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H é r  býbst Íslendíngum ágrip æfi og athafna manns |)ess, 
er talinn er frægastur allra myndasmiba þeirra, er uppi hafa 

verib síiban þjófcsmifeir Forngrikkja voru á dögum ; hefir 
orbstír hans um lánga hríb verib kunnur öllum heimi og 
nafn hans eins frægt og tignustu höfbíngja. Hann á ætt 
sína ab rekja til Íslendínga, er fabir hans var íslenzkur 
mabur, og er hann ab sögn ættfróbra manna kominn frá 

Olafi pá. Danir kalla hann landa sinn, og hafa þeir [jab 
til síns máls, ab móbir hans \ar frá Jótlandi; samt eru 
margir meb Dönum er kalla hann Íslendíng; nefni jeg til 

þess einan Adam Oehlenschlaeger (Ö lensleger), þjób- 
skáldib, segir hann svo í kvæbi, er hann orkti um Island 
og æ mun uppi vera:

„ Thor fra Island i Rom vœhker Kronion til Liv.”

Abrar þjóbir nefna hann Íslendíng jafnan, til ab mynda þjób- 
verjar (Friedrich de la Motte F ouqué), Svíar (T egnérbisk- 
up) og Norbmenn ; og í kvæbi, sem norrænn mabur orti 
um haustib 1838, eru þau rök færb til þess, ab hann sé í 
ætt vib Norbmenn, at Islendíngar séu frá þeim komnir.

A l f o e r t  T l i o r v a l d s e n  kannast og sjálfur vib
ætterni sitt vib Íslendínga, ber [>ab meb sér smíbisgripur

/
sá, er hann hefir sent Islandi. Enginn mun því bera á 
móti því, ab þab skipti Íslendínga ab vita nokkub um æfi 
þess landa síns, er þeir eiga frægstan, og smíbar hans. 
Mér þótti því gefast ágætt tækifæri til ab fræba Íslendínga 
um þetta, er deild Bókmentafélags vors í Kaupmannahöfn
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ásetti sér ab láta prenta smárit handa Islendíngum, og hefi 

eg snúife bæklíngi, er Tíli (Thiele) prófessor ritabi um Albert 
Thorvaldsen árife 1837 ; vífea hefi eg samt aukið hann og 
vikife frá orfeunum, því sumt er þafe í ritlíngi Tíla, er ekki 
á vife Íslendínga. Eg skírskota því undir þá, er borife geta 

saman Tíla kver og mitt, hvort eigi hafi farife eins vel á afe 
sleppa því er eg hefi fellt úr, og hvort breytt sé til hins 

lakara þar sem eg hefi breytt.
Afe lokum vil eg geta þess, afe mér þótti naufesyn á

/
afe lýsa einhverju snildarsmífei Alberts á prenti, svo Islend- 
íngar gætu fengife hugmynd um myndasmíbi, er því lýst hér 
afe aptan líkneskjum Jóns Skírara og þeirra er hlýddu tölu 
hans á eyfeimörku, og er þafe talife eitt hife fegursta smífea 

lians. Vife hefi eg og bætt lýsíngu á öferu smífei, sem afe 
sönnu ekki er eins mikife í varife og hitt, en eg gjörfei þafe 
til afe sýna snild Alberts og hugvitá annarri tegund, nefnist 
smífei þafe uástin á ýmsum aldri” efeur aástasalan” , og verfei 
afe því fundife afe eg tók þetta, þá bife eg menn gæta 
þ ess , afe þegar Leó páfi hinn tólfti kom í smifeju Alberts 
árife 1826, horffei hann lengst á þetta allra gripanna, og má 
af því ráfea, afe honum hafi fundizt einna mest til þess; fái 
nú páfinn ámæli af þessu , þá er mér ekki vandara enn 

honum.
Orfefærife á kveri þessu hefi eg vandafe eptir því er eg 

haffei bezt vit á , samt finn eg sjálfur afe mikife brestur á, 

afe þafe sé svo hreint og lifeugt sem þafe vera ætti, og hefi 
eg þá ekki önnur úrræfei, enn bifeja gófea menn afe virfea á 

hægra veg.

Magmís Hnhonarson.
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A r iS  1770, nítjánda dag Nóvembers, ol kona svein- 
bara í Kaupmannahöfn1; befir hún ab líkindum, 
jafnt og abrar mæbur, spáb því í huga sér, ab nokkub 
mundi verba ur barninu, en vart hafa verib önnur 
rök fyrir þeim hugarburbi enn ab þab var sveinn, 
því foreldrar hans voru snaubir.

Fabir sveinsins hét Gottskálk f)orvaldsson, 
íslenzkur mabur, og var myndasmiður2 vib skipa- 
hróf Dana konúngs; hann átti prestsdóttur eina 
jótska, er hét Karen Grönlund3.

Sveinninn var vatni ausinn og nefndur Bertel 
(Albert) Thorvnldsen 3 og hvar sem þessa nafns nú 
heyrist getib, hvort heldur þab er á norburlöndum ebur 
mebal annarra sibabra þjóba, þá er óþaríi vib ab 
bæta hvorr þab eigi, því þar sem menn hafa vit á 
livað íþrótt er, þar er liann eins kunnur og hann 
væri merkis konungur.

*) herma allir sama um J>aö, hvar Albert sé borinn; sumir

segja á Islandi, aðrir í Kaupmannahufn o» enn aðnr á lciðinni nnlh 
Islands og Danmcrkur.

2) Hann var |)að er Danir kalla „BiHedsfeærer,”  cr táfenar að hann 

hafi skorið í tre mannamyndir og dýra, og annað {jcssfeonar, er opt 
niá sjá á skipum.

3) Gottskálfe fæddist árið 1740 á Miklabæ í BlÖnduhli‘&, J) ar var 

Jsorvaldur Gottskálksson faðir hans prcstur; a n n a n  son áttu J>au Karcn 

er het Ari , lærbi hann gullsmibi i Kaupmannahöfn og dó ungur. 
Gottsfeálk dó í Kaupmannahijfn 1805.



Ekki varb miklu varib til menníngar sveini 
þessum, því foreldrar lians voru félausir.

A því bar fyrst, ab liann væri næmur á upp- 
drátt, því var liann sendur í íþrótta-skólann er hann 
var 11 ára, og þurfti eigi ab leggja þar fé meb 
lionum.

Alhert tók góbum framförum í skólanum, og 
kom föbur hans þab nú til hugar, ab hann mundi 
verba svo vel ab sér er stundir libu fram, ab hann 
gæti haft not af honum til abstobar vib smíbar sín- 
ar; en eigi leib á laungu ábur hann tók föbur sín- 
um fram, og var hann úngur ab aldri er hann fór 
ab laumast til ab lagfæra smíbar hans, um leib og 
hann færbi honum dagverb á uHólminnvl.

í skólanum var Albert buinn ab vera til 
kennslu í 6 vetur, ábur menn færi ab taka eptir 
honum fremur öbrum. |)á varb sá atburbur, ab 
liann öblabist verblauna-peníng (1787), silfurpeníng- 
inn hinn minna, og var þess getib í fréttablöbum, 
ab liann hefbi skarab fram úr öbrum. Um þær 
mundir gekk hann til prestsins Séra Höyers, er var 
prófastur og prestur í Hólmssókn2, átti þá ab stab- 
festa hann um vorib, en í andlegum efnum hefir 
hann vart áunnib sér mikinn heibur, og lýst því 
fremur ab hann væri, því mibur, lakar mentabur í 
bókvísindum enn öbru. |)ab er ekki ólíklegt ab

Hólmurinn (Holraen) nefnist staSur sá, er allur IterskipareiSi Dana- 

konúngs er á geymflur, og J)ar eru skipasmiöirnir afc verki um daga.

2) Hólmskirkja heitir krosskirkja sú, er sjómanna liöið á sókn aS. 

Landherinn á og kirkju ser, og hcitir hún Sebaotskirkja, er j>ó opt- 

ast nefnd 4lGarnisons,? eður sctulibskirkja.



klerkurinn hafi viljab uppörfa hann meb eptirdæmi, 
er hann spurði hann ab því einn dag, hvort hann 
væri hróbir þess er fengib hefbi verblaunapeníng- 
inn? og- er Alhert svarabi honum því, ab þab væri 
sjálfur hann, hrá presti svo vib, ab hann skipabi 
honum efsla sæti í virbíngaskyni, og' kallabi harin 
ætíb uppfrá því Monsieur Thorvaldsen; þetta hefir 
Alherti aldrei úr minni libib.

Af æsku árum hans vita menn ekki annab ab 
segja, en þab mæla allir þeir er þá þekktu hann, 
ab hann hafi bobib af sér ágæta góban þokka, 
verib fríbur sínum og bjartur á hár.

Tveim árum síbar enn Albert oblabist verb- 
launapenínginn minna, hlaut hann og hinn meira, 
og atburba málarinn1, prófessor Abildgaard, lagbi 
allann hug á ab kenna honum allar þær íþróttir, 
er menn nema í skóla þessum, en fabir hans hugbi 
ab hann nú þegar yæri búinn ab læra nóg, og 
vildi fá hann úr skólanum og heim til sín, er hann 
þurfti á honum ab halda sér til abstobar. En til 
allrar hamíngju gat Albert bæbi stundab íþrótt 
sína og veitt föbur sínum félitlum þab lib er hann 
þurfti, og til eru ennþá smíbar er þeir unnu ab 
febgar bábir samt.

Svo fór nú fram í þrjá vetur, og var þab 
mikib lán, er Albert átti marga vini mebal liinna

l ) Sagna- eðar atburðaroalari (Hisloriemalcr) nefnist sá , er dregur 
upp atburði; dregur liann upp atburbi ur mannkynssögunm, og sýnir 

monnum hvermg bann ímyndi sir að mennirmr bafx vení), cr J>eir 

unnu verkið, og hvernig að J)ví var farið; þcssfeonar uppdrætti iná 

sja á altaristöblum viða á íslandi.



úngu. íþróttamanna, er hvöttu liann til ab ibka 
ment sína og lesa góbar hækur; reib honum þab 
eigi á litlu, er hann meb þeim hætti nam abrar 
góbar mentir. þegar hann var orbinn tvítugur, átti 
hann kost á ab vinna til hins minna verblauna- 
peníngs skólans úr gulli meb íþrótt þeirri er hann 
mest hafíbi stundab, myndasmíbinu1.

Vinir Alherts þekktu dug hans betur enn sjálf- 
ur hann, þar þeir optlega liöfbu verib vottar þess, 
er þeir voru allir saman, ab hann smíbabi allsliátt- 
abar myndir meb snildar hagleik. J)eir eggjubu 
hann nú meb öllu móti, því hann liafbi eigi þor 
til ab gjöra tilraunina. Nú var honum fengib verk- 
efnib, er lesa má í Makkab. bókar 3ja K. 25—  
26 v., var hann þá lokabur inni einn í stofu, en 
svo lítt treysti hann sér, ab hann laumabist út og 
ofan bakstiga hússins, en til allrar hamíngju mætti 
liann á leibinni einum skólakennaranum, er hvatti 
hug hans og kom honum til ab hverfa aptur. þeg-

J)ar heiti Jietta rnun \ibar sjást í sogu {>essari, ]pá ætla e<* 

hlýfca að gj«ra nú {>egar grein fyrir {m ', svo eigi þurfi J)ess sifcar. 

J)aö á að takna iþrott |)á, er Danir nefna ítBilledhuggeric”  eður 

<4BilIcdhuggerkunst,l> eptir þýðsku heiti, tíBildkunst.”  Sraiðarnar raá 

grcina i {>rennt: likneskjur ebur hcilm jndir, (Statuæ eíiur Statuer), 

lágmyndir (Basreliefs), og hofbamyndir (Buster eí)a Brystbilleðer). 

Likneskjur eru raestar, og hafa |>ær optast eíililegan vost raanna efcur 

d ýra , en stundum eru J)ær raeiri, og kallast {)á risavaxnar. L á g -  

m y n d u m  má kalla aí) upp sé hleypt, er J)ær sjást eigi neraa hálfar 

og {)ó frá hvirfli til ilja, en lcyna jafnan annarri hliðinni, brjósti cður 

baki. H ö f b a m y n d i r  eru cnar {iriíiju: {>ær eru höfub raeb 

hálsi, litið eitt ofaná brjost. Yeit eg {)að, ab b i l æ t a s m í b i  og 

ra y n d a s t y  t t u r  er algengt i íslenzkum bókum, en hvorki b i l æ t i  

ne s t y t t a  er rétt íslenzka ab heldur.



ar smíbi þessu var lokib, var Alberti dæmdur verb- 
launapeníngurinn, og' auk þess ávann þafe hon- 
um öbluga afestoð Reventlóvs stjórnarherra, ágæts 
manns; veitti hann Alberti jafnan í hina næstu 6 
vetur færi á afe æfa sig í íþrótt sinni. Fyrsta 
dag Júní mánafear 1791 tók hann til smífeis 
þess, er ávann honum gullpenínginn, og táknar 
þafe Helíódórus, er hann var rekinn útúr must- 
erinu.

Tveim vetrum sífear átti hann afe vinna til 
hins meira verfelaunapeníngs úr gulli, og þá var 
hann ekki huglítill sem hife fyrra skiptife, og gjörfei 
hann þá lágmyndir úr leiri; var verkefnife atburfe- 
ur sá, er getife er í postulasögu Lúkasar gufespjalla? 
manns, er Pétur læknafei hinn limafallssjúka vife 
musterisdyr. Fyrir þetta voru honum og dæmd 
verfelaunin, og var honum þar á ofan heitife fé, 
til afe ferfeast um önnur lönd í þrjá vetur; en þar 
menn álitu honum henta afe fresta ferfeinni um 
nokkra vetur, þá var honum fengife fé til vifeur- 
væris, 100 Kúrant-dalir á ári hverju í 2 ár, svo 
hann gæti unnife þafe upp er á vantafei í skóla- 
mentun, er hann þótti skorta eigi lítife í þeim 
efnum. J)etta færfei hann sér vel í nyt, og 
jafnframt og hann nam þafe, er hann brast á, 
af jafnöldrum sínum, stundafei hann íþrótt sína 
mefe mikilli alúfe. J)ess er áfeur getife, afe 
Reventlóv greifi fékk honum margt afe starfa; 
nú tók Abildgaard, sá er fyrr var nefndur, afe 
nýta sér hagleik hans til ýmsra smífea í höll 
Friferiks konúngsbrófeur, á Amalíuborg. Hall-



arstiginn og nokkrar stofur bera þess ennþá 
nienjar1.

