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Min elskede Hustrus,
og mm,

kjærlige Fader,
H r.

N i c o l a i A b r a h a m Holten^
Conferentsraad, Medlem af Directionen for Statagjelden og den »rnkende Fond,
R. af D. og D. M .,

tilegnes delte Værk

taknemligen og med sordig Hengivenhed.
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ofte jeg i hine uforglemmelige, romerske Dage havde

besogt Thorvaldsens Studier og med hver Gang foelt en dybere
Kjærlighed og en klarere Beundring for disse Skikkelser, som
min navnkundige Landsmand

der havde fremkaldt af sin

Ideeverdens stjerneklare N at, var det mig et dybt Savn, at
hans og mit fjerne Fødeland maatte være udeelagtigt i denne
Glæde og kun af hans Værker nyde en Æ re , som det selv
ikke kjender tilfulde.
Disse Værker, tænkte jeg, adspredes efterhaanden til
forskjellige Egne, og intet Sted i Verden vil herefter kunne
fremstille det store, oplbftende Billede af hans herlige Aands
hele Virken.

Kun en liden Deel vil naae Danmarks Grændser,

og hans Navn vil der leve i en fjern Fremtid, naar maaskee
ikke længer Spoer

er tilbage af hans

beundrede Kunst!

”Han var den danske Nations Æ re hos alle kunstelskende
Folkeslag,”

vil Man

da sige,

Værker ere komne hid!

” men

kun faa

af hans

Europa tilegnede sig ham! Om

hans Livsomstændigheder vide vi næsten Intet;

thi længst

ere de alle dode, som kjendte ham!”
(**2 )

\

XVI

Under saadanne Forestillinger — og kun til et kjært Minde
for mig selv — optegnede jeg Navnene paa alle hans Værker,
saaledes som de vare henstillede i hans forskjellige Studier.
Om et og andet fortaltes d er, hvorledes det var fremstaaet,
paa hvis Bestilling det var udfort og deslige; — hist og her
tilfbiedes et charaktenstiskt Træk eller Svar af Kunstneren \
jeg nedskrev det og beredede mig til Afreisen.

En af de sidste Dage i Rom tilbragte jeg i den lille
Have,

som omgives af Thorvaldsens tre , mindre Studier,

for der at berige min Erindringsbog med et Billede af dette,
mig saa kjære, Sted.

Uformodentllgen stod han bag ved

m ig , og mit Forehavende bragte Samtalen hen til de Folelser,
som da laae mig nær om Hjertet.

”Jeg beklager” yttrede

Thorvaldsen, ” at Ingen endnu har tænkt paa min Biographic!”
og ved disse hans Ord blev jeg forste Gang greben af den
Tanke, som i de paafolgende sex Aar fulgte mig under det
kjæreste Arbeide.

Jeg erklærede,

at jeg med Glæde vilde

anvende den behorige Tid og de Evner, som ere mig givne,
for dog nogenlunde at opfylde hans og mit eget Onske,
men betingede mig derhos hans Meddelelser og Bistand til
dette Værk.

Dog allerede her modte Vanskeligheder.

erklærede h a n ,

Selv,

vidste han kun Lidet; hans senere Livs

Beskæftigelser havde Aar for Aar draget Sioret tættere sammen for
en stille Ungdoms umærkelige Begivenheder; hans beskæftigede
Tanker kunde ikke heUer nu sysselsætte sig dermed; men jeg

X V II

skulde kun henvende mig til hans endnu levende Ungdomsvenner
— han nævnede mig disse — af dem vilde jeg lettere kunne
erfare, hvad det var værdt at optegne om hans Ungdomsliv.
At sige bestemt, i hvilket Aar han havde udfort dette eller
hiint af hans senere Arheider, var ham ligesaa umuligt.

Kun

erindrede h a n , at han for adskillige Aar siden, da der fra
de Kongelige Ordeners Capitul i Kiobenhavn havde været
Sporgsmaal om hans Levnetslob, havde dicteret Hr. Dr. og
Prof. Estrup, for nærværende Tid Director for Soroe Akademie,
Adskilligt desangaaende, og dette vilde jeg ved min Hjemkomst
kunne lægge til Grund for mine Optegnelser, hvilke han da
med storre Lethed vilde kunne gjennemsee og berigtige, end
selv meddele noget Omstændeligt.
Saaledes maatte jeg desværre forlade Rom paa en Tid,
da hver Dag vilde kunne have lettet mig ligesaa mange
Maaneders senere Arbeide. Dog holdt jeg fast ved min
Beslutning i den Overbeviisning, at jeg dog, ved Hjælp af
hvad jeg allerede havde indsamlet, \ilde kunne meddele mere
om ham , end Man hidindtil vidste.
Efter Tnin Tilbagekomst til Kiobenhavn i Aaret 1825
fulgte jeg Thorvaldsens Anviisning og modte en ikke mindre
Beredvillighed hos Hr. Prof. Elstrup, end hos Thorvaldsens
Ungdomsvenner.

Paa samme Tid var jeg saa lykkelig at blive

ansat som Secretair ved det Kongelige Akademie for de skjbnne
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Kunster, og her gav Protokollerne og Archivets Brevskaber
mig de faste Punkter ihenseende til vor Kunstners akademiske
Bane og tidligste Ophold i Rom.
Literaturen

frembÖd

tvende

vigtige

Meddelelser

til

Thorvaldsms Biographie; den ene under Titel: "Etwas über
Albr. Thorwaldsen, den Dänen, Bildhauer zu R om , von Fr.
Brun, geb. M unter”

(Morgenblatt 1 8 1 9 , No. 1 9 1 -1 9 3 ;

oversat paa Dansk i Athene, 1 8 1 5 , Januar p. 1 -3 9 ), hvilke
Beretninger ligge til Grund for næsten Alt, hvad der hidtil i
forskjellige Sprog er skrevet om Thorvaldsens Ungdom.
Det andet Bidrag til vor Kunstners Charakteristik er af
afdöde Justitsraad Haste i Svendborg meddeelt Riises Archiv
fo r Historie og Geographie, 1 6^® Bd. p. 3 6 9-373, Optegnelser,
som bære Præget af et fortroligt Kjendskab til vor Kunstner,
for han forlod Danmark.
Ved disse anfdrte Hjælpemidler stod inden kort Tid
Thorvaldsens Ungdomsliv for mig i temmeligt klare Træk, og
de modende Modsigelser i det Enkelte hævedes alt mere
og mere.
Thorvaldsens Reise fra Danmark i Aaret 1796 var i det
ovennævnte Skiift af Fr. Brun kun b ero rt, og saaledes syntes
Morket at dække de nærmere Omstændigheder desangaaende; thi
her var det naturligviis tilende med Ungdomsvennernes Fortælling.
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An^velsen af Skibets Navn derimod og den Omstændighed, at
det var en kongelig Fregat, som havde fort ham , aahnede mig
en Udsigt, og hvad jeg derom har anfort, grunder sig paa
de i Admiralitetets Archiv opbevarede Rapporter fra Fregattens
Reise, hvilke jeg erholdt Tilladelse til at afbenytte.
Men nu laae den hele Række af Thorvaldsens Arb eider
for mig uden nogen bestemt Orden.

Vel kunde jeg ved

Hjælp af nogle Optegnelser henfore de vigtigste til bestemte
Aar; men at fremstille dem alle i chronologisk Folge, dette
var saameget vanskeligere, deels fordi 1 horvaldsen oftere har
gjentaget det samme Værk til forskjellige Tider, deels fordi
det ved mange af de i Tidsskrifterne indforte Beretninger
om enkelte Arbeider var uvist, om der meentes Skizzen,
Gibsmodellen eller den endelige Udforelse i Marmor.
I)e ud^vne Kobberværker over Thorvaldsens Arbeider
kunde i denne Henseende ikke tjene mig til Veiledning.
Det bekjendte Værk i Te statue e li bassirelievi inventati
e scolpiti in marmo dal Cavaliere jdlberto Thonvaldsen, scultore
danese, incisi e publicati da Ferd. 3Iori.

Fase. I~ F^III.

Roma 1811 , /o /., leverer vel i 80 Blade Omrids af endeel
Arbeider, som Thorvaldsen har udfort i Tidsrmnmet 1 803-1 817,
men ufuldstændigt og uden chronologisk Orden.
Basreliefs des Bildhauers Albert
Zeichnungen von Fr.

Overbech,

Thonvaldsen, nach

in Kupfer gestochen

von

XX

P . Bettelini und D . Marchetti.
fremstiller,

1-3 Lief. Frank/, am M ain, fo l.

foruden Alexanders Triumphindtog, kun nogle

faa Basrelleffer, og det seneste Værk af Aug. CamevaUini:
CoUezione di alcune statue e di alcuni bassorelievi del S'- CavaU.
Alberto Thorwaldsen.

Bom a,

, fo l. 25 Blade, kunde,

som det af Titelen fremlyser, ligesaalidet være mig til Hjælp
i denne Henseende.

Jeg

begyndte derfor,

næsten

uden Veiledning,

et

moisommeligt Arbeide i Haab om at afbode dette Savn.

I den grundede Forudsætning, at dog neppe nogen dansk
Kunstner havde været i R om , siden Thorvaldsens berommelige
Fremtræden, uden at give Agt paa hans Frembringelser og
uden idetmindste at nævne disse i deres Breve til Hjemmet,
foretog jeg mig, i Akademiets Archiv at gjennemgaae alle de
Breve, som dets reisende Kunstnere, ifdlge Reisestipendiets
Forpligtelse, havde indsendt siden Aaret 1 8 0 0 , og paa denne
Maade fandt jeg en stor Deel bestemte Angivelser af Arbeider,
som begyndte eller fuldendte paa en vis Tid.

Under en lignende Forudsætning gjennembladede jeg
de meest bekjendte, periodiske Skrifter og et Antal Beskrivelser
af Reiser i Italien, udtegnede alle de Kunstefterretninger fra
Rom, som angik Thorvaldsen, og, efter en Vinters Arbeide,
saae jeg mig ved de indhostede Notizer istand til, nogenlunde

XXI

sikkert at kunne bestemme ethvert Arbeides Alder og saaledes
at kunne forfatte en chronologisk Fortegnelse derover.

Mange af disse Antegnelser findes i Anmærkningerne
citerede; men den storste Deel har jeg kun fastholdt, indtil
jeg foelte mig sikker i min Sag, og siden ikke anfort dem,
for ikke at citere tU Overflod.

Den saaledes udarheidede, chronologlske Fortegnelse paa
alle Thorvaldsens Arheider — Busterne undtagne, thi Ihenseende
tU disse ere mine Angivelser mindre fuldstændige — sendte
jeg tilligemed de ovrige indsamlede Materialier til Rom i Aai'et
1 8 2 7 , for at Kunstneren selv, ifolge den tidligere Aftale,
kunde berigtige dem og tilfoie, hvad der herved maatte vækkes
i hans Erindring.
Det er et Sagn om Thorvaldsen, foranlediget ved hans
egen Y ttring, at han hellere modellerer to B uster,
skriver eet Brev.

end

Saameget heldigere var jeg derfor ved paa

denne Tid at have en Ven i R om , Architecten F. F. Friis,
der paatog sig ,

efter gjentagne Gange

at have forelæst

Kunstneren mit Manuscript, at tilfoie alle hans Bemærkninger
og at berigtige de Steder, hvor jeg havde feilet.
Efterat have modtaget dette betydelige Bidrag, foretog
jeg den endelige Udarbeidelse af nærværende Værk.
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Overbevüst om, at min Gjenstand ikke trænger til noget
fremmedt Smykke, har Jeg bestræbt mig for at være simpel
og kort i min Fremstilling.

Hvor jeg har fdelt mig usikker

*

i min Beretning, troer jeg , tydeligen at have angivet d e t, —
at jeg oftere har været det,

maa vel undskyldes m ig,

i

Betragtning af de foranfdrte Omstændigheder.
Jeg er — hvad Man maaskee kun altfor hurtigt vil
spoere — mere indtaget af Beundring og af Kjærlighed til
Thorvatdsen og hans Arbeider, end det vel er gavnligt for
en historisk Fremstilling; dog er jeg mig ikke bevidst, noget
Sted forsætligen at være traadt Sandheden for nær.
Min Dom over den store Kunstners Arbeider er ikke
sikkrere, end de fleste af mine Læseres; jeg har derfor
tilbageholdt den.

Hvad jeg derimod har fdelt og forstaaet

ved Beskuelsen, dette har jeg sögt igjen at vække.
Til Andres Domme har jeg oftere henviist, — oftere
endogsaa anfdrt stridende Domme over det samme Arbeide,
overladende det til Læserens egen, at fdige den ene eller
den anden Mening.
Med Hensyn til de Flestes Tarv har jeg ikke troet det
overflddigt, ved hvert af Kunstnerens Ai'beider korteligen at
anfbre den mythologiske eller historiske Opgave, og saaledes
har jeg ogsaa paataget m ig, at veilede den mindre Övede
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ihenseende

til Værkernes Betydning

og til Maaden,

paa

hvilken Kunstneren har opfattet og behandlet sine Emner.
Den jevnlige Anfdrelse af aUe de mange, næsten aarllge,
AEresbevlisninger, som ere bievne vor Kunstner til Deel, er
vel i det Enkelte, med Hensyn til hans Kunstnerliv, Noget
mindre mærkeligt; men afgiver dog i sin Masse et Bidrag
til at kjende Samtidens Anerkjendelse af hans Kunstnerrang.
Ved Beskrivelsen af Thorvaldsens Arbelder foelte jeg
snart, at det derved alene ikke vilde være mig muellgt, at
vække en levende Forestilling om deres betydningsfulde Skjdnhed.
O g , da dertil kom , at hans tidligste Arbeider, som kun ere
til i Gibsafstobninger, staae Forgængellgheden saa næ r, og
at desuden

et stort Antal af hans

senere,

berommelige

Værker neppe endnu ere aftegnede og altsaa kun kjendte af
dem , som have været saa lykkelige, at kunne see dem i Rom,
ansaae jeg det som et fortjenstligt Foretagende, ved denne
Leillghed at opbevare et samlet Billede af hans hele Kunstnerliv.
Herfra har jeg dog undtaget Busterne, deels fordi deres Antal
belober sig til henved 2 0 0 ,

deels fordi blotte Omrids af

saadanne vilde være til liden Vinding.
Jeg overdrog det derfor til adskillige Kunstnere, deels
i R om , deels i Kiobenhavn, at tilveiebringe en fuldstændig
Samling af Omrids efter Thorvaldsens Statuer og Basrelieffer.
At Man ved nogle faa af disse har maattet tage sin Tilflugt
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til Blade af de ovennævnte Kobberværker, er tildeels skeet
af Nødvendighed,

forsaavidt som

de originale Forbilleder,

deels afsendte til deres Bestemmelsessteder, deels hensatte og
skjulte, ikke vare tilstede for Tegnerne; Hovedsagen kunde
dog efter Omstændighederne ikke være i de vedfoiede Omrids
at levere egentlige Kunstværker, men kun Midler, hvorved
Compositioneme kimde blive mere anskuelige.
Kobberstikket er besorget af unge danske Kunstnere,
som deels allerede tidligere havde offret sig denne Kunst,
deels have lagt sig derefter, for at kunne deeltage i dette
Værks Udstyr, og, som jeg haaber, at mit eget Arbeide i
det Væsentligste vil fyldestgjöre billige Fordringer,

saaledes

troer jeg ogsaa, at Deres %dl svare til Forventningen.
At dette Værk er udgivet forst i Thorvaldsens eget
Födeland, skyldes fornemmeligen den Velvlllie, hvormed den
forudgangne Indbydelse til Subscription er bleven modtaget i det
danske Publikum, hvis Folelser for den navnkundige Landsmand
og den elskeligste Kunstner derved paa det Glædeligste er lagt
for Dagen.

I

Begyndelsen af det attende Aarhundrede var

Thorvald Gotskalksen *) Provst i Myklabye ved Skagafiord paa Island.

Ham fodte hans Hustru i Aaret

1740 2) en S o n , som efter Faderen blev kaldet Gotskalk Thorvaldsen, hvilken, da han voxede til, lagde
sig efter Billedskjæreriet og reiste til Kiohenhavn,
for der at söge sit Levebrod ved denne Haandtering.

I Kiohenhavn

giftede han sig m ed en

Præstedatter fra Jylland, navnlig Karen Grönland,
som i Aaret 1770 ^), den 19'»* November s ), blev
Moder til den Kunstner, hvis faa, bekjendte Livs
omstændigheder og mange beundrede Værker ere
Gjenstande for disse Optegnelser.
Faderen, som dengang var i den forste Mand*
domsalder, sogte sin lille Families

Underhold ved

1770.

i Træ at skjære alskens Ornamenter og arbeidede
som Billedhugger paa de private Skibsværfter i Kid
benhavn, m en var ingenlunde Kunstner.
D e tidligste Efterretninger om Sdnnen, Bertel,
ere opbevarede
mænds Erindring.

i adskillige

gamle Skibstdmmer-

A f dem er det fortalt, at de

heel vel erindrede, hvorlunde den sm ukke, lyshaarede Dreng ofte kom at besdge sin Fader paa
Byggepladsen eller i Huggehuset, og at han var af
holdt af A lle, som saae ham.
D et synes ikke, at Forældrenes tarvelige Kaar
have levnet Noget til Sdnnens Opdragelse og U nderviisning, men dog maa han allerede i sit ellevte
1781.

Aar have yttret Anlæg for Tegning, eftersom en
Ven af Huset skal med Iver have drevet paa, at
Faderen dog skulde tilsidesætte alle de Betænkelig
heder , han fandt’ ved at lade Drengen besdge Kunst
akademiets Skoler
I Aaret 1781 fik han saaledes Adgang til Aka
demiets fdrste Frihaandsskole.

Hans fdrste Lærer

var H ans Cleo, m en det er rimeligt, at han allerede
hjem m e, og maaskee af Faderen selv, har nydt
den fdrste Underviisning, eftersom han strax efter
det fdrste Aars Forldb opflyttedes til den anden

Klasse *), hvor han af en Lærer, ved Navn Emst
Heinrich L öffler, hiev underviist i Figurtegning.
Udentvivl har det været Gotskalk Thorvaldsens
Hensigt, i Sonnen Bertel at opdrage sig en Med
hjælper i Haandværket, thi allerede paa denne Tid
maatte Drengen i sit trettende Aar gaae Faderen

1783.

tilhaande ^), saa at denne, efter gamle Folks Si
gende, nu forst vovede at paatage sig Udforelsen
af Figurer til Skihsgallioner og altsaa rimeligviis
hertil har benyttet Sonnens Fremgang i Tegne
kunsten.
Der fortælles desangaaende, at B ertel,

som

dagligt bragte Mad til Faderen paa Skibsværftet,
jevnligen tog hans Arbeide i Ö iesyn, og var det
ham ofte saalidt tilpas, at han, uden at tale derom,
greb Meiselen og rettede paa Figurerne, medens
Faderen var kaldet bort til sit Maaltid.
Saaledes hvedes allerede tidligt Drengens Oie
for Skjonheden i Formerne.
I Akademiets anden Klasse synes han enten
at være standset ved Omstændigheder, som ere os
uhekj endte, eller maaskee tilbageholdt i længere Tid
for den storre Grundigheds Skyld.
henved tre Aars Forlob

Thi forst efter

opflyttedes han til den

V785.

saakaldte Gibsskole, hvor förstegang Afstöbninger
af Antikkerne stilledes *ham for Öie til Aftegning.
Men efter eet Aars Underviisning i denne Skole
1786,

opflyttedes han i Aaret 1786 n ) til M odelskolen, et
Tidspunkt i hans Kunstnerliv, som er mærkeligt,
deels fordi han her begyndte at danne i Leret,
deels ogsaa fordi han,

der siden som fuldendt

Kunstner altid var Naturen tro, her forst begyndte
at studere det Nögne.
Billedhuggeren Wiedewelt var dengang Aka
demiets Directeur, m en Abildgaard, som paa samme
Tid var Professor ved M odelskolen, synes at have
været den iblandt Akademiets Professorer, der fulgte
den unge Kunstner med störst Opmærksomhed, og
efter hvem

Thorvaldsen i sine tidligste Arbeider

mest har dannet sig.
Efter det

forste Aars Forlöh

vandt Bertel

Thorvaldsen Akademiets fdrste Præmie, den mindre
1787.

Sölvmedaüle ^^).
Allerede hos Drengen viste sig den rolige og
dybsindige Alvor og det skjönne indre L iv, som
sid en ,

efter hans Udvikling, er bleven ham saa

egent.

Han talede kun lid et, og hans Svar vare

korte og bestem te, og, ligesom de nu ikke sjeldent

ere lidt epigrammatiskt spidsede, vare de dengang
ofte i deres ligefremme Naturlighed pudseerligt træf
fende.

Naar han stod ved sit Tegnebrædt, var han

saa taus og (wdknap, at han sjeldent svarede med
Ja eller N e i, naar han kunde lade det være n ok , at
nikke eller ryste m ed Hovedet.

Forlangtes hans

Raad eller Hjælp ihenseende til en T egning, da
svarede h an , efter et hurtigt, m en let opfattende
Blik paa Sagen, blot ved at pege m ed Fingeren.
Men m ed alt dette forbandt han , efter en Jevnaldrendes Fortælling, en ualmindelig hoi Grad af
Blidhed og Godmodighed.

Med en kjærlig Sjæl

levede han i sit Arbeide, m en hvad der laae uden
for den Kreds, hvori hans Tanker bevægede sig,
var ham ligegyldigt og fremmedt.

