; kun syntes det ham, at man 
havde giort formeget, og lod med en vis, eiendommelig 
Stolthed fole, at hans Voerker vare tilstrækkelige til 
Museets Smykke. 

Et roligt, tankefuldt Blik kastede han til Midten af 
den lille Gaardsplads. Han saae der en tre Alens For
dybning i Fladen, og mindedes, at han havde bedet Byg
mesteren om, at rede ham en Seng der. 

Dagen efter dette Besog i Museet, lagde han sin 
Tilfredshed og Erkiendtlighed for Dagen, ved foruden de 
27,000 Rbd., han allerede tidligere havde bestemt til Mu
seet, endvidere at give 30,000 Rbd. til dettes ovrige For-
nodenheder. 

Han deelte sig nu mellem Kisbenhavn og Nyso, og 
hvor han var, der fremgik stadigt endeel Arbeider fra hans 
Haand. 

Iblandt disse maa vi her fremhceve sire Billeder til 
et Monument, som siden blev opreist paa Skanderborgs 
Slotsbakke til Minde om Kong Frederik den Siette. Han 
havde allerede af egen Drift, strax efter Kongens Dsd, 
giort Udkast til et andet Monument, men da dette ikke 
kom istand, greb han med Gloede Lejligheden, som tilbod 
sig fta Jylland, og giorde fire Basreliesser, som billedligt 
f r e m s t i l l e  S t a v n s b a  a n d e t s  L o s n i n g ,  P r o v i n d -



s i a l s t c e n d e r n e s  I n d s t i f t e l s e ,  R e t t e n s  P l e i e  o g  
V i d e n s k a b e n s  o g  K u n s t e n s  B e s k y t t e l s e .  

Nceste Juul var han paa Nyso, og da Julelysene 
bleve tcendte, overraskede han sine Venner med et deiligt 
Billede, som han i al Stilhed havde udsort til denne Fest, 
f o r e s t i l l e n d e  I u l e g l o e d e r  i  H i m l e n .  

Da han derefter, i 1343, var kommen tilbage til 
Kiobenhavn, besluttede han, nu at foretage Udforelsen af 
en af de allerforste Bestillinger, som han, for mere end 
30 Aar siden, havde modtaget fra den danske Regiering, 
og med hvilken han dengang ikke havde Lyst at befatte sig. 
Men nu vare Forholdene forandrede. Man havde nemlig 
dengang bestilt sire Statuer i overnaturlig Storrelse til 
Christiansborgflots Hovedindgang — men i Sandsteen. 
Nu derimod havde Christian den Ottende gientaget Be
stillingen, men Statuerne skulle stobes i Bronce, og det 
behagede ham saa vel, at han nu foresatte sig, at ville 
lcegge sine sidste Krcefter i disse Arbeider. 

Men det var noget for silde. Saa store Statuer, 
som disse skulde vcere, krcevede en Ungdomskrast, som man 
ikke kunde vente at sinde hos en 7daarig Olding. Des
uagtet lagde han dog Haand paa Vcrrket, og lo ad sine 
Venners Frygt, naar de oengstedes for et Ulykkestilfælde, 
ved at see ham betro sig til usikkre Stiger og ffrobelige 
Stilladser, som han selv opstablede, for at kunne naae op 
til de overste Dele af sit Arbeide. 

Saaledes blev den forste af disse Statuer, Herkules, 
fcrrdig i Model; men nu folte han sig ogfaa noget troet-
tet, hvorfor han lod et Par af sine Lcrrlinge forberede den 



noeste Statue, TEskulap, og drog selv til Nyso, for at 
udhvile sig. 

Da han henimod AaretS Udgang vendte tilbage til 
Charlottenborg, var han ikke ret vel. En gammel Been-
skade tvang ham en lang Tid ril at holde sig rolig, og da 
han saaledes ikke kunde arbeide, blev han nu og da mis
modig, og yttrede oftere, at dette vilde blive hans Dod. 

For at modarbeide denne Mening, og at forkorte ham 
Tiden, indrettedes det dog saaledes for ham, at han sid
dende , med Bener lagt op paa en Skammel, kunde fore
tage sig nogle mindre Arbeider, og dette tilfredsstillede ham. 
Blandt flere Billeder giorde han nu et Basrelief, hvori 
h a n  l o d  F r i h e d e n s  G e n i u s  f o d r e  e n  L o v e  o g  e n  
Drn af samme Skaal, og inden dette var foerdigt, gik 
han igien omkring, som om ham feilede Intet. 