Árib 1796 átti Albert þá loks ab fara ab 
heiman og var ferbinni heitib til Ítalíu; þángab 
lialda optastnær úng-ir íþróttamenn og dvelja þeir 
þar nokkra vetur, til ab taka eptir smíbum forn- 
aldarmanna. jDeg'ar ferbina átti ab hefja, varb 
Albert veikur, svo hann treystist eigi til ab fara 
landveginn; þab ætlubu og vinir hans, ab hann 
væri of lítt reyndur til þess, og mundi eigi heldur 
kunna túngumálin til hlýtar; enda bar þá svo vel 
í veibi, ab verib var ab búa herskip, er halda átti 
til Mibjarbarliafs, og þótti því liagkvæmast, ab Albert 
tæki far meb því, svo liann kæmi sem fyrst þáng- 
ab er hann átti. Fararleyfi var aubfengib. Albert 
var ættrækinn, og rann honum þab nú til rifja, ab 
verba ab skilja vib föbur sinn og móbur bæbi 
fátæk, og þá er hann kvaddi þau, lét hann þeim 
i ljósi rækt sína, og gaf þeim ab skilnabi

*) Til eru og ýmsar mannamyndir og uppdrættir, cr Albert gjörbi 

um Jiessar mundir, cinnig myndir á bókum , til ab mynda norrænu 

sögunum hans Suhms, á Thaliu Haslcs, vinar Alberts, og skáldmæla til- 

raunum Rabekks háskólakennara j en eitt tel eg mcrkilegast, og er 

|jab andlitsmynd J ó n s  E i r í k s s o n a r  Konferensráðs, mcð fullkomn- 

um vexti} er Já andlitsmynd Jicss Islendings, er cinna frægastur var um 
utlönd, fieirra er J)á voru uppi, gjörb af {>eim scrn vibræmdastur hefir 

orbií) siban. J>að cr og enn merkilegt, ab mynd Jjcssi er úr islenzkri 

gipsjarbartegund, og aí) visu varb henni ekki betur varib; hafbi Jón 

Eiriksson látib taka hana og ætlabi ab koma |)vi á, ab Danir keyptu 

gips ab Islcndingum , svo ekki Jjyrftu abrar Jbjóbir ab taka f>ann 

hagnab frá ættjörbu hans. Dýrgripur Jiessi er á Islandi, og á 

hann amtmaðurinn yfir vesturumdæminu, hcrra Bjarni Jjorsteinsson 
riddari.



gullpenínga eigi allfáa, er hann hafði haldib saman 
af smíbalaunum sínum.

Tuttugasta dag Maímánabar 1796 skildist 
Albert vib fósturjörb sína, og lá þab fyrir honum 
ab sjá hana eigi aptur fyrr enn henni var orbinn 
heibur og sæmd ab honum.

Sjóleibin var eigi eins hagkvæm og menn 
hugbu: fyrst kríngsólabi skipib víba um Englands- 
haf, og svo leib sumarib til hausts, uns þab loks 
um veturnætur nábi Mibjarbarhafi; þá híngab var 
komib, var siglt fram og aptur á millum Malteyjar 
og Ræníngjalandanna (Algier, Tunis og Trípólis ebur 
príbirgi á Suburálfuströndum), og þótt Albert væri 
fribgjarn mabur, þá lilaut hann þó ab fara í hern- 
ab á móti Serkjum. Eptir ýmsar þrautir á ferb 
þessari tók Albert þab ráb, ab hann lét flytjast á byrb- 
ingi (þiljulausum), fráMalteyu til Alhafnar (Palermo) 
á Sikiley, þaban komst hann loks til meginlands og 
lenti í Nýborg (Neapel). í borg þessari eru glab- 
værbir miklar og skemtanir, en Albert undi þar 
ekki, bæbi af því ab heilsa hans var bilub á ferb- 
inni, og liinu, ab hann kunni illa ab mæla á ítalska 
túngu. Nú átti hann fáar dagleibir til Rómaborg- 
ar, en svo var mikil óglebi hans, ab vart mun 
annab hafa hamlab því, ab hann hyrfi aptur, enn 
ab farib vantabi, og hefói þab orbib óbætandi tjón, 
bæbi fósturjorbu hans og ment þeirri, er hann 
hefir stundab, en svo fór betur ab hann fann 
til kinnroba yfir því, ab hann hefbi látib hugfall- 
ast, og fam dögum síbar enn hann kom vib land, 
hélt hann til Rómaborgar, kom þar 8da dag



Martsmánabar1, og lág þab fyrir honum ab verba 
þar eins nafnkunnur og páfinn öjálfur.

Albert færbi lærbum manni dönskum, er Zóega 
hét, bréf frá Kaupmannahöfn, og hlýddi hann 
heilrábum manns þessa og g’óbri tilsögn jafn- 
an í fyrstu, er hann sýndi honum smíbar sínar, til 
ab heyra hvernig’ honum líkubu þær; en Zóega 
var o f vandlátur og fann hann ætíb nokkub ab 
öllu'; þá tók Albert þab til bragbs, ab hann lézt 
ekki vinna og starfabi þá ab smíbum sínum til- 
sagnarlaust um nætur, ebur þær stundir dags, er 
enginn gat orbib var vib; þessum uppteknum hætti 
sínum kunni hann mjög vel, og svo var hann 
starfsamur, ab fáir munu trua því hve miklu hann 
fékk afkastab. f)á var og hugur hans orbinn all-

J) FTætt er vife J)ví, ab litið mundi hafa orðið ur Alberti, ef hann 

hefði ílengst í Kaupmannahofn og efeki farið tír landi j við jþað feann- 

ast hann og sjálfur, er hann telur Jiann dag, er hann feom til Róm a- 

horgar, merfeilegastan allra lifdaga sinna, og svarar hann {)ví jafnan, 

er menn spyrja hann um afmæli hans, að J>ab muni hann efefei, en 

hitt viti hann, að hann hafi feomið 8da dag Martsmánabar til R óm a- 

borgar

2) Fribrife Wíunter, er siðar var Sjálands bisfeup, fól Zóega Jpessum 

Albert á hendur. f)ab litur svo út, sem honum hafi eigi likaí) vib 

Albert i fyrstu, er hann ritabi Munter J)ab, að hann vseri til einkis 

haefur j sarnt átti Albert honum J)ab upp að unna, ab hann kom hon- 

um til að skoba fornsmibar grandgæfilega og smiba eptir Jieim, og hafbi 

hann mikil not af J)ví. þegar Albert var buinn ab smiba Jason , J)á 

fevað Zóega svo ab orði i brefi til Munters, ab nii vseri feomið fram 

{>að er hann hefði sagt jafnan, að Albert munði verða J)joðhagi, og 

J)ótti mönnum J)að kynlegt. {)ótt Albert gæti aldrei gjört svo hon- 

um líkaði, J)á voru J>eir samt vinir og virtu hvcrr annann, og meðan 

Zócga lá banaleguna (1 8 0 9 ) , J)á vakti Albcrt yfir honum nótt og 

d ag, og hjúkraði honum fram í andlátið? siðnn hefir hann haldið 

ræfet við börn hans.



ur annarr enn ábur; hann segir sjálfur, ab þá 
hafi snjóinn leyst af augum sér, og þetta hib nýa 
líf lýsti sér ekki ab eins í smíbum hans, heldur 
einnig' því, ab nu fann hann meb sér innileg'a 
laungnn til ab nema svo mikil vísindi, er til þess 
þyrfti, ab hann irbi meb öllu frjáls og haptlaus í 
ment sinni. En þrjú ár eru ekki lángur tími, þeg- 
ar svo mikib þarf ab nema; lionum ægbi ab hugsa 
til þess, ab nú væri dvöl hans í Rómaborg brátt 
á enda, og hann ekki búinn, ab smíba neinn þann 
grip, er ab hans álitum sjálfs væri svo vandabur, 
ab hann gæti sent hann heim til Danmerkur til 
merkis um framfarir sínar.

í Danmörku hældu allir gripum þeim er 
hann var búinn ab senda, þó þeir væru minnst 
af því er hann hafbi smíbab, en sjálfur var hann 
svo vandlátur, ab hann jafnan braut höfub af mynd- 
um þeim er algjörbar voru, og fól brotin svo 
einginn sæi þau; en hafi myndir þær, er hann 
þannig fór meb, verib eins vandabar og abrar er 
hann smíbabi um sömu mundir, og enn eru til, 
þá hefir honum eigi þurft ab þykja mínkun ab 
þeim.

|)essi barátta Alberts vib sjálfan sig og' vand- 
virkni hans eru skýlausir vottar þess, ab lengri 
vegur lá ab takmarki því, er hann átti ab ab kom- 
ast, enn því, er flestir ná abrir. Hann ætlabi sér 
nú loks ab smíða grip þann, er fengi til hlýtar 
flutt mál hans í Kaupmannahöfn, og tók hann sér 
til efnis úr Grikkja sögu kappann Jason , erliann 
lieimtir gullreifib í ókunnu landi.



Mynda smifeurinn hnobar myndina fyrst úr 
hlautum leiri, síban lætur hann gips1 utanum hana 
til ab fá mótib, svo steypir hann gipsi í þab, og' 
er þá komin gipsmynd í stab hinnar úr leiri, sem 
er miklu brothættari, og síbast höggur hann marm- 
ara ebur steypir málm eptir gipsmyndinni, eptir 
því sem hann er um bebinn. |)annig fór nú Albert 
ab smíba Jason sinn og gaf hann honum venju- . 
legan karlmannsvöxt í fyrstu, og í Aprílmánubi 1801 
lauk hann vib leirmyndina.

Kunnáttan ein er eigi einhlýt til þess ab 
skarab verbi framúr öbrum eins smíbum og þeim 
er í Rómaborg eru, þar sem svo mikill fjöldi er 
ágætra forngripa, til þess þarf og lán. Svo fór 
og, ab menn veittu nýsmíbi Alberts eigi mikla eptir- 
tekt, hann fór því eittsinn og virti þab lengi fyrir 
sér og mölvabi ab lokum, síban fór hann ab hugsa 
til heimferbar sinnar og olli þab honum eigi lítillar 
óglebi. Zóega, sá er fyrr var nefndur, átti og ab 
snúa heim aptur, fór þab svo ab líkindum, ab 
Alhert réðist í för meb honum, og varb því ab bíba 
vorsins, þarsem hann ella hefbi byrjab ferb sína 
um haust.

Albert hafbi nú í lángan tíma fundib meb sér, 
ab í honum bjó nokkub er varb ab koma fram, 
hann tók því til ab smíba Jason ab nýju, og stób 
þá önnur leirmyndin af honum í smibju hans 
skömmu eptir nýár 1803, og var nú kappinn orb- 
inn allur vöxtuglegri enn mennskir menn.

*) G i p s  cr brennisteins - sýrS kalkjtirð , og er það bentugt rajög 
til myndasniíoa.



Brátt varb þetta hljóbbært, fóru þá margir ab 
skoba myndiua og undrubust allir þeir er sáu, 
kvábu menn líkneskju þessa hafa mest snib af 
smíbalagi Forngrikkja, allra þeirra mynda er í kristni 
væri gjörbar. Allt lenti þó vib lofib, og lá vib 
ab söm yrbu afdrif þessarar myndar og hinnar 
fyrri; þó komst Albert svo lángt, ab hann steypti 
nú gipsmynd, og hugÖi ab láta þar vib nema, nns 
hann fengi far handa henni til Danmerkur.

Um vorib hirti hann saman farángur sinn, og 
einn dag kvaddi hann Jason sinn, átti þá ab leggja 
upp ab morgni. f)egar er morgnabi kom ferba- 
vagn ab liússdyrum Alberts, og var kista hans 
bundin aptaná, tálmabi þá ekkert förinni utan þab, 
ab íþróttamabur þjóbverskur, er verba átti samferba, 
var eigi kominn. Hann kom þó ab lokum, og kvabst 
eigi geta farib þann dag, er hann átti eptir ab ná 
leibarbréfi sínu; ferbinni var því frestab til næsta 
dags.

f)á varb sá atburbur, ab enskum kaupmanni, 
er hét TómasHope (Húp), var vísab á Jason þann, er 
svo mjög var umrætt; Albert var í smibiu sinni er 
maburinn kom, sj'ndi honum smíbib og fannst 
hinum mikib um. Kaupmabur spurbi hann, hvab 
líkneskja þessi mundi kosta, ef hún væri höggvin í 
marmara? ttSexhundrub Sekkína1” kvab Albert, og 
tók hib minnsta til, er honum þótti þab ærib lán, 
ef honum hlotnabist ab höggva hana. uí>ab er 
oflítib,” mælti íþróttavinurinn: ueg gef þér 800 og

*) Sckkina (Z echiná) er gullpcningur. Páfasckkína, scm hér er 

umrætt, er á vib 4  rikisbánkadali danska og 3 skildínga betur.



greibi þér svo mikib nú þegar, ab þú getir tekib til 
smíbanna1’.

Meb þessum atburbi ávann Albert þab, ab 
hann gat dvalib lengnr í Rómaborg, honum hlotn- 
abist og þar á ofan þab, er vera kann ab minna 
þyki í varib, en er ekki svo: nú varb víbrætt um 
hann, og orb þab er af honum fór um lönd öll 
olli því, ab honum gafst optar færi á ab skara 
fram úr öbrum smibum í íþrótt sinni.

Nú er orb var komib á snildarhagleik Alberts, 
þá varb þab brátt, ab aubmenn og helzt ferba- 
menn er vib hann kynntust í Rómaborg, fengu 
honum margt ab smíba, og vörbu til þess miklu fé. 
í Danmörku bjuggust menn vib heimkomu hans 
á ári hverju, og mun þab hafa ollab því, ab hann 
var eigi bebinn um neinn grip þaban fyrr enn 
um árib 1807. Svo stób á, ab fru Schimmelmanns 
greifa ætlabi sér ab gefa Brátröllaborgarkirkju á Fjóni 
skírnarfont, gjörbust þá ættíngjar2 frúarinnar á Ítalíu 
til ab fela Albert á hendur ab smíba hann úr hvít-

J) Löngu siðar kora Hope til Róm aborgar, og bauð Albert hon- 

um J)á að taka við annarri líkncskju jalnmikilli, og het honum |)ví, að 

hún skyldi verða betur gjörð, Jiar honura tok nú ekki að hka Jason 

sjálfum, en Hope J>ág það ckki; sendi Albert honum siðan 1828Jason, 

og tvo gripi aðra, ásamt myndum konu Hopes og dastra hans J)rigg]a, 

allt ur marmara, og vottaði honura raeð J>ví {jakklæti sitt.

2) Frúin átti bróður cr Skubart het, hafði Albert kynnst við hann 

árið 1804 , er hann ferðaðist með Moltkc Greifa til Nýborgar á Italiu, 

gjörði hann sér J>að til heilsubótar, {>ví jafnan hcfir loðað við hann 

kvilli sá , er hann fekk aðkenning af áður hann fór úr Kaupmanna-



um marmara. Nokkrum árum síbar kom fontur- 
inn, og stendur hann nu í kirkjunni. Allir dábust 
ab smíbi þessu, og því kom Albert til hugar ab 
gjöra annann font meb sama lag; á þenna font 
er liöggvin látína, er svo segir: ab sm iburinn 
sendi hann ís lan d i, ættjörbu sinn i1.

Nu fór Dana konúngur brátt ab láta Albert 
smíba fyrir sig marga gripi og mikla, mebal þeirra 
eru 4 lágmynda smíbar krínglóttar, er prýba Kristj- 
ánshöll framanverba. Auk þessa tókst hann á liend- 
ur ab smíba fyrir höfbíngja og ríkismenn á öbrum 
löndum, og uxu nú annir hans mjög, meb því

hofn og hcfir hann opt ollaö honum piinglyndis. í  N ýborg hitti 

Albert Skúbart pcnna og for með honum til M ontenero, í grend vi5 

Livorno, þar bjd Skúbart og sat Albert hjá honum í miklu yfirlæti 

til vors 1805.

*) Skírnarfonts Jessa er getið í Sunnanp., í lsta árg. l l Odu bls., F joln . 

4ða árí bls. 2 8 — 3 1 , o£ migminmr í Klausturp. í  onturinn er kommn til 

Kaupmannahafnar fyrir morgum árum, ogvar hann gcymdur i Karlottu- 

borg ásamt fleirum smiðisgripum Alberts j þar fekk hverr að skoða hann 

sem vildi. A hann eru höggnir Jessir atburðir: S k i r n  K r i s t s .  