Hans Tegninger,

hvis Contourer vare saa svagt angivne, at de næsten
ikke vare synlige, gjennemfdrtes m ed den samme
rolige Flid fra Hovedet og indtil Taaen.
Han var nu i sit 17“^®Aar, og paa denne Tid,
da han concurerede til den mindre Sdlvmedaille,
forherededes han just til Confirmationen hos Provst
H ijy e r y tå Holmens Kirke

Han sad langtnede

mellem de andre fattige Drenge og udmærkede sig,
efter hans egen Fortælling, just ikke ved sine Kund-
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skaber.

Engang skete det her, at Provsten, hvis

Broder var Akademiets daværende Secretair, blev,
ved at nævne hans N avn , opmærksom og spurgte:
”Er d e t m a a s k e e h a n s B r o d e r , s o m n y l i g t
har v u n d e t M edaillen?”
dertil havde svaret:

”D e t

Og da TJtorvaldsen

e r m i g s e l v ! ” blev

Provsten ved dette Svar saa overrasket, at han satte
ham overst iblandt Drengene og kaldte ham siden
altid ’’M o n s i e u r T h o r v a l d s e n ” — en i sig selv
uvigtig Begivenhed, som her kun anfores, fordi
den har gjort et saa uudsletteligt Indtryk paa den
store, med Æresbeviisninger overoste Kunstner, at
han endnu gjerne fortæller de n, saa ofte Talen er
om hans Ungdom.
Det forste Arbeide af Thorvaldsen, der endnu
er opbevaret **), er, saavidt vid es, et bdet Basre1789.

lief, som han modellerede i Aaret 1789 i Concoursen for den store Solvpræmie.
Dette Basrelief, som vandt P risen, forestiller

T>b. III.

En hvilende Amor,
(2 Fod 4" til 1 Fod 9")

men er dog kun at ansee som et akademiskt Ar
beide , hvilket den unge Kunstner sbgte at give

storre Interesse ved at afbilde Modelfiguren med
Vinger, Piil og Bue.

Med Pilen i den nedhæn

gende venstre Haand hviler han paa den hoire Arm,
og holder i denne Haand sin Bue.
I Hovedets Udtryk og i dets deelte Lokker gjenkjender Man tydeligt A bildgaards Indflydelse og
Veiledning.

Faderen, som mere og mere trængte til Søn
nens Hjælp, altsom Kunstens Fordringer drog denne
fra ham ,

m eente,

da B ertel havde vundet den

store Solvm edaille, at han vel nu kunde lade det
blive herved, og det synes ogsaa, som om Thorm ldsen paa denne Tid har været nærved at lade sig
drage ud af sin Bane.
hrodre,

Men saavel hans unge Kunst-

som ogsaa A bildgaard,

arbeidede ivrigt

m od et saadant Frafald, og han maatte derfor end
nu i adskillige Aar dele sig mellem sit hoiere Kald
og sine sdnlige Pligter.
Han var nu ved Fremgang i Kunsten bleven
sin Fader en vigtig Medhjælper.

Han skar Orna

menter i Træ 15), modellerede Basrelieffer, tegnede
Portraiter, huggede i Steen, alt som Omstændighe
derne fordrede det.

Endnu haves en Uhrkasse i®),
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som han omtrent paa denne Tid har skaaret i Træ,
og iblandt de Arheider i Steen, som Faderen ud
førte ved hans Hjælp, nævnes det Kongelige Vaaben over Indgangen til H of-Apotheket paa Store
Kjöbmagergade og de fire Lover i Runddelen uden
for Frederiksberghave.
i 790.

Da Staden Kiöbenhavn i Aaret 1790 beredede
glade Festligheder for at modtage Kronprindsessen,
Danmarks nuregjerende D ronning, hændte det sig,
at han ved en Reisende fik tillaans et Portrait af
den kommende Fyrstinde.

Efter dette anlagde han

en Medaillon, som han dog ikke vilde fuldende,
forend han selv havde seet den höie Ankommende.
Han forsomte derfor ikke under Indtogets mange
Festligheder at söge hver Ledighed tU at see Kron
prindsessen og var, saa ofte Kongehuset bivaanede Skuespillet, tilstede i Parterret, hvorfra han
indprægede sig de skjonne Træk og udforte saaledes et meget lignende Rillede.

Men at drage

Fordeel af sit A rbeide, det forstod han ik k e; — da
Modellen var færdig, solgte han d en , for at höde
paa en oieblikkelig Mangel, m od en ringe Retaling
til Gipseren Regoli^ som skal have haft en betyde
lig Indtægt derved.
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Et andet Arbeide af Thorvaldsen omtrent fra
denne Tid sees i Kiobenhavn paa den saakaldte
Toldbodbors

i den Eronton, som vender ud

til Amaliegaden.

Dette Basrelief forestiller en sid

dende quindelig Figur, der seer igjennem en Kik
kert , hvorved formodentlig hentydes til den skjonne
og vide Udsigt over Sundet, som dette Sted frembyder.

Dette Værk er fra en T id , da vor Kunst

ner endnu maatte finde sig i , naar det fordredes,
at ai'beide efter en andens Tegning.

En noget æl

dre og paa den Tid meget lovende K unstner, Æ kolai W o lff *®), som skal have haft m egen Ind
flydelse paa Thorvaldsen, har componeret denne
Fronton,

og Thorvaldsen udfdrte den efter hans

Tegning.
Thorvaldsen boede i disse Aar og indtil sin
Udenlandsreise hos de fattige Forældre i et Huus
i Aabenraa.

Om Dagen var han jevnligen beskæf

tiget i Faderens lille Værksted, m en Aftenerne hel
ligede han K unsten, enten i Akademiet eller hos
sine Venner.
I Vinteren 1790, da Akademiets Modelskole
talte

endeel livfulde,

unge Kunstnere,

dannede

der sig imellem disse et Selskab, som ved Sam-
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menskud vilde aabne sig Leilighed til at studere
den quindelige Model.

Blandt disse var Thorvaldsen

en af de ivrigste.
Efterat have anmældt et saadant Selskabs Til
værelse for Politiet, fra hvis Side ingen Hindringer
lagdes dem iveien, leiede de et passende Værelse
og forfattede Love.

Men den storste Vanskelighed

mbdte dem ihenseende til at erholde skjbnne Gjenstande for deres Studium, hvorfor de Ovrige kap
pedes i, hver paa sine Veie at raade Bod paa denne
Mangel.

Men til Beviis for Thorvaldsens Sædelighed

er det fortalt, at ihvormeget end Sagen selv laae
ham paa Hjertet, var han dog ikke at formaae til
at tage nogen virksom D eel h eri, og var ogsaa i
denne Henseende lidet erfaren.

I den forste Vin

ter samledes dette Selskab tre Gange ugentlig, m en
ophævedes derefter, til Thorvaldsens store Bedrø
v else, af Mangel paa Evne til at bestride Udgivtem e.
Men et engere Selskab var paa samme Tid
dannet af Thorvaldsen^ Grosch

Probsthain

og F ritzsch 2 2), og disse fire Venner samledes een
Gang ugentligen for, ved gjensidig Ovelse i at
com ponere, at forberede sig til de forestaaende
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akademiske Concourser.

Ved deres stadige Sam-

menkomstet bleve de sædvanligste Opgaver af det
Gamle og Nye Testamente fremsatte, componerede
og Compositionerne criticerede, og, naar de deref
ter havde nydt et simpelt Maaltid i hverandres glade
Selskab, tilbragte de uforglemmelige A ftener, deels
ved at forelæse Digterværker, deels ved varme og
begeistrede Samtaler, som for det meste dreiede
sig om Kunstgjenstaude.

Thorvaldsen, hvis Natur

det var, aldrig at kunne sidde ubeskæftiget, robede
ved disse Sammenkomster sin Lethed i at opfatte
og fremstille.

Ikke siældent skete det, at, medens

de andre endnu sad i Tale o m , hvorledes den
givne Opgave burde behandles, han allerede havde
sin Composition færdig.

Under deres Samtaler sad

han stille ved Bordet og modellerede i en Leerklump eller, i Mangel deraf, i et Stykke Suurhrod.
Undertiden greh han en Blyant og skizzerede sine
Ideer eller tegnede efter de Gjenstande, som tilfældigviis faldt ham i O iet, og iblandt de mange Pa
pirlapper, der nu bevares som kjære Erindringer
i hans Ungdomsvenners Portefeuiller, skal der ogsaa fra hans Haand være et forbedret Skildt til Tobakscarduser, hvilket han en Aften tegnede,

da
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der just stod en Carduus Tobak foran ham paa
Bordet.
Thorvaldsen var nu i sit tyvende Aar, en Al
d er, hvori han , med al sin rolige Selvstændighed,
dog ved en levende og altid arheidende Aand var
aaben for sine Omgivelsers Indflydelse.

Og det er

derfor ikke uvigtigt, ved at omtale disse Sammen
kom ster, at bemærke, hvorledes Maleren A sm u s
Jacob Carstens

der forst senere modtes per-

sonligen m ed ham paa et hoiere Kunstens Trin i
R om , allerede paa denne T id , skjbndt fraværende,
kan have bidraget til hans Udvikling som Kunst
ner.

D en geniale Carstens havde nogle Aar tidligere

været Elev af Akademiet i Kiobenhavn, m en i sin
Retning som Kunstner ikke fundet sig tilfreds med
de akademiske Forhold og forlod Danmark til Sorg
for alle de D anske, der, tidligere eller sildigere,
havde lært at skatte hans Aand.

Blandt disse var

Grosch en af de ivrigste, og hvad Forurettelser,
der kunne være skete den hortreiste V en, var ham
i disse Aar et Yndlingsthema.

Naturligviis blev

Carstens saaledes ofte Gjenstanden for de fire Ven
ners Samtale, og, da Grosch var i Besiddelse af
endeel af hans Tegninger og Compositioner, bleve
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disse ofte fremlagte som Beviser for Grosch’s Paa
stand, og det er vel at antage, skjöndt det ikke
kan anfores som noget vist, at Thorvaldsen, gre
ben ved Fortællingen om den nævnte Kunstners
Skjæbne og Strid for K unsten, ogsaa er bleven
rort af den A and, som aabenbarer sig i hans Frem
bringelser,
N u nærmede sig i Akademiet Concoursen for
den mindre Guldmedaille, m en ved alle Ledigheder
yttrede Thorvaldsen Ulyst til at tage D eel deri. Det
synes endog, at han paa denne Tid ikke har sögt
Akademiets Skoler eller dog paa anden Maade har
givet Anledning til sine Venners idelige Tilskyn
delse og Form aning; thi siden den foregaaende Vinter
var det en staaende Replik imellem ”de fire gode
Venner i Gronnegaden” : ’’T h o r v a l d s e n !

tænk

p a a C o n c o u r s e n ! ” m ed hvilket Lösen de hver
Aften skildtes fra ham.

Disse Ord have derved

faaet en Betydning i Thorvaldsens L iv ,

og da

Fritzsch i Aaret 1819 atter favnede sin Ungdomsven,
skete dette med detUdraah: ’’T h o r v a l d s e n ! t æ n k
paa C o n c o u r s e n !”

Og han havde ikke heller

glemt den, thi endnu længe erindrede han den ”i k k e
u d e n L e v n i n g e n a f e n k o m i s k S k r æ k **).”
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Ihvor vanskeligt det endog er at begribe, at
en saadan ung Kunstner, som han dengang var,
saa fordringslos, saa reen i sin Kjærlighed til Kun
sten og saa ligegyldig ved al Slags Udmærkelse, tog
sig denne Sag saa nær til Hjerte, er det dog vist,
at han har fdelt en saa hbi Grad af Frygt, at han,
uden sine redelige Venners utrættelige Tilskyndelse,
vistnok havde ladet Concoursen gaae forbi uden at
deeltage i den.
1791.

D en 1“® Junii 1791 samledes Concourenterne
i Akademiets Skoler for at modtage Opgaven, og
derefter, indesluttet hver i sin aflukkede L oge, at
udkaste Skizzen, hvorefter det skulde bestemmes,
om de skulde have Adgang til at udfore deres Skizzer i Concours for Guldmedaillen, eller ikke.

Thor-

Qoldsen har senere erklæret, at det især var denne
Omstændighed, der opfyldte ham m ed Frygt; thi
han skjælvede for den Ydmygelse at findes uværdig
til at concourere, o g , ved at sammenligne hans
egen m ed hans Venners Yttringer desangaaende,
fremlyser d e t , at han paa samme Tid var beskeden
nok til at erkjende, hvorlangt han endnu var fra
at kunne behandle et historiskt Emne til, idetmindste sin egen. Tilfredsstillelse, og stolt nok til
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ikke roligen at kunne finde sig i at tilbagevises,
naar forst han havde nærmet sig Skranken.

Op

gaven var Heliodors Udjagelse a f Tem plet,

efter

Maccah, II Bog 3 Gap. 25-26 V.
Da han havde faaet denne O pgave, siges der,
forlod han sin Loge for at liste sig bort fra Concoursen og var allerede ad en Bagtrappe kommen
ned i P orten, da han der modte en af Akademiets
Professorer ^®).

D e n n e , som ikke havde ventet,

at finde ham her, trængte nu ind paa ham, og, da
han havde faaet hans Hensigt og Grunden dertil at
v id e , opmuntrede han ham saaledes, at Thorvaldsen
skamfuld vendte tilbage, og fuldendte i fire Timer
en Skizze ^®), som svarede til de Forventninger,
Man havde om ham , og efter hvilken h a n , da den
var hieven antagen, i de paafolgende to Maaneder
udforte Basrelieffet

Heliodorus, som udjages af
Templet.
(3 Fod 7" til 5 Fod 6')

Der fortælles paa det anforte Sted i den hel
lige Skrift, hvorlunde det blev Kong Seleucus forraadet, at Templet i Jerusalem eiede umaadelige

Tab. IV.
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Skatte i Guld og Sdlv, og at Kongen derfor ud
sendte sin Rentemester, Heliodorus, som skulde be
mægtige sig disse Rigdomme.

Men, da denne paa

en bestemt Dag med nogle Stridsmænd vilde udfore
Kongens Refaling, faldt Ypperstepræsten Onias ned
for Hoialteret og anraabte Herren om Hjælp imod
Kirkeraneren.

Da skete der et forfærdeligt Syn;

thi der saaes en Hest og paa den en skinnende
Rytter i Guldharnisk, og Hesten rendte m ed Hast
og satte de to fremmeste Fodder paa Heliodorus,
og der saaes to skjonne Væsner i deilige Klæder,
hver paa sin Side af Hesten, og de sloge Heliodo
rus uden Afladelse.
Thorvaldsen fremstillede efter Opgaven det Mo
m ent, da Kirkeraneren forfærdet styrter til Jorden
under Hestens Trin.

Heliodorus har i egne Arme

baaret tven d e, med Penge fyldte, Vaser ud af Skat
kammeret, og disse sees nu henkastede bag ved
ham.

Hans Stridsmænd vige tilbage; den ene hol

der i sin Haand den kongelige Befaling, en anden
skjuler forfærdet sine Oine mod det straalende Syn,
og en tredie griber Vaaben for at gjore Modstand.
Hovedgruppen er fremstillet nbiagtigen efter Skrif
tens Ord.

Rytteren omgives paa begge Sider af
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tvende fremfarende Væsner i rige Gevandter.

D en

ene af disse Figurer synes at forraade, at vor Kunstner
dengang har kjendt R afaels berömte Fremstilling af
dette Emne. Bagved sees Ypperstepræsten Onias, der
knælende anraaber Himlen om Bistand, og hos ham
tvende Præster.

D en almindelige Veeklage i Staden

og i Tem plet, som Skriften omtaler, er til Höire
antydet ved en Q uinde, som jamrende udstrækker
sin Haand og holder sit Barn tæt op til sig.
For dette Basrelief tilkj endte Akademiet ham
derefter, den 15^® Aug. 1791, da Concoursen var
tilende, d e n m i n d r e G o l d m e d a i l l e .
Statsministeren, Grev Chr. Frederik R iÜ ef a f
Rewenüow, der som Æresmedlem af Akademiet havde
haft lieUighed til at höre vor unge Kunstner omta
les og til nu at see hans A rheide, blev saa indtaget
deraf, at han lod Basrelieffet afforme og forbeholdt
sig selv en Afstobning til sit Palais.
lod han det ikke blive.

Men herved

Thon>aldsens redelige V e n ,

den allerede nævnte Historiemaler

W olff,

havde

strax efter Concoursen været betænkt paa, at skaffe
den yngre Kunstner Understottelse og Beskæftigelse
og til den Ende udfærdiget en Subscription, der
især havde til Hensigt, at give ham Ledighed til
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at behandle nogle Emner af Illaden, og denne Subscriptionsliste aabnedes af Grev Rewenüow.
Ved saaledes for Öieblikket at kunne overgive
sig tU sit Studium med större Frihed, valgte han
Illadens 24^® Bog V. 475-89 og fremstillede i et lille
Basrelief
T«b V.

Priamus og Achilles.
(2 Fod 1" til 2 Fod 5")

Efterat Achilles havde tilfredsstillet sin harm
fulde Sorg over Patrokles’s D öd ved at nedlægge
Rektor og at slæbe hans Liig om kring, Vennens
Grav, nærmede den nedböiede K ongeolding, ledsa
get af H ermes, sig i Nattens dybe Roe Achilles’s
T elt, for at tilbyde kostelige Gaver for sin elskede
Sons Liig.
I dette Basrelief, hvor det nedhængende Teppe
betegner Indgangen til T eltet, sees den indtrædende
Konge at falde Achilles tilfode og at lofte det kro
nede Hoved bonligt imod ham.

Bort ved at see

Faderen til de mange nedlagte Sönner for sine
Fodder, reiser Helten sig og fatter den Bedendes
Haand i sin , idet han veemodigt og beklagende hæ
ver den H ö h e, for at lægge den tröstende paa 01-

19
dingens Skulder.

Bagved Bordet antyde tvende Op

vartere det endte Maaltid.
Dette Basrelief, som m ed Hensyn til en se
nere Behandling

af det samme Emne har en

særegen Interesse, henstod uanse et indtil Thorvald
sens Afreise fra Kiobenhavn, da en af hans Ung
domsvenner

udbad sig det til en Erindring,

Det findes nu opbevaret i Kunstakademiets Samling.

Da den preussiske Billedhugger, Professor Gott
fried Schadow paa sin Beise fra Stokholm i Aaret
1792 opholdt sig i K iobenhavn, og der var bleven
optaget til Medlem af Akademiet, modellerede han
for Receptionen et Basrelief, Bacchus og A n adn e
Abildgaard^ der, som Professor ved Modelskolen,
allerede længe havde fulgt Thorvaldsen

med

al

tid stigende Opmærksomhed, skal ikke have væ
ret synderlig tilfreds med det nævnte Receptionsarheide af Schadow og opmuntrede derfor, efter
hvad Man har fortalt, sin Yndling til, i et Basrelief
af samme Störreise og behandlende en lignende
Gjenstand, at vise sig for Akademiet.

Thorvaldsen

fulgte, vistnok mere for at foie sin Lærer, end for
at indlade sig i en Veddestrid ^®), denne Opfor3*

1792.
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fordring og modellerede i Aaret 1792 3i) et Basre
lief, hvilket af A bildgaard hlev i Akademiet frem
stillet som Sidestykke til Schadows.
Dette Arbeide fremstiller

Tab. VI.

Herkules og Omphale.
( l Fod 7' til 2 Fod)

Da Herkules, efter det delphiske Orakels Raad,
af Merkur var solgt til en treaarig Trældom hos Ly
diens Dronning, Omphale, hlev han ved hendes El
skovskunster saaledes hedaaret, at han i den Grad
henfaldt til Blodhed og Quindagtighed, at han tog
hendes Rok og spandt, medens hun berøvede ham
Köllen og den nemeiske Lövehud.
Dette Sagn, som hyppigt har været Gjenstand
for Oldtids Kunstneres Behandling, har Thorvaldsen
her fremstillet ved at afbilde den stærke Helt blödagtigen henstrakt paa det vellystige L e ie , med Haandrokken i sin höire og omslyngende den Elskede
m ed venstre Arm.

Omphale, der sidder ved hans

Side med sin Arm over hans Skulder, drager Traaden af Rokken, som han holder.

Med den tunge

Kölle i venstre Arm hviler hun paa det udbredte
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Loveskind, medens han vellystigen er halvt indhyl
let i hendes rige Klæder.
Det næste Aar aabnede den unge Kunstner
en skjonnere Veddestrid.

179.3,

D en store akademiske

Concours var atter forhaanden, og Thorvaldsen kunde
n u , efter en mærkelig Fremgang i K unsten, roligere
end sidst, lade sig indelukke i Logen, for der at
udfore sin Skizze.

Opgaven var taget af Apostler-

nes Gjern. 3 Cap.

Petrus som helbreder den
Værkbrudne.
(3 Fod 9" til 5 Fod 6")

Ved

Templets D o r ,

hvilken kaldtes

”d e n

s k j o n n e ”, fortæller den hellige Skrift, var frembaaren en M and, som fra Moders Liv af havde væ
ret halt.