Dog kunde han ikke fordolge fcr sine Ncermeste, at 
hans Aandedrag var ham besvoerligt, men han blev noesten 
vred, naar man talede om Doktoren, og forfikkrede, at 
dette samme havde han solt allerede i mange Aar. 

Endskiondt han almindeligt talte saaledes, toenkte han 
dog stadigt paa Doden, og Dagen forend den kom, ud
talte han hsitideligt det Dnske, at det snart maatte voere 
fuldbragt, for han blev sig selv og Andre ril Byrde. 

Dette hans Onske gik i Opfyldelse den 24de Marts 
18-t-t, og hine Ord vare ncesten de sidste, som Den, der 
skriver dette, horte af hans Mund. 

Han havde Dagen iforveien begyndt et nyt Arbeide, 
en Buste af Dr. Morten Luther, og denne Sondag-
morgen havde han, efter en sovnlos Nat, reist sig af Sengen 
ved Daggry. Han satte sig til at lcese, men faldt nu i 



Sovn, fik sig en styrkende Morgenslummer og befandt sig 
derefter saa vel, at han kunde tilbringe ncrsten den hele 
Formiddag ved Luthers Buste. 

Dog blev den ikke færdig. Han skulde om Middagen 
spise hos Baron Stampe, men vilde forst tilvogns giore 
nogle Besog i Byen. Da Timen kom, — forlod ban sit 
Arbeide. 

Ved Middagsbordet, hvor han var samlet med flere 
gode Venner, var han munter, som soedvanligt. Dog 
sagde han i Samtalens Lob disse moerkelige Ord: "Nu 
kan jeg gierne do, for Bindesboll har min Grav fcerdig!" 

Efter Bordet gik han hen i Theatret, men neppe 
havde han der indtager sin sædvanlige Plads, for bans 
Hoved sank ned, og han var ikke mere! 

Thorvaldsens store, jordiske Virksomhed var tilende, 
og i den dnbe Sorg var det en oploftende Trost, at hans 
Dodsmaade i saameget svarede til det Sceregne i hans 
vidunderligt skionne Kunstnerliv. 

Hans Liigseng blev redet i Kunstakademiets store Fest
sal, paa det samme Sted, hvor han, netop for Aar 
siden, som begyndende Kunstner havde modtaget det forste 
opmuntrende Hoederstegn. Omkring hans Leie vaagede, 
Dag og Nat, en Vagt af unge Kunstnere og af bans 
hengivne Opvarter, Wilckens. Fra dette Sted fortes Liget 
den 30te Marts !K-t4 i et magelost Sorgetog til Vor 
Frue Kirke. 

Denne Dag staaer med uudslettelig Trcrk indprcentet 
hos Enhver, som dengang var i Kiobenhavn; tbi ingen 
af alle mvndige Moend og Quinder var udeeltagende. 



Fra alle Samfund var der beskikket Afsendinge til 
denne Sorgefest, og de, som ikke vare udsendte, opfyldte 
som deeltagende Tilskuere alle Torve og Gader, hvor Liig-
toget bevoegede sig. 

Veien fra Charlottenborg til Kirken var efter bedste 
Evne smykket, og fra Vinduerne faldt stundom en Blomster
regn ned over Waaren. Under Sorgemusik fra de Sam
fund, som stode opstillede, Mand ved Mand, noesten i alle 
Gaderne, og under Klokkernes Ringning og Basunernes 
Choral fra Kirketaarnene, bevoegede det lange Tog sig i 
uforstyrret Ro. Ved Kirkens Indgang modte Kong Chri
stian den Ottende Liigstaren og anforte den op igiennem 
den sortbekloedte, med broendende Kierter oplyste Kirke, og 
da Ssrgemusikken, med Sang og Tale, forstummede, val
fartede de Mange, som ikke havde kunnet voere med i 
Toget, til Kisten, der noesten skiultes af friske Krandse. 

Der er maastee ikke i hele Verden og saa langt tilbage 
i Tiden, som Historien naaer, at opvise, at en stor Mand 
har faaet et Gravmoele, som bestaaer af alle hans beromme-
lige Gierninger. Keiser Napoleon skulde maaskee voere den 
eneste, thi han ligger begravet i Invalidernes Huus i 
Paris. Men der er det krumboiede Oldinge, eenarmede 
og troebenede, som boere Vidne om den store Keisers verds
lige Daad; men omkring Thorvaldsens Grav staae hans 
ungdomsfriske Voerker i deres evige Skionhed. 