M a r i a  m e ð  b a r n i ð  J e s i i s ,  o g  J o h a n n e s .  K r i s t u r  b l e s s a r  

b ö r n i n .  { ) r í r  e n g l a r  i l o p t i .  Neðanundir englunum stendur

þetta letur: OPUS H O C R O M A E  F E C IT  E T  IS L A N D IA E  T E R R A E  

SIBI G E N T IL IC IA E  P IE T A T IS  C A U S A  D O N Á V IT  A L B E R T U S  

T H O R V A L D S E N  A. M D C C C X X V II. f>al& er á íslenzku: Grip fenna  
gjorði í Rrimaborg og gaf Islandi ættjorfeu sinni í ræktarskyni, Albert 

Thorvaldsen árið 1827 . Vera má, að sumum hafi ekki verið u m , að 

sleppa dýrgripi þessum, cn þegar Albert kom til Kaupmannahafnar 

um haustið 1838 , og hann sá fontinn, furðabi bann á að hann skyldi 
standa {>ar, cr hann ætlaði hann kominn til Islands fyrir löngu, og 

frír hann Jjegar að gjöra gángskör aí) {)v í, ab hann irði sendur, og 

reit ^rcntukammeri”  bréf um {)að; var siban f'onturinn sendur til 

Reykjavikur 1839, og er {salb eigi litib fagnafcarefni Islendingum, {m  

vart mun landið nokkurntima hafa eignast {)vilikan dýrgrip.



jókst honum og virbíng dag frá degi, og- vart 
hafa svo libib tvö misseri síban og fram ab þessari 
stundu, ab eigi hafi lionum verib send riddara- 
bönd og nafnbætur frá ýmsum höfbíngjum og 
listaskólum, og á enginn íþróttamabur eins margt 
af þesskonar hlutum og hann.

Vera má ab einliverjum kynni ab þykja Albert 
hafbur í ofmiklum hávegum, þar hann eigi sér 
þab mest til ágætis, ab hann er hagari á mynda- 
smíbi enn abrir menn; þá er svo kynnu ab mæla 
bibjum vér gæta þess, ab bæbi íþróttir og vísindi 
eiga þab vitni skilib, ab engu er fremur ab þakka 
eblíng mentunar og framfara mannkynsins enn 
þeim. Auk þessa mættu allir þeir, er vita livílíkir 
gripir liggja eptir íþrótt þessa, dábst ab snild og 
hagleik Alberts, er þeir sjá hann einan megnan 
um, ab smíba eins fagra gripi og Forngrikkir einir 
fengu ábur gjört, þar sem menn ætlubu um marg- 
ar aldir, ab engum manni mundi takast þab; og 
þakka mættu menn Drottni, ab hann hefir gefib 
Alberti vit og hamíngju til ab megna þab, er svo 
margir smibir á mörgum öldum reyndu til ab 
vinna og máttu ekki.

Sá sem ritar sögukorn þetta ætlar, ab þab 
mundi um of draga huga lesandans frá æfi Alberts, 
ef hér væri farib ab telja smíbar hans eptir aldri 
þeirra, og lýsa þeim greinilega; þykir því betra ab 
hnýta þeim aptaní söguna, má þá og ljósar sjá, 
hve margt og mikib smiburinn hefir unnib.

Svo var þab margt er hann var um bebinn meb 
ári hverju, ab menn fóru nú ab halda ab hann



mundí aldrei fá tóm til ab snúa heim aptur. J)ó 
segja Danir, ab hann hafi jafnan fjst til Dan- 
merkur, þótt ekki væri nema til ab dvelja þar 
stutta stund.

Árib 1811 fannst hvítur marmari í Noregi, og 
hlökkubu Danir nú til ab Albert kæmi heim, er 
þeim þótti þab svo ágætt, ab hann smíbabi úr norsk- 
um marmara, en ekki ítölskum eba grískum. Kristí- 
án konúngsefni ritabi honum þá bréf þessa efnis, 
og lýsti svar Alberts því, ab liann væri þess eigi 
ófús, ab fara til Danmerkur. Samt var honum 
þab ekki hægt um þær mundir, því bæbi var þab, 
ab hann hafbi skuldbundið sig- til ab smíba svo margt 
er hann atti olokib vib, og lvitt, ab hann var kenn- 
ari í íþróttaskólanum Sti. Lúkas. J)ó leit svo út 
ab lokum, sem hann mundi fá tómstund til ab 
íara snögga ferb, en þá varb sá atburbur er tálm- 
abi förinni, ab a honum þurfti ab halda í þjónustu 
Napóleons, og varb þab eigi til lítilla heilla Dan- 
mörku, og fékk öllum íþróttamönnum mikillar 
glebi.

Napóleon var þá keisari og rébi fyrir ítaliu, 
vildi hann láta búa sér liöll í Rómaborg, og kaus 
til þess sumarhöll nokkra er Páfi hafbi átta. Al- 
bert var um þessar mundir ab hugsa um ferb sína, 
og gaf sig því ekki fram til ab fá nokkub ab 
starfa, og var þab þó margt er myndasmibir áttu 
ab gjöra vib liöllina; Alberti baubst ekkert, þar 
hann einsog allir þeir er framúr skara, átti 
marga öfundarmenn. Samt fór svo, ab þá voru 
ekki eptir nema þrír mánubir af tíma þeim, er
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Napóleon liaffei sett yfirsmifenum, þá sá hann (yfir- 
sm.), afe hann mundi eigi komast vel af, nema hann 
nyti afestofear slíks meistara og Albert er, kraup hann 
því á kné fyrir honum, og bafe hann afe smífea 
spjöld mefe hálfupphleyptum myndum, og átti afe 
prýfea mefe þeim innanvert alla fjóra veggi einnar 
stofunnar. |)ótt tíminn væri naumur, tókst Albert 
þetta á hendur, og hjó söguna af Alexander enum 
mikla, er hann fer sigTÍ hrósandi inn í Babýlon; 
lengdin á smífeinu átti afe vera níu álnir og 
tuttugu.

Allir undrufeust afe Albert skyldi takast smífei 
þetta á hendur, er tíminn var svo naumur, var þá 
þess afe vænta, afe þeir er vife hann möttust mundu 
vitja um þafe, til afe geta ámælt honum, afe hann 
annafetveggja hlyti afe gánga á heit sitt, efeur 
hrofea svo af smífeinu, afe þeim tækist betur afe 
þessu sinni enn lionum, er þeir höffeu nægan 
tíma, en liann svo örstuttan. Svo fór, afe þeir einnig 
í þetta skipti urfeu afe lúta í lægra hald fyrir Al- 
berti, því Alexander hans hrósafei sigri í ákvefeinn 
tíma, og var þvílík snild á smífei þessu, afe enginn 
hefir gjört líka þess, sífean fornsmifeir Grikkja voru 
á dögum. Brátt varfe rætt um smífeife um alla 
norfeurálfu lieims; öllum íþróttavinum í Danmörku 
þótti þjófearmáli gegna, afe meistarasmífei þetta væri 
höggife í marmara, og sett í afealhöll Dana kon- 
úngs, og þegar voru menn farnir afe safna fé til 
þess, er konúngur falafei þafe sjálfur afe meistar- 
anum; nú er dýrgripur þessi híngafe korninn og 
þó eigi fullbúinn, er Albert liefir áskilife ser, afe



leggja á hann síbasta smibshöggife er hann kæmi 
sjálfur'. Ari síbar og hann lauk vib smíbib í keis- 
arahöllinni í Rómaborg, hafbi hann undir abrar tvær, 
er urðu sannnefndir máttarstólpar hásætis Dana 
konúngs í Kristíánsliöll. J)eim var ab sönnu ann- 
ab ætlab í fyrstu, en tímarnir breyttust svo ab 
þannig fór. Svo stób á, ab stjórnarherrar Pólína- 
lands höfbu falab ab Alberti kvennmyndir tvær 
ur marmara, er lialda skyldu (eyr -)  spjaldi á 
milli sín; á spjaldib átti ab rista liuggunarorb þau, 
er Napóleon keisari mælti vib sendimenn Pólína- 
manna, er þeir bábu hann ab reisa vib aptur ríki 
þeirra; en þegar Albert hafbi lokib smíbi þessu 
(1813), var málefni Pólínamanna komib í þab borf 
aptur, ab eigi þurfti á þvílíkum gripum ab halda; 
þessar hinar fögru líkneskjur stóbu því í smibju 
Alberts, uns Danir keyptu þær ab honum 1818, 
og halda þær nú liimni yfir hásæti Dana kon- 
ungs.

Albert smíbabi marga snildargTÍpi um þessi 
árin, og máttu þeir er litu ætla, ab liann væri 
nú kominn svo lángt í ment sinni sem aubib væri, 
og honum mundi smámsaman fara aptur, er kom- 
ib væri ab efri árum. Samt eru libnir síban 20 
vetur, á þeim öllum hefir hagleik hans eigi förl- 
ast hib minnsta, heldur hefir liann jafnan tekib fram- 
förum, án þess nokkurntíma liafi orbið vart vib 
apturför vits ebur handa. Opt reit hann vinum

') Fjoruin sinnum befir Albcrt gjiirt merkisgiip pcnna, og svo 
mikfr þötti R()mverjum til hans koma,  a5 pcir nefndu smi'&inn fyrir 
bann lágmynda höffcíngjann ( Rasrcliejfcts Patriarch).
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sínum í DanmÖrku, ab sín væri þángab von, samt 
drógst þab jafnan, og fyrst gjörfeist afedragandi til 
þess afe lifenu árinu í817. Svo stófe á, afe Sveiss- 
ar báfeu liann afe reisa minníngarvarfea landsmönn- 
umþeirra, er vörfeu l'illeríur (Tuileries), höll Frakka 
konungs, í stjórnarbiltíngunni miklu( 1792),ogféllu þar 
vife gófean orfestír. Albert smífeafei þáljón, erdeyr af 
sárum sínum, og er hann var búinn afe senda þafe 
frá sér, hóf hann ferfe sína til Danmerkur, og ætl- 
afei um leife afe skofea stafe þann, er ljónife átti á 
afe standa. Hann fór frá Rómaborg 14da dag Júlí- 
mánafear 1819, og þar hann kom í ítalskar borgir 
efea þý'feskar, veittu æferi stétta menn og lægri hon- 
um slikar virfeíngar, afe vart mun nokkrum lista- 
manni svo hafa verife tekife fyrr efea sífean. Á leife- 
inni liélt hann til Stuttcjarhs, höfufeborgar í Vurt- 
embergi, og ætlafei afe sækja þar heim Dannecker, 
frægan myndasmife; þá bar svo vife, er hann var 
kominn í nánd vife borgina og hafa átti hesta- 
skipti, afe úngur mafeur rann afe vagninum, 
uppgefinn af þreytu og mæfei, og bafe vagn- 
mann leyfis afe sitja vife hlife honum framaná 
vagninuin inn afe borgarhlifei; Albert leit vife mann- 
inum og baufe honum afe setjast inní vagninn og 
vife hlife sér, og þá tók hinn afe segja frá því, hvafe 
valdife lieffei gaungu sinni; hann kvafest geta frædt 
hann á þeirri nýlundu, afe von væri í Stiittgar'b 
hins vífefræga þjófesmifear Alberts Thorvaldsens, og 
sig fýsti afe sjá hann þó eigi væri nema í svip, og 
því hafi hann nú verife afe flýta sér inn í borgina. 
|)ví má nærri geta, afe gaman hafi orfeife úr, er



Albert ab lokum sagbi til sín; maburinn var einn 
af lærisveinum Danneckers, og fylgdi hann Alberti 
til lians.

Um Mikjálsmessu leiti kom Albert ab landa- 
mærum Danmerkur; í Flensborg og Altónu var 
honum tekib meb mikilli vibhöfn, þaban hélt hann 
til Fjóns og hvíldist þar um nokkra daga, ýmist á 
Brátröllaborg eba Sanderumgarbi. Milli nóns og 
mibaptans 3ja dag Októbers, er þá bar uppá. Sunnu- 
dag, leit hann Kaupmannahöfn aptur, eptir 23ja 
ára fjærvistir. Margar breytíngar voru orbnar 
síban hann fór þaban, og þó mestar á kjörum 
hans sjálfs. Hjartaþel hans vib vini og kunníngja 
var samt liib sama og verib liafbi; hvorki 
frægb lians eba virbíngar, sem hann þáb liafbi í 
útlöndum, liöfbu sett í hann dramb ebur þótta. 
Honum var fenginn bústabur í Karlottuhöll, og er 
liann sté af vagni og leit aptur hús þab er hann 
hafbi í verib, og numib fyrstu undirstobvar mentar 
sinnar, þá komst hjarta hans vib. DyravÖrb húss- 
ins leit Albert fvrstan heimamanna þeirra er 
hann þekktu, og jafnskjóttoghann komauga á hann, 
fleigbi hann sér í fabm lionum og mynntist vib hann. 
Margir fornvina hans komu þá til hans, og nokk- 
urra mátti liann sakna, er eigi var aubib ab sjá 
framar. Samt bættust honum n};ir vinir, er marg- 
ir menn, sem eigi liöfbu séb liann fyrr, sóktu hann 
lieim og spjöllubu vib liann, sem væru þeir gaml- 
ir kunníngjar hans, þar þeir höftu unnt honum í 
lángan tíma fyrir þab, ab þeir töldu Danmörku



svo mikinn sóma afe honum. I Kaupmannaliöfn 
voru Alberti haldnar veizlur mefe mikilli vifehöfn, 
bæfei á íþróttaskólanum og í öferum samkundum; 
1 skothúsi borgarmanna var haldin veizla fjölmenn- 
ust, voru þar súngin kvæfei og fluttar ræfeur. í  
fyrstu undi hann þessu sæmilega og gladdist, því 
afe menn vottufeu honum ást sína og virfeíngu á 
svo margan hátt; fór liann afe lánga til afe starfa 
þegar stundir lifeu fram, lét hann þá búa sér 
smifeju, og gjörfei fyrst af öllu höffeamyndir kon- 
úngs og drottníngar. Konúngur fól honum nú á 
hendur afe smífea ymsar líkneskjur í Maríukirkju í 
Kaupmannahöfn, var hið helzta mynd Krists og 
postula hans, einnig Jóns Skírara er hann talar á 
eyfeimörku, og annafe fleira. Smífear þessar voru 
svo mikilhæfar, afe Albert gat ekki starfafe afe þeim 
í Kaupmannahöfn, varfe hann því afe láta þær bífea 
þess hann kæmi til Rómaborgar aptur, og vann 
hann þar afe þeim sífean í nokkur ár; hann tók 
samt í Kaupmannahöfn til tveggja smífea annarra, 
er fara áttu í kirkju þá er áfeur var getife, tákna 
þær skírn Krists í Jórdan og kvöldmáltífeina helgu. 
I Kaupmannahöfn dvaldi hann nærfelt tvö miss- 
eri; allir unnu honum þar hugástum er þekktu 
hjartaþel hans, allir dáfeust afe honum er þekktu 
hagleik hans, og þeir virtu liann allir er sáu hví- 
líkur sómi var afe honum. Nærri var liann búitin 
afe týna lífinu er hann sneri héðan aptur; hann 
hafbi tekife sér ferju í Nýstafe á Lágiandi yfir til 
Raufestokks á |)ýfeskalandi, en vefeur brast á um 
nóttina, svo bátinn rak fyrir stormi fram í dögun;



þú bar ab haíhsögumenn, og komu þeir ferjunni 
þángab er ætlab var. |)aban liélt Albert til Ber- 
línar, höfubborgar Prussalands, og tók konúngur 
honum forkunnar vel, og’ eins gjörbi annab stór- 
menni; þaban fylgdu margir íþróttamenn honum 
til Potsdamms. I Dresden á Saxlandi dvaldi liann 
í viku, og hermdu fréttablöbin um þœr mundir 
vibtökur þær er hann fékk, með veizlum og ann- 
arri vibhöfn; þaban hélt liann til Varskár á Pól- 
ínalandi, og átti hann erindi vib yfirmenn borgar- 
innar um heibursvarba, er hann átti ab smíba; ann- 
arr átti ab vera yfir liöfbíngjann Póníatóvsky, er 
týndi lífinu í fljóti nokkru til þess ab reynast trúr 
sambandsmönnum fósturjarbar sinnar; hinn átti ab 
reisa í minníngu Nikulásar Kóperníkusar stjörnu- 
vitríngs. Svo hittist á, er Albert kom til Varskár, 
ab Alexander var þar kominn Rússakeisari, baub 
liann þjóbsmibnum til sín, og vottabi honum hina 
mestu sæmd og virbíngu; menn bábu hann þess 
ab gjöra höfubsmynd keisarans, og sat þá Alexander 
frammi fyrir honum, svo opt sem þurfti, meb ber- 
an háls og bríngu, til þess hann gæti gjört mynd- 
ina semlíkasta; og er Albert var búinn, þág hann 
ab smíbalaunum fíngurgull sett demöntum, og einn 
dag er hann var veikur sendi Alexander honum 
lækni sjálfs síns. Ab skilnabi tók keisarinn 
hann í fabm sér oo' minntist vib liann einsot!’ 
jafníngja sinn. I Kraká var falab ab Al- 
berti þribja smíbib, og var þab lieibursvarbi 
yfir pólskan greifa og lierforíngja, er Pótokky 
hét, og féll 26 vetra gamall í Leipsigarbar-



daga1. Nokkrum dögum síbar kom hann til Tropp- 
ár, og var þar höfbíngjafundur; veitti Frans Aust- 
urríkiskeisari honum ágæta vibtöku, og var Metter- 
nikk Ufursti” latinn fala ab honum heibursvarba 
yfir Sehwarzenberg, höfbíngja er þá var nýlátinn. 
Siban helt Albert áfram ferb sinni, er var sann- 
nefnd sigurhróssför, og til Vínar; þegar hér var 
komib, var í skyndíngu sent til hans frá Róma- 
borg meb þau tíbindi, ab í híbýJum hans ,væri 
hrapab lopt meb mörgum líkneskjum, og væri þeim 
spillt öllum, hann reib þá nótt og dag og létti eigi 
fyrr enn hann kom til Rómaborgar, sá hann þá 
ab tjónib var raunar eigi svo mikib, sem menn 
höfbu ætlab.