Da han saae Petrus m ed Johannes at ville

gaae ind i Tem plet, bad han om en Alm isse, men
Apostlen saae stivt paa ham og sagde: See paa Os!
og der han nu saae paa dem, fordi han m eente,
at de vilde give ham en A lm isse, greb Petrus hans
hoire Haand og sagde: Sölv og Guld haver jeg ikke,
m en det jeg haver, det giver jeg dig! I Jesu Chri
sti Nazaræi Navn! staa op og gak! Og strax bleve

Tab. m
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hans Been og Ankler stærke, og han reiste sig, og
alt Folket, som det saae, lovede Gud.
A f denne skjdnne Fortælling har Kunstneren
valgt det Oieblik, da Petrus, tillidsfuld til det ISavn,
ved hvilket ham var givet saa stor en Kraft, talende
lofter den hoire A rm ,

griber den Værkbrudnes

Haand og byder ham at staae op.

Johannes, om

hvis Skulder Petri Arm , ved deres stille Gang til
Tem plet, synes at have hvilet, staaer nær hos og
lægger med Deeltagelse sin Haand paa den Syges
Skulder.

Allerede spoeres Helbredelsen i den Lig

gendes Overkrop; hans hidtil krafteslose Been hæve
sig, og i hans Aasyn ligger Udtrykket af Tillid og
Taknemmelighed.

De Forhivandrende standse for

at see til; en aldrende Mand lægger sine Arme over
kors og griber sig forventningsfuld med den venstre
Haand om Skjæget.

Et lille Barn, som hviler paa

en hosstaaende Moders A rm , rækker Haanden ud
efter nogle Hdns, som en forbigaaende Quinde bæ
rer til Offring i Templet.

Bagved Apostlene tilhoire

sees en lille D reng, som fortæller en blind Olding,
hvis Forer han er, at de hellige Mænd, som hel
brede Halte

og Blinde,- ere i

Nærheden.

D en

Gamle flytter derfor urolig, dog forsigtig, Foden,
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for af Drengen at fores hen til dem, ved hvem
han haaber at gjenvinde Dagens Lys.

I Baggrun

den sees nogle af Templets Tjenere, som hære Lam
og Offerkar til Helligdommen.
Da Thoivaldsen i Sommermaanederne havde
udfort dette Basrelief, fremstilledes det i Akademiet
og tilkjendtes

den

store

G u ld m ed aille,

den

14^* August 1793 3 2).
En af de væsentligste F ord ele, som Akademiets
store Guldpræmie kunde bringe den unge Kunst
ner , var det treaarige Reisestipendium , hvortil denne
Udmærkelse giver Adkomst.

Men dette Stipendium

var fortiden ikke ledigt, og Man ansaae det desfor
uden for at være gavnligt, om Thorvaldsen fdrst i
nogle Aar forberedede sig til Reisen ved at bbde
paa, hvad en mindre omhyggelig Skolegang nu mere
og mere lod savnes hos ham.

Til denne Hensigt

skjenkede Akademiet ham derfor i de to paafolgende Aar en Understøttelse ”t i l h a n s S t u d i e r s
F r e m m e 33)”
Og dertil erhvervede han sig endvidere paa
denne Tid et anstændigt Underhold ved at give
Tegneunderviisning, ved at modellere

eller tegne
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Portraiter og ved undertiden at arbeide for Bog
handlere.
Tegneunderviisningen aabnede ham , en elsk
værdig Y ngling, venskabelig Optagelse i adskillige
af de meest dannede Familiekredse, og disse Bekjendtskaber tilbod ham nu og da Ledighed til Er
hverv ved at tegne Portraiter.
der fra

A f saadanne Arbei-

hans Haand findes i adskillige Familier

smaae Portraiter, der sædvanligen ere tegnede paa
Pergament og overlagte med en svag Tinte af VandT«b. vm. farve.

Et saadant, hans eget Portrait ^*), tegnet

af ham se lv , har bevaret os Billedet af ham i hans
24'*« Aar.
A f hans modellerede Portraitmedailloner ere
endnu adskillige opbevarede

og fire Vignetter til

S u h m s n o r d i s k e F o r t æ l l i n g e r ^6), til H a s t e s
T h alia

og Skuespillerinden Md. Rossings Por

trait i R a h b e k s P r o s a i s k e

Forsdg

ere i

Literaturen Mindesmærker om ham fra denne Tid.
Han synes saaledes at have bevæget sig friere
og i en stbrre Kreds udenfor sin Families trange
Forhold.

Ved adskillige ældre Kunstbrbdre, Me-

dailleuren GianelU

Arohitecterne F riis

og

Schmidt **) og Maleren Probsihain, indførtes han
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omtrent paa denne Tid i det D a n s k - D r a m a t i s k e
L i t e r a i r e S e l s k a b , hvor der i muntert Vennelag
aabnedes ham en for hans Aand vistnok frugtbrin
gende Omgang med Mænd som AbraJiamsorif Rahbek,

H . Steffens og T haarup, blandt hvilke han

ved sin Charakteers Elskværdighed, ved sin Genia
litet, som ogsaa ved den Udmærkelse, han havde
nydt i Akademiet, hævdede sin Plads.

I dette Sel

skabs glade Sammenkomster og lystige Pokulationer
tog han gjerne Deel; dog synes den stille Genius
ogsaa her at have siddet ved hans Side og at have
gjort ham mere til Beskuer og Iagttager, end til
overgiven Selskabsbroder
Han erindres i denne Tid uadskillelig fra en
stor H und, — hans store Kjærlighed til Dyrene er
ham endnu et Særkjende — og da denne engang
havde bidt en utaalmodig Creditor, blev det længe
en staaende Spdg mellem hans Venner, at bede
ham om Hvalpe af den fortræffelige Hund, som
kunde bide Creditorer.
I sit Udvortes iagttog han en Velanstændighed,
der for dem , som besogte ham i det fattige Hjem,
skal have staaet i en paafaldende Modsætning til
hans Families huuslige Forhold.

Undertiden bekla-
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gede han sig over, at maatte modtage saamange Be
søg, da hans Arbeidskammer dertil var saa uskik
ket; m en , da engang en af hans Venner tilbod ham
et Værelse hos sig, afslog han det paa Grund af,
at det kunde syn es, som om han foragtede sine
fattige Forældre.
Om hans Qiarakteer som Yngling hores af
hans Jevnaldrende forskjellige M eninger, fordi hans
ualmindelige Væsen er blevet opfattet forskjelligt af
de forskjellige Iagttagere.

Medens nogle forklare

det stille drdmmende Sind og den dybsindige Taushed som grundet i hemmelig Kummer over Fami
liens trange Kaar

angive Andre en hoiere, og

ved hans senere Udvikling mere retfærdiggjort, Aarsag.

Thi vel er det sandt, at Nddtbrftigheden var

hans Ungdoms strænge Ledsagerinde, o g , at hun
hvilede m ed tung Arm paa hans Skulder; men
hans dybe Kunstnerblik dvælede tankefuldt paa den
foranUende G enius, og han gav derfor liden Agt
paa, om han traadte paa banede eller ubanede Veie.
Deri synes imidlertid Alle at være enige, at
han staaer for deres Erindring som en elskelig, i
sig selv fordybet, ung Kunstner, hvis forklarede
••
lyseblaae Oie prophetiskt viste som i et Speil, hvad
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han engang i Kunsten skulde aabenbare, o g , at
han hverken kunde siges at være beskeden eller
forfængelig, m en at han elskede sin Genius frem
for Alt
Hvad hans Dannelse angaaer, da er det sagt,
”at han voxede op , saa ganske overladt til sig selv
og den gunstige N atur, som det vel er muligt at
tænke sig et M enneske, fodt i en civiliseret Stat **).”
Vistnok har den Underviisning og den Opdragelse,
han har n y d t, ikke kunnet give ham d et, som Man
i Almindelighed forbinder ved Begrebet af D annelse;
men Man er maaskee dog i denne Henseende gaaet
for vidt og h ar, — som det ofte sk eer, — efter at
han havde hævet sig til en udmærket Rang som
Kunstner, fundet et Slags Tilfredsstillelse i at til
lægge hans lykkelige Natur A lt, for ligesom at hæve
ham tU et saameget höiere Standpunkt ved at sætte
hans Udspring saa lavt som muligt.
Af Sprog kj endte han vel ikke andet end sit
eget — endnu kjender han neppe noget correct; —
m en ubegribeligt er det for den, som til dette Arbeide har benyttet et stort Antal af hans egenhæn
dige Breve *®), at höre forskjeUige, iovrigt Trovær
dige, fortælle, at han , som Medlem af det nævnte
4*
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dramatiske Selskab, engang er traadt frem i Alcadens R olle,

da der spilledes Barberen i Sevilla,

uden at kunne fremfbre de to Replikker, han havde
at sige, fordi han, — hvilket Man derved troede at
have opdaget, — ikke havde kunnet læse den skrevne
Rolle.

Antageligt synes imidlertid denne vistnok

ikke exempellbse dramatiske Begivenhed at kunne
forklares, enten ved hans geniale Uefterrettelighed,
eller ved den samme ugm ndede Sjæleangst, der
drev ham fra Concoursen for den mindre Guld
præmie.
At han i sine fbrste Ungdomsaar har lært min
dre ved Skoleunderviisning, end der læres i Almin
delighed , er uden for al T vivl; m en paa den anden
Side er det ligesaa v ist, at han med en ualmindelig
Lethed har maattet forstaae at indhente, eller idetmindste at hbde paa, det Forsbmte.

Senere tvivler

vel Ingen, der saae hans Værker, o m , at jo den,
som plastiskt fortolkede Homer og opfattede Hemme
ligheden i det meest dannede Folks K unst, den
Aarhundreder forgjæves havde

eftersporet,

idet-

mindste maa have været i Besiddelse af den Dan
n else, som er den hoieste og skjbnneste Gjenstand
for liv e t.
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Da i Aaret 1794 Palaierne paa Amalienborg

1794.

efter Slotsbranden skulde istandsættes tU Beboelse
for den Kongelige Fam ilie, blev det A bildgaard
overdraget at decorere Arveprinds Frederiks Palais,
og ved

den Ledighed aabnede han sin Yndling

en Vei til Ovelse og Erhverv.
Af dette Palais Billedhuggerarheider har Thorvaldsen efter A bildgaards Tegning modelleret de
tvende Basrelieffer: A a r s t i d e r n e og D a g s t i d e r n e ,
som smykke Spisesalen; endvidere har han tU et
andet Gemak modelleret to Muser

en T erp si-

c h o r e og e n E u t e r p e (e Fod), hvdke ere de fdrste
os bekjendte Statuer fra Thorvaldsem Haand.

Frem

deles findes i Nitscherne paa dette Palais Hoved
trappe tvende

Figurer

(5

Fod 9"),

der

almindeli-

gen benævnes M user, skiondt de som saadanne ere
lidet charakteriserede.

Ved disse Arbeider er det

særegent, at d e, uvist af hvilken Grund, ere ud
forte ])aa en ganske usædvanlig Maade.

D e ere

nemlig ikke, som sædvanligt skeer, fdrst modelle
rede i Leret og derefter afstobte i G ips, m en alla
prim a modellerede, eller rettere, opmurede fra Fo
den af med Steen og Stucco, en Maade, som , for-

Tabb.
X I. & X II,
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medelst Stuccens hurtige Indtorren, medforer mange
Vanskeligheder.
Da derfor den svenske Billedhugger, Prof.
Sergel, som paa den Tid var i K iöbenhavn, hörte
tale herom , lod han sig en Dag fore til Palaiet,
o g , da han med Forundring havde seet Arheidet,
spurgte han af et Slags Galanterie den unge Kunst
ner:

’’H v o r l e d e s

m e d at g j o r e

bærer H e r r e n

saadanne

sig

da a d

sm u k k e F igu rer?”

Thorvaldserif som m ed Skrabejernet i Haanden var
traadt hen ved Siden af sit Arbeide, svarede, laconiskt som sædvanligt, og idet han viste ham Skrabe
jernet: ”M e d d e t t e . ”
179 i ) .

Da den toaarige Understottelse, som Akade
miet i Aaret 1793 havde skjænket ham , var udlø
ben, foretog Thorvaldsen den tidligere nævnte Omarbeidelse

Tab. X in .

af Basrelieffet

Numa og Egeria.
( l Fod 6 ' til 2 Fod)

Kildenymphen Egeria underviste ved natlige
Sammenkomster Numa Pompilius i at grundfæste
Romerstatens Vælde ved gode og vise Love.
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D en kronede Konge sidder beskæftiget med
at optegne Egerias Raad paa en Tavle, som han
holder

i

sin venstre A rm ;

den sivhekrandsede

N ym phe, m ed Kildeurnen ved sin venstre Haand,
viser med den hoire paa Tavlen, hvorledes han
skal nedskrive det.
Dette Basrelief indsendte Thorvaldsen 1795 til
Akademiet med Begjæring, endnu et Aar at maatte
nyde den ham tilstaaede Understøttelse.

D en blev

ham bevilget, og ved samme Ledighed modtog han
Akademiets Lofte, at erholde det Reisestipendium,
som næste Aar vilde blive ledigt.
I det sidste Aar for Afreisen fra Danmark op
fordredes Thorvaldsen af Grev Rewendow og A h ildgaard til at modellere en Buste a f Statsministeren
Petrus A n dreas, Greve a f Bem storff.

D enne Op

fordring synes han at have fulgt ugjerne, thi, uden
at have seet Ministeren eller at kunne faae Adgang
til ham , skulde han udfore Busten efter et Malerie
af Juel.

Imidlertid begyndte han derpaa for ikke

at stdde sine V elyndere; m e n , for dog i nogen
Maade selv at see og at arbeide efter Naturen, be
nyttede han Ledigheden, naar B em storjf gik igjennem Cancellie-Corridoren, til at gjdre sig bekjendt
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med hans Træk.

Paa denne Maade var Busten næ

sten bleven færdig, da A bildgaard en Dag besdgte
ham for at see den.

A f en Ven af Thorvaldsen

er det fortalt, at, da A bildgaard, ikke ganske til
freds m ed Ligheden, greb Pousseerstokken for at
rette et Træk ved M unden, var det kun m ed Ndd
og N ep p e, at vor unge Kunstner undertrykte sine
Folelser, ved saaledes at see sit Arbeide angrebet
af fremmede Hænder; m en at han derefter ligesaa
lidt kunde skjule sin Glæde, da han ved A b ild gaards Rettelse havde seet en nærmere Lighed at
fremkomme.
Der blev nu sorget for, at Thorvaldsen kunde
faae Leilighed til at vise Grevinde B em storff den
færdige M odel, og da hun m ed uendelig Glæde
havde takket ham for denne Overraskelse, kom
«•

hun Kunstnerens Onske imdde ved

at anmode

sin Gemal, om at skjænke ham nogle Oieblikke,
for at han kunde fiildende Busten efter Naturen.
Efterat

Thorvaldsen var kommen til Rom,

modtog han en Afstøbning af M odellen, efter hvil
ken han udfdrte Busten i Marmor.

I Aaret 1798

ankom den til Kiobenhavn, og den findes fortiden
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opstillet i Landhuusholdnings Selskabets Locale i
Hoiesterets Forsal.
I Aaret 1802 udfdrtes den andengang ifdlge
Bestilling af Fam ilien, og dette Exemplar er forskjelligt fra det førstnævnte derved, at det er uden
Drapperie.
Endnu fdrend Afreisen fra Kidbenhavn m o
dellerede Thojvaldsen efter denne Buste en Medaillon, som benyttedes til Avers af den Bernstorffske
Medaille.

A f denne Medaillon findes endnu adskil

lige Afstdbninger i Kidbenhavn.

Paa samme Tid,

som han modellerede denne B uste, var han ogsaa
beskæftiget m ed en anden ®®), nemlig Etatsraad
T yge R othes, hvoraf ligeledes Modellen sendtes til
Rom og udfdrtes i Marmor under hans fdrste Op
hold der

I Aaret 1796 s 2 ) erholdt han det

a k a d e m i s k e R e i s e s t i p e n d i u m , 400 Rbd. D. C.
aarligen i tre Aar, under Forpligtelse, hver sjette
Maaned at indsende en Beretning til Akademiet og
efter to Aars Forldb et Prdvearbeide, — Betingelser,
som han paa det ndiagtigste opfyldte ®^).
Lidet erfaren i Pengesager, troede han sig nu
i en saadan Velstand, at han nok maatte kunne
dele den med en god Ven.

Han gik derfor til

1796.
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F iitzsch , som paa den Tid ikke havde Udsigt til at
kunne komme udenlands, og tilbod ham det halve
Stipendium , i den O verheviisning, a t, hvis han
vilde folge m ed , saa vilde der være nok for dem
Begge.

Men F ritzsch , altfor ædel til at ville benytte

sig af sin Vens hlinde Godmodighed, foreholdt ham
derimod alvorligen, at h a n , ved at modtage Stipen
diet, ogsaa havde paataget sig et Ansvar for hen
sigtsmæssigt Brug deraf, og modtog kun dette Træk
af Thorvaldsens Venskab i et erkjendtligt Hjerte.
D et var nu Thorvaldsens P lan, at reise over
Dresden og W ien og paa sidstnævnte Sted at op
holde sig i nogen T id , for der at lade Tsig undervise
i det Italienske, forend han gik over Alperne.
M en , da han i Foraaret 1796 heredede sig til Rei
se n , faldt han i en Sygdom , som gjorde ham det
smerteligt at kjore, og da dertil kom , at Krigsuro
lighederne paa den Tid gjorde Reisen igjennem
Tydskland vanskeligere, raadede hans Venner ham,
at ansoge Admiralitetet om Tilladelse til, at maatte
folge m ed den kongelige Fregat, T h e t i s , som just
udrustedes for at gaae til Middelhavet.

Thorvaldsen,

svækket og nedstemt ved Sygdom m en, overlod dette
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ganske til sine Venners Godtbefmdende, og ved de
res Bestræbelser udvirkedes ham denne Tilladelse.
Da alt saaledes var bragt istand for ham , glæ
dede han sig meget derover; m en hans Moder,
hvis udtrykte Billede han var, og som han elskede
med

barnlig

O m h ed ,

laae ham

nu

tungt

paa

Hjertet.
Da han derfor sidstegang havde favnet sine
elskede Forældre og taget Afskeed med sit kjære
H jem , besogte han paa Veien til Skibet sin Ven,
Ulstrup

og overdrog ham et Ærinde til Mode

ren , rimeligviis meest for at han i denne Time
skulde forsoge paa at berolige hende.
Sorg grændsede til Vanvid.

Men hendes

Alle Trøstegrunde vare

forgjæves, o g , da Vennen underrettede hende om,
at B ertel havde foranstaltet, at hun hos en bekjendt
Mand kunde finde Hjælp, naar hun maatte behbve
det, fremtog hun en Æske m ed Dukater, hvilken
hendes elskede Son havde givet hende ved Afreise n , m en raabte derhos, at hun ikke trængte til
Noget uden til sin elskede B ertel, som nu skulde
omkomme paa det vilde Hav.

Og under en uop-

hbrlig, hjertegribende Klage fremtog hun af et Skab
en gammel sort V est, som hun uafladeligen kyssede
.5*
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og trykkede til sit Bryst, fordi den havde tilhort
hendes ”k j æ r e , k j æ r e B e r t e l . ”
M en , imedens

hver,

som forsøgte

paa at

bringe hende nogen T rost, maatte tabe sig i veemodig D eeltagelse,

lettede Fregatten Ankeret og

forlod Kiöbenhavns Rhed den 20^® Mai 1796.
Thorvaldsens Venner syn es, i deres Bestræbel
ser for at faae ham til Italien, at have overseet
denne Soereises M öisom meligheder, hvis man ikke
rimeligere kan antage, at Fregattens egentlige Be/

stemmelse har været de m, og maaskee endog den
commanderende Capitain, ubekjendt.
D en unge Kunstner, som fulgte med Fregat
ten i den Forventning, at komme til Livorno eller
til en anden italiensk Havn, maatte nu m ed Taalmodighed finde sig i , afvexlende at udholde Kryds
tog, Quarantainer og Krigsuroligheder.
Fregatten T h e t i s ^®), fort af General-A dju
tant, Capitain F ischer, gjorde nu forst et Krydstog
i Nordsoen for at frede de norske K yster, som foruroligedes af Engelænderne, og dermed hengik de
forste tre Maaneder.

I Begyndelsen af September

passeredes Kanalen, efter en Maaneds Forlob an-
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krede T h e t i s

paa Mallagas Rhed og anlob den

16^® October Algier.
Da Pesten nyligen havde raset h e r , var det
en F olge, at Fregatten kort Tid efter, ved at komme
til Maltha, maatte udholde en stræng Quarantaine.
Disse Dage synes TJiorvaldsen at have tilbragt, efter
Omstændighederne, ret behageligt i Selskab med
de brave Soofficierer, der optog den stille Kunstner
imellem sig m ed m egen Godmodighed.

Fra denne

Tid af haves endnu et lille Portrait af en Söeofficier ^®), hvilket bærer den Paaskrift: B. T h o r 
v a l d s e n f e e . M a l t h a 1796.
Efterat Quarantainetiden

og

de paafolgende

Underhandlinger m ed M altheser-O rdenens Storme
ster vare endte, stak Fregatten atter i Soen, men
bragte endnu ikke den vidtomfarende Kunstner Ita
lien nærmere.