Der er heller ikke nogen Kunstner at opvise i noget-
somhelst Land, som ved sine egne Arbeider har kunnet, 
fylde et heelt, stort Museum, ingen, som har kunnet sige 
til sine Landsmoend: "See! Alt, hvad jeg har giort, det 
skienker jeg Eder!" 



Til dette Museum blev Thorvaldsens Liig henbragt i 
den aarle Morgen, den 6te Septbr. 18-18, da Bygningen 
var fuldfort og Voerkerne opstillede. 

Han ligger i et Gravkammer, hvis Vcrgge ere smyk
kede med Palmer, med Noser og Lilier; dertil er foiet 
Dsdsaaret, der engang i den sierne Fremtid, naar Graven 
igien aabnes som en Oldtidslevning, skal boere Vidne om 
vor Tidsalder. 



Fortegnelse 
paa 

de Arbeider, Thorvaldsen har udfort.*) 

1789. Basrel. En hvilende Amor. 
1791. — Heliodor udjageS af Templet. 

— Priamns og AchilleS. 
1792. — Herkules og Omfale. 

— Numa og Egeria. 
1793. Petrus helbreder den Vcrrkbrudne. 
1794. AarStiderne. 

— Dagstiderne. 
Statuen Terpsichore. 

— En terpe. 
— Muse. 
— Muse. 

1796. Buste af Tyge Nothe. 
— as Bernstorff. 

1797. Adskillige kopier ester Antikken. 
1798. Gruppen Bacchus og Ariadne. 

Buste as Homer, ^opi. 
— as Rafael, Copi. 

1800. Statuen Freden. 
Gruppen AchilleS og Penthisilea. 
Statuen Melpomene. 

— Jason, naturlig Storrrelse. 
Buste as Etatsraad Sartorff. 

1801. Buste af Minister Bourke. 

^ Med Undtagelse af endeel Buster, hvis Aar ikke kunne angives. 
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1802. Statuen Jason, overnaturlig Stsrrelse. 
1803. Baörel. Achilles og Briseis. 
1804. Statuen Diomedes. 

Basrel. Achilles's Strid med Agamemnon. 
— Musernes Dands paa Helikon. 

Buste af Baron Schubart. 
— af Baronesse Schubart. 
— af Grev Adam Moltke. 

1805. Gruppen Amor og Psyche. 
Statuen Bacchus. 

— Ganymed. 
— Apollo. 
— Venus. 

Buste af Grev Nantzau Breitenburg. 
— af Baronesse Humboldt. 

1806. Gruppen Mars og Venus. 
Statuen Friheden. 

1807. Dobefont til Brahe-Trolleborg. 
1808. Fronton til Christiansborg Slot. 

BaSrel. Minerva og Prometheus. 
— Herkules og Hebe. 
— Jupiter og Nemesis. 
— Wstulap og Hygcra. 

Statuen Den fredbringende Mars. 
— Adonis. 

Basrel. ^ genio luinen. 
1809. — Hector, Paris og Helena. 

— Amor, ridende paa Loven. 
— Venus's Fodsel. 
— Amor, saaret af en Bi. 
— Merkur, Bacchus og Ino. 

1810. — Amor hos Bacchus. 
— Caritas. 
— Amor og Psyche. 
— Vulkan, Venus, Mars og Amor. 

Gruppen Mars og Amor. 
Thorvaldsens egen colossale Buste. 

1811. Basrel. Sommeren. 
— Hosten. 

Gravmcrle over Augusta Böhmer. 
Statuen Psyche med Urnen. 

— Amor. 
1812. Frisen Alexanders Indtog i Babylon. 



4813. Basrel. Victoria bekrandser en falden Kriger. 
Statuen Caryatide. 

— Caryatide. 
1814. Statuen Den triumferende.Amor. 

Gravmcrle over Phil. Bethmann-Hollweg. 
— over Baronesse Schubart. 

Basrel. NeSsuS oa Dejanira. 
Portraitstatue af Lady NuSsel. 

1815. BaSrel. Priamus hos Achilles. 
— Natten. 
— Dagen. 

Portraitstatue af Grevinde Ostermann. 
1816. Statuen Hebe. 

— Ganymed. 
Gravmcrle over Grevinde Berkowfty. 
Statuen Dandferinden. 
Buste af Eckersberg. 

1817. Restauration af de antikke Statuer fra Vgina. 
Buste af Lord Byron. 
Gravmonument over Grevinde Pore. 
Gruppen Gauymed, kncrlende, med Hörnen. 
Statuen Hyrdedrengen. 

— Haabet. 
BaSrel. Quinderne ved Graven. 