Albert var orbinn leibur á veizlum þeim öll- 
um og sællífi er hann hafði hlotib í ab lifa á ferb- 
inni, og varb hann nú feginn því, ab mega setj- 
ast ab í kyrb og spekt heima, og taka til vinnu, 
því lífi kann hann bezt, og trúir því enginn, sá er 
eigi hefir til hans komib í Rómaborg, hve einfalt 
viburværi hans er, og hve frábitinn hann er allri 
vibhöfn og sællífi; ab líkindum kemur þab til af 
því ab hann vandist eigi slíku í æsku sinni, og 
hefir eigi síbar haft tóm til ab gefa sig vib því, er 
hann ætíb hefir haft ærib ab sýsla.

Meb Alberti hafa jafnan verib úngir menn, er 
fá tilsögn af honum, og smíba þab er hann býbur 
þeim, hverjum eptir hans mætti. Jafnskjótt og 
hann var heim kominn þyrptust þeir ab honum,

’ ) Sú var Önnur orusta mest, er Napóleon beið af dsigur (1 8 1 4 ) , 

hin var i grend vib Vaterló á Niðurliindurn, ári seinna.



og bábu liann segja sér frá öllu því, er ab hon- 
um Tar falab á ferbinni, og hvab þeir mættu vib 
búast ab fá til sýslunar; hann sag'bi frá öllu og 
ægbi þeim nú í augum, því svo var þab margt, 
ab menn bjuggust vart vib ab honum mundi end- 
ast aldur til ab Ijúka því af Öllu. En þab eru fyrn 
er röskur mabur fær unnib, er hann notar vel tím- 
ann og hefir góba libsmenn. Sjálfur vann Albert 
jafnan hib vandamesta, og þab er ab gjöra leir- 
myndina1, og segja fyrir smíbunum; á liinu lét hann 
libsmenn sína reyna sig, og fengu þeir meb þeim 
hætti traust á sjálfum sér, og tóku jafnan góbum 
framförum. Nú tók hann til ab smíba þab er 
Polínainenn höfbu falib honum á hendur, og hitt, 
er fara átti til Danmerkur. Ekki létu öfundar- 
menn hans hann heldur kyrran ab þessu sinni. 
|)eir letu ser um munn fara, ab hann mundi vart 
vinna ser til sæmdar á gripum þeim, er gjöra 
atti fyrir Danakonung, þar hann ekki væri usmib- 
ur kristinn” ; ætlubu þeir hann gæti eigi smíbab 
likneskju manna úr kristnisögunni ebur frásagnir, 
er liann hafbi ekki borib þab vib ábur utan á smá- 
myndum. Albert gjörbi þeim kinnroba jafnt og 
abur, þvi allir mattu undrast fegurb þá er á var

5) |)ótt flestir munu skilja, að pctta se vandamest, J)á {>ykir samt 

ekki ó{)arfi að geta Jiess ef erahvorr kynm að vera likur hefðarstulk- 

unni dönsku, er kom að Alberti {)cgar hann var í Kaupmannahöfn 

um áriti, o» sá hann hnot)a leir i kyrnu; stúlkusképnan m æ hi: ti|)etta 

gjörið {)er nii ekki sjalfur pegar |)ér eruð 1 Róm aborg!?”  hann svar- 

aði eins cinfaldlega og spurt var: ^jeg segi yður J)að satt, að á 
þcssu riður mcst!”



líkneskju Krists1 og postula hans og Jóns Skírara 
og áheyrenda hans; gjörbi hann dýrgripi þessa á 
örstuttum tíma, og' eru þeir einir fegurstir smíba 
hans. I fyrstu voru Kkneskjur þessar myndabar úr 
leiri, sem fyrr er getib, og' síbar úr gipsi, og' eru 
þab gipsmyndirnar er nú standa í Maríukirkju. 
Nokkrum vetrum síbar voru líkneskjurnar liöggnar 
í marmara og' sendar til Danmerkur. |)ess her ab 
geta, ab annarr er háttur enn tíbast er á myndum 
þeim, er tákna Jón skírara og áheyrendur hans, er 
liann talar á eybimörku; þær eru ekki Jágmynd- 
ir (basreliefs), heldur eru þær lausar inyndir 16 
ab tölu, og mun þeirra síbar getib í vibbæti liér 
ab aptan.

Um þær inundir er Albert vann ab smíbmn 
þessum (1823) varb sá atburbur, ab barn var 
næstum orbib honum ab bana. |)ab er sibur páp- 
iskra manna, ab þeir bregba á leik eptir föstuna, 
er bæbi þykir laung' og leib, og fagna páskahatíb- 
inni meb glebilátum, skjóta þeir þá um laugar- 
dagskvöldib af byssum og pístólum, bæbi á stræt- 
um úti og inni í húsunum, útum d)T og glugga. 
Matmóbir Alberts átti son er var barn ab aldri, 
hann hafbi tekib eptir því, ab pístólur tvær héngu 
á vegg í stofu hans, og bab liann ]ja ser þær til

J) Á  engu liefir Albert vanbafe sig eins og á hfeneskju Krists > 

fyrst gjöröi hann svo fiinm leirmyndir hvorja eptir aðra, ab hann 

braut allar, lofes lifeaði honura hin sjötta, og varð hann J)á svo feginn, 

ab hann kallaði upp og m ælti: unii er jeg buinn að ná J>ví, svona 

skal |)að vera!”  Likneskjan táknar Krist upprisinn, pegar hann birt- 

ist lærisveinunum samansöfnuðum og kvcður {)á með þcssum orðum: 

<tfri5ur sé mcb yður P’



hátíbarinnar; Albert greip abra þeirra og ætlabiab vita 
hvort þær væru lilabnar, frá því er hann bar þær 
á ferbinni, og á rneban seildist sveinninn eptir hinni, 
hleypti ur henni, skotib hitti Albert og hann féll 
til jarbar; til allrar hamíngju var sárib eigi mikib, 
og er menn sáu þab ab honum var engin liætta 
búin, sagbi ^burinn ab kraptaverk væri orbib, þar- 
eb heilög drottins móbirin hefbi eigi viljab láta 
barnib valda svo miklu tjóni1.

J)á er lokib Var smíbunum fyrir Danmörku og 
Pólínaland, var Alberti falib á liendur ab gjöra 
mikinn heibursvarba yfir Píus 7da páfa, er þá var 
nýlátinn,. átti ab reisa hann í Péturskirkju í Róma- 
borg, og er hún abalkirkja pápiskra manna. f)ab 
er forn sibur, ab reisa í kirkju þessari minnisvarba

J) |)e»ar Albcrtí var batnaður áverkinn, heldu vinir lians honum  

veizlu, ortu J)á margir til hans smákvæfoi og visur, ein vísan var 
svona :

Jj  islandico scnltor !  emulo a F id ia !

M oja ! dissi l’ Invidia,

La greea Invidia.  —  M a Giasone rcpente
Surse dal freddo avello

E  g rid o : (eChi sia quello,
í(Ch’ a morte tragger possa un uomo ta le ,
ítChe, me effigiando, divento im mortale?”

{>að cr á islenzfcu (lauslcga snuib):

jbað mælti Öfund Kappinn Jason

ill með Gnkfcjura ur koldum steini

í>u skalt feigur reis J)á hraustur,

og íjöri týna, og röddu brýn di:

cr af myndasmið <4hvorr cr svo djarfur

alteins frægur Mað deyba J)ori

ert og Fidias, 4(J)ann er mig fekk rayndab?

Islendíngur! tisvo mun hann æ lifa!”



páfanna, og hefir smítib jafnan verib falib á hend- 
ur mestu þjóbsmibum Italíu. Nú hefbi þab mátt 
þykja íhugunarmál, hvort hlýba mundi ab láta Al- 
bert gjöra þetta, þar hann er mabur luterskur 
einsog- vér, og pápiskir menn kalla oss illa kristna; 
en rábgjafar páfa möttu þjóbsmibinn svo mikils, ab 
þeir kvábuþab litlu varba livorrar trúar hann væri, 
og hét sá Consalvi, kardínáli, er mest studdi mál 
þetta. Albert gjörbi líkneskju páfa risavaxna, læt- 
ur hann sitja í hásæti og blessa lýbinn; á abra 
hönd stendur kona er táknar kr ist inn mátt ,  
og önnur á hina, er táknar kristna speki ,  og 
auk þess eru þar tveir eingiar. Yarbi þessi er úr 
marmara, og stendur í Péturskirkju. J)á smibi 
þessu var ab eins lokib bab Bæara konúngur Al- 
bert, ab gjöra varba yfir leibi Leuehtenbergs her- 
toga, er var stjúpsonur Napóleons keisara og liraust- 
ur herforíngi; heibursvarbinn er úr marmara, og 
stendur liann nú í Sti. Mikjálskirkju í Munken, 
liöfubborg Bæaralands. Lengi hafbi verib mikil 
vinátta meb þeim Alberti ogLóbvík, er nú erkon- 
úngur á Bæaralandi; liófst vinátta þeirra áburenn 
Lobvík kom til ríkis, og hefir hún haldizt síban; 
hefir konúngur jafnan vottab hana meb því, ab 
liann hefir falab ab Alberti margar smíbar, og bebib 
hann jafnan ab setjast ab á Bæaralandi, og mundi 
honum óvíba betur fagnað. Um árib 1829 ferb- 
abist Lobvík Bæara konúngur víba, og dvaldi hann 
þá um hríb í Italíu. Meban hann sat í Rómaborg 
var Albert jafnan meb honum, og bæri svo vib ab 
hann einhvorn dag sæti heima, þá fór konúngur



til hans, og einn dag hitti hann Alhert í smifeju, 
krækti hann þá riddaranisti um háls honum og’ 
mælti: tkappinn fær laun sín á vígvellinum, en 
þjófesmifeurinn á mefeal gripa sinna!1’ Ári síðar fór 
Albert til Munkenar, og hitti þá svo á afe konung- 
ur ]á veikur; þar menn vissu afe konúngur mundi 
verfea glafeari ef hann sæi Albert, þá var honum 
fylgt inn í svefnhusife, og er konúngur leit hann, 
varfe hann frá sér numinn af fögnufei og mælti 
svo: ’Vaki jeg efea er mig afe dreyma? er AJbert 
Thorvaldsen kominn tilMunkenar?” og þótt konúng- 
ur lægi veikur voru veizlur búnar og mikife vife 
haft, bæfei í höll konúngs og annarstafear. í  dans- 
leik, er haldinn var í höllinni, sté Albert pólskan 
dans mefe drottníngu, og næsta dag eptir afe hann 
kom gengu ræfeismenn til hans hátífeagaungu1 og 
fluttu honum kvefeju borgarmanna. Lærfeir menn 
og íþróttamenn héldu honum fjölmenna veizlu í 
ljómanda húsi, er skrevtt var allskonar myndum 
og uppdráttum til heiðurs honum, fluttu menn þar 
ræfeur og kvæfei mefe hljófefærasaung, og kvöddu 
hann sem koniing í ríki íþróttamanna. Stundum 
fékk hann eigi tóm til afe sofa um nætur, og eitt- 
sinn var liann vakinn af fjölmennu saungmanna 
félagi laungu eptir mifenætti, og flutti þafe honum 
kvæfei. I Munken dvaldi hann nokkra mánufei, og 
afe skilnafei bafe konúngur hann afe smífea líkneskju 
a liestsbaki, er tákna skyldi Maximilían kjörfursta 
Bæaralands; smífei þetta er af málmi gjört, og stend- 
ur nú á Vittelsbakka - torgi í Munken.

’ ) Svo nefni jcg „Optog” eíia t,Procession.”



Svo liefír Albert mælt síban, ab síg haíl fýst 
til Danmerkur, er hann var kominn liandan ytir 
fjöll þau, er skilja |)ýzkaland og Italíu, og' eigi 
skorti annab enn að bréf þab næbi honum, er 
Kristján konúngsefni reit honum til Munkenar, 
en liann fékk þab fyrst er hann var lieimkominn 
aptur til Rómaborgar. Enn átti hann sem ábur 
margt ab vinna, og meb ári hverju voru falabar 
ab honum nýar smíbar; auk þess sem ábur er tal- 
ib átti hann nú ab smíða heibursvarba yfir Breta- 
skáldib mikla, Byron (Bæron) lávarb, og annann 
yfir Conradín, er var síbastur keisara af Hóhenstáffa 
ætt, ætlabi konúngsefnib á Bæaralandi ab láta reisa 
hann í Neapel. Síbar fölubu borgarmenn í Maynz 
á þýzkalandi ab honum minníngarvarba yfir 
Jóhann Guttenberg, er fyrstur fann upp bóka- 
prentun, og Stuttgarbsmenn bábu hann um heib- 
ursvarba yfir Fribrik Sehiller, skáldib.