Fregatten gik nu tü Tripolis, for

der at giöre Ende paa de Fjendtligheder, som denne
Stat havde viist m od danske Skibe, og m edens U n
derhandlingerne varede, maatte Thorvaldsen i Natu
rens ophoiede Skuespil see den salte D öd under
Öinene.
En paalands Storm tvang nemlig den 15^* N o
vem ber, den Næsteommanderende

til, imedens
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Capitainen var iland, at kappe Anker og at flygte
tilsöes, og forst efter i flere Dage at have maattet
udholde det haardeste Veir i ram S o e , kom Fregat
ten den 23^* s. M. tilbage under Tripolis.
Imidlertid havde Underhandlingerne iPaschaens
Divan været af den Natur, at Capitainen, paa den
Erklæring, at Man dog kunde vide, at hans Herre
ikke havde sendt ham m ed Kræfter til Middelhavet
for at kjohe eller at betale F reden, havde faaet til
Svar af Paschaen, at en Krigserklæring vilde være
ham ligegyldig, eftersom den hele Bye ikke var en
Kanonade værd, og at han ved at tage paa Landet
vilde vide at sikkre sin egen Person o. s. v.

Efter

denne Erklæring tog Fregatten den danske Consul
og hans Huusfolk ombord og gik atter til Maltha
for der at forvisse sig Ordenens Bistand; m en et
haardt Veir giorde T h e t i s en 'saa stor Skade, at
d e n , efter igjen at have maattet udholde Quarantain e n , skulde kjolhales i en Havn paa Maltha.
Dette blev omsider vor Kunstner for langva
rigt.

Da han erfarede, at Fregatten, naar den var

istandsat, atter skulde tilbage for Tripolis *®), be
sluttede han ,

at söge sig anden Leilighed for at

naae Italien.

Da T h e t i s derfor i Begyndelsen af
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Aaret 1797 afgik fra Maltha,

maatte Thorvaldsen

endnu i nogen Tid vente paa roligt Veir, for med
Spirinalen — en aahen Baad — at gaae til Palermo,
hvorfra han med Paquetten omsider naaede Neapel.
D et stille Liv ombord paa Fregatten i saa lang
en Tid synes at have været lidet istand til at hel
brede en Svagelighed , der allerede fdrend Afreisen,
ligesom ogsaa senere i R om , saa ofte berøvede vor
Kunstner Sindets M unterhed, og da nu dertil kom
Skilsmissen fra de brave Landsmænd, og dette paa
en K yst, hvis Sprog han ikke forstod, saa maatte
han vel fole sig stærkt angrehen af den nordiske
Hjemvee

Opholdet i Neapel var ham derfor

saa lidet glædeligt, at han ’Tdelte sig ved det skjdnne
Parthenopes herlige Kyster ikke lykkeligere, end ved
Barbariets” ®°).
Under disse Lidelser var det nærved, at han
atter var gaaet ombord for at fores tilbage til Dan
mark; m en Undseelsen og en levende Erkjendelse
af, hvad han burde gjdre, holdt ham altid tilbage
og forte ham efter faa Dages Forlob til R om , hvor
han ankom den 8^® Marts 1797 ®i).
Han leiede sig nu et lille Værksted

i Strada

B ahuina, i Nærheden af Teatro d ’A U berti, og ka-

1797.
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stede sig strax over sit Arbeide.

Anbefalet af Aka

demiets Æ resm edlem , Prof. Friedrich Munter^ havde
han fremstillet sig for dennes lærde V en, Georg
Z oega, o g , ihvorvel vor unge Kunstner ingenlunde
vakte nogen Forventning
Kunstdommer,

synes han

hos denne strænge
dog strax ved Zoegas

Raad, at være ledet til det vigtige Studium af den
antikke Kunst.
Han begyndte derfor m ed at copiere efter An
tikkerne.
især.

P ollu x paa Montecavallo tiltalede ham

Han copierede fdrst Busten af denne colos-

sale Figur i halv Størrelse og skaffede sig dernæst,
formodentligen ved Z oega, Tilladelse til at arbeide
i P a la zzo Consulta, hvor han udfdrte hele Polluxstatuen i halv naturlig Stdrrelse ®*).
Endvidere copierede han paa Capitol Busterne
af H om er, Cicero og A g rip p a , hvilke tvende sidst
nævnte han i Ldbet af de to fdrste Aar udfdrte i
Marmor og hjemsendte til Akademiet, hvor de,
tilligemed de nævnte Copier efter P o llu x , endnu
opbevares.

Og foruden disse copierede h a n , om

trent paa samme T id , Busterne af den mediceishe
F en u s, af den vaiicanske A p o lio , af den capitoUnske Ju piter, af M elpomene, A riadne og Sapho ®®).
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Af originale Arbeider nævner han selv

som

det fdrste han fuldendte i R om , Busten i Marmor
af Etatsraad T yge R othe, hvortil han fra Danmark
havde medbragt Modellen.
I Sommeren 1798 var han beskæftiget med at

1798.

udfore en lille Gruppe, som han vilde indsende til
Akademiet, da han hlev forstyrret i Arbeidet af den
romerske F eber, saa at han, da den ufuldendte Mo
del truede m ed at ville falde sam m en, saae sig nödt
til at lade den alforme, som den var ®’').
Dette lille Arbeide forestiller

Bacchus og Ariadne.

Tab. X i y .

(2 Fod)

Efterat T heseus, frygtende Gudernes Vrede,
havde forladt sin Elskede paa Ö en N axos, oplivedes
atter den sorgfulde Ariadne ved Bacchi Kjerlighed.
Kunstneren har efter denne Mythe fremstillet
Viinguden, siddende hos den Elskede.

Idet han

omslynger hendes Midie med den hoire A rm , hol
der han i den udstrakte venstre Haand Pokalen,
hvori h u n , ved kjælent at lofte sin Arm over hans
Skulder, gyder den skummende Viin
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Ved at optælle disse Arbeider, som Thorvald
sen udførte i Lbbet af to Aar, er det vanskeligt at
forklare Grunden til den næsten almindelige T ro, at
han har tilbragt de fdrste Aar i Rom uden synder
lig Beskæftigelse.
Imidlertid synes han ved disse Bestræbelser at
have aftvunget Zoega et gunstigere Omdomme og
vel endog at have vakt hans Opmærksomhed.

At

tilfredsstille ham , var, efter vor Kunstners Sigende,
ikke m uligt, thi ikke alene dadlede han det mindre
heldige i strænge Udtryk, m en selv der, hvor Kunst
neren havde været heldig, hed d et, at dette var
ham ingen Fortjeneste, thi det havde han af Antik
kerne , og paa den anden S id e, dersom hans Arbeide
ikke bar Spoer af Antikken, saa var dette ham Grund
nok til at fradømme det al Fortjeneste.

Ikke desto-

mindre synes Zoega ved sine Raad og strænge For
dringer ihenseende til de græske Mbnsteres Efterlign else, at have haft en hoist velgjorende Indflydelse
paa TAo7va/c?5m5 Udvikling

o g , for at bruge et

af Kunstnerens egne Udtryk, ’’hurtigen at have faaet
Sneen til at smelte ham fra O inene.”
Dette og det følgende Aars krigeriske Optrin,
da Rom afvexlende var et Bytte for franske, russi-

43
ske og neapolitanske Vaaben^ var ogsaa ugunstigt
for den fredelskende Kunstner

Han maatte der

for vel m ed Grund beklage, selv i Rom at mode
saa mange Vanskeligheder for sit Studium, at han
endog fandt det raadeligst at være beredt paa, oieblikkeligt at kunne forlade Rom og afsendte derfor
sine færdige Arbeider, hvoriblandt Bem storffs Buste,
til Danmark
Men en mere oplivende Indflydelse, end vel
den strænge Kunstkritiker endnu kunde have paa
Thorvaldsen, havde Maleren A sm u s Jakob Carstens,
hvis store Aand paa denne Tid losrev sig fra den
endelige Tilværelses mange Trængsler.

Kun i eet

Aar var det vor Kunstner forundt, at nyde hans
frugtbare Omgang, m en i Rækken af de efterføl
gende ophorte Thorvaldsen aldrig at beundre hans
Værker.

Og for at trænge end dybere ind i denne

uskatteerlige Kunstneraand, var det ham et Studium,
ved Siden af Studiet af de antikke Forbilleder, at
copiere endeel af Carstens’s efterladte Tegninger, af
hvilke adskillige endnu höre til Thorvaldsens daglige
Omgivelser
D e tre Aars Reisestipendium var nu i Aaret
1799 udlöbet under saa ugunstige Omstændigheder,

1 799.
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at det vilde have været den unge Kunstner til liden
Nytte, om han efter et saa kort og uroligt Ophold
skulde have forladt Rom.

Han ansogte derfor

om Forlængelse i sin Reisetid, hvilket ogsaa hlev
ham tilstaaet i to Aar, dog saaledes, at han deraf
skulde anvende det sidste Aar til Hjemreisen.
Selv i Kunstnerens Frembringelser spoeredes en
dyb Længsel efter en fredeligere T id , thi han endte
i 800.

Aarhundredet med en G ruppe, forestillende

Freden.
D en bevingede G udinde,
han selv

saaledes beskriver

denne G ruppe, sidder paa Jordkuglen.

Med en Caduceus i den hbire Haand omfavner hun
m ed venstre Arm Rigdoms og Overilddigheds Ge
n iu s, som staaer paa Kuglen ved hendes Side, og
under sine Fodder træder hun Krigens odelæggende
Redskaber.
D et var Thorvaldsens Plan at hjemsende dette
Arbeide, saasnart Sdefarten blev roligere.

Til den

Hensigt blev det afstdbt i G ips, m en synes ved de
Værker, der i den følgende Tid beskæftigede ham,
at være fortrængt, henstillet og forglemt.
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Foraden de allerede nævnte Buster udfdrte han
i Aaret 1800 en Gople i Marmor af R afaels B uste

i

Pantheon, hvilken senere er kommen til Kjobenhavn, hvor den opbevares i Akademiet.
Men i den Skrivelse, hvori h a n , Octoher 1800,
giver Efterretning om disse Arbeider, tilfdier han
endvidere, ”at han ikke har villet nævne adskillige
Arbeider, som han har gjort for O velsen ,” og Rei
sende , som i disse Aar have været i R o m , bekræfte
”at han i sin Kamp med Idealet afhuggede Hoveder
og sonderhrdd Statuer, der allerede tidligere vilde
have udmærket ham meget berommeligt for den
store Hob
Blandt saadanne Arbeider, som han sonderslog, deels fordi de ikke tilfredsstillede ham selv,
deels vel ogsaa, fordi han ikke havde Raad til at
lade dem afstobe, kan Man henregne den P allas,
om hvis Gevandt Zoega med Strænghed erklærede
”at saaledes gik ingen ærbar Quinde klædt i Oldti
den , langt mindre en Gudinde.
Et andet A rbeide, sandsynlig\iis fra denne Tid,
er Skizzen til en M elpomem

(2 Fods') i

hvilken

Fru F r. Brun reddede fra Undergang, og som endnu
findes i denne Dames Samling af Kunstsager.

Tab. xv.
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Endvidere nævnes

tvende Grupper, hvor

ved han skal have vakt ’’Kjenderes Opmærksomhed,”
nemlig A c h ille s, som , efterat have n ed la g den tappre
Am azondronning Penthisilea, hæver hende i Beundring
a f hendes Skjonhed i sine A rm e , og en anden lille
Gruppe:

m us, som holder den f r a Slaget tilbage

vendende M ars Fredens Oliegreen ved Barm en *®).
Begge disse Compositioner beskæftigede endnu
længe, som af det Følgende vil sees, Thorvaldsens
altid arbeidende Aand.
I Efteraaret 1800, da han , som omtalt, var
beskæftiget m ed at udfore B afaels Buste i Marmor,
blev han ved Tanken om den nærforestaaende Hjemreise drevet til at foretage et stbrre A rbeide, hvilket
han duskede i Fædrelandet at fremlægge som en
Frugt af sine Studier i Rom.
Til denne Hensigt valgte han at fremstille

lason,

1 « b . X V I.

(7 Fod 10')

som , efterat han m ed sine Argonauter er landet i
Kolchis o g , ifdlge Pelias’s Befaling, har bemægtiget
sig det gyldne Skind, er i Begreb med at vende til
bage til Skibet.

47
Spydet hviler nu paa hans hoire Skulder, og
over den venstre Arm hænger det gyldne Skind.
M en, forend han forlader Stedet, dvæler han med
harmfuldt Blik paa den nedlagte D rage, — den sid
ste af de mange svigefulde Hindringer, der var lagt
ham iveien , og som han nu lykkeligen har be
kæmp et.
D enne Statue blev i Octoher 1800
i n a t u r lig

Størrelse og beskæftigede

begyndt
ham indtil

April 1801, da Modellen stod færdig i Leer

1801.

Men den tildrog sig ikke nogen særegen Opmærk
somhed , o g , da Thorvaldsen ikke havde Raad til at
lade den forme og afstobe, sbnderslog han ogsaa
den ®3).
Forlængelsen af Reisestipendiet var nu udlob e n , m en Afreisen fra R o m , som fdrst var bestemt
til Foraaret 1802 »*), blev ikke destomindre udsat
indtil Udgangen af næste Vinter i 1803, for at han
kunde tiltræde den i Selskab m ed Z oega, der ag
tede sig til Danmark for at modtage en Ansættelse
i Kiel *^).
Men Zoega forandrede sin Beslutning, og imid
lertid var Thorvaldsen atter bleven grebet af den
Id ee,

der trods alle Omstændigheders Modstand

1802.
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skulde aabne ham Veien til det udødelige Kunst
nernavn.
Jason var atter fremstaaet under hans Hænder
og, ligesom for at tilvriste sig S eieren ,— i o v e r n a 
t u r l i g Størrelse.
180;i

D et var i Januar 1803 ®®) at denne ”den sidst
færdigbi evne Antikke

tildrog sig Kunstneres og

Reisendes Opmærksomhed og Beundring, vandt Zoeg a ’s Bifald ®®), o g , da C arm a var fort hen at see
dette Arbeide, saaledes overraskede ham , at han
maatte tilstaae: ’’Quest’ opera di quel ^ovarie danese
é fa tta in uno stilo nuovo e grandioso
M en, uagtet ”Man i den nyere Tid ikke havde
seet et Værk i saa reen og stor en S tiil,”

— saa

truedes dog dette Arbeide af den samme Skjæbne,
som havde rammet dets Forgjænger.
Dog — tillykke havde han paa denne Tid en
Landsmandinde i R om , Fru Frederike Brun
Ved hendes Hjælp blev han omsider sat istand til at
lade dette Arbeide afstobe, for idet mindste at bevare
M odellen, indtil der muligen kunde aabne sig en
Ledighed for ham , til engang i Danmark at udfore
den i Marmor
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Overost m ed Lovtaler, m en m ed en tom Lomme,
maatte han nu for Alvor tænke paa Hjemreisen.
Hans faa Eiendele vare hurtigen indpakkede,
hans Boger og Kobbere allerede afsendte, og Afreisen bestemt til den næste Morgen.
I den aarle Morgen holdt Vetturinen for Dören,
og Kofferten var allerede surret fast paa Vognen,
da Thorvaldsens Reisefælle, Billedhuggeren H agemann fra B erlin , kom for at lade ham v id e , at han
endnu ikke kunde reise, fordi hans Pas ikke var i
fuldkommen Orden.

Vetturinen skjældede, og Rei

sen blev opsat endnu en Dag.
Og netop paa denne Dag skulde det sk ee, at
en Leietjener forte den rige Banquier, S ir Thom as
H ope, til Thorvaldsens lille Studio, for der at vise
ham en af Roms Kunstnyheder.
H ope, overrasket ved det Indtryk, som Sta
tuen la so n aldrig forfeilede, gjorde Thorvaldsen strax
det Sporgsmaal, hvormeget vel denne Statue vilde
koste, udfort i Marmor, og, da K unstneren, for
hvem det allerede var Fordeel n o k , blot at komme
til at udfore d en , dertil havde svaret, at han vilde
udfore den for 600 Zechiner, indvendte H cpe, at
dette jo ikke vilde være nogen Priis for et saadant
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Arbeide og tilbod, at ville betale den med 800, og
strax at sætte ham istand til at begynde Arbeidet ®3).
Med hvilken Overraskelse har ikke Kunstne
ren modtaget dette Tilbud!

Dette Oieblik var det

afgjbrende i hans L iv, hans Gjenfodelse i Kunsten.
Fra nu af traadte han frem paa sin berbmmelige
Kunstnerbane og hævdede ved hvert nyt Arbeide
end mere den hoie Rang, som selv hans Modstan
dere omsider ikke længer kunne gjore ham stridig.
Om Afreise var der haturligviis nu ikke mere
Tale; hurtigt fik han sin Koffert tilbage, lod Vetturinen reise og deelte med sine overraskede Venner
Glæden over den saa uventede Lykke.
Men endnu i samme Foraar havde han neppe
faaet Marmorblokken reist og. en Scarpelin ifærd
med at forberede Arheidet, fdrend han ved et An
fald af den Sygdom , hvoraf han alt havde liidt un
der det sidste Ophold i Danm ark, blev saaledes
berovet Aandens Munterhed og Kraft, at han for
sin Sundheds Skyld maatle foretage en R eise, der
medtog næsten det hele fdlgende Aar.
Da han derefter kom tilbage til R om , gjorde
hans Formues Omstændigheder ham det nødvendigt,
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at dele sig imellem lason og adskillige nye Bestillin
ger, og saaledes skete det, at denne Statue stod
endnu ufuldendt, da de Franskes Keiser ved Decretet af Mailand, den

Decbr. 1807, udelukkede

Engelænderne fra Italien, og al derværende engelsk
Eiendom confiskeredes.
Thorvaldsen, som ved disse Omstændigheder
indsaae, at han umuligt i de forste Aar vilde kunne
afsende lason, om den endog var færdig, lod der
for saameget hellere dette Arheide vige for nyere
Bestillinger, som han tillige troede, at have Grund
til at befrygte Ubehageligheder, om det erfaredes,
at han var beskæftiget m ed engelsk Eiendom.
Senere, da disse Vanskeligheder hævedes, havde
han tabt Lysten til at fuldfore et A rbeide, so m , ved
hans uafbrudte Stigen i K un sten, nu ikke længer
tilfredsstillede ham i Detail og Udforelse ®*), og
han gjorde derfor H ope det T ilbud, at han for den
samme Betaling v ild e, istedet for la so n , udfore ham
hvilketsomhelst andet af sine senere Arheider, eller
ogsaa, om han hellere vilde d et, et ganske nyt i
samme Størrelse.

Men det er begribeligt, at lason

havde for H ope vn Interesse, som intet andet Ar
beide af vor Kunstner kunde bave.
7*
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Saaledes henstod lason under deslige Under
handlinger i flere Aar; m en Thorvaldsen glemte al
drig, hvad han skylder H ope og bor vel for denne
Sags Skyld ikke dommes strængere af A ndre, end
af den ædle Britte.
Ihvor vanskeligt det endog nu Aar for Aar
blev Kunstneren at fuldende dette Arbeide til sin
egen Tilfredshed, saa var det dog jevnligen en Gjenstand for hans Beskuelse og Overveielse, og ofte
greb han atter Meiselen for at foretage Forandrin
g er, som han ansaae at være fordeelagtige.
I Mai Maaned 1824 traf Forfatteren ham ifærd
med at udfore H ovedet, medens en af hans bedste
Elever arbeidede paa Udførelsen af Vædderskindet.
Ved at see Kunstneren m ed Meiselen paa Heltens
Pande, yttredes, at det maatte dog være ham et
kjært Arbeide at fuldende en Statue, der har en
saa mærkelig Betydning i hans Kunstnerliv.

”N ei,”

svarede h an , idet han lod Armen synke, ”nu fal
der det lidt suurt! Dengang jeg gjorde denne Statue,”
vedblev h an , ’’fandt jeg den god; — den er ogsaa
god endnu; — m en nu kan jeg dog gjore noget
Bedre ®^).”
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Omsider blev lason fuldendt i Udførelsen fra
Mesterens egen Haand og afsendtes i August 1828
til England.

I taknemlig Erkjendelse af den Over

bærenhed, der, ihenseende til Euldfdrelsen af dette
Arbeide, var viist ham af S ir Thom as Hope, sendte
han ham ved denne Ledighed i Foræring Basrelief
ferne A

gerdo lum en, Anacreon og A m o r og Bu

sterne af Fru H ope og hendes tre D dttre, Alt i
Marmor.

Imedens Marmorblokken til lason forbereded es, maatte Kunstneren i Foraaret 1803 vige for de
omflyvende Marmorstumper og bytte Værksted med
sin Scarpelin.

Her modellerede han nu et af sine

berdmteste BasreliefFer.
Han havde valgt, efter Illadens I. v. 345-49, at
fremstille

Achilles og Brisæis.
(3 Fod 7* til 7 Fod 10“)

Agamemnons Herolder, Taltybios og Eurubates,
bleve sendte til Achilles’s Telt for at affordre ham
Slavinden Brisæis.

A chilles, som maatte give efter

Tab. X V n .
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for Overmagten, befalede sin V en , Patrokles, at ud
levere det kjære Bytte og hengav sig selv til harm
fuld Smerte ved Tabet af den elskede Pige.
Kunstneren har h er, i tro Overeensstemmelse
med Digterens Fortælling, fremstillet den rolige og
blide Patrokles som Middelpunktet i denne Hand
ling.

Sagte skyder h an , m ed den venstre Haand

paa hendes Skulder, Pigen bort fra det Sted, hvor
hendes Nærværelse nu kun foranlediger Sorg og Uro,
og i hans Stilling synes det at aahenbare sig, at
han vU, naar kun fdrst hun er horte, vende sig
beroligende til den lidende Ven.

Brisæis folger,

som Digteren siger, ugjerne; hun rækker ikke He
rolden Haanden, m en han tager den.