1818. Statuen Merkur. 
BaSrel. Christus giver Peder Noglerne. 

— Disciplene i Emaus. 
Gravmcrle over Lady Newboock. 

— over Baronesse Chandry. 
Monument for Lord Maitland. 
Portraitstatue af Fyrstinde Baryatinsky. 

1819. Gruppen Gratierne. 
Schweitzer-Monumentet. 
Basrel. Maricr Bebudelse. 
Buste af Kong Frederik d. 6te. 

— af Dronning Maria Sophie Frederikke. 
— af Kronprindsesse Caroline. 
— as Prindsesse Vilhelmine. 
— as PrindS Frederik Carl Christian. 

1820. Basrel. Jesu Daab. 
— Nadveren. 
— Tre Engle med en Guirlande. 

Buste as Grev Danneffiold Samso. 



1820. Buste as Keiser Alerander I .  
— af Fyrst Metternich. 
— af Fyrst Schwarzcnberg. 

1821-22. — af PrindS Frederik Christian. 
— af Prindsesse Caroline Amalie. 
— af PrindfeSse Juliane. 
— af PrindS Phllipthal. 
— af Landskabsmaler Dahl. 
— af Bartholin-Eichel. 
— af Grev Sommariva. 
— af Kronprindsen af Bayern. 

Portraitstatne af Fyrst Potocky. 
Monument over Maleren Appiaui. 
Statnen Christus. 
Statuerne af de tolv Apostle. 
Fronton til Frue Kirke. 

1823. Monument for Nikolaus KopernikuS. 
— over Fyrst Poniatowffy. 

BaSrel. Anakreon og Amor. 
Statuen DaabenS Engel, staaende. 

1824. BaSrel. KicrrlighedenS Aldere. 
Monument over Cardinal Consalvi. 

— over Pave Pius d. 7de. 
Buste af Kongen as Aude, i Indien. 

1825. En liggende Love. 
1826-27. Monument over Hertugen af Leuchtenberg. 

Portraitstatue af PrindfeSse Caroline Amalie. 
Statuen DaabenS Engel, knoelende. 
Buste af PrindS Frederik Carl Christian. 

1828. BaSrel. Amor med Loven. 
— Amor paa Druen. 
— Amor paa en Delphin. 
— Amor med Cerberus. 

Gravmcrle over Lcrgeu Vacea. 
— over en engelsk Dame. 

Buste as Marchese Firenze. 
— as Sir George Barlow. 
— af Colouel Bonar. 

1829. — af Storfyrstinde Helena. 
BaSrel. DodenS Engel. 

— En ung Mand forer en Hest. 
Bnste af Torlonia. 

1830. Buste as Napoleon. 



1830. Basrel. En ftaaende Victoria med Skiold. 
— En siddende Victoria med Skiold. 
— En anden, siddende Victoria med Skiold. 

Portraitstatue af Lord Byron. 
BaSrel. Erato og Amor. 

— Sangens Genius. 
1831-32. — AchilleS's Vaaben. 

— En Satyr og en lille Faun. 
To Basrel. til Forogclse af Alexanders Indtog. 
Basrel. Jupiter dicterer Amor Love. 

— Amor, siddende i Baaden. 
— Amor, ftaaende i Baaden. 
— Amor svcrver over Jorden. 
— Amor med Hunden. 
— Amor filerer et Ncrt. 
— Amor svcrver over Strandbrede«. 
— Amor med Rosen bos Jupiter og Iuno. 
— Amor antcrnder Klippen. 
— Amor og Hvmen spinde Livets Traad. 
— Amor og Ganymed spille Terre. 
— Amor, bundet af Gratierne. 
-- Hylas bortroves af Nymferne. 
— En Hyrdinde med en Amorinrede. 
— Amor, ridende paa Loven. 

Medaillon-Portrait af Göthe, ^un. 
Buste af John Wyllie. 

— af Loweustern. 
— af Baron Eichtbal. 

Basrel. Alcrander antcrnder Perscpolis. 
Friscn Toget til Parnas, (ufuldendt.) 

1833. Monument for Guttenberg. 
BaSrel. Pareerne. 
Fire BaSrel. Evangelisterne. 
Basrel. En Bacchantindc med en lille Faun. 

Ganymed og Hebe. 
— Ganvmed bortfores af Arnen. 
— Tre spillende Engle. 
— Tre syngende Engle. 
— Tre Engle med et Blomfterbaand. 
— Hylas, bortrovet as Nymserne. (omarbejdet.) 
— Rafael. 

Buste af Mr. Mabon. 
— af Maleren Horace Vernet. 