Nú fór Alberti ab verba um þab hugab frem- 
ur enn ábur ab liætta smíbum, áburenn kraptar 
lians tækju ab hnigna, og ásetti hann sér nú ab 
takast eigi fleiri smíbar á hendur. |)ab kom ekki 
til af því, ab liann fyndi meb sér nokkurn sljóleik, 
ebur þab mætti á smíbum hans sjá ab hann var 
kominn á efri árin, heldur hinu, ab honum 
þótti hlýba, er hann íhugabi kjör sín, ab lúka 
smíbum þeim er hann hafbi heitib ab gjöra, og 
bæbi voru margar og miklar. Albert hefir nú 
dvalib 40 vetur i Rómaborg, og þótt hann ekki 
hirti um ab safna munuin og eignast hús ebur 
abra fasteign, þar liann jafnan hefir haft íveru



hús sitt ab leigu, og verib á vist meb öbrum, þá 
hafa þo smámsaman safnast uinhverfis hann marg- 
ir munir, bæbi smíbar hans sjálfs og abrir gripir 
fornir og nýir. Margir kynnu œtla, ab smiðir gætu 
eigi átt margt eptir af gripum sínum, er þeir selja 
þá jafnan; en þess ber ab gæta, ab því er ekki 
svo varib hjá myndasmibum, og sízt hjá Alberti. 
J)á er hann var orbinn svo efnabur, ab liann mátti 
einu gylda, hvort nokkurr vildi ebur ekki láta 
höggva í marmara gripi þá er hann gjörbi, án 
þess um væri bebib, þá lét liann opt gjöra þab 
sjálfur og geymdi svo gripina, þar hann gilti einu 
hvort þeir yrbu keyptir ebur ekki. J)ab er og ann- 
ab, ab liann hélt jafnan gipsmyndinni sjálfur, er 
hann seldi marmaramyndina; nú eru smíbar hans 
orbnar 200 ab tölu auk höfbamynda, sem eru mun 
fleiri, og ma nærri geta, ab nokkub muni fara 
fyrir þessu öllu saman.

í nokkur undanfarin sumur hafa Danir látib 
herskip gánga inn í Mibjarbarhaf, til ab sækja gripi 
þá, er Albert átti ab smíba í Maríukirkju og Krist- 
janshöll, hefir liann þá jafnan sent meb því Qölda 
gripa, bæÖi marmaramyndir og gipsmyndir, og er 
nú góbur helmíngur smíða hans kominn til Dan- 
merkur. Hefir hann svo fyrir mælt, ab Danmörk 
skuli erfa gripi sína í minníngu um sig.

Hér var nú komib sögunni 1837. Haust- 
ib 1838 kom Albert sjálfur til Daumerkur 
á Rótu, svo lieitir herskip þab, er sent var 
eptir honum og gripum hans um sumarib, 
sextánda dag Septembers fpgnubu Danir og Sví-



ar honum meb saung og glebilátum í Eyrarsundi, 
og næsta dag ste hann fæti á land í Kaupmanna- 
höfn, og var honum eigi tekib þar mibur; undir- 
eins og sást til skipsins, þusti borgarlýburinn ofan- 
ab sjáfarmáli, bæbi karlar og konur, úngir og’ gaml- 
ir; allir vildu fagna gestinum og var samt mikib 
regn um daginn; þab er óhætt ab segja, ab þar 
hafi verib saman komnar tíu þúsundir manna, eba 
jafnvel tuttugu. Margir heldri menn, bæbi íþrotta- 
menn og vísindamenn voru búnir ab taka sig’ sam- 
an um, ab fara á bátum út á móti skipinu, og 
jafnskjótt og1 þab varpabi akkeri lögbu þeir út. 
Bátarnir vuru prýbilega búnir, ^skreyttir blómstra- 
kerfum og fléttum; á sumum var leikib á liljóbfæri 
og voru þeir oddvitar flokkanna; hverr flokkur 
hafbi merki sér á staungum; íþróttamennirnir liöfbu 
í merki sínu þokkagybjurnar, einsog Albert hefir 
myndab þær; liáskólakennarar og stúdentar liöfbu 
mentagybjuna Mínervu; í einum bátnum voru 
skáldin, og liöfbu þeir skáldahestinn Pegasus í merki 
sínu; í merki læknanna var læknisgybjan Hygea, 
og- allir höfbu eitthvort einkenni. f)egar bátarnir 
voru komnir ab skipinu var súngib kvæbi er Hei- 
berg1 skáld liafbi ort, og er Alberti fagnab í því; 
var þá fagurt ab heyra saunginn og hljóbfæraslátt- 
inn í land; þegar kvæbinu var lokib sté Albert í 
þann bát er honum var ætlabur, æptu þá allir 
bátamenn fagnabaróp, og er hann kom ab landi 
tóku þeir vib er í fjörumálinu stóbu; síban gekk 
hann ab vagni þeim er hann átti í ab aka, leystu 
menn þá hestana frá vagninum, og var hann síban



dreginn af‘ mannaliönduni inní borgina; múgurinn 
fylgdi honum upp á svæbi þab, er nefnist hib nýa 
torg konúngs (Kongens Nytorv), stendur vib þab 
Karlottuhöll er hann átti í ab búa, kvöddu menn 
hann þar meb glebiópi og gengu síban lieim; um 
kvöldib gengu íþróttamennirnir úngu ab húsi hans 
meb blysum, og fluttu honum kvæbi, er ort hafbi 
Kristján Vinter, skáld. Ymsir fleiri ortu kvæbi 
til Alberts, er hann var nýkominn til Kaupmanna- 
hafnar; í einu kvæbi fögru er lionum fagnab í ís- 
lands nafni, orti þab Herra Finnur Magnútsson 
prófessor, um þab er Danir og Svíar kvöddu Albert 
í Eyrarsundi1. Margar veizlur voru lionum lialdn- 
ar, og þær fjölmennar og vel vandabar, samt var 
ein mest og dýrblegust, voru í henni flestir heldri 
menn úr Kaupmannahöfn, karlar og konur, fluttu 
mælskumennirnir þar ræbur til heiburs honum o«-f t O
skaldin kvæbi, þarámebal Adam Oelilenschlaeger, 
þjóbskáldib, eitt.

Síban Albert kom til Kaupmannahafnar hefir 
hann setib í Karlottuhöll, og verib ab segja fyrir 
hvernig reisa skuli líkneskjurnar í Maríukirkju og 
Kristjánshöll; líkneskjur Jóns Skírara og áheyrenda 
hans er þegar búib ab reisa; þab var eitt hib fyrsta 
er hann tok ser fyrir hendur, ab Jeggja drögur 
fyrir, ab menjagripur sá, er hann hafdi ætlab íslandi, 
yrbi þángab sendur, o«' er á þab minnst hér ab 
framan.

Þess er getib í 1 Ita árgángi Skírnis, ab í rábi

1 )  u ra  p æ r  m u n d i r  er  e in n i g  ort  hib f y r r a  a f  k\æí)um þ e i m , sera 

prentulb e ru  aptan\ib k \ e r  petta.



hafi verib ab byggja geymsluhús handa smíbis- 
gripum Alberts, og var þegar farib ab safna fé til 
þess; nú hefir konungur skorizt í leikinn og gefib 
til þess hús eitt mikib vib Kristjánsliöll, stendur 
þab á milli meginhallar og hirbkirkju, og er áfast 
bábum. Morgum mundi ab sönnu hafa fallib betur, 
ef bygt hefbi orbib einstakt geymsluhús, og í öbrum 
stab, en nú verbur ab una vib þetta, og munu grip- 
irnir verba fluttir þángab er konúngur hefir bobib.

Albert Thorvaldsen er gildur mebalmabur á 
hæb og allan vöxt, hann er réttvaxinn og hefir 
fallega framgaungu; höfubib er vel lagab, ennib 
hátt í meballagi, augun liiminblá, nefib rétt, kinnur 
í meballagi þykkar og varirnar eins, munnurinn 
fríbur og hakan stendur fram, hárib er mikib og 
hrökkur í libum nibur ab öxlum, nú er þab snjó- 
hvítt, en meban liann var úngur, var þab glóbjart; 
hann hefir fagra hönd og ekki mikla, eins eru 
fætur hans; litarháttur hans er fagur, og mjög er 
hann skinnræstinn; hann mælir jafnan fótt og þá 
stutt, rómurinn er þægilegur og ekki mikill; hann 
ritar sæmilega en ekki vel, og þykir honum ser 
ekki láta þab, kvebst hann heldur vilja gjöra tvær 
höfbamyndir enn rita eitt bréf; bann er enginn 
áburbarmabur í klæbum, og heldur jafnan á leir- 
krínglu þegar hann er á gángi, og snyr henni 
milli fíngra sér. Albert er mjög glöggskygn og 
handviss; um leib og hann gengur framhja læri- 
sveinum sínum, lagfærir hann hja þeim 1 einu vet- 
fángi þar sem honum þykir eittlivab o f eba van,



verba þá smíbar vibvæníngarma á svipstundu hinar 
fullkomnustu, og' undrast þab allir, er ekki hafa séb 
til hans ábur. Opt her þab vib, ab hann allt í einu 
hreytir myndinni, meban verib er ab höggva hana 
eptir móti sjálfs hans, og’ er hann þá svo fljótur 
ab því, ab menn í fyrstu mættu lmgsa ab hann 
ætlabi ser ab onýta hana meb öllu, en svo sýnir 
næsta högg' ab hann kann ab fara meb efnib einsog- 
hann vill, og þarf hann ekki annars enn ab snerta 
þao lauslega svo allt olag- fari af. Marmara högg'ur 
liann sjaldan, heldur lætur hann abra g-jöra þab, 
og- standa svo marmara myndirnar ekki fullhunar 
þángab til a ab senda þær hurt, og- þá fyrst leggur 
hann a þær smibshöggib sjálfur; þessa vegna hefír 
leikib orb á þvi ab hann kynni ekki ab höggva 
marmara; hefir og ýmsum ekki þótt eins vanbabur 
fragangur a marmaramyndum hans og' Kanóvu1, en 
þau eiu i ök til þess, ab sitt hefir hvorjum þótt 
rettast. A f þvi ab þessu hefir verib fundib, þá 
hefir Alhert stundum skafib myndirnar svo sléttar 
sem mest ma verba, til þess ab sýna mönnum, ab 
hann getur þab, þá hann vill, því svo er mikill hag- 
leikur hans, ab gripirnir verba jafnfagrir hvort sem 
hann g’jörir þa ur leiri ebur tré, marmara ebur 
málmi. Eittsinn var haft orb á því vib liann í 
veizlu, er menn voru orbnir glabir, ab hann væri 
ab sönnu hinn mesti myndasmibur, en liann kynni 
ekki ab högg va marmara; honum brá vib og

J) Kanóva het myndasmiíiur rómverstur, dáinn fyrir noktrum  árum, 
hann telja margir jafnhagann Alberti á flest, einkum á iikneskjur 
( Statuer).



mælti: hvab segirfcu! kann jeg ekki ab höggva 
marmara? þib megib hinda mér bábar hendur á 
bak aptur, og skal jeg þá naga myndina ut úr 
marmaranum meb tönnunum. Ekki var þab Al- 
berti ab kenna, og Kanóvu eigi heldur, þótt menn 
ætlubu ab þeir öfundubu hvorr annann, og hötubust; 
hitt var þab, ab abrir útífrá héldu sinn meb hvorj- 
um þeirra, gættu þá eigi ætíb hófs sumir hverjir í 
mebhaldinu, þegar rætt var um hagleik þeirra, og 
urbu þá deilurnar æbi frekar stundum, og vegna 
þessa leit þab svo út, sern hvorr þeirra Alberts og 
Kanóvu vildu níba annann, þótt raunar væri lofsverb 
keppni þeirra; víst er um þab, ab Albert, flestum 
mönnum fremur, ]ætur Kanovu njota sannmælis, og 
sama gjörbi hann vib Albert.

Meban Albert var í Rómaborg var háttum hans 
lýst á þessa leib: t Úngir íþróttamenn íRómaborgunna 
Alberti hugástum; hann er þeim hinn rábhollasti, 
þykir þeim gób tilsögn hans, og fá hana jafnan fyrir- 
stöbulaust; hann er opt í samsætum þeirra og tekur 
þátt í glabværbunum, er hann þá katur og skemt- 
inn; liann situr þá jafnan í bláum kufli og meb 
skó á fótum, sýgur reyk úr tóbaksvindli (Cigar) og 
hefir hund sinn, Pistos, hjá ser, og horfir svo a 
skemtanir úngu mannanna, en opt ber þab vib ab 
hann stökkur úr sæti sínu og bregbur á leik meb 
þeim. Á jólanóttum heldur hann dönsku íþrotta- 
mönnunum veizlu og veitir þá vel, en a nýárs- 
nótt er liann ásamt þeim ab heimbobi hja enum 
þjóbversku. A vetrarkvöldum er hann jafnan 1 sam- 
kvæmum Rómverja. Alla helztu ferbamenn lángar til



ab sjá liann, líbur því varla nokkurt kvöld svo, ab 
hann ekki sé í veizlum meb höfðíngjum; verba þá 
margir til ab ræba vib hann, og' sjálfum þykir hon- 
um gaman ab tala vib fríba kvennmenn, er hann 
þá hinn kurteysasti og' sibpmbasti” .

Á því má sjá hvab vinhollur Albert er, ab 
þegar hann fór til Rómaborgar, þá baub hann vini 
sínum, er Fritzscli hét, helmíng ferbapenínganna, svo 
hann gæti farib líka, og voru þeir samt ekki nema 
400 kurantdala, en hinn vildi ekki nýta sér gób- 
vild lians, er liann sá ab Alberti mundi ekki veita 
af þeim öJlum.

|)ab er eitt merki mannelsku hans, ab hann 
baub eittsinn marmara grip, er liann hafbi smíbab, 
til ab libsinna norskum valdamanni er hafbi ratab 
í ólán og sat meb þúngt heimili; svo stób á, ab 
nokkrir Norbmenn, er þektu manninn ab góbu? 
fóru í fibsbón fyrir liann og leitubu Alberts, lét 
hann þá ekki sitt eptir liggja og baub þeim kvenn- 
mynd er táknar elskuna (Caritas, sjá hér ab aptan); 
lýsir hún því bezt innra manni hans, undireins og 
hún táknar bæbi kristna elsku og mannelsku.

Ekki kemur þab til af eptirsókn Alberts, ab 
hann hefir smíbab svo margt fyrir abra, og opt hefir 
hann vísab á ýngri myndasmibi til ab koma þeim 
fram; samt á enginn honum annab eins upp ab unna 
og Rauch liinn prussneski. Lovísa Prussadrottníng dó 
árib 1810, var þá Albert bebinn ab gjöra vfir liana 
varba, og mikib fé bobib til þess, en hann svarabi 
því sendimanninum, ab sig furbabi á því, ab til síu 
væri leitab, þar sem Prussar ættu ágæta myndasmibi



sjalfir innlenda, og neftidi tvo hina högustu er þá 
voru í Rómahorg og hétu Rauch og Schadow, 
var þá farib til Rauchs og varb hann frægur af 
smíbinu, en þab á liann Alherti ab þakka.

|)ab er haft ab undrum hvab Albert er fljót- 
virkur, svo vandabir sem gi’ipir hans eru; en helzt 
sætir þab undrum hvab fljótur hann var einusinni: 
Hann hafbi verib veikur um nokkra hríb, og var 
þá þúnglyndur einsog’ hann á vanda til, einkum 
þegar svo á stendur; þab var einn morgun snemma 
ab hann reis úr rekkju sinni, og tók til ab mynda 
^Nóttina”, sem talin er einna fegurst smíba hans; 
sat hann þá vib hana nokkrar klukkustundir og' 
sendi eptir gipssteypumanni sínum Antonio, er gjöra 
átti mótib; Antonio kom um mibmundabil, og þá 
var myndin búin og1 Albert kominn lángt meb abra, 
sem táknar uDag•inn,,, svo þegar Antonio ætlabi ab 
fara, þá kallabi Albert eptir honum og bab hann 
ab bíba stundarkorn, svo hann gæti fengib þá mynd 
meb sér líka.