Veemodig

stotter hun den hoire Haand under Kinden og ka
ster endnu et Blik til sin hedrovede Elsker.

Achil-

les selv er Udtrykket af den heftigste Lidenskabelig
hed; han har afkastet sit Gevandt, trykker d en , i
Vrede knyttede, venstre Haand krampeagtigt mod
Hjertet, og hans mod Himlen vendte Blik gaaer i
Rette m ed hans Skjæbnes Styrer.

Han har henka

stet sig paa Stolen, m en saa uroligt, at Man venter,
at see ham atter at springe op derfra, o g , ihvor
mildt og sig selv betvingende han endog har tiltalet
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de kongelige Herolder, synes dog disse, frygtende
et heftigt Udbrud af hans V rede, at skynde sig der
fra, glade ved det lykkeligt udforte Ærinde.
Dette er Thorvaldsens forste Basrelief i Rom,
og hævede han sig allerede ved lason til Sammen
ligning m ed Canova,

saa viste han sig ved dette

Arbeide som den Förste i den D eel af Billedhug
gerkunsten, hvori Canova aldrig har kunnet gjore
ham Rangen stridig
■

D et forste Exemplar i Marmor blev kjöbt af

Hr. von Ropp til hans Kunstsamling i Mitau i Curland

Et andet Exemplar, hvorpaa han i Aaret

1815 modtog Bestilling af Hertugen af B edford, blev
i 1820 udfort, lidt mindre end Originalen, for pas
sende at kunne anbringes som Sidestykke til Basre
lieffet Priam us og A ch illes,
var bestilt hos ham.

der paa samme Tid

D et findes fortiden opstillet i

Hertugens Sommerpallads i W oburn Abbediet
Thorvaldsen var endnu beskæftiget med Udfø
relsen af dette Basrelief

da den Svagelighed,

under hvilken han allerede i adskillige Aar havde
liidt, nu saaledes tog Overhaand, at hans Venner
m ed Grund maatte befrygte en brat Ende paa det
L iv, der nyfigen havde tydet hen paa en saa skjon
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Fremtid.

Efter’ sine Venners Raad besluttede han

derfor, at overdrage til den friske neapolitanske
Himmel, at bevirke, hvad Lægernes Kunst forgjæves
1804.

havde forsdgt og tiltraadte saaledes i Aaret 1804 en
lille Reise til Neapel i Selskab med Grev A d a m
M okke, hvis Buste han kort iforveien havde m o
delleret.
At Opholdet i Neapel jo dennegang, saavidt
hans Sygelighed tillod d et, har haft en ganske an
den Betydning for ham , end da han forstegang var
I

der, lader sig ikke betvivle.

I Selskab m ed flere

Kunstnere gjorde han Reisen til Ruinerne ved Pesto,
og

den berømte Landskabstegner Kniep

som

deeltog i denne Excurs, har efter Forlbbet af tyve
Aar

endnu

erindret og m ed Varme omtalt vor

Kunstners stille Henrykkelse, da de i Maanens Skin
tilbragte den første Nat mellem disse herlige Ruiner.
Fra Neapel fulgte Thorvaldsen, uden endnu at
fole sig fuldkommen helbredet, med Baron von Schuharih, den danske Gesandt ved del toscanske Hof,
til hans skibnne Villa Montenero ved L ivorno, for
under en kiærlig Pleie at hengive sig uforstyrret til
Omgivelsernes heldige Indflydelse.

Efter Ankom

sten til Montenero fulgte han det Raad, at forsøge
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de Lucchesiske Bade og begav sig derhen, ledsaget af
Baron von Schubarth.

Allerede i saa lang en Tid ad

skilt fra sit Værksted, begyndte han nu h e r , styrket
ved B adene, at yttre Lyst til Arbeide, og i Mangel af
sine sædvanlige Redskaber tog han sig for at skjære
i Træ.

Men Baron von Schubarth^ som havde forud-

seet dette, h avd e, ham uafvidende, sbrget fo r , at
han kunde faae Leer og G ips, naar denne Længsel
indfandt sig, og nu begyndte Thorvaldsen atter at
skizzere.

Der nævnes

vel ikke noget bestemt Ar

beide , som under disse Omstændigheder fremgik
fra hans Haand, m en k u n , at han i en lille, mork
Stue modellerede adskillige smaae Basrelieffer, fore
stillende Genier og unge Bacchanter
relieffer tildroge

sig Opmærksomhed

, hvilke Bashos

endeel

af Badegj esterne, hvoriblandt adskillige tydske og
florentinske Fyrster, der snart fik vor syge Kunst
ner saa kjær, at de om Aftenerne sogte at skaffe
ham en behagelig Opmuntring og Moroe.
Efterat Thorvaldsen med Held

havde brugt

disse B ad e, fulgte h a n , i Begyndelsen af September
1804, m ed Baron von Schubarth tilbage til Montenero.
hvor et Værelse i én nærliggende Bygning blev ind
rettet til hans Studio.
8
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Erkjendtlig for den kjærlige P leie, han her
nd d, foretog han sig liu et Arheide, hvormed han
vilde overraske sin gjestmilde Vertinde paa hendes
Fodselsdag, o g , uagtet det var ham vanskeligt, for
medelst de hyppige Besog at arheide ubemærket,
udfdrte han dog i Lbbet af ni Dage Basrelieffet

Tab. X V m .

Musernes Dands paa Helikon.
(5 Fod til 2 Fod 4")

I Midten paa en liden Fjeldforhöining sees
Gratiernes

skjönne

Gruppe.

I Kreds om

dem

dandse de pieriske M oer, medens A pollo, siddende
tilvenstre, ledsager deres Dands med sin Lyras To
ner.

Digterfuglen, den hellige Svane, skyder sig

ved hans Sang henover de stille Vover.
sen ,

nærmest Apollo, sees Euterpe;

I Kred

hun blæser

Dohheltflöiten og vender sig, dandsende i Svinget,
hen forhi Digterguden.

Foran hende slaaer Terpsi

chore Cymbelen i munter Fremadskriden, og bagved
d isse, seer Man den med Boser hekrandsede Erato.
Tilhöire triner den alvorlige Melpomene frem i den
tragiske Klamys og m ed Masken paa sit H oved; Köl
len er henkastet ved hendes F o d ; m ed höire Arm
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omslynger hun Historiens M use, den roligt frem
skridende og tilbageskuende Clio, som holder Rol
len i sin Haand.

Melpomenes venstre A rm , i hvil

ken hun hæver den tunge Kappe, gribes af den
muntre Thalia, som ved et overgivent Spring
synes at ville opmuntre Dandsen.

Paa sit Hoved

bærer hun Comoediens Maske og over Skulderen
i sin hoire Haand Hyrdestaven.

Nærmest hende sees

Kalliope med Laurhærkrandsen om sit Hoved.

Hun

bevæger sig taktmæssigt og griber med sin hoire
Haand Urånias venstre.

Urania, som kommer til

syne imellem Clio og M elpom ene, bærer Himmel
globen, og hendes Blik er vendt imod Stjernernes
evige Runddands.

Paa hendes Hoved bærer hun

en Sirenefjeder, et Sm ykke, som er blevet samtlige
Muser tildeelt efter deres Strid med Sirenerne.

Paa

den anden Side af Gratierne, bagved Terpsichore,
sees Polyhymnia m ed Lyren.
Efterat dette Basrelief var afstdbt, henstod del
indtil Aaret 1807
Marmor.

da det fdrstegang udførtes i

Compositionen s}Ties imidlertid ikke gan

ske at have tilfredsstillet Kunstneren, hvorfor han
i Aaret 1816, efterat have ladet Tenerani, en af
sine fdrste Elever, forberede sig Arbeidet,

atter
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tog det for sig, for at udfore det med nogle Foran
dringer
Disse ere især at bemærke ved Svanen, som
i den forste Behandling er anbragt i Baggrunden
og i den sidste er rykket frem i den forreste Plan,
som ogsaa i Apollos og Thalias Hoveder

I Danm ark, hvor M an, efterat Stipendiet med
dets Forlængelse var udlbbet, havde ventet at see
den unge tilbagevendende Kunstner, mbdte Man i
hans Sted det glædelige Rygte, at han ved lason
havde aabnet sig en berbmmelig Kunstnerbane; og
det var saalangt fra Regjeringens Onske at afbryde
denne ved en utidig Hjemkaldelse, at Man endog,
i Betragtning af den Berøm m else, han havde ind
lagt sig , skjænkede ham en Gratification af 400 Rbd.
D. C., hvilken udentvivl, paa en T id, da han ved
Sygdom var hindret i sit Arbeide, har været ham
særdeles velkommen.
Paa samme Tid modtog han fra Akademiet i
Florents Diplom af 23^® October 1804 som P rofessore delV Reale A cadem ia Fiorentina delle belle årti.
I Studiet paa Montenero modellerede Thorm ldsen fremdeles Gruppen
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Amor og Psyche.

Tab. X IX .

(4 Fod 3")

Efter svære Prøvelser blev den jordiske Konge
datter optaget i de udødelige Guders Olymp.

Ve

nus forsonedes, og Intet adskilte længer de Elskende
i deres evige Glæde.
I Billedet

af denne

skjbnne Forening

har

Kunstneren fremstillet A m or, so m , omslyngende
Psyches Liv m ed venstre Arm , i sin hoire Haand
fatter hendes Hoire, der hviler paa hans Skulder.
Hun holder endnu i den venstre Haand Udødelig
hedens Nektarskaal, hvilken han har rakt hende.
Da denne Gruppe var afstoht, og Thorvaldsen
desforuden havde skizzeret adskillige af de Statuer,
som han derefter udførte i Aaret 1805, fdelte han
sig saa helbredet, at han nu længtes efter at komme
tilbage til sin lason “’) og reiste til Rom.
Gruppen A m o r og P syche var netop afstoht i
Gips og saa frisk, at han maatte lade den tilbage i
’’Kunstnersalen” paa M ontenero, indtil den kunde
sendes ham.

Men neppe var han afreist, fdrend

et stærkt Tordenveir brod ud over Montenero.

Ly

net slog ned i Kunstnersalen, og Alt ddelagdes der ;
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m en A m o r og P syche stod urdrt, uagtet Straalen
var gaaet tæt omkring d en , en Begivenhed, som
gav Stof til adskillige italienske Sonetter
Efterat Modellen lykkeligen var ankommen til
R om , udfdrte Thorvaldsen den i Marmor for Grev
inde TVoronzoff og gientog den senere for Prinds
Putbus paa Rygen

180 i

I Rom foretog Thorvaldsen i Foraaret 1805 “®)
fire Statuer i halvnaturlig Stdrrelse, hvortil han til
deels havde medbragt Skizzerne fra Montenero.

Bacchus.

Tab. X X .

(4 Fod 3")

Viinguden, lænet ved Hoften til en Træstamme,
holder i sin venstre Arm Thyrsusstaven og i den
hdire Haand en Patera, hvori hans vellystige Blik
synes at sænke sig.

Hans Hoved er smykket med

Diadem et, over hvilket en Krands af Viin og Ved
kende snoer sig i de rige Lokker.

Omkring Livet

bærer han et Raabukkeskind, som er sammenknyt
tet paa hans hdire Skulder.
D enne Statue udførtes fdrstegang i Marmor
for Grevinde W oronzoff, og blev derefter bestilt af
Baron von Schubarih

, m e n , paa Grund af hans

63
forestaaende Afreise til Danmark, solgt til Prinds
Putbus “*).

Ganjmed.

Tab, X X I.

(4 Fod 3")

Jupiters Yndling fremrækker m ed den ven
stre Haand en Patera, fyldt af Kanden, som han
holder i sin hoire.

Hans Hoved bedækkes af den

phrygiske Hue; over venstre Arm hænger Gevand
tet, og Jupiters Orn sidder ved hans Fod paa ven
stre Side “*).
D enne Statue udfdrtes i Marmor for Grevinde
W oronzoff “*).

ApoUo.
(4 Fod 3*)

Den lambærkrandsede Apolio staaer med Lyren
i venstre Arm og holder, eftertænkende en nye
Sang,

Plectret op under Brystet med den hoire

Haand.

Han har nyligen endt Sangen, i næste Oie-

blik vil han atter begynde den.
Ved at sammenligne A . TV. Schlegels Beskri
velse

af dette Værk med Afridset hos M ori “®),

fremlyser det, at Kunstneren fbrst havde, istedetior

Tab. X X U .
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Træbullen,

henstillet

den

delphiske

Trefod

ved

Digtergudens Side, hvilken Forandring synes at for
raade Andres Indflydelse og Veiledning.
Efterat denne Statue var udfort i Marmor for
Grexdnde W oronzoff, blev Modellen sat tilside og
ikke oftere brugt.

Venus med Æblet.
(4 Fod 3")

Mythen fortæller, som bekjendt, at Tvedrag
tens G udinde, fortrydelig ov er, ikke at være indbo
den til Peleus’s Bryllup, kastede et gyldent Æble,
med Paaskrift: ”Til den Skjdnneste!” ind i Bryl
lupssalen, hvor Olympens Guder og Gudinder vare
til Gjest.

Da opstod der imellem Jun o, Minerva

og Venus en Skjdnhedsstrid, i hvilken Hyrden Pa
ris, kaldet til D om m er, tilkjendte Venus Prisen,
Ikke frygtende dette farlige E m ne, fremstil
lede Kunstneren sin Venus med den vundne Skjonhedspriis i Haanden.

Gevandtet, som h u n , efter

Paris’s Begjæring, har aftaget, er henkastet over en
Træbul.

Idet hun seierglad lofter Æblet i den hdire

Haand, griber hun med den venstre efter Gevand
tet, for atter at skjule sin Ynde.
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Förstegang udfortes denne Statue i Marmor
for

Grevinde

W oronzoff

i

halvnaturlig Stör

reise ; andengang i samme Störreise for Hr. von Ropp
i Mitau, og dette Exemplar fandtes endnu 1821 i
dennes Sam ling“®).
D a, Tid efter anden, flere Bestillinger ind
lob , sonderslog Kunstneren M odellen, misfornoiet
m ed den indskrænkede Störreise, som uovereensstemmende m ed den valgte Gjenstand, og begyndte
i Januar 1813 “®) en anden Behandling af denne
samme Composition i Legemsstorrelse

(4 Fod n ”).

Men

Gjenstanden fordrede et bestandigt Studium af den
quindelige Skjönhed

Först i Mai 1816 nævnes

Modellen færdig, kun forskjellig fra den forste ved
Störreisen og ved en Forandring af det over Træ
bullen hvilende Gevandt, der i den sidste Behand
ling er simplere og skjönnere.
Paa denne Statue i Marmor modtog Kunstne
ren tvende Bestillinger; den forste af L ord Lucan,
den

anden

af Hertuginden

a f Devonshire.

D en

sidstnævnte var den forstfærdige; den ankom til
England, m en leed ved Udpakningen, idet den ene
Haand blev slaaet af

Til L ord Lucans Exemplar

havde Thorvaldsen været saa heldig at erholde en
9

T»k. xxm.
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udmærket skjou, carrarisk Marmorblok, hvorved han
foelte sig drevet til en i hans Arheider ualmindelig
fiin Udførelse.

L ord Lucan skal,

efter Sigende,

oftere ved gjentagne Reiser i Italien have paaskyn
det dette Arbeides T ilendeforelse, og ved en saadan
Leilighed modellerede Kunstneren fire skjonne Bu
ster af Lordens Gemalinde og tre Diittre.
Omsider var dette Exemplar i Aaret 1824 færdigt
til Afsendelse.

D et indpakkedes, fortes til Livorno

og indskibedes, m en faa Uger efter indlob den sør
gelige Efterretning til R om , at Skibet var strandet,
og Thorvaldsens Venus vendt tilbage til Havets Skum.
D o g , som en ægte Anadyomene Afrodite fremsteg
hun kort Tid efter af Bolgerne og ankom efter Be
stemmelsen til England.
Et tredie Exemplar i Marmor begyndtes uden
Bestilling omtrent i Aaret 1824
Paa samme T id , som A . W . ScTdegel^"^) i sit
Brev til Goethe omtaler disse Arbeider og indrøm
mer Thorvaldsen en udmærket Plads iblandt Roms
Kunstnere, skrev ogsaa Zoega til M unter

”at

det smigrede h am , at see det godtgjort, hvad han
havde sagt og skrevet (?) om Thorvaldsen i Tider,
da Ingen ret vilde troe det”. U dtryk, som synes at
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indeholde en gunstig D om over disse sidstudförte
Arbeider.
I Maimaaned d. A. blev Thorvaldsen optaget
til Medlem af det Kongelige Kunstakademie i Kiobenhavn,

og da P rofessor-Pladsen ved

W eidm -

haupts D öd var bleven ledig, valgtes han i Junii
s. A. til Professor.
Fremdeles blev han i dette Aar ved Diplom
af 16^* August udnævnt til Socio orwrario delV A c a 
dem ia nazionale delle belle årti in Bologna.

Marchese T orh rda, som havde smykket Pa»
lazzo Bracciano i Rom med Cánovas berömte Gruppe,
H erkules og L ich a s,

overdrog paa denne Tid *” )

Thorvaldsen at u d fore, som Sidestykke til Canovas,
en colossal Gruppe efter eget Valg.
D enne Bestilling maa have været vor Kunst
ner saameget mere velkom m en, som han allerede
tidligere havde skizzeret tvende Grupper,

hvilke

han onskede Ledighed til at udfore.
Hans forste Valg faldt paa den i Aaret 1802
skizzerede Gruppe,

A chilles og P enihisilea,

men

snart forandrede han sin Beslutning og valgte at
fremstille M ars og Henus.

D o g , da han havde mo9*

1806.
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delleret Figuren M ars, paa den Arm nær, hvormed
han skulde omslynge V enus, standsedes Arheidet.
Man har angivet som G runden, at Canova
skulde have foelt

sig krænket

derved,

at

Tor-

lonia havde overdraget en ung K unstner, at opstille
et Sidestykke til hans berømte Mesterværk.

Men

kunde Man endog, m ed mere eller mindre Foie,
tillægge Canova en saadan Smaalighed, saa synes
dog hverken hans saa vidt drevne Selvfølelse, ei
heller en forandret Bestemmelse af Torlonia,

at

kunne have standset Thorvaldsen i hans allerede
begyndte Værk, dersom han ikke selv ved andre
Grunde “*) havde fundet sig foranlediget til at op
give det.
Istedetfor at udfore den skizzerede Gruppe,
benyttede han den næsten færdige Model af Mars
til en særegen Statue, som i det Følgende vil blive
at omtale.
I adskillige Tidsskrifter*“) er det fortalt, at
Thorvaldsen i dette Aar var beskæftiget m ed U dfø
relsen af en colossal Statue, Friheden, bestilt af de
Nordamerikanske Stater til at opreises i W ashington,
hvorved bemærkes, at denne er den fdrste Statue,
som fra Italien er fort til den nye Verden, og at
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den skulde være udfort i en Hdide af 22 Fod.

Ihen-

seende til denne Beretning, da er den kun forsaa^idt rigtig, som en saadan Statues Udførelse paa
denne Tid blev omhandlet imellem

de forenede

nordamerikanske Staters Consul i Livorno og vor
Kunstner.

Men Sagen havde ingen videre Frem-

Ligeledes var der i samme Aar Tale om et
M onum ent, som en privat Forening vilde lade opreise D ante i Kirken St* Croce i Florenz

U dfø

relsen af dette M onum ent, til hvis Architectur alle
rede Tegningen var indsendt til Akademiet S. Luca
i R om , blev overdraget Thorvaldsen, m en Tidsom
stændighederne synes at have standset dette Fore
tagende ‘“).
I Aaret 1807 modtog Thorvaldsen den forste
Bestilling fra Danmark.

D et var Grevinde Char

lotte a f Schim m elm ann, der i dette Aar ved sin Bro
d er, den oftere omtalte Baron v. Schuharth, over
drog ham at udfore

En Dobefont,
hvormed hun vilde begave Brahe-Trolleborgs Kirke
i F y e n , en Bestilling, som ikke alene gav Kunstne-

1807.
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ren Leilighed til at udfore et Arbeide for sit Fædre
neland, m en endog aabnede ham en nye Mark i
den christelige K u n st“®).
D enne Døbefont bestaaer af et Parallelipipedon,
hvis fire Sider bære fire bibelske Basrelieffer.
Forsiden fremstiller

Christi Daab«

T«b. X X IV .

(2 Fod 3* til 1 Fod 8i*)

Staaende i Floden bbier Frelseren sig med
Armene korslagte paa Brystet, for af Johannes at
modtage Indvielsens Symbol.

I Aasyn og Stilling

ligger det skjbnneste Udtryk af den, der var ydmyg og sagtmodig af Hjertet.

Dbberen m ed Agnus-

deistaven i sin venstre Arm lofter, værdig i Følel
sen af sit hbie K ald, i den hoire Haand en Concha, hvorm ed han gyder Vandet ud over det hel
lige H oved““).
D et ene Sidestykke fremstiller Gruppen af

T«b. X X V .

Maria med Barnet Jesus, og
Johannes*
(2 Fod 3* til 1 Fod 6 i‘)

Maria sidder fordybet i stille Betragtning, og
hendes A rm e, som omfatte Jesus, ere siunkne i
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Hvile paa hans Skjod.

Barnet vender sig i den

moderlige Favn, udstrækker den venstre Arm med
Kjærtegn mod den hosstaaende lille Johannes, og
stræber, ligesom

hindret ved Moderens

Omfav

n else, at hevæge den höire til Velsignelse.