1834. Basrel. Nemesis. 
Monument, Marimilian as Bayern. 
BaSrel. En Icrgerinde tilhest. 

— Cn Icrger tilhest. 
— Tre bedende Drenge. 

1835. Gravmcrle for Prindfesfe Poninffa. 
Fronton til Christiansborgs Slotskirke. 

— til Naad- og Domhuset. 
1836. Fire Basrel. Aarstiderne. 

Basrel. Tro, Haab og Kicrrlighed. 
Ni Basrel. Muserne. 
Basrel. Mnemosyne. 

— Gratierne. 
— ' Apollo. 
— Minerva. 
— Genius med Pegasus. 

Monument over Fr. Schiller. 
— over Conradin. 

1837. Basrel. Homer synger for Grcrkerne. 
— Thetis dypper Achilles i Styr. 
— Hektors Assked. 
— Hektor, Paris og Helene. 
— Achilles og Briseis. 
— Achilles og Pentisilea. 
— Achilles forbinder Patrokles. 
— Chiron og Achilles. 
— Alerander antcrnder Persepolis. (omarbejdet.) 

Fronton til Torlonias Villa. 
Statuen En ung, dandsende Pige. 
Basrel. Hygcra og Amor. 

— Amor, siddende med Roser og Tidsler. 
— Amor, staaende med Roser og Tidsler. 
— Retfærdigheden. 
— Statsstyrelfen. 

1838. Et betydeligt Antal smaa Compositioner af mythologiff 
og allegorisk Invhold, udforte af Galli til Tor
lonias Villa. 

BaSrel. Eu Pige^ leger med en Fugl. 
— Adam og Eva. 

Statuen Vulkan. 
1839. BaSrel. Barnets Skytsengel. 

Buste af L. Holberg. 
— af Adam Oehlcnfchläger. 



Statuen Thorvaldsen. 
— Psyche med Amors Piil. 

Frisen Jesu Gang til Golgatha. 
— Jesu Indtog i Jerusalem. 

1840. Statuen Christian den Fierde. 
BaSrel. til ThronbestigelseS-Medaillen. 

— Hymen med to Fakler. 
— Amor og Hymen. 
— Amor kysser Psyche. 
— Diana hos Jupiter. 
— Disciplene i EmauS. 
— Hygoca og Amor. 
— Persens og Andromeda. 
— IesuS velsigner Bornene. 

Medaillon-Portrait as H. Steffens. 
BaSrel. Thorvaldsen paa Nyso. 

— Badescene ved Stranden. 
Buste af Grevinde Dauneffiold-Samso. 
BaSrel. Amor rider paa en Svane. 

— Amor paa en Svane udsender en Piil. 
— Rebekka og Elieser. 

Buste af Admiral Holsteen. 
— af ConferentSraad Donner. 

1841. Basrel. Aarets Genius. 
— Leda og Svanen. 
— Jesus og den samaritanske Quinde. 
— Amor forlader Psyches Leie. 
— Psyche ved AmorS Leie. 
— Prcrsten Hans Madsen og Johan Nantzau. 
— Jesus lccrer i Templet. 
— Bacchantiff DandS. 
— En anden, bacchantisk Dands. 
— Netscrrdigheden. 
— Amor og Psyche tage Afsted. 

1842. - Jesu Fodsel. 
— Flugten til Mgypten. 
— IesuS lccrer i Templet. 
— Jesu Daab. 
— Jesu Indtog i Jerusalem. 
— En Engel med Basun. 
— En anden Engel med Basun. 
— En Engel med Svcrrdet. 

Statuen Apostelen 'Andreas. 



Statuen Apostelen Thaddcrus. 
Gruppen Gratierne, (omarbeidet.) 
BaSrel. kie^na jiietas. 

— StavnSbaandetS Losning. 
— Stcmderinstitutioncns Indstiftelse. 
— Nettens Pleie. 
— Videnskabens og Kunstens Beffyttelse. 
— Iuleglcrder i Himlen. 

18^3. — Amor flyver bort. 
— Tkalia og Melpomene. 
— Malerkunstens GeniuS. 
— Billedhuggerkunstens GeniuS. 

' — Poesiens og Harmoniens Genier. 
Statuen Herkules. 
BaSrel. Bygningskunstens Genius. 

— De tre dannende Kunster. 
— Hymen med to Duer. 
— Friliedens Genius med Loven og Hörnen. 
— Billedhuggerkunstens GeniuS. (omarbeidet.) 

Buste as vr. Martin Luther, (ufuldfort.) 