J)egar fornar líkneskjur ebur rnyndir finnast, 
þá eru þær, einsog nærri má geta, víba brotnar og 
bilabar, svo opt vantar heila limu og kafla, er þá 
ekki lítill vandi ab gjöra svo vib þær ab vel farí; 
Albert hefir sjálfur kvebib svo ab orbi um þab, ab 
þab væri hinn vesti starfi, því sé illa gjört vib 
fornmyndir þá sé þab betur ógjört, og hafi þab 
tekizt vel, þá sé raunar ekkert gjört. Arib 1811 
fundu enskir og þjóbverskir ferbamenn 17 líkneskj- 
ur í rústum á Egínu (eyu í Grikklandshafi); 
myndir þessar tákna atburb þann, er Grikkir og



Trójumenn börfcust um Patróklus fallinn, og keypti 
Lobvík Bæarakonúngur þær af þeim er fundib 
höfbu, og bab Albert ab gjöra vib þær; hann var 
tregur til þess en lét þó til leibast, svo ekki væru 
abrir fengnir til þess, er kynnu ab spilla þeim; 
hann var lángan tíma ab því og þótti verkib illt, 
en svo vel tókst honum abgerbin, ab þegar nokkub 
var frá libib og hann var bebiim ab vísa á þab 
hvar hann hefbi vib gjört, þá mælti hann: uEg man 
þab ekki, og séb þab get eg ekki!’1

Forngrikkir reistu opt líkneskjur á lopti, yfir 
súlum þeim er reistar voru vib gafla hofanna, var 
þar bust yfir, svo þannig varb ab haga líkneskjunum, 
ab þær stæbu liæst er í mibjunni áttu ab vera og 
hinar færu lækkandi út þaban; þannig var mi þeim 
varib er fundust á Egínu, og liafa þær eflaust verib 
fyrirmynd Alberts er hann tók ab smíba: 
L í kn e s k j ur  Jóns  Skírara o g  á hey rend a  hans.

Rum þab er líkneskjurnar standa í er þríhyrnt 
og bustarlagab, og er þeim þar abdáanlega fyrir 
komib. Jón Skírari stendur á steini í mibjunni og
áhevrendur hans á bábar lilibar út frá honum,t/ '
standa sumir, abrir sitja og nokkrir liggja, þar eru 
bæbi menn og konur, gamalmenni, fullorbnir, úng- 
língar og börn. Ytst í hægra horninu l i g g u r  úng-  
menni ,  hann stybur vinstri hönd undir kinn og 
liggur á yhrhöfn sinni, sem hann hefir breitt vindir 
sig og uppá stein, sem hann stybur handleggnum 
á ; undirhöfnin hángir á vinstri öxl honum ofan 
um brjóst og hægri handlegg, og er henni sveipab 
yfir holib; hægrí handleggurinnn er berr, og réttir



maburinn þann fram yfír steininn; fæturna hefir hann 
lagt í kross þannig, ab hinn liægri er ofanáý og livílir 
hann svo kroppinn meban hugur hans hefir nóg 
ab starfa; svipur hans lýsir því, ab hann er fullur 
gubrækni og hlýbir á meb athygli. Næstur honum 
er gamal l  mabur  lotinn, hann hugleibir tölu 
spámannsins og metur bobun hans meb sér; hann 
ber mikib skeg-g' og hefir sveipab klæbi um höfub 
ser; yfirhöfn hans er mikil og ber hann hana á 
bábum öxlum, og hylur meb henni hægra handlegg 
næstum allan, og tekur hana saman um lífib, hánga 
svo ytstu endarnir ofan a milli knjánna, sem riba og 
skjálfa; tala Skírarans fær svo á hann, ab hann lyptir 
upp vinstri hendinni, einsog hann ætli ab taka til 
hjartans, sem enn er efablandib. Honurn næst er 
kona  með barn sitt;  hún heíir gengib út á eybi- 
mörkina til ab láta skírast; mælska spárnannsins fær 
svo mjög á liana, ab hún krýpur á hægra kné, hún 
hrífst af gubræknis hugrennmgum, og leggur hendur 
sínar í kross á brjóstib, og heldur svo yfirhöfn 
sinni, sem hún er búin ab taka af sér; barnib 
stendur á baki móbur sinnar, og stybst vib hægri 
öxl henni og mænir saklausum augum á spámann- 
inn, einsog þab sér móbur sína gjora. Svo eru 
tvei r  f ebgar ;  þab lítur svo út sem hinn úngi mab- 
ur sé frá sér numinn yfir enum helga mælsku- 
manni, og liafi talib föbur sinn á ab gánga út á 
eybimörkina til ab hlýba á hinn nýa spámann; 
sjálfur er hann ekki annab enn eptirtektin ein; 
hann stybst vib fobur sinn, og er hrærður og glab- 
ur yfir þeim áhrifum er mælskumaburínn þegar



hefir gjört á hjarta hins aldrada. Hinn gamli mab- 
ur liafði ekki vænt mikils af gaungunni, og ennþá 
er hann ekki húinn ab kannast vib þab vib son 
sinn, ab liann undrist meb sjálfum sér, en svipur 
hans l};sir því, er liann einblýnir á spámanninn, 
hlýbir á liann meb mesta athygli og lieldur liönd- 
unum utanum bába úlflibi; meb þessu lætur hann þab 
í ]jósi er sonur hans þegar hefir tekib eptir, fullur 
innra fagnabar. Fyrir framan þá stendur f u l l þ r o s k a  
mabur ,  hann hefir tekib af sér yfirhöfnina, og 
heldur á henni í hægri hendi upp vib brjóstib; 
hann stendur vinstra fæti á steini þeiin sem Jón 
er á, liefir vinstri alnboga á knénu og stybur svo 
hendinni undir höfubib, en lítur upp á spámanninn. 
Hæst allra og í mibju stendur Jón  sk í rar i ,  hann 
hefir staf meb krossi á1 í vinstri liendi; hæorihönd7 O
réttir hann upp og bendir til himins og táknar 
þab þessi orb hans: í£snuib ybur, því himnaríki er í 
nánd!” þar stendur Jón skírari, hinn hrausti spá- 
mabur, sem hefir hert líkama sinn meb sparneytni 
ogþrautum; hann er í klæbum úr úlfaldahári, hefir 
Ó1 um hægri öxl og hángir í lienni skel, þab táknar 
ab hann sé skírari; hann hefir mikib hár og þykt, 
er djarfmannlegur á ab líta, og á svip hans og vör- 
um má þab sjá, ab hann er fullur helgra hugrenn- 
ínga og ákafa, og flytur refsíngarræbu meb mikilli 
alvörugefni; a vinstri hlib Jóni skírara stendur fríb-

) Fornrnenn J)eir sem hafa dregib upp mynd Jón skirara, cða 
höggvifc hkneskju hans, hafa latiö hann hnlda a staf J)essum, er |>eir 
nefndu a»nus dei- eður guiis-lambs-stafinn, a hann afc tákna samband 
Jdns vib Krist.



ur mafeur úngur ,  og bíbur þess afe spámafeurinn 
endi tölu sina, til þess hann geti látife skírast, ai 
ákafanum er hann búinn afe taka af sér yfirhöfnina, 
og ber hana á vinstra liandleggi; svipur hans lýsir 
því afe sönnu afe hann taki eptir ræfeunni, en hann 
stendur svo, afe þafe er aufeséfe, afe hann lángar írem- 
ur til afe henni væri lokife, svo hann geti farife mefe 
Jóni ofanafe ánni. Næst þessum stendur mafeur 
honum næsta ólíkur; þafe er Farísei ,  sem hefir 
gengife inn á milli áheyrendanna, hann stendur 
vife, hlustar, og’ gengur mefe drambi framlijá Jóni 
skírara, sem hann fyrilítur; hann ber mikife skegg 
ogf hefir húfu mefe nokkurskonar klerkaeinkenni á 
höffei; yfirhöfn lians hángir á báfeum öxlum og 
Jegst saman yfir brínguna, liann styfest fram a 
staf og lieldur um bann báfeum liöndum. A 
baki Faríseans stendur veifeimafeur; liann kemur af 
veifeum, og nemur stafear þegar hann lítur spámann- 
inn í mifejum mannfjöldanum; Jiann Jiefir gengife 
Jiægt afe þyrpíngunni, og liorfir nú a þann sem 
talar; svipur bans lýsir því, afe orfe þau sem hann 
heyrir ná hjarta lians, og afe sála lians glefest af 
því afe hugsa um himnaríki; Jiann Jiefir lágtypptan 
barfeahatt á hötfei, heldur á spjóti sínu í hægri 
liendi og' reifeir þafe um öx l; undirliöfnina liefir 
liann lvrækta um öxJ sér, og er gyrfeur belti um 
mifeju, yfirliöfn lians hángir yfirum hægri öxlina 
oo- ofaná bakife; vife vinstri hönd Jieldur hann 
iniklum dýrJiundi. Á balv veifeimanninum situr lvona 
mefe þr jú  b ö r n ;  börnin taka ekki eptir öferu enn 
liundinum; mærin og eldri sveinninn eru komin



nálægt honum, en hvorugt þorir ab gánga nær, af 
því hundurinn er farinn ab urra og reisa eyrun; 
mærin er hrædd og stendur á haki sveininum, en 
er samt ab eggja hann á ab gánga ennþá eitt fet; 
þribja barnib er sveinn, og er hann hugabur mjög, 
og mundi liann hlaupa beint á hundinn ef móbir 
hans heldi ekki 1 hann; börnin glepja fyrir henni, 
samt horfir híín á spámanninn, og er sem liún 
vilji skýla þvi meb eptirtekt sinni, ab hún er smeik 
um þau. Ytst í vinstra horninu liggur hi rbi r  upp 
vib stein, stybur hægra handleggi á liann og liorfir 
svo á Jón skírara; yfirhöfn lians hángir yfir vinstri 
öxl og nibur ab framan og girb í belti; vinstri 
liönd stybur hann á kné sér, og heldur á staf 
sínum í liægri hendi.

Likneskjur þessar eru allar úr raubgulum leiri 
brendum (terra cotta) og standa nú uppi yfir dyr- 
um Mariukirkju, sem er domkirkja í Kaupmanna- 
höfn; eru þær fagrar á ab líta, og má segja um 
þær, ab þær gjöri eins mikil áhrif á mannfjöldann 
sem fyrir neban gengur og hin hjartnæmasta ræba,

Astin á ý m s u m  aldri  ebur Ástasalan.
Psyclie er látin selja ástirnar, og stendnj* hjá 

henni körf og í henni vængjabir ástagubir á stærb 
vib tvævetra ebur þrevetra sveina; hún er búin ab 
taka 1 vængina á einum, og ætiar ab bjóba hann 
til sölu, og um leib og hún liefir hann á lopt í 
hægri hendinni heldur hún vob yfir karfaropinu 
meb hinni, svo ángarnir litlu, sem eru ab iba í 
henni, komist ekki ut. Vib körfina stendur mær 
ein litil, og veit hun ekki annab, enn ab ástargub-



irnir séu dálítil börn meb vœngi, og lángar hana 
til ab leika vib þá ; en hjá henni stendur önnur 
mær, nokkrum árum eldri, og heldur í hönd henni, 
lítur svo út sem hana gruni meira um vængjubu 
sveinana, enn ætla má af börnum; dálítill ástagub 
er þegar búinn ab brjótast út úr í'ángelsinu og' 
ætlar ab fljúga í fabm henni; nú finnur hún í 
fyrsta sinni til ástar, og’ ræbst í ab klappa höfbinu 
sein gægist upp úr körfinni, og- er samt hálffeimin. 
|)essunæst kemur tilhugalífs- og laungunar-skeibib: 
Frammifyrir Psyche krýpur kona, og’ fórnar hönd- 
unum til ab grípa ástagubinn, sem Psyche heldur 
á. Eptir laungunina kemur nautnarskeibib: Kona 
er búin ab kaupa sér ástagub, liún fabmar hann 
ab sér meb innilegum fögnubi og kyssir varir hans 
brennheitum kossum. En eptir nautnina kemur 
eptirsjónin: næsta konan fetar döpur og niburlut 
meb ávöxt ástarinnar undir hjarta sér, dregur ásta- 
gub sinn eptir sér á vængjunum og- skiptir ser 
ekki af honum Mabur situr raunamæddur og' 
stybur hendi undir kinn; ástagubinn situr hróöugur 
á herbum honum og finnst manninum byrbin 
þúngbær. |)etta táknar hnig'nunar - aldurinn undir 
oki ástanna; en þrátt fyrir raunir þessar fálmar 
gamalmennib höndum sínum eptir ástagubinum, sem 
flýgur frá honum og gjörir gis ab elli hans og' 
hrumleik.



Iiér eru taldar

Smíðar Alberts Thorvaldsens
er hann hefir gjört um undanfarin 51 ár1.

Vib marmaramyndir þæ r, sern til Kaupmannahafnar eru komnar, 
stendur Jjetla auökenni við gipsmyndirnar slendur *.

1789.
*Astagui ö i nn  A m o r ,  (einsog Grikkir og R óm - 

verjar ímyndubu sér hann), liggjandi. Lágmynd.
1791.

’ H e l i ó d ó r u s  rekinn útúr musterinu. Lm.
T r í a m u s  konúngur bibur Akkilleif um lík Hekt- 

ors sonar síns. Lm.
1792.

’ Herkúles  og Omfala.  Gobafréttin í Delfí baufc 
ab selja Herkúles mnnsali Omfölu Lýda drotn- 
íngu, og gjörbi Hermes þab, sendibobi gubanna; 
hún töfrabi hann svo meb ástarhótum sínum, ab 
hann tók snældu hennar og spann sem kona, 
og á meban tók hún kylfu hans og ljónshúb 
frá honum. Lm.

1793.
’ Pétur  p o s t u l i  læknar manninn limafallssjúka. 

Lm.
1794.

’ Vetur ,  sumar,  v o r  o g  haust.  Lm.
*Dagsstundirnar .
* T e r p s í e h ó r e )

 ̂ > menta^vbjur. Lm.E u t e rp e  j J
*) Höfdamyndum er sleppt, er þær skipta mörgum hundruðum. 

Aratölurnar sýna ahlur myndanna.



1795.
*N ú m a P o m p i 1 í u s, Rómverjakonúngur, og E ge r í a 

lindargyfeja (Nympha)‘ hún er afe þylja fyrir 
lionum lagagreinir og ýms heilræfei, og hann 
ritar eptir á spjald. Lm.

1798.
*Bakkus og Aríafe na. |)eseifur, sonur Ægis kon- 

úngs í Atenuborg, vann Mínótárus (skrímslife) 
í völundarhúsinu á Krítarey, og komst þafean 
aptur mefe ráfeum Aríafenar konúngsdóttur, hún 
flúfei mefe honum, en hann brást henni, og 
skildi hana eptir á Naxey, þar liitti Bakkus 
hana og huggafei hana.

1800.
Frifeargyfejan situr á jarfearhnettinum, heldur á 

Merkúrs staf (caduceus) í hægri hendi og vefur 
hinni vinstri utanum vætti (genios) aufeæfa og 
nægta, er standa vife hlife hennar á hnettinum; 
hún trefeur hervopn fótum.

1801.
Jason,  heldur á gullreifmu og gengur til skips. 

Líkneskja.
1803.

A k k i 11 e i f  u r og B r í s e i s. Akkilleifur haífei hertekife 
Bríseis í Trójubardaga, en Agamemnon, foríngi 
Grikkja, sendir Talþybios og Evrybates eptir 
henni í tjald Akkilleifs; hann varfe afe láta 
undan, og baufe Patróklusi vini sínum afe láta 
hana af hendi, en sjálfur varfe hann afarreifeur; 
gripurinn sýnir æfei Akkilleifs, er mærin er 
tekin frá honum. Lm.