Johan

nes , som holder Agnusdeistaven i venstre Arm,
lægger stille og fortröstende sin höire Haand paa
Maria’s Knæ og modtager Barnets velsignende Kjær
tegn m ed stille Tilbedelse.
D et andet Sidestykke fremstiller

Christus, som velsigner Börnene.
(2 Fod 3“ til 1 Fod 8i")

Kunstneren har fremstillet Oiehlikket, efterat
Christus har udtalt de guddommelige Ord: ’’Lader
de smaae Börn komme til m ig!” — D en yngste af
de Smaae er i barnlig Tillid af sig selv löbet fra
Moderen hen til den milde Börneven, til hvis Knæ
han klynger sig m ed Kiærlighed.

D en ældre der

imod synes at kom m e, sendt af M oderen; hun har
selv foldet hans Hænder og befalet ham ,
at gaae hen for at blive velsignet.

saaledes

Christus bærer

Udtrykket af den höieste Sjælsreenhed og Mildhed.

Tab. X X V I.
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Vel dvæler hans Oie paa det ældste Barn, paa hvis
Hoved han velsignende har lagt sin Haand, men
m ed den Venstre synes han ligesom at ville fast
holde hos sig den L ille, hvis rene Barnlighed er
ham en Glæde.
Bagsiden fremstiller

T«b. x x v n .

Tre svævende Engle.
(2 Fod 3“ til 1 Fod 8 ^ )

Om Kunstneren har villet lægge nogen sær
egen Betydning i denne lille G ruppe, vide vi ikke,
o g , da den intetsteds findes omtalt eller forklaret
anderledes, end som en Gloria^ fi'istes Forfatteren
til at troe, at en dyhere Betydning af de christelige
Dyders hellige Kloverblad h a r , Kunstneren ubevidst,
lagt sig deri.

Thi bærer ikke den E n e , hvis Haand

er udstrakt i from Hengivenhed, og hvis Blik lige
som dvæler i Him len, Billedet af T r o e n ?

Og er

ikke den A nden, i hvis Bevægelse der ligger en
glad Frem adskynden, et Billede a fH a a b e t? og kan
K j æ r lig h e d e n inderligere forene, end den Tre
die omfatter disse To? —
Allerede

Aaret

efterat det var bestilt,

var

dette Arbeide udfort i Marmor “*), og man kan vel
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deraf slutte sig til, med hvormegen Interesse Kunst
neren har behandlet dette Værk,

I Rom henstod

det imidlertid indtil Aaret 1815, da det sendtes til
Danmark og blev, efterat det i nogen Tid havde
været udstillet i K iohenhavn, opsat paa dets Bestem
melsessted i Brahe-Trollehorgs K irke“*).

^

Kunstnerens Kjærlighed til det fjerne Land,
hvor hans Forfædre havde levet, lagde ham det
ofte nær om Hjertet, dog engang at sende disse
Egne

en Hilsen ved et Arheide fra sin Haand.

Han besluttede derfor, efter sin Tilbagekomst fra
Norden i Aaret 1820, at udfore et andet Exemplar
af denne D øbefont, hvilket han vilde skjænke til
Myklahye Kirke paa Island, og dette Arheide fuldendtes i Aaret 1827“*).

Det er forskjelligt fra det

foregaaende ved en Krands af R oser, som ligger
ovenpaa og omfatter Dohefadet og ved folgende
Indskrift nedenunder de tre svævende Engle:
OPUS HOC ROMAE FECIT
ET ISLANDIAE
TERRAE SIBI GENTILICIAE
PIETATIS CAUSA DONAVIT
ALBERTUS THORVALDSEN
A. MDCCCXXVH.
10
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Foruden dette Arbeide, der var hans vigtigste
Beskæftigelse i dette Aar, fuldendte han paa samme
Tid det allerede i 1804 begyndte Basrelief, M usemes
D ands p a a Helikon.
Efter en Sommerreise vendte han i September
tilbage til R o m , dybt nedslaget ved de endnu uvisse
Efterretninger, som indlob om Danmarks ulykke
lige Skjæbne ***).
1808.

I Aaret 1808, den 6*® Marts, blev Thorvaldsen
optagen i Akademiet St. Luca i Rom som A cademico di m erito; m en hans Indflydelse paa dette Aka
demies unge Kunstnere synes i laug Tid at være
bleven hindret ved en stærk Partieaand, fremkaldt
vel ikke af Canova selv, m en af denne Kunstners
blinde Tilhængere, af hvem Thorvaldsen ofte maatte
taale Krænkelser, ved at see Elever tilsidesatte, fordi
de hörte til hans Skole.

Thorvaldsen var endnu beskæftiget med Dbbefonteri til Brahe-Trolleborg Kirke, da han i samme
Aar modtog betydeligere Bestillinger fra Danmark.
Christiansborgslot og Kibbenhavns Raad- og Domhuus vare atter fremstandne af de R uiner, hvori
to , nær paa hinanden fblgende, Ildebrande havde
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styrtet dem , og tilbdde nu Regjeringen den skjonneste Ledighed til at beskæftige e n , allerede i U d
landet saa berom t, dansk Billedhugger for hans eget
Fædreneland.
Til Raad- og Dom huset modtog han saaledes
den Bestilling at udfore Statuerne; Solon og Lycurg
og desforuden en Fronton, hvortil han valgte i et
Basrelief at fremstille

Jupiter, Mlnerva, IVemesis,
Oceanus og Jorden.
Ovenover den himmelske Dyrkreds troner Gu
dernes og M enneskenes Fader paa sit ophoiede Sæde.
Den straffende Torden hviler ved hans Fod i Or
nens Kloe.

Paa Tronens Fodstykke tilhoire sidder

Minerva m ed Fredens Oliegreen i Haanden; ved
hendes Fod staaer Skjoldet, og ovenpaa dette sid
der Uglen.

Paa Jupiters venstre Side den gjengjel-

dende Nemesis m ed Lykkens letomdreiede Hjul,
symmetriskt anordnet til Minervas Skjold paa den an
den Side.

Yderst til Venstre hviler Oceanus med

Roerstaven og den uudtommelige U r n e , medens
muntre Delphiner tuinle sig omkring h a m ; til Hbire
10*
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Jorden med Overflddighedens Symbol i sin Arm
og den frugtbare Geed ved sine Fodder.
Modellen til dette Arbeide blev vel u d fo rt“®),
m en henstod siden uden at naae nogen endelig U d -.
forelse i Marmor.

Da Thorvaldsen sen ere, i Aar et

1819, ved sit Besbg i Kiobenhavn saae de tvende
nævnte Bygninger, gjorde han det Forslag, at ville
udfore dette Basrelief til Frontespicen paa Christiansborgslot og i dets Sted at componere Salomons
D om til Raad- og Domhuset.

Men hverken denne

sidstnævnte Composition eller de to nævnte Statuer
af Grækenlands Lovgivere ere endnu, uvist af hvilke
G runde, udfbrte.
En glædeligere Fremgang havde det derimod
med Bestillingerne til Chiistiansborgslot.
Façade

Til denne

havde Slotsbygningscommissionen

allerede

tidligere hos Billedhuggeren, Prof. D a jo n , bestilt fire
Statuer, fremstillende T^iisdom, S tyrk e, Retfærdighed
og Sandhed, hvilke Statuer vare bestemte til at stil
les i de fire Nitscher paa begge Sider af Hovedind
gangen.

Som svarende til disse Statuer, blev det

n u , uden nærmere bestemt Opgave

, overdraget

Thorvaldsen at udfore fire runde Basrelieffer.
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Med Hensyn til Viisdommens Statue fremstillede
han den bekjendte, allerede i den ældre Kunst of
tere Lehandlede, Mythe

Minerva og Prometheus.

Tab. X X IX .

(Diam. 4 Fod 9")

Titaniden Prometheus dannede kiinstfærdigen
Billedet af et Menneske i Leer og indbod Minerva
til at see det.

Da satte Viisdomsgudinden Sjælens

Billede, en Sommerfugl, paa det livlose Leermenneskes Hoved og gav Kunstens Værk Livet.
Prom etheus, som indtil Gudindens Besog har
siddet beskæftiget m ed

sit A rbeide, hviler nu i

denne Composition med Pousseerstokken i Haanden
og Öiet forventningsfuldt hæftet paa Gudinden.

Mi

nerva samler sit rige Gevandt i den venstre Arm
og sætter m ed den höire Haand Psyches Billede paa
Statuens Hoved.

Leerm ennesket, hörende til en,

Guder og Heroer underordnet. Slægt, er fremstillet
m in d re“®), og staaer paa et lidet Fodstykke.

Det

opvaagnende Liv yttrer sig allerede i Skuldertræk
ningen og i det, m od Gudindens Aasyn vendte,
Hoved “®).
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Det andet Basrelief fremstiller

Herkules og Hebe.

T«b. X X X .

(Diam. 4 Fod 9")

Optagen i
K am p,
gende

Olympen

modtager Herkules
Kectar

af

efter Jordelivets svare
den udodelighedbrin-

Ungdommens

altidblomstrende

Gudinde.
Herkules *“ ) synes i dette Arbeide paa en ube
skrivelig skjon Maade at forene Billedet af legemlig
Kraft m ed Billedet af Modigbed efter det overstandne
jordiske Liv.

Lovebuden er d e r , m en den er siun-

ken ned og blotter, det stærke Legem e; den ube
tvingelige Kölle er der ogsaa, m en den er nu en
Stotte for den trættede bob e A rm , og selv den
venstre, bvori ban bolder Skaaleu, er ikke udstrakt
for at modtage Gudindens G ave, m en bviler kriiinböiet, stöttet imod Laaret.

H ebe, i ungdommelig

Letbed, skjult under et ziirligt Gevandt, nærmer
sig barn jomfrueligt, o g , m edens bun i den Höbe
löfter Vasen, for at udgyde Drikken, retter bun
med den Venstre Skaalens Stilling i Heroens usikkre Haand.
Det tredie Basrelief fremstiller
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Jupiter og Nemesis.
(Diam. 4 Fod 9“)

Gudinden for den strænge Gjengjeldelse fore
læser D om m eren, Jupiter, M enneskenes Bedrifter,
Med den hoire Fod paa Skjæbnens Hjul
og Armen hvilende paa en hosstaaende Stdtte, hol
der hun i sine Hænder Rollen m ed de strænge Op
tegnelser, hvilke hun forelæser“^).

Jupiter sidder

paa sin Trone; den hoire Fod hviler paa Skamlen.
Han er i sin guddommelige Roe opmærksom og
griber sig med den venstre Haand, støttende Al
buen m od Knæet, dybtgrundende, i det fulde Skjæg,
medens den hoire Arm hviler bag om Tronens Ryg
med det altid rede L yn, som den hossiddende Orn
nyligt holdt i Kloen,
D et fjerde Basrelief skulde efter Opgaven svare
til en Statue, fremstillende Sandheden, m en et, uty
deligt skrevet eller urigtigt seet, Bogstav lod Kunst
neren læse Sundheden, o g , imedens vi ikke vide,
om der er tabt eller vundet ved denne Misforstaaelse, gjbr Synet af det A rbeide, som fremstod,
enhver Beklagelse ugrundet.
Thorvaldsen valgte saaledes at fremstille

Tab. X X X I.
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Æskulap og Hygæa,

T ab. X X X n ,

(Diam. 4 Fod 9*)

Og

behandlede i dette Arbeide ikke nogen bestemt

M ythe, m en snarere, ligesom ved BasreliefFet Jupi
ter og N em esis, en Scene af det olympiske Gudeliv , der allerede oftere er fremstillet i den antikke
Kunst "«).
Hygæa nærmer sig Faderen Æskulap og giver
Slangen, som snoer sig om hans Stav, at æde.
Guden er fremstillet siddende m ed den ven
stre Arm indhyllet i Gevandtet og holdende i den
hoire Haand foran sig Staven, om hvilken Slangen
snoer sig.

Stille og alvorlig, som hun altid pleier

at hringe sine Gaver, nærmer Datteren sig og dra
ger med den venstre Haand Slangen fra Staven hen
til den Skaal, hun i sin Hoire rækker den.
Disse fire Basrelieffer vare i Begyndelsen af
Aaret 1810^^) alle færdige i M odel, og to af dem
endnu i samme Sommer fuldendte i Marmor^*®).

T

Aaret 1825 ankom de i Marmor til Kiohenhavn,
hvor d e, efter Bestem m elsen, ere indsatte i Christiansborgslots Façade.

81
Et andet Exemplar i Marmor blev senere be
stilt af Eugen, Hertugen af Leuchtenberg, og var
bestemt til at pryde en Sal i et Landsted i Ismaning e n , hvilket denne Fyrste vilde lade bygge.

Men

det ankom forst til München kort forend Hertugens
Död *“) og blev derefter kjobt af Grev Schijnbom
til en Sal i antik Stü i hans Landsted ved Geihach *”).

Det er allerede omtalt *“) , hvorledes Gruppen
M ars og V em is, som Kunstneren i Aaret 1805 be
gyndte for Marchese Torlorda, blev indskrænket til
en enkelt Statue, fremstillende

Den fredbringende Mars.
(8 Fod)

Krigsguden er vendt- tilbage fra Slagets Tum
mel.

Hans Spyd hviler omvendt i den venstre Arm,

hvorover Gevandtet er sjunket ned fra Skulderen.
Ved hans Fod ligger Hjelmen.

Sværdet har han

hængt over Palmens fredelige Stamme, hvortil han
stotter sig, og i den hbire Haand holder han Fre
dens Mærke, en Olieqvist.

Nu er det Kjærlighe11

T a b .X X X in .
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d en , der vinker ham til mildere Glæder, og alle
rede sidder Venus’s Duepar ved hans Fodder.
Man havde fraraadet K unstneren, siges der ^*®),
at gruppere denne Statue m ed en V en u s, og da just
paa den Tid den baierske Gesandt i Kronprinds
Ludwigs Navn forlangte et Arheide fra Thorvaldsens
Haand, foreslog Kunstneren selv sin M ars,
han onskede Ledighed til at udfore.

som

Dette Forslag

blev antaget, og da Statuen var af Störreise som den
belvederiske Apollo

, sendte Thorvaldsen sine Scar-

peliner til Carrara for at forberede Arbeidet ved at
tilhugge Marmorblokken.
I Foraaret 1808

fuldfortes Modellen til denne

Statue; m en imedens Marmorblokken i Carrara forberededes til U d førelse“*), fremstod i Kunstnerens
Værksted i Rom en anden Statue, der, hvis det er
tænkeligt “*), endnu mere tildrog sig den almindelige
Opmærksomhed, og som i Kronprindsen af Bayern
fandt en saa varm Beundrer, at han besluttede, at
foretrække denne for den allerede bestilte.
D et var Statuen
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Adonis.

T«b. X X X IV .

(5 Fod 11“)

D en skjonne Yngling er fremstillet, udhvilende
sig efter Jagten.

D en venstre Arm støtter imod

H often, den hoire Side læner han op m od en Træ
bul, hvorover han har afkastet Gevandtet og hængt
sit Bytte fra Jagten, en Hare.

I hoire Arm hviler

det mod Jorden vendte Spyd.
Modellen til denne Statue, som er udfort i
overnaturlig Størrelse, blev begyndt i Foraaret 1808
og var fuldendt i Julii Maaned samme A ar“*), da
d en , som anfdrt, blev bestilt til Kronprindsen af
Bayern, for hvem Canova paa den Tid var beskæf
tiget med at udfore en Venus “®).

Endnu i samme

Aar begyndte Thormldsen at udfore denne Statue i
M armor“®), og, ifolge en Correspondent Efterret
ning fra R o m , var den i Julii 1810 fuldendt “’).
Under Thorvaldsens Reise i Aaret 1820 stod
dette Ai'heide sin Undergang nær.

Ved Indstyrtnin-

gen i et af hans Studier, da adskillige Statuer med
Gulvet faldt ned i en betydelig Dybde og toge me
gen Skade, stod Adonis for Fald paa de skjore
Bræder ligeved Hullet og reddedes kun ved nogle
af de tililende Elevers Aandsnærværelse.
11*
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Dette Værk kan rose sig af, at have modtaget
af Canovas egen Mund en endnu storre Lovtale,
end selv la so n eller M ars.

Fru B run fortæller nem 

lig*“): at hun i samme Som m er, da Modellen var
fiddendt, overraskedes i Albano ved et Besog af
Canova.

Under en Morgenvandring i den skjonne

Villa Doria standsede Canova hende ved det Spdrgsmaal: “ A vete veduto quelV ultima statuetta del vostro
cam patriotaF”

Hun svarede hertil, at den stærke

Hede i Rom havde hindret hende.
neren m ed Livlighed udbrod:

Hvorpaa Kunst

“ Questa statuetta è

bella, è nobile e plena di sentimenio; il vostro amico
davvero è un uom odivino!” og tilfdiede efter et Oiebliks Taushed paa Fransk: ”I l est pourtant dommage
que je ne sois plus jeune

Endnu i dette Aar componerede Thorvaldsen
et Basrelief, der horer blandt de meest bekjendte
af hans Arbeider.
D en dybe Erkjendelse, at det i enhver kunst
nerisk Stræben er A anden, som bringer Lys og Liv
i Værket, sdgte ogsaa i vor Kunstners Skahekraft et
taknemligt Udtryk.

D et er, — hvad der vistnok

mere eller mindre er Tilfældet ved enhver ægte
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Frembringelse — især i dette Arbeide ret tydeligen
aabenbaret, hvorledes Sjælens reneste Attraae har
Været Kunstnerens eneste Bevæggrund, saa at han
sees, mere at have componeret for sig selv, end
for Andre.
Dette Basrelief, som i den storste Simpelhed
er det mest talende Udtryk af en af Kunstens hoieste Ideer, benævnes almindeligen

A genio lumen.

160

)

Tab.

(2 Fod l i " til 2 Fod 10")

D et fremstiller Kunsten under Billedet af en
siddende, quindelig Figur, so m , m ed venstre Haand
under K ind, tegner paa en Tavle, der hviler paa
det hbire Knæ, hvilket hun har lagt over det ven
stre.

Ved hendes Side staaer en Piedestal, hvorpaa

Lampen brænder, som giver hende Lys.

Ved Fo

den af denne Piedestal sees Minervas Ugle og en
henstillet Lyra, hvorved det antydes, at Poesie og
Videnskabelighed staae i noie Forbindelse m ed den
dannende Kunst.

Men selv ikke disse, ei heller

hendes dybe Grunden, forpiaaer noget, forend den
vingede Genius har nærmet sig og gydet Olie i
Lampen.

■XXXV.
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D en forste Bearbeidelse af dette Basrelief er,
saaledes som det findes i Afrids hos M orí, af en
rectangulair Form , og denne Composition har TÄorvaldsen uforandret gjentaget i halv Störreise.
Begge disse Bearheidelser ere udforte i Mar
m or, og det er allerede omtalt, at Thorvaldsen ved
at sende H ope den fuldendte la so n , lod et Exem
plar af dette Basrelief medfölge.
Saavel den fremstillede Idee som Compositionen gjorde imidlertid dette Basrelief hoist pas
sende for en Medaille, og dette foranledigede ogsaa Kunstneren til endnu en Forandring

hvor

ved dette Kunstværk synes at have naaet Fuld
endelsen,

Ved at gjöre Piedestalen smallere, grup

perede han Figurerne hedre og igjengav saaledes
T«b. Il

dette Basrelief en m édaillon,

efter hvilket Kongl.

Myntgraveur B randt i Berlin i Aaret 1817 skar Re
versen til en Medaille, paa hvis Avers findes Thor
valdsens Portrait med Omskrift : A . Thorwaldsen H a
rms Sculptor “*).

1809

Det folgende Aar leed Thorvaldsen et smerte
ligt Tah ved sin lærde Landsmands, Georg Zoega’s,
D ö d , som indtraf den 10'^® F ebruar“^).

Ved vor
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Kunstners Ankomst til Rom var h an , som allerede
er omtalt, anbefalet Zoega af dennes lærde Ven,
Dr. og Prof. Munter.

At Zoega ikke strax fattede

nogen gunstig Forventning om den unge ankomne
K unstner, er aahenbart ved det B rev, han faa Maaneder efter skrev til M unter *“).

M en , at han altfor

hurtigt havde brudt Staven over ham , dette har
han vistnok mangegange senere maattet erkjende,
forend han i Aaret 1805 skrev til M unter, ”at det
smigrede ham , nu at see det bekræftet, som han
havde sagt og skrevet om Thorvaldsen i T ider, da
Ingen ret vilde troe det”

Vi have allerede, ef

ter Kunstnerens egne Yttringer, anfort hvor van
skeligt— ja umuligt — han fandt d et, kun i nogen
Maade at tilfredsstille Zoega’s strænge Fordringer,
og et saadant Forhold synes neppe at kunne have
været uden Folger for den sig udviklende Kunstner.
Men at Thorvaldsen ikke slaviskt har kastet sig ind
under denne Lærdes Indflydelse, — derfor er hans
Charakteer d em , der have kjendt ham personligt,
og hans af en dyb Eiendommelighed udsprungne
Værker, Verden, den sikkreste Borgen.

Imidlertid

er det vist ikke at nægte, at jo Thorvaldsen har be
nyttet Zoega’s Indsigter og Veiledning efter sit eget
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T yk k e; m en en saa ubetinget Indflydelse paa hans
Aandsdannelse og höiere Retning i K unsten, som
der antydes i A tti delV A cadem ia lia l. T. I. P. 2 ‘“), vil
idetmindste Kunstneren selv ikke erkjende.