1804.
**Daiisleik ur me n ta gy b j a n na  á He l í kons -  

f  j a 11 i. Lm.
¥Astagubinn A m o r ,  og P s y c b e .  Amor legg'ur 

vinstra handlegg yfirum Psyche, og' heldur meb 
liægri hendi í hægri liönd henni, sem hún 
hefir lag't á Öxl hans; í vinstri hendi heldur 
hún skál meb ódáinsöli, er liann liefir rétt 
henni.

1805.
V í n g u b i n n  B a k k u s ,  stybur mjobminni á eik- 

arbol, heldur á staf sínum í vinstri hendi en 
á bikar í hægTÍ, og lítur ílaungunaraugum ofaní 
hann. Líkn.

^ Ga n y m e d e s ,  arnarfóstri, réttir erni Júpíters skál 
ab lepja úr. Líkn.

Kvæbagubinn  A p o l l o n ,  stendur meb hörpuna í 
vinstri hendi, er ab hugsa nýtt kvæbi og 
heldur boganum í hægri hendi upp undir 
brínguna. Líkn.

*Ástargybjan V e n u s ,  heldur á þrætueplinu sern 
Paris Príamsson er búinn ab dæma henni. Lm.

1807.
^ S k í r n a r f o n t u r  í Brátröllaborg á Fjóni, annarr 

líkur sendur íslandi, á honum er blómhríngur 
(^krans11) sem skírnarskálin á ab standa á , en 
á hinurn ekki.

1808.
*Ymsar myndir yfir útidyrum á Kristjánshöll. Lm.
^Mí nerva  og P r ó m e t e i f u r .  Próm. er búinn 

ab gjöra mannsmynd úr leiri, og hefir bebib



Mínervu ab líta á; hún er komin til hansr 
hann horfir á hana meb eptirvæntíngu en hún 
gefur myndinni líf, fjörib er tekib ab færast í 
kroppinn, hann er farinn ab ypta Öxlum og 
snýr höfbinu ab Mínervu. Lm. á krínglu.

*+H e r k ú l e s  og Hebe.  Herkules er numinn upp 
til himins (á Olymp) eptir stríba baráttu lífsins, 
og tekur þar vib gobadrykknum, er gjörir 
ellivana, af hinni síblómlegu æskugybju. Lm. 
á krínglu.

#’J ú p í t e r  og Nemesi s .  Hefndagybjan Nemesis 
kvebur upp fyrir dómandanum Júpíter atliafnir 
mannanna. Lm. á kríngiu.

** Æs ku l á pur  og H ý g æa .  Læknisgybjan kemur 
til föbur sins, og gefur fæbu orminum sem 
vindur sig utanum staf hans. Lm. á krínglu.

Ma r s  b o b a r  frib.
Ad ónis.  Líkn.
*A g e n i o  lumen.  Hér er sýnd íþróttagybjan í 

konumynd, hún situr og stybur vinstri hendi 
undir kinn, hefir hún lagt hægra knéb uppá 
liib vinstra, og dregur upp myndir á töblu, sem 
liggur á hægra knénu. Vib blib hennar stend- 
ur skápur, og brennur á uppi lampi sá er ber 
henni birtu. Vib fótinn á skápnum má líta 
uglu Mínervu, og hörpu sem sett er þar upp- 
vib, og er meb því bent til þess, ab skáld- 
skapur og mentir séu náskildar smíbalistunum.

1809.
H e k t o r ,  Paris  og Helena .  J)egar Paris var 

ofurlibi borinn í einvígi af Menelási, þá nam



Afrodíte hann á hurt og upp á borgarvígi, 
hýmdi hann þar hjá Helenu meb löburmennsku 
í hinu skrautega husi og hugbi af orrostu. 
Meban á þessu stendur þraungva Grikkir ab 
Hektori og Trójumönnum, þá reibist Hektor og 
skundar til vígisins, til þess ab kalla Paris til 
orrostu, og’ hefir í hendi spjót sitt 11 álna 
lángt, liittir hann Paris, þar sem hann sýslar 
ab vopnum sínum, og’ Helenu meb þjónustu- 
meyum sínum ab handibnum; hann ávarpabi 
Paris og svívirti hann í orbum. Lm.

Amor  vinnur ljón. Lm.
Fædd  Venus ;  svo er frásagt í gubafræbum, ab 

Afrodite fæddist af sjávarfrobu, og er þab liér 
sýnt meb þeim hætti, ab hún annabhvort er 
ab Ijúka upp eba er þegar búin ab Ijúka upp 
hörpuskeljum, og- er svo tilætlab, ab menn 
imyndi ser ab hún sé flutt í þeim til Sýpríu 
stranda. Lm.

’A mo r  særbur af hunángsflugu. Lm.
’Merkúr íus ,  Bakk us  o g  íno .  þegar Júpíter 

hafbi levnt Bakkusi kornungum um 3 mánubi 
fyrir Juno, af því hún var lirædd um mann 
sinn, þa sendi hann Merkúríus meb barnib til 
Inóar Böóta drotníngar og' systur Semelu, 
skyldi hún veita sveininum fóstur svo ab leynt 
færi. Lm.

1810.
A mo r  og  Bakkus .  Bakkus er ab gefa Amori 

vín, og hann gleymir örvamæli sínum af því 
honum þykir vínib svo gott. Lm.



"Cari tas .  Thorvaldsen lieíir meb henni sýnt 
ekki ab eins móburástina, heldur er hún líka 
ímynd kristinnar ástar.

’A m o r  o g  Psyehe.  Apúlejus segir svo í fögru 
frásögunni sinni: ab Venus jók því á abrar 
þrautir er Psvche liafbi orbib ab leysa af hönd- 
um, ab liún haub henni ab fara í undirheima 
og sækja til Próserpínu bauk fullan fegurbar- 
smyrsla. Psyche gjörir sem fyrir hana var 
lagt og kemst í undirheima, þótt henni mættu 
margar ginníngar og þrautir á leibinni, og fær 
af Próserpínu baukinn góba, en á heimleibinni, 
er hún var nærri Jnrí komin þángab sem 
dagsbirta liefst, þá keinur ab henni forvitni —  
lýkur upp bauknum —  en þá rauk uppúr hon- 
um gufa og sveif á liana, svo lmn leib í aungvit 
og hné tiJ jarbar. |)á gat Amor ekki lengur 
liorft á svo margar þjáníngar, án þess ab Játa 
af fjandskap, Iiann skundar þángab sem liún er 
til ab lijálpa henni, en endurlífgar liana og 
kveikir í henni ástina eilífu, er þau höfbu þab- 
anífrá livort til annars meb samþykki gub- 
anna. Lm.

V ú l k a n u s ,  V e n u s ,  A m o r  og Mars.  Lm.
MM ars og Amor.  Risavaxnar líknn.

181!.
' S u m a r  j

Lm.11 a u s t ]
*Varbi yfir leibi Á g ú s t u  Böhmer .  þ)rjár Lmm.
Psvc l i e  meb b a u k i n n ,  hún lieldur á bauknum%/ '

milli lianda sinna, og veit ekki livab liún skal



af rába, hvort liún á ab ljuka honum u|)p eba 
ekki. Líkn.

*Amor. Líkn.
1812.

'"‘S i g u r f ö r  A l e x a n d e r s  inní Babýlon. Lm. á 
spiöldum.

1813.
V i c t o r i a  ebur S i g u r g y b j a n  krýnirfallinnkappa. 

Lm.
**Tvær kvennmyndir (er halda himni yfir hásæti). 

Líkn.
18 í 4.

’A m o r  hrosar  h a p p i ,  þegar hann er búinn ab 
taka frá Júpíter þrumufleininn, hjálminn frá 
Mars, hörpuna frá Apolloni, ljónshúbina frá 
Herkúlesi, þríforkinn frá Neptúnusi og1 Thyrsus- 
stafinn frá Bakkusi.

V a r b i  yfir B e t h m a n n  ‘H o l l w e y .  3 Lmm.
*’Legsteinn yfir B a r ó n s f r ú  v. S c hu b a r t .  Lm.
’ Nessus  og De ianí ra .  J)á er HerkuJes hafbi 

sigrast á mebbibli sínum Akkelóus, þá vildi 
hann hafa meb sér unnustu sína Deianíru til 
Trakíu, en er hann kom ab ánni Erenus, þá 
mátti hann ekki yfir komast, því fljótib lá á 
bökkum; þá baubst Centaurus (nautmennib) 
Nessus til ab flytja mærina yfir fljótib á baki 
sér, en óbar enn hann kom yfirum fékk hann 
ást á konunni, er hún var væn álitum; húu 
kvaddi þá Herkúles libvei/.lu, en hann skaut 
spjóti yfir ána og ígegnum skrýmslið.

’Líkneskja L a d y R u s s e l  (Frúr Russels á Englandi).
4 »



1815.
Pr í amus  og A k k i l l e i f u r .  Lm.
- N ó t t  ) T

> Lm. bremsinnum smioaoar.D a g u r  ) F
’Líkneskja G r e i f a f r u a r  O s t e r m a n n s  í Garba-

ríki.
1816.

’ Hebe  (arnarfóstra). Líkn.
**Ganýmedes.  Líkn.
’ Varbi yfir leibi Greifafrúar B e r k o w s k y .  Lm.
4D an s 1 e i k a s t ú lk a n. Líkn.

1817.
*Legsteinn yfir Greifafrú Pore.  Lm. 
**Ganýmedes meb örninn. Líkn. tvisvar g’jörb. 
H j a r b a r s v e i n n .  Líkn. 5 sinnum gjörb.
Vo n i n .  Líkn.
K o n u r n a r  vib g r ö f  Kr i s ts .  Lm.

1818.
^ Me r k ú r í us .  Líkn. 4 sinnum gjörb.
*Kristur  meb l æ r i s v e i n u m  s í n u m  hjá T i -  

b e r i as v a t n i .  Lm.
’Kr i s t ur  í Emaus .  Lm. úr silfri.
*Legsteinn yfir Lady Ne w b o o ck.
Legsteinn yfir Barónsfrú Chandry.
’ Heibursvarbi M a i t l a n d s  L á v a r b a r .
*Líkneskja Furstafrúar B a r y a t i n s k y .

1819.
*J>okkagyb jurnar .
H e i b u r s v a r b i  y f i r  f a l l n a  Sve i ssara .  
Ma r í u v i t j u n .  Lm.



1820.
T í r i s t s  skírn.  Lm.
¥K v ö l d m á l t í b i n .  Lm.
*|)rír e ing lar  meb b l ó m b ö n d .

1821— 22.
Líkneskja P o t o c k ý s  fursta.

o k k a g y b j u r n a r. Lm. tvisvar gjörb.
44K ristur.  Pétur .  P á 11. Matheus .  J a k o b  

e ldr i .  Tó mas .
**Fil ippus.  J a k o b  Al f eusarson .  Símon vand-

1 æta ri.
*T3artó l ómeus .  Andr é s .  J ó ha n n e s .  Judas  

T a d d e u s.
’ J ó h a n n e s  talar á eyb imörku .  16 líkneskjur 

úr brendum leiri.
1823.

*Líkneskja Nikulásar  K o p e r n í k u s a r  risavaxin. 
*Líkneskja P ó n i a t ó v s k ý s  fursta á hestbaki. 
" A n a k r e o n  ská 1 d og' Amor .  Lm. tvisvar gjörb. 
S k í r n a r e i n g i l l i n n ,  standandi.

1824.
Astin á ý m s u m  aldri. Lm.
+Lágmyndir á kistu C o n s a l v i s .
Pí u s 7d i  páf i .  |
* K r i s t i n n  máttur.  ( Líkn. Heibursvarbi yfir Píus 
¥K r i s t i n  speki .  | 7da Páfa.
¥E i n g l a r  tveir.  /

1825.
L i g g j a n d i  l j on .

1826— 27.
Líkneskja H e r t o g a n s  af  L e u c h t e n b e r g i .



M e nt a g y b j a  sagnaf ' rœbinnar.  Líkn.
Andar  l í fs og  dauba.
Likneskja K a r o l i n u  Amal íu ,  sem nú er Dana- 

drotníng.
**Skírnareingi l l inn,  krýpur á kné.

1828.
Minnisvarbi yfir frú  T h o m p s o n .  Lm.
"'Tobías,  minnisvarbi yfir Vacca Berlensbieri, augna-' V O ' ö

lækni. Lm.
’ A m o r ,  situr á erni.
*Amor,  vinnur Kerberus (vítisbund).
"Amor á höfrúngi.
’A m o r  leibir Jjón.

1829.
Leibisvarbi vfir v. I r g e n s - B e r g l i ,  Kammerlierra.

1830.
Líkneskja Byr ons  (Bærons) Lávarbar og Jrjóbskálds. 
K v æ b a g y b j a  s i tur  u n d i r  ) Lágmyndir, eiga 

l iörpu.  / vib licicursvarba
S t and a n d i  Genius.  ] Byrons.
Cl io  (mentagybja) ritar letur á skjöld. • 
S t a nd an d i  Ge n i us  lieldur á skildi.
D a ub a ns  andi.

1831.
Mínerva  dæmir Odvssei f i  vopn Akki l l e i f s .  Lm. 
*S a t ý r k e n n i r ú n g u m F á n i (Sk ógarvætti) a b 

b lása  í h l j ób p í p u .  Lm.
" K o n a  lætur  b a r n  ríba 

hrúti .
' ’Laus l iestur f l ý r  undan 

h u n d i.

Lm. viburaukar 
vib sigurfor 
Alexanders.

Lm.



M ú p íter , þylur Amori lög.
’ A m or, lætur vel ab hundi.
#A m o r , á báti.
’A in or , rítur net til ab veiba Psyche. 
’A m or, heldur á ros frammi fyrir Júpíter og 

Júnó.
’A m or, kveikir í klettum.
'A m o r , líbur yfir lög'.
’A m or, líbur yfir land.
’A inor og’ H ym en  (lijónabandsgub) spinna 

lífsþrábinn.
’A m or í böndum hjá J)okkagybjunum.

Alit 
lágm

yndir.

1832.
’H irbm ey meb A m o r lín g a  lir e ib u r ; Lm.
’ H ýl as Bithynakappi í böndum lijá Vatnagybjunum. 

Lm.
*Amor, kastar teníngum vib G an ym ed es. Lm. 
Parnassus (Gobafjall). Lm.
A l e x a n d e r ,  kveikir í Persepolis.
M a x i m i l i a n  af  B æ a r a l an d i ,  risav. líkn. á hesti.

1833.
B a k k u s a r m e v  meb  l í t inn Fán.  Lm.

V

G a n y m e d e s  og H ebe. Lm.
’M a t h e u s. \
’Markús .  I
’L u k a s .  [ L;'l8myndil' íl krínglum.
4J ó h a n n e s. ]
Ör lagad í s i r  nar. Lm.
Smasve inar ,  leika á hljóbfæri og‘ sýngja. Lm. 
A l b e r t  T h o r v a l d s e n  k o m i n n  ab t a k m a r k -  

inu. Lm.



1834.
Likneskja J ó ha nns  G u t t e n b e r g s  (er fann upp 

hókaprentun).
Láginyndir a gröf R a f a e l s  málara.
A p o l l o n  mebal  h jarbsve ina .
Nemes i s  He gn í nga r d í s .  Lm.

1835.
Kr i s t s  uppr i sa .  Lm.
D ó m u r  Sa lómons .  Lm.

1836.
Líkneskja S c h i l l e r s  skálds.
Heibursvarbi yfir K o n r a d í n  ke i sarason.
H e k t o r  k v e b u r  A n d r ó m ö k k u .  Lm.