Et Ven

skab, grundet, vistnok mere paa gjensidig Höiagtelse,
end paa de samme Anskuelser af Livet og af Kunsten,
forenede d e m , saalænge de levede sam m en, o g , da
Döden oplöste dette Baand, skjænkede Thorvaldsen
sin Ven den sidste kjærlige P le ie , bevarede hans
Minde m ed velberaadt Erkjendelse af, hvad han
skyldte ham , og ophorte aldrig at folge de efter
ladte Borns Skjæbne med kjærlig Deeltagelse.

Efter

Zoega’s D öd modellerede Thorvaldsen hans Buste
efter en Maske og tegnede det Portrait, som findes
i Zoega's Leben, durch W elcher.

Stuttg. u. Tübin

gen 1819, 8.
Omtrent paa denne Tid samlede den russiske
General B a lk , under sit Ophold i R o m , endeel æl
dre og nyere Kunstværker, og opfordrede vor Kunst
ner til at componere og udfore et Basrelief efter
Iliadens 6“ Sang, 318-368.

,

«
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Hektor, Paris og Helena.

Tnb. X X X V I.

(2 Fod 11^" til 2 Fod ±1")

Efterat Paris havde maattet vige i Tvekampen
med M enelaos, forte Aphrodite ham afsides til Bor
gen , hvor han hos Helena i det prægtige Kammer
glemte Kampen i blddagtig Feighed.

Imidlertid træn

ges Hektor med Trojanerne af de achæiske Vaahen,
og forhittret iler han med sit elleve Alen lange Spyd
til Borgen for at kalde Paris til Striden.

Han fin

der ham , syslende med sine stadselige Vaahen, og
Helena iblandt sine Piger ved det yndige Haandarheide.

Da

tiltalede

han

Paris m ed

beskæm

mende Ord.
Paa et stort Fodstykke, hvorved Kunstneren
angiver Kammeret, sidder Paris, henkastet med Skam
len under den venstre Fod og lænende den hoire
Arm uvirksom mod Stolens R y g , medens den ven
stre hviler slappet paa Laaret.

Hans Hoved er ma-

geligen sænket, o g , uden at forandre dets Stilling,
hæver han Blikket imod den Indtrædende.

Hans

Vaahen, som han , efter Digterens Fortælling, hai'
været ifærd med at p u d se, ligge henkastede ved Sto
len.

Ved hans venstre Side sidder Helena, beskæf12
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tiget med Haandarbeidet, der hviler over en hosstaaende Kurv.

Kunstneren synes ikke at have vil

let forstyrre hendes rene Skjdnhed ved et eneste
Spoer af de hittre Bebreidelser, hvormed hun dog
i andre Oiehlikke har forsdgt at vække sin Elsker
til mandig Daad; hun er her Deeltagerinden i Borg
kammerets sode Rolighed.

Hektor staaer harmfuld

ved Indgangen til Kammeret; han har netop den
ene Fod indenfor Dørtærskelen.

Paa Hovedet Hjel

m en; i hoire Haand det vældige Spyd.

Sværdet

hænger ham hdit under det modige Hjerte, og den
venstre Haand, som han

stemmer imod Hoften,

har i Vreden forviklet sig i hans Gevandt^®’).
Dette Basrelief*®®) fulgte ikke dets oprindelige
Bestemmelse,

Ved indtrufne Forandringer i Gene

ral B a lk ’s oekonomiske Forhold hindredes han i
at blive Eier af et saa skjont Kunstværk, der skyl
der ham O prindelsen, og det henstod udfort i Mar
mor i nogle Aar, indtil det kjobtes af Kjobmand
/ . Knudsen fra Trondhjem , som desuden er Eier
af adskillige af vor Kunstners skjonneste BasreliefFer.
Thorvaldsen foretog derefter adskillige mindre
Bestillinger, som han havde modtaget af den rygen-
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ske F yrste, Prinds M alte von Pulhus, der allerede
tidligere er nævnet, som Eieren af vor Kunstners
Gruppe A m o r og P syche.
De

fire Basrelieffer,

som

nu

beskæftigede

ham vare

Amor, LövebetTmgeren.
(1 Fod 5" til 1 Fod 3 F )

Kjærlighedsguden er her fremstillet som selv
de stærkeste Dyrs Bet\inger.

Med den ene Haand

holder han sig fast ved Lovens M anke, i den an
den forer han hoverende sin P iil,

hvormed han

anspoerer L o v e n ; paa Ryggen under sine Vinger
hærer han Koggeret.
D enne Gjenstand er, som bekjendt, ofte be
handlet i den antikke K u n st‘®®); imidlertid har vor
Kunstner dog ikke kunnet gjentage d en , uden at
give

sin

Composition

et

nyt

og

eiendommeligt

Motiv.
Det andet Basrelief staaer omtrent i samme
Forhold til den antikke Kunst.

Det fremstiller
12 *

Tiib.
X X X V II.
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T»b.

x x x v ra .

Aphrodites Fodsel.
( l Fod 5 ' til 9")

Mythen fortæller, at Aphrodite fddtes af Ha
vets Skum , og dette findes fremstillet saaledes, at
hun enten aabner, eller allerede har aabnet en Concha, hvori hun tænkes fort til Cypriens Bredder.
Thojvaldsen har i dette, vistnok mindre mær
kelige , Basrelief fremstillet Gudinden i det Oieblik,
da hun forstegang kaster Blikket ud over den Ver
d en , hun snart skal beherske.

Med den venstre

Haand holder hun endnu den Concha, der ny
ligt var hendes Skjul; naar hun lader den falde til
bage, træder hun nyfddt ud i Verden.

Med den

hoire Haand afstryger hun de vaade Lokker.

Sym

metriskt paa begge Sider af Skallen, sees et Par
Delphiner anordnede.
Emnet til det tredie Basrelief er taget af Anakreons 40^* Sang og fremstiller
T ab.
X X X IX .

Amor, saaret af Bien.
( l Fod 8' til 1 Fod 6t")

Digteren fortæller:
Engang ei Eros mcerked
En B ie, der sov i Boser,
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Og stak ham i hans Finger.
O a slog han sine Hænder
M ed Skrig imod hverandre.
Halvt lob han, og halvt Jloi han
Hen til den skjbnne Cypris
Og skreg: ”N u er det ude!
Det er forb i, nu doer jeg.
En lille vinget Slange
H ar saaret m ig! — de Bander
Jeg troer den kalde B ien.”
H un svared: ’’dersom Braaden
Blot a f en Bie dig smerter.
H vad troer du, hine lide.
Hvem du, o Eros! rammer?”^^^')

Dette skjonne

lille Digt har Billedhuggeren

her gientaget i Marmor.

Med den afplukkede Rose

i venstre Haand sees Amor i sin Smerte at klynge
sig til den siddende Moders Knæ.

Grædende stræk

ker han den saarede Finger op imod h en d e, som
om hun skulde blæse paa den; m en Venus fatter
den lille Haand i sin m ed et roligt Sm il, hvori hen
des Svar talende ligger udtrykt.

Bagved Amor sees

en Rosenbusk, over hvilken Bien flagrer; hos Ve
nus sidder det dionæiske Duepar.
Det fierde Basrelief, som Kunstneren udforte
for Prinds Pulbus, jtremstiller
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Tab. X r -

Merkur 9 Bacchus og Ino.
(l Fod 6^* til 1 Fod 8*)

Efterat Jupiter i tre Maaneder havde skjult den
spæde Bacchus for Juno’s Skinsyge, sendte han Mer
kur med Barnet til Semele’s Soster, In o,

Dron

ning i Bæotien, for at det af hende skulde opdra
ges i Ldndom.
Thorvaldsen har i Behandlingen af dette Emne
fremstillet Ino siddende m ed et Bukkeskind udbredt
over sine A rm e, hvori hun modtager Barnet, som
fra Merkurs Hænder strækker sig ud imod hende
Andengang udfortes dette Basrelief for Lord
Lucan.

1810.

Endnu i Begyndelsen af Aaret 1810 var Thorvaldsen, — som paa denne Tid hædredes af Kongen
af Danmark med Dannehrogordenens Ridderkors, —
beskæftiget med Udførelsen i Marmor af Basreliefterne til Christiansborgslots Façade, hvilke fdrst heniniod Sommeren fuldendtes.
Thorvaldsen, som i disse Aar stod i et noie
Venskab med Historiemaleren Cammuccini"'^)., foranledigedes ved

et Portrait, som

denne Kunstner
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havde malet efter ham , til, omtrent i Marts Maaned d. A.

at udfore Cammuccinis Buste i Marmor.

Et andet, mindre Arbeide, som ogsaa paa
denne Tid beskæftigede h am , anfores h e r , kun for,
saa noie som m uligt, at folge vor Kunstner i hans
Foretagender, saavidt som de offentligen ere bievne
omtalte.

Han restaurerede nemlig i dette Foraar i

Forening med den yngre Billedhugger, R auch, et
skjont Basrelief, der for et halvt Aarhundrede si
den var fundet i Villa Palombara, hvilket, efter
V iscontis og flere Lærdes M ening, forestiller Par
eerne.

Dette Basrelief kjbbte Fru v. Humboldt af

Familien M assim i og overdrog det til de nævnte
Kunstneres Restauration
Vor Kunstner overtog i dette Aar et Arbeide,
der for hans egen Historie har et uskatteerligt Værd.
Den danske General-Consul W est i Paris, som paa
denne Tid opholdt sig i R om , besluttede — det være
sig enten for at tilkj endegive Thorvaldsen sin varme
Beundring, eller for at skjænke Efterverdenen et
tro og dobbelt kjært Billede af ham , — at overdrage
ham selv at udfore sin egen colossale Buste i Marmor

Thorvaldsen modtog denne Hyldest vistnok

med Velbehag, og i Midten af Junii Maaned stod

T.b. l
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Busten afstbbt i Gips.

Udfbrelsen i Marmor fulgte

imidlertid ikke, fbrend W est atter, i 1815, kom til
R om ,

og da han nogle Aar derefter dbde, blev

denne Buste indlemmet i den betydelige Kunstsam
ling, som han tidligere havde solgt til Kongen af
Danmark.

Imidlertid henstod Busten i Thorvaldsens

Studio indtil Aaret 1825, da den sendtes til Dan
mark og blev der allernaadigst skjænket det Konge
lige Akademie for de skjbnne K unster, hvor den
nu findes opstillet i et Gallerie, der bevarer Gipsafstbbninger af endeel af Kunstnerens berbmmeligste Arbeider.
Foruden denne fuldendte han i dette For
aar Busten^’®) af den skjbnne, talentfulde Frbken,
Ida Bruriy nuværende Grevinde af Bombelles, og
d enn e, udfbrt i Marmor, findes for nærværende
Tid i M oderens, Fru Conferentsraadinde Frederike
B m n s Eie.
Disse Buster var det en este, Thoivaldsen i
dette Aar udstillede paa Capitol”’), og da Somme
ren var hbist trykkende og ubehagelig i R om , lod
han nu Meiselen hvile og drog til sine Venner paa
M ontenero, hvorfra han fbrst i October vendte til-
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bage, styrket m ed friske Kræfter til adskillige bety
deligere Værker,
A f disse nævnes fdrst BasreliefFet

Amor og Bacchus.

Tab. X I.I.

(2 Fod 4" til 1 Fod 8i")

Viinguden, bekrandset med Epheu cg Druer
i de rige Lokker, hviler paa en af Naxos’s Klipper,
hvorover et Tigerskind er udbredet.

Hans blöde,

quindagtige Legeme er kun halvt bedækket af Ge
vandtet.
stet.

Bagved ham ligger Thyrsusstaven henka

I den venstre Haand holder han U rn en , me

dens Armen er stottet im od Klippen.

Med den

hoire A rm , hvis Albue han mageligen understotter
mod Hoften, rækker han den hosstaaende Amor
Drikkeskaalen.

D en lille vingede Gud griber m ed

begge Hænder om Skaalen, begjærlig efter Druesaf
ten , der lader ham glemme sit Pilekogger, som lig
ger henkastet ved hans Fodder.

Ved Foden af den

Klippe, hvorpaa Bacchus halvt siddende, halvt lig
gende , hviler, har en af Gudens Pantherdyr taget
P lads, for at opfange de fra Viinkanden nedflydende
Draaber, som den begjærligen afslikker.
13

9 8

Dette skjonne Basrelief blev udfort i Marmor
for Kjobmand I. Knudsen i Trondhjem.

Skjondt

det i enhver kunstforstandig Beskuer finder en Lov
taler, er det dog hidindtil neppe nævnet, endsige
omtalt og bedbm t, i Kunstliteraturen.
Som det næste Arbeide nævner TJwrvaldsen
Basrelieffet

Caritas.

Tal). XT.IT.

(2 Fod 1.^" til 1 Fod 5")

Kunstneren har i denne sin Caritas ikke alene
fremstillet den moderlige Kjærlighed, m en den er
tillige et Billede af den christelige.
D en un ge, skjonne Quinde trykker m ed mo
derlig Om hed det ene Barn til sit Bryst, medens
hun af det andet lader sig drage hen til en lidende
Gjenstand.

Moderen er fremstillet gaaende, ”thi

Kjærligheden er omhyggelig i at komme Næsten til
Hjælp” ”®).

D en forangaaende D ren g, i hvis Aasyn

ligger det uskyldige Hjertes Forbon, drager Mode
ren efter sig ved det nedhængende Gevandt; den
venstre Arm udstrækker han og viser med Pegefin
geren hen til Maalet for hendes Kjærligheds Gang.
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Det f(5rste Udkast til denne Composition blev
gjort paa samme T id , som Dobefonten til BraheTrolleborg beskæftigede vor K unstner, m en fortræng
tes af den mere bibelske Composition: M aría med
Barnet Jesus og Johannes.
I Aaret 1810 fremtog han atter dette Basrelief
og udforte det forstegang i Marmor for Marquis
Landsdown.
Adskillige Aar efter tilbod der sig en Ledighed
for ham til andengang at udfore det i Marmor, og
det i en Hensigt, som stod i den skjonneste Overeenstemmelse med Værkets Betydning, og hvorved
Kunstneren lagde for D agen, at denne Caritas er
et reent Udtryk af hans egen Personlighed
En norsk Embedsmand og Familiefader var
geraadet i den ulykkelige Stilling, ikke at kunne af
lægge Regnskab for det ham Betroede og saae in
gen Befrielse for sig uden i Haabet o m , at det
maatte lykkes nogle M enneskevenner, der kjendte
hans og Familiens Forhold,

at tilveiebringe den

Sum , for hvilken han maatte lide Fængslet.

TJwr-

valdsen kjendte ikke den Ulykkelige, men da Sagen
med dens Omstændigheder var kommen ham for
O re, tilbod han denne sin Caritas^ udfort i Mar
ia*
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m or, til dem , som vare beskæftigede i denne Sag.
M en, forend dette Arbeide havde fundet en Kjober, döde den af Fængslet B efriede, og Basrelieffets
Skjæbne er endnu uafgjort.

I dette Aar fremgik endvidere fra vor Kunst
ners Haand Basrelieffet

Tab. X L n i.

Amor og Psyche.
(2 Fod 7" til 1 Fod 7")

Efter Apuleii skjonne Fortælling paalagde Ve
nus den allerede baardtprdvede Psyche,

at hun

skulde nedstige i Underverdenen og hos Proserpina
hente en U r n e , fyldt med Skjdnhedens Salve.

Hun

folger den strænge Gudindes B u d , overvinder Veiens
Fristelser og Gjenvordigheder og modtager af U n
derverdenens Dronning den attraaede Urne.

Men,

da hun derefter paa Tilbageveien næsten har naaet
Dagens L ys, fristes hun af N ysgjerrigh ed ,— hun
aabner U rnen, — en bedøvende Damp stiger ud
deraf, og bevidstlos segner hun til Jorden.

.Oa

kunde Amor ikke længer uforsonligt see til hendes
mange Lidelser, — han iler hende til Hjælp, vækker
hende atter til Livet og til den evige Kjærlighed,
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som fra nu af med Gudernes hdie Samtykke for
enede de Elskende.
Kunstneren har her fremstillet det Moment,
da den tililende Amor er kommen Psyche til Hjælp.
Han har allerede halvt hævet hendes skjonne Le
geme fra Jorden, o g , medens han ved sit Knæ,
over hvilket hun hviler m ed den hoire A rm , hol
der hende opreist, strækker han sin Venstre ud for
at borttage den aabnede U rne, hvoraf den giftige
Aande udstiger.

Og paa samme Tid uddrager han

m ed den Hoire en Piil af sit K ogger, for, ved at
herore hendes Bryst m ed dens O d, at kalde hende
til Livet.

Amor har kastet sin B u e, og bortvifter

den beddvende Dunst med sine udbredte Vinger.
P syche, hvis skjonne Hoved hviler op til hans Skul
der, er halvt tilhyllet.

I den ene Haand holder

hun den aabnede U rn e, i den anden hviler dens
Laag.
Dette Basrelief er kun een Gang

udfort

i Marmor, og dette Exemplar blev kjobt af en Hr.
Dalm ar.
Derefter udfdrte Thorvaldsen Basrelieffet
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T«b. X L IV .

Vulkan 9 Venus, Amor og Mars,
(3 Fod 6i" til 2 Fod 6")

hvortil Anakreons 45^* Sang gav ham Emnet;
Aphmdites Ægtemage
Tog sit Jern, hvoraf han danner
U di Ovnene paa Lemnos
Pile til de smaae Eroter.
Cypris Honning tog, den sode.
For at væde Pilens Spidse,
Medens Eros blanded Galde.
.Ares Aom ju st da fra Kampen,
Og idet han svinged Spæret,
Saae han haant til Eros Pile.
Svared Eros: '’Hen er vægtig;
Prov engang, og du skal fo le .” —
Tog da Mars den P iil, saa lille.
Medens Cypris listig smiled,
Hrog et sorgfuldt Suk og sagde:
”Hen er tung — der har du P ilen!” —
H e i, behold den! smiled Eros

Overeenstemmende m ed dette lille D igt, har Kunst
neren i nærværende Basrelief, nærmest til Venstre,
fremstillet den kunstfærdige Vulkan, so m , krumboiet og kun opmærksom paa sit Arbeide, er ifærd
med at smede en Piil til Eros.

Hans Hoved er be

dækket af en spids H u e; m ed den venstre Haand
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holder han, ved Hjælp af Tangen, Pilen paa Ambol
ten.

Gevandtet hænger ham fra venstre Skulder

ned om Livet, hvor det er sammenbundet; den
hoire Arm hæver Hammeren.

Som bekjendt var

Vulkan lam ; denne Legemsfeil har K unstneren, uden
at træde Skjbnhedens Grændse for nær, heldigen
udtrykt, idet han har ladet ham stille det kortere
Been op paa Amboltens Fod.

Nærmest ham sidder

V enus, halvt skjult af G evandtet; hendes hoire Fod,
som bærer den ven stre, hviler paa Ambolten.

Paa

sit Knæ fastholder hun i venstre Haand en Skaal
m ed H onning, hvori Eros har blandet Galde, og i
denne Saft dypper hun P ilen e, altsoin de blive fær
dige.

Hendes Blik moder Mars, som er traadt ind

og har lagt sin Hjelm ved Indgangen; han bærer
Gevandtet, som er afkastet, over den venstre Arm,
hvilken han stemmer imod Hoften.

I sin udstrakte

hoire Haand holder han en af Amors allerede dyp
pede P ile , ligesom for at give den tilbage, idet han
tillige prbver dens Vægt i Haanden.

Men Amor,

som staaer imellem ham og Venus og har berovet
ham hans Spyd, tilbageviser den.
Stoel sees det elskende Duepar.

Under Venus’s
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Dette Basrelief blev udfort i Marmor for en
Hr. A lexan der B ille og er ikke senere gjentaget “*).
D enne Composition ledede Kunstneren tilbage
til d en , allerede under Aaret 1808 om talte, Statue
af Mars, og gav ham n u , umiddelbart efterat han
havde fuldendt Modellen til Basrelieffet, Lyst til at
omarbeide den nævnte Statue til en Gruppe,

Mars og Amor.

Tub. x r.v .

(8 Fod)

I denne Gruppe har han villet fremstille Hoved
ideen af det sidstnævnte anakreontiske Digt.
Mars har modtaget en af Amors Pile for at
prove dens Tyngde.

Han vil nu give den tilbage;

m en Eros svarer ham skalkagtig: ”Nei! behold den!”
D en Forandring, som Kunstneren har foreta
get ihenseende til Figuren af Mars, ligger fornemmeligen i d et, m od Amor sænkede. H oved, og i
den lidet hævede hdire Haand, hvori han veier Pi
len.

Eros, hekrandset med R oser, har kastet sit

Kogger og holder i dets Sted Krigsgudens tunge
Sværd, idet han, m ed Fingeren paa sin Hage, sen
der den vældige Mars et hoverende Smiil.

y
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Hvorvidt en saadan Omdannelse af enkelte Dele
kan gjore et Kunstværk fuldkomment passende for
en ganske anden Id ee, er vel et Sporgsmaal, som
her frembyder sig for Critikken.