Eptir ab Albert Tliorvaldsen var kominn til 
Kaupmannahafnar (í September 1838) hafbi hann 
Iitib næbi, og- smíbabi hann þá fátt nm hríb ann- 
ab enn:
" V e r n d a r e i n g i l  sem he l d  ur á b a r n i ;  stend- 

ur í Maríukirkju; og' 4 líkneskjur sem standa 
eiga í grópum (Nischer) beggjamegin vib 
abaldyr á Kristjánshöll. 

e r k ú l e s ,  M í n e r v a ,  Ne me s i s  o g  Æ s k u -  
l á p  ur.
Um vorib 1839 baub Frú Stampes, Barúns 

nokkurs aubugs á Nýsjó í Sjálandi, Alberti á garb 
sinn tilsumarvistar, og lét búa honum þar smíba- 
herbergi, og hefir síban mátt sjá, ab honum er ekki 
mjög aptur farib, því hann hefir búib þar til þetta 
sem nú skal telja:
H o l b e r g ,  brjóstmynd.



Kristur ,  blessar börnin; Lm.
A l b e r t  s j á l f ur ,  stybur sig vib Vonina; líkn. 
Píslarg-ánga Krists.  Lágm. 36 álna ]., 3 álna 

há; stendur yfir altari í Maríukirkju. 
Per se i f ur ,  nemur Andromedu á Pegasus skálda- 

hesti; Amor hleypur á undan; Lm. á krínglu. 
E n g i l l  krjúpandi, ætlabur á grafarmark. 
O e h l e n s c l i l a e g e r  Danaskáld, brjóstmynd. 
Krists  i nnre ib  í Jerúsa l em,  Lágm., 24 álna 1.

2 álna há, stendur yfir útidyrum á Maríukirkju. 
Kr i s t ur  í Ema us ,  Lágm. til altaristöflu. 
A r v æt t ur i nn  (Aarets Genius) smíbabur á nýárs- 

dag 1840, á krínglu.
Díana,  þar sem liún bibur Júpíter ab leyfa sér ab 

lifa ógipt og vib dýraveibar.
A m o r ,  krýnir heilsugybjuna.
A m o r  og Hýmen.
Fá n n  og B a c c h u s a r m e y  á dansi.

Albert hefir einnig mótab myndir þær, sem 
ætlabar voru á fráhverfu (revers) penínga þeirra, 
sem slegnir voru til ininníngar um komu Kristjáns 
áttunda til stjórnarinnar, og um silfurbrullaup hans. 
Gauti  (Göthe) þjóbverja skáld, tvö mót.
Oceanus ,  abalhafsgub, ætlabur til abalbustarinnar 

á Kristjánshöll.
Kr i st ján f j ó r b i  Danakonúngur, í fullri stærb og 

búníngi slíkum sem hann bar; Mynd þessa á 
ab steypa í eir og setja í Hróarskeldu kirkju. 

L e d a  og s va nu r i nn  á þremur krínglum:
a) Svanurinn meb Amor á baki, í því hann 

kastar sér á ána til sunds.



b) Svaniirimi svndir meb Amor á baki ; Aiiíor 
skýtur ústaröru (til Ledu).

c) Svanurinn á þurru landi hjá Ledu.
Amor  flyr meb þrumufleiga Júpiters þrumugubs. 
A mo r  og' Psyc he .
P s y c h e  meb íampann (til ab skoba Amor sofanda); 

Lágm.
A mo r ,  þegar hann skiist frá Psyche; Lágm. 
Bac c l ius s v e i nar  tveir á dansi. Láam. 
L a u g a r f ö r  (Badescené)\\ Ahvorutveggiþessara lág- 

Lágm. I mynda eru myndirnar
Heimilis a t b u r bu r  (Fa-l teknar eptir þeim Stam- 

miliescene); Lágm. ) pes œttmönnum. 
Kr istur  12 vetra í musterinu. J 
Kr i s tur  og liin samverska kona. | Lágm^ndii.
Hans prestur Ma b s s on  í herbúbum Daníels Ran- 

zaus (þar sem hann segir frá atferli og rábum 
þeirra óvina Kristjáns hins þribja á undan 
orrostunni vib Öxnabjarg 1535); Lágm. 

E l i e s e r  og R e b e k k a  vib brunninn; Lágmynd. 
Psyche .  Líkn.
Pos tul i ,  í móti.
F r i b r e k u r  enn  s jöt t i  Danakonúngur, sitjandi.



t

A  fundi hins norræna Fornfræbafélags, 6ta dag1 
Októbers 1838, var A. Thorvaldsen fengin bókin: An- 
llqvitates americanœ3 og þá ávarpabi Aukaforsetinn 
Herra Etazráb og- Riddari Dr. Finnur Magnússon 
hann meb þessum orbum:

uí nafni forfebra vorra bib jeg þig’ , tignobi A. 
Thorvaldsen! ab koma lieilan í félag1 þab, er starfar 
ab því , ab láta þá lifa ennþá í fornritunum, sem 
eru menjar þeirra, er nú mega ekki framar líba 
undir lok, síban Jóhann Gúttenberg fann upp prent- 
tólin, einsog þú hefir sýnt. Ab vísu voru þeir 
ilestir norburlandabúar, sein unnu afreksverk þau, 
er sögurnar skíra frá; mestur þorri þeirra voru: 
Dani r ,  N or e g sm e n n ,  Svíar,  Gautar  og' í s -  
1 e n d í 11 g' a r , sumir voru komnir frá tignustu mönn- 
um á E n g l a n d i ,  S k o t l a n d i ,  í r l a n d i ,  Sax -  
l a n d i  og F r a k k l a n d i ,  og ab nokkru leiti frá 
V e s t u r á l f u b ú u m , þar er einn borinn forfebra 
þinna hérumbil þúsund árum eptir Krists burb. Ætt- 
a r t ö l u r  þær, er lýsa þessu berlega, eru nú í bók 
þessari, er einn félagsbróbir vor lieíir prenta látib, 
segir þar og' frá því, ab forfebur vorir á norbur- 
löndum fundu fyrstir allra, svo sannab verbi, hina 
nýu álfu, og er þab mikilvægur atburbur í mann- 
kynssögunni, en næsta ókunnur til þessa. J)itt 
nafn er eitt hib mesta skraut hókarinnar, þessvegna 
bjóba nu formenn félagsins bókina T h o r v a l d s e n  
sjálfum, og beibast þess innilega ab hún verbi ljúf- 
mannlega þáb. J)ab mun fá þér unabar er þú sér 
þab í henni, ab J)orvalds nafnib, sem allir jarbar-



búar unna svo mjög, en norburlandamenn heitast, 
áttu fyrir rúmum átta hundrubum ára ættmenn 
þínir í hábum heimsálfunum. Nafnib táknar þann 
sem g æ d d u r  er mætti  J>órs, og1 ab vísu geymdu 
forlögin þab syni  | ) o r v a l d a r ,  ab frægasta skáld 
aldar vorrar kvab svo um hann:

T h o r  fra I s la n d  i R o m  vækker K r o n i o n  til Liv.

Sælir erum vér þess, ab f)orvaldssonur heíir eigi 
reidt hamarinn eingaungu í Rómaborg ebur fyrir 
hana; þab sem meb honum hefir verib höggvib útúr 
marmaraklettum Yallands skreytir nú konúngahallir 
Skjöldúnganna og Drottinshús Absalonsborgar; þeir 
sem uppi verba á síbustu öldum skulu dábst ab 
því í geymsluhúsi dýrgripa þeirra, er hinn göfugi 
höfundur hefir gefib fæbíngarstab sínum —  já, jafn- 
vel Islandi, sem er svo íjarlægt, þar sem Öll föbur- 
ætt þín býr, sem á svo lítib af aubæfum, en næga 
frægb, er þab hefir varbveitt trúlega og kostgæfilega 
fyrir fornaldarkappa og skáld. Vib þab erum vér 
tengdir hib nánasta; þetta samband knýtist þó enn 
fastar vib návistir þínar meb oss. Danmörk er 
fósturjörb þín og heimili móburættar þinnar. í þér 
sameinast ættbálkar nordurlanda, einsog þeir tengj- 
ast bræbrabandinu í þessu félagi voru, til ab skíra 
sameginlegár fornaldar-minníngar vorar og geyma 
þeirra. Hib norræna fornfræbafélag heklur því sanna 
hátíb í kvöld, er þab nú í fyrsta skipti á fund meb 
þér, tignabi Thorvaldsen! er fyrstur hefir kennt en- 
um stærilátu suburlönduin, er náttúran hefir veitt 
svo mörg gæbi, og hafa fengib ágæti af eldgömlum



dýrgripum, ab heibra norburlönd vor, undireins og 
þau votta virbíngu sína mesta íþrottamanni seinni 
aldanna, því þú befir endurreist hina frægu forn- 
öld Suburheims, en liún hefir flutt sig frá Tíbers ár- 
bökkum á Eyrarsunds strandir. Satt hafbi J)órborg 
ab mæla, valan liin heibna, er bjo undir himinbelti 
norburstjörnunnar, er hún spábi því fyrir afspríngi 
ættmóbur þinnar, ab hann mundi verba máttugur, 
bjartur og ágætur, og ab skærri geislar mundu af 
honum standa, enn hún mætti augum á horfa. 
A þig hafa geislar þessir safnast og orbib ab sólu 
snillinnar, er lýsir öllum hnetti vorum, er hefir 
blásib sætum lífsanda í enn kalda marmara, og 
mun, þá er hún er gengin til vibar, —  en þess æski 
jeg ab þab verbi seint, já svo seint sem verba 
má! —  leyfa sér eylíft norburljós yfir Danaveldi, 
miklu fegra hinu, er fagnabi þér fyrir sköminu í 
Eyrarsundi, og bobabi bræbraþjóbum norburland- 
anna komu þína. J)ab eru samt einkum vér, seiri 
erum nánast tengdir vib ætt þína, vér, sem störfum 
hér í sameiníngu ab varbveizlu og víbfrægíngu minn- 
íngar forfebranna og fornrita þeirra, er skíra oss 
frá ættbálki þínum og geyma spásagnir þær, sem 
nú rætast á þér, og þú lætur rætast. Enginn má 
heitar né einlæglegar enn v o r t  félag taka undir 
ósk þá, sem nú er svo almenn : t4H e il l  o g - 
H e ið u r  sé  T lto r v a ld s e n  v o r u m !”



Kveðjíi og J>ökk Íslendínga
tii

Alberts  Thorvaldsens.
I. Kvebja.

(Haustif) 1 8 3 8 ,  J)a er liann lcom annað sinn frá R óm ahorg til
Kaupmannahalnar.)

9

I  höfum norbur 
vi& liimin gnæfir 
eyja ísi skignd 
og eldi ])rúngin ;
])ar rís hin fagra 
feðra þinna 
mófcurmold 
úr marar skauti.

Fjöld sá hún frægra 
fólkbetrínga, 
vara þeim vizku 
vant ne snilli,
])ó hefir engi 
annarr sem ])ú, 
frægbar geisli 
yfir fold þá skinib.

Sæl þættist h ú n , 
ef hún sjá mætti 
yndi fegurst 
augna sinna; 
sæl þættist hún , 
ef hún sjálf mætti 
frægb þá fullþakka, 
er hún fékk af þí*r.

Hverr hefir dýrra 
af drottni þegií) 
annarr og unnib 
erindi þðr? 
veitti þér fulla 
fegurb a& skoba 
himna hufundur, 
heimi veittir þú.

Ein situr úti 
yfir öldugeimi 
fósturfold 
febra þinna, 
hefir né eina 
augum litib 
lífmvnd Ijúfa, 
er þú leiddir fram.

Vittu samt ab þar 
á vörum lifir 
broshýrra barna 
og blíbra mevja, 
heitib heimfræga, 
er hevrir hverr 
móSur margnefna 
mögur í Iandi.



O l ab þú mættir
augum leifca 
landib loptháfa 
og ljósbeltaða, 
þar sem um grænar 
grundir lfóa 
elfur ísbláar 
aí> ægi fram.

þar er Heklufjall 
og Hofsjökull, 
Baldjökull, Bláfell 
og Baulu tindur, 
H ólm ur, Hegranes 
og Hlfóin góí)a, 
þar sem enn byggja 
ættmenn þínir.

Mundi þá hinn mikli 
mögur þorvaldar 
kynland sitt kenna 
og karlmannlegt þykja; 
tign býr á tindum, 
en traust í björgum , 
fegurb í fjalldölum, 
en í fossum ail.

Mundu þá sveinar
og meyjar bláeygar 
Snælands hins snjókrýnda 
snúast þér í rnóti, 
frænda færandi 
frægstum í heimi 
barnslegar ástir, 
sem beztar kynnu.

Og feður haríihentir 
hraustra drengja, 
og mæbur málblíbar 
munnhvítra snóta 
blessa þann er bjó 
börnum þeirra 
fyrirmynd fegursta 
frægbar ab leita.

Og þó und sólu 
su&urheima 
eybir þú æfi 
ab alföðurs vild, 
ann þér um aldur 
Isafoldar 
sonur og dóttir 
meðan sær dunar



II. J)ökk.

(Vorife 1 8 3 9 , þá cr skirnarfontur Thorvaldsens kora til Reykjavikur

dórakirkju.)

uEin situr úti 
uyfir öldugeimi 
ufósturfold 
ufeSra þinna,
4thefir né eina 
ttaugum litib 
ulífmynd ljúfa 
t4er þú leiddir fram.”

So kvaft á hausti 
hrímgrundar sjót, 
kynlanda kærstum 
þá er kvebju ílutti, 
vitandi víst 
um vingjöf þína, 
dulin hvaí) dveldi 
dýrgrip á leið.

Nú hefir bætta 
sá er bezt um kunni 
eptirþrá 
augna vorra; 
sæmir því at sæma 
þann er senda lét 
vonar fyllíng 
vorþökkum meí).

r

Ungir og aldnir 
andvirki frá
gángið aí) skofea 
í gufts musteri!

skín þar in helga 
á höggnum steini —  
Ijóstær lífsbrunnur —  
laug sáttmála.

Hverr hefir leiddar 
fyrir líkams augu 
myndir guíilegar 
musterib í ?
Hefji höfuð sín 
híngab farinn 
lýftur, og líti 
lotníngu meb!

Sjáib hér fegursta 
fri&armynd, 
blfóa Maríu 
raeí) barnib á skauti; 
hallast ab góbrar 
gubsmóbur knjám 
úngur Jóhannes 
og ástarblíöur.

Sjáið ánni í 
allra manna 
lausnara ljúfan 
og líknar skæran 
skírn ab skírast, 
áSur skepnu sína 
guSi vinni, 
þá er glötuð var.



Sjáib enn fremur 
ástvin beztan 
barnanna úngu, 
er hann blessar þau ; 
ttleyfib þeim” , segir 
hinn líknarfulli, 
ítöllum hjá mér 
uathvarfs ab leita” .

Hverr sá í huga 
svo helg tí&indi? 
hverr lét þau stíga 
af steininum fram? 
Hverr hefir leiddar 
fyrir líkams augu 
myndir gublegar 
musterií) í ?

Hefji höfub sín 
híngaí) farinn 
lýður og lesi 
letur á steini; 
englar alskærir 
og ástum bundnir 
lfóa þar yfir, —
en letrib greinir:i

uRisti smíí) þessa 
í Róm subur 
Albert Thorvaldsen 
fyrir árum tólf, 
ættjörðu sinni 
Isalandi 
gefandi hana 
af góbum hug.”

Albert Thorvaldsen 
ættjörbu gaf; 
hve skal ættjörb hans 
Alberti þakka?
Breibar eru bárur 
að borgum fram, 
frændinn fjærlægur 
fe&ra láíii.

|)á væri launab, 
ef þú líta mættir 
ásján upplypta 
úngrar mó&ur, 
þar sem grátglafcur 
guí)i færir 
barn sitt bóndi 
ab brunni sáttmála.

Jónas Hallgrímsson.