D et er vistnok

ikke at betvivle, at jo den hele Gruppe er model
leret paany, og at altsaa en Kunstner som Thor
valdsen ikke vil have forbigaaet m ed sit noie prø
vende Blik at undersøge, hvad der, selv i de mindste
D ele, maatte fordre nogen Modification; m en unægteligt er det, at Fblelsen stbdes ved at finde, selv
det ganske Tilfældige, f. Ex. Gevandtet, Spydet og
Hjelmen, aldeles uforandret overfort fra en Com
position til en anden.
D enne colossale G ruppe, som Kunstneren for
egen Regning har udfort i ordinairt Marmor og
fuldendt i Aaret 1825 , har, saavidt vid es, endnu
ikke fundet sin Kjbber.
Ved dette Tidspunkt bor det ikke forbigaaes
ubemærket, hvorledes Thorvaldsen, ved sin Uegen
nyttighed og fordringslose Kjærlighed til Kunsten
og dens Dyrkere, kom til at bidrage Sit til, at en
yngre Billedhugger fik Leilighed til at aabne sig en
berommelig Kunstnerbane ved hans Side.
14
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Ved den af det hele Folk saa höitelskede og
dybtsavnede Fyrstindes, Dronning Louise af Preus
sen s, D öd i Julii 1810, henvendte Ministeren p. H um 
boldt sig til Carwva angaaende et Gravmonument.
Det er Os ikke vitterligt, om der i C arm as Svar
har været N o g et, som foranledigede, at Man i denne
Henseende ogsaa henvendte sig til Thorvaldsen; men
af en privat Skrivelse fra vor Kunstner

synes det

at frem lyse, at Man havde onsket, ved et Slags
Concours at afgjöre, til hvem af de ovennævnte
Kunstnere denne Bestilling skulde overdrages.

Ved

denne Ledighed erklærede Thorvaldsen for p. H um 
boldt, at det forundrede ham , at Man vilde over
drage en saadan Bestilling til en fremmed Kunst
ner , da dog Preussen selv eiede indfodte Billedhug
gere, som vel kunde overtage d en , o g , da dette
Svar ledsagedes af en Hentydning til de t o , i Rom væ
rende, udmærkede Kunstnere, Lauch og Schadow j.,
skal han saaledes have foranlediget, at Rauch hiev
af sin Regjering betroet Udforeisen af et Værk,
hvorved han lagde den forste Grund til sin paafolgende store Kunstneranseelse.
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Det idylliske Sommerliv paa Villa Montenero,
hvorhen Thorvaldsen i det forrige Aar havde taget
sin Tilflugt mod den romerske aria cattiva, afprægede sig i et Par smaa Arbeider, der ligesom afgive
Pilledet af det rolige Landliv, hvori Naturens yn
digste Genier uforstyrret havde spoget omkring ham.
Og da ingen Genius nærmer sig vor Kunstner ube
mærket, og ethvert levende Indtryk fremstiller sig i
et skjönt Billede for hans T anke, var det en natur
lig F olge, at, da Leiligheden tilbod sig, disse Bille
der bleve Gjenstande for hans Kunst.

Ligesom i

Spog, siges d et, udkastede han i dette sit landlige
Studio to Skizzer,

der forst efter hans Tilbage

komst til R om , i Aaret 1811, udfortes i Basrelief-

1811.

ferne Sommeren og Hosten.

Sommeren.

Tab. XI.VT.

(2 Fod 4^" til 1 Fod 7")

To Drenge ere ifærd med at plukke Pærer.
Den m ed Sommerens Frugter overfyldte Kurv er
henstillet ved Træets Stamme.

D en ene Dreng hol

der sig med den hoire Haand ved Kurven og bærer
paa sine Skuldre den anden, som , idet han holder
14*
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sig fast ved en G reen, griber efter Frugten med
den venstre Haand.

En Amorin er i den milde

Sommervarme flagret ned til dem og udoser nu sine
Kiærtegn for en S van e, hvis blöde Hals han kjælent
trykker op mod sit B ryst, idet han hindrer den i
at undvige.

Bagved denne Gruppe höie de gyn-

gende Ax sig frugtbart under den modne Sæd.
I Basrelieffet

Hosten,

Tab. X liV n .

(2 Fod 4y" til 1 Fod 7")

er vel Ideen allerede oftere behandlet i den antikke
K u n st“*), m en neppe nogetsteds skjonnere end her.
Anakreon opfordrede i en af sine Sange“*)
Hephaistos til at danne et Sølvbæger, hvorpaa skulde
afbildes E ros, Bacchus og Anakreons Yndling, Bathyllus, ifærd med at stampe Druer i Rankernes
Skygge.

Dette Vink har vor Kunstner fulgt i denne

sin Fremstilling.

Basrelieffet er til begge Sider he-

grændset af rigtbetyngede Ranker.

En Amphora

stötter paa höire Side op mod det fyldte Druekar,
hvori Bacchus

og Amor armomslyngede

Druerne i D ands,

stampe

medens Bathyllus udoser sin

Höst af den væltede Kurv i Karret.
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Disse to Basrelieffer fuldendtes begge i Mar
mor i Aaret 1811 for Grev Schonbom.

Senere var

det Kunstnerens P lan, svarende til dem , at ud
fore to andre, fremstillende V aaren og Vinteren.
A f disse er hidtil ikkun det sidstnævnte fremstaaet
under Billedet af Anahreon og A m o r, hvilket Arbeide vil blive at omtale under 1824 , da det forst
udfortes.
Thorvaldsen foretog nu

Gravmælet over Augusta
Böhmer,
efter en Bestilling af Prof, og Hofraad F . JF. I.
SchelUng, som havde været gift med den Afdödes
Moder.
A ugusta Böhm er var en Datter af Bjergphysikus Dr. Böhm er i Clausthal; hendes M oder, hekjendt som Forfatterinde, under Navnet Karoline
SchelUng

, var en Datter af den heromte Prof.

M ichaelis i Göttingen.
giftede hun sig med A .

Efter Dr. Böhm ers Död
W . Schlegel

, hvilket

Ægteskab atter hævedes, og tredie Gang ægtede
hun Prof. SchelUng.

T ab.

XI.Vm.
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Augusta Böhm er, en Frugt af det forste Ægte
skab , var Skuespillerinde i W eimar.

Uden at være

udmærket ved Skjönhed skal hun dog have været
i Besiddelse af en Elskværdighed, der gjorde hende
tilbedet i den Kreds af Videnskabsmænd, hvori
hun levede.
Hendes tidlige D öd var ledsaget af Biomstæn
digheder, der gav Thorvaldsen Anledning til en af
hans skjonneste Compositioner.
Da nemlig Moderens L iv, uvist i hvilket Aar,
truedes af en svar Sygdom , forte den kjærlige Dat
ter hende til Sundhedsbronden. ved B ocklet, i Nær
heden af W ürzburg, og pleiede hende m ed en saa
opofFrende Anstrængelse, at hun derved paadrog
sig en Sygdom , som bortrev h e n d e , paa samme
Tid som Moderen ved hendes Pleie var hieven
helbredet.
Gravmælet, hvori Thorvaldsen skulde forevige
denne rorende Begivenhed, hestaaer af tre Basre
lieffer.

Hovedpartiet

(2

Fod til

2

Fod 7') fremstiller den

endnu svage M oder, siddende tætindhyllet paa et
Sæde, som til Tegn paa den indtrædende Helbre
delse bærer en Æskulapsstav.

Augusta

Böhmer

staaer som en Hygæa foran h en d e, rækkende med
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begge sine kjærlige Hænder Skaalen, hvoraf Mode
ren drikker Liv og Karskhed.

M en, hvad der hos

Moderen er Helbredelsens Mærke, bliver for Datte
ren Dddens.

Hygæas Slange

er hendes Fordær

velse; den saarer hende lumskeligen i Hælen, og
hun bringer Moderens Liv et Offer af sit eget.
D et ene Side-Basrelief (i Fod er

tii 2

Fod r) frem

stiller den bevingede N em esis, som optegner For
tællingen om Offeret for barnlig Omhed og Kærlig
hed; det andet Side-Basrelief

(1 Fod

er ui

2 Fod

r) frem

stiller Dodens valmuebekrandsede G enius, der stille
og veemodig støtter sine Arme og sit Hoved til den
omvendte Fakkel.
Af sidstnævnte Basrelief, D odens G enius, ud
forte TJiormldsen senere en Gjentagelse i Marmor
for Capitain af Sd-Etaten, Hr. Commandeur de F al
sen,

af hvem det derefter er afhændiget til Hr.

Etatsraad, Bidder C. H . Fonner, der har anbragt
det som Gravmæle over sin afddde Hustru i Nærhe
den af Altona.

Ligesom i det foregaaende Aar det anakreontiske Basrelief,

F u lkan ,

F enus,

A m o r og M ars

fremkaldte et folgen d e, storre A rbeide, saaledes
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synes ogsaa Basrelieffet A m o r og PsycJie, som samme
Aar beskæftigede ham , at have haft til F olge, at
h an , Aaret efter, endnu greben af Apuleii skjonne
Fortælling, udfdrte Statuen

Psyche med Urnen.

r^b . X L ix .

(4 Fod 3*)

Denne Statue fremstiller under det yndigste
Billede af quindelig Ungdommelighed den bevin
gede Psyche.

Paa Veien fra U nderverdenen, hvor

Proserpina har givet hende Urnen m ed den evige
Skjonheds Salve, standser hun.

Betvungen af den

uovervindelige Nysgjerrighed, holder hun Urnen
mellem sine Hænder, endnu tvivlraadig, om hun
skal aabne d en , eller ikke.
D enne Statue“®), som er udfort i halvnaturlig
Störreise, blev kjöbt af Mr. H ope,

en Broder af

Sir TJumias H ope, der har et saa mærkeligt Navn
i vor Kunstners Historie.
Endvidere udforle Thorvaldsen i Aaret 1811
Statuen
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4mor.

Tab.

(4 Fod 4")

Menneskets legemlige og aandelige Betvinger
staaer her bekrandset m ed R oser, lænende sig til
en Træstub, hvorover Herkules’s nemeiske Lovehud
hænger.

I sin hdire Haand holder han en Sommer

fugl ved Vingerne, o g , idet han betragter d e n , ud
drager han m ed den venstre en Piil af det nedhæn
gende K ogger, for at martre Sommerfuglen paa
dens Spidse.

Ldvehuden,

som han har herdvet

Herkules, fremstiller ham som Seierherre over den
legemlige Styi'ke, og som Sjælens Herre og Plager
viser han sig, ved at true den fangne Psyche m ed
Pilens Od.
Denne Statue skal være kommen til Curland ***).
Hos Kunstneren selv er end ikke en Gipsafstobning
deraf tilbage.

Compositionen synes ikke at have

tilfredsstillet h a m , hvorfor han ogsaa sen ere, under
Billedet af d e n tr iu m p h e r e n d e A m o r , lod den,
her noget svagt udtrykte, Idee tydeligere fremtræde.
D et Kongelige Akademie for de skjdnne Kun
ster i Berlin beærede i dette Aar vor Kunstner ved
at oversende ham Diplom af 28^® August 1811, hvor15

h.
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ved han er optaget som ordentligt Medlem af dette
Akademie.

I Lobet af Aaret 1811 var i Norge opdaget el
hvidt Marmorhrud, hvis Marmor ansaaes at være
brugbart for Sculpturen.

Ved denne Begivenhed

oplivedes atter det Onske i Danmark, at dog TJiorvaldsen vilde vende tilbage til Fædrenelandet, for i
et nordiskt Produkt — saaledes tænkte man sig det —
at udfore udødelige Arbeider til Hovedstadens og
navnligen til den danske Kongeborgs Forskjdnnelse.
Et Stykke af det norske Marmor sendtes til Rom,
og ihenseende til dets Godhed erklærede Thorvald
sen

, at d e t, efter Proven at dom m e, var lige-

saa godt som det carrariske
D et almindelige Onske hos Kunstnerens og
alle Kunstens Venner i Danmark meddeeltes Thor
valdsen i en naadig Skrivelse fra hans hoie Beun
drer, Prinds Christian Frederik, som i December
Maaned 1811 opfordrede ham til, idet mindste for
en T id, at gjensee Fædrenelandet og der at udfore
advskillige Arbeider til Christiansborg og det nye
Raad- og Domhuus.

Thorvaldsen besvarede denne

Indbydelse med et Hjerte, som overstrdmmede af
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varm Fædrenelandskjærlighed og nordisk Længsel
efter Hjemmet, og erklærede, at, ihvorvel han for
Oiehlikket var bundet til Rom ved de Arheider,
han ved Contract havde paataget sig at u d fo re , som
ogsaa ved at være fungerende Professor i Akade
miet St. L uca, vilde han dog arbeide paa, at rydde
alle Hindringer tilsid e, for maaskee i Sommeren
1813 at kunne gjenhilse de danske Sletter“*).
Men paa samme T id , som han pdnsede paa
at jevne de Hindringer, der laae imellem ham og
Danmark, indtraf i Rom en Begivenhed^ som , ved
at sætte ham i en endnu stdrre Virksomhed, gjorde
ham det endmere vanskeligt at forlade Italien.
Under det franske Overherredomme vare Ro
merne dybt nedstemte ved det ydmygende Tryk,
og en Skare af Kunstnere og Haandværkere, som
en Folge deraf, sat ud af stadig Beskæftigelse og
næsten brodids.

For at raade Bod herpaa sdgte Re-

gjeringen at vække Folket og at skaffe Kunstnere og
Haandværkere Adspredelse.
I Slutningen

af 1811

befalede

et keiserligt

D ecret, at det pavelige Sommerpalads paa Monte
cavallo skulde indrettes paa det prægtigste til et Pa
lads for Frankrigs Keiser, og Tanken om et Keiser15*
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palads paa Qiiirinalbjerget var i disse Dage Rome
ren som et Glimt af den gamle Herlighed, og ud
bredte Enthousiasmen fra Kunstnere og Haandværkere over det hele Folk.
Imidlertid havde Thorvaldsen liidt under en
svar Sygdom*®^), o g , da han som Udlænding hver
ken k u n d e, eller v ild e, berbve nogen indfødt Kunst
ner en Beskæftigelse, hvortil han mindre trængte
end de Fleste, blev Arbeidet fordeelt“^), uden at
han i denne Henseende kom i Betragtning.
t812.

M en, da det var befalet, at Paladset skulde
være færdigt i Mai 1812
Stem

fbelte dog Architecten

, som bestyrede dette A rbeide, Nødvendig

heden af at sætte alle Midler i Virksomhed, efter
som Tiden allerede betydeligen var fremrykket.
D et hændte sig da engang i Marts s. A ., at
Thorvaldsen og Stem kom til at sidde ved hinan
dens Side i Akademiet St. Luca.

I deres Samtale

om Værkets Fremgang foreslog Stem vor Kunstner,
at overtage en Bestilling af en Friese til et af Ge
makkerne, o g , omendskjbndt der kun kunde ind
rommes ham tre Maaneder til dette Værks Fuldfø
relse i Gipsafstobniug, besluttede dog Thorvaldsen,
at paatage sig et Arbeide, om hvilket han vel forud-
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saae, at d e t, uden Hensyn til den kortere Tid,
vilde Mive bragt i Sammenligning med

de An

dres
Rummet, som blev vor Kunstner opgivet, var
et Gemak, hvis to Sider vare 43y og de to andre
37 | romerske Palmer lan ge, altsaa skulde hans Bas

relief indtage omtrent 29 danske Alen,
Han valgte — vistnok ikke uden Allusion til
den nyere Histories störste Triumphator — at ud
fore Billedet af

Alexanders Triumphindlog i
Babylon.
(3 Fod 6^' hoit)

I den korte F rist, som var ham givet, kunde
han ikke indlade sig paa nogen omhyggelig U dfø
relse, m en han beregnede Virkningen af sit Arbeide saa heldigt, a t, da det i Junii Maaned samle
des og indsattes i den bestemte Hoide, overtraf det
den almindelige Forventning og henrev selv dem i
Beundring, der havde trukket paa Skuldrene ved i
hans Studio at see dets enkelte Dele nærved.
D en Skyndsom hed, hvormed dette Arbeide
fuldfortes og afleveredes, havde nær gjort Thorvald-
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sen det umuligt, selv at eie en Copie deraf.

Ved

Afstöbningen havde M an, alt som et Stykke var
blevet færdigt, betjent sig af saakaldte forlorne For
mer ,

hvorved

kun

kan tilveiebringes

et eneste

Exemplar, og Man var allerede ifærd med at ind
sætte Stykkerne, da en dansk Architect^®®), en Ven
af K unstneren, gjorde ham opmærksom paa, at det
vistnok vilde være Fædrenelandet kjært, at kunne
eie en Gipsafstöbning, og det saameget m ere, som
Christiansborgslots Riddersal dertil vilde tilbyde et
sk jont Locale.
Delte vakte öieblikkeligen i vor Kunstner den
Beslutning at gjentage den hele Composition.

I Hast

hlev der nu taget en Calque over det færdige Arbeide,

og i denne lod han afstöbe

et Exemplar,

der senere blev anvendt som Model ved den forste
Udforelse i Marmor.
Da Rygtet om dette Thorvaldsens sidste Mester
værk var kommet til det fjerne Fædreneland, og
Kunstneren paa sine Vegne havde ladet yttre, hvad
der var skeet for at forbeholde Danmark en Afstöb
nin g, havde dette til F olge, at Slotsbygningscommissionen i Kiobenhavn i December 1812 gjorde
en Bestilling paa et Exemplar i Gips til Christians-
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borg.

Imidlertid tilfredsstillede denne Bestilling dog

ikke ganske vor Kunstner; han onskede, som be
gribeligt er, en Ledighed til at forevige sit Værk i
Marmor; men Danmarks financielle Stilling lagde
uovervindelige Hindringer iveien herfor.
Ikke destomindre holdt han dog fast ved dette
Haab; Værket havde imidlertid Fremgang i hans
Studio, og snart omtaltes den færdige Model med
saa ubetinget B oes, at selv Italienerne nu tillagde
Thorvaldsen Navnet; B a s r e l i e f f e t s Patriarch"®®).
D e fra Italien tilbagevendte Landsmænd brændte af
Iver for at fremme Kunstnerens Anliggende i Dan
mark, m en Aarene hengik indtil 1817, da Sagen
atter syntes at komme paa Gled

Man erklærede

nu paa Kunstnerens V egne, at han var villig til at
indgaae paa de allerbilligste Vilkaar, for at kunne
see sit fortrinligste Værk foreviget i den danske
Kongeborg, og Aaret efter aahnedes af Private en
Subscription ®®"), for ved Sammenskud at kunne
sætte den stdrste danske Kunstners berdmmeligste
Værk som et Monument for de Danskes Hengiven
hed for Kongehuset.

D o g , imedens denne Sag var

i Gang, modtog Kunstneren i October 1818 en Be
stilling fra Regjeringen paa at udi ore sit Værk i
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Marmor imod en Godtgjdrelse af den Sum , han
havde bragt i Forslag, nemlig 16,000 Species.
Men under dette Tidsforldb havde Thorvaldsen
modtaget en Bestilling paa det forste Exemplar i
Marmor af d en , ved sine rige Kunstsamlinger bekjendte,

Som m ariva, o g , saaledes forpligtet til

fdrst at udfore det fdrstbestilte Exemplar, beslut
tede han n u , saameget mere som det fra Danmark
opgivne Maal fordrede en Udvidelse af Basrelieffet,
at give Exemplaret til Christiansborg en eiendommelig Nyhed ved adskillige Tilsætninger.
Det forste Exemplar i Marmor, som saaledes
vai' bestemt til at

smykke Soim narim ’s skjonne

Villa ved Com ersden,-sattes nu strax i Arbeide.
Ikke længe efter begyndte Kunstneren en gan
ske nye Behandling af denne samme Friese i den
halve Hdide, og han synes ved dette Arbeide meest at
have haft til Hensigt, at tilfredsstille sine egne For
dringer af et Værk, som det i hdieste Grad interes
serede ham at give den største Fuldendthed, m en
som han dog havde maattet udfore i en altfor stor
Skynding. Han gjennemarbeidede derfor i dette min
dre Exemplar den hele Friese fra Begyndelse til
Ende og foretog ved denne Leilighed alle de Foran-
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dringer og Udvidelser, hvortil han foranledigedes,
deels ved sit eget provende B lik , deels ved særegne
Fordringer ihenseende til det opgivne Rum paa
Christiansborg.
Da nu denne Bearheidelse beskæftigede ham
samtidigt m ed det forste Exemplar i Marmor, yttrede Som m ariva under et Besdg i Rom det Onske,
at dog det til ham bestemte Exemplar maatte blive
deelagtigt i nogle af disse Tilsætninger, og det saam egetm ere,

som

Quirinalexemplaret ikke

ganske

kunde udfylde det R u m , der var bestemt til at ind
tage Friesen i hans Villa.

Thorvaldsen fdelte Billig

heden i at opfylde dette hans Onske og forevigede
desforuden Billedet af sin hdimodige Velynder ved
i Slutningen af den til ham bestemte Friese at fdie
en Tilsætning, der er dette Exemplar ganske særegen.
Der er saaledes fremstaaet fire forskjellige Bearheidelser af A l e x a n d e r s t o g e t , nemlig:
Q u i r i n a l e x e m p l a r e t , som ved de anfdrte
Omstændigheder m eest bliver at betragte
som Skizzen;
S o m m a r iv a s E x e m p l a r , der udfdrtes efter
det foranfdrte m ed adskillige Tilsætnin16
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ger, og som har sit Særkjencle ved det
i Slutningen indsatte Stykke;
D et gjennemarbeidede

og

ved adskil

lige Stykker u d v id e d e E xem plar,
der er at ansee som den forste, fuld
endte Composition af E m net, med det
Særkjende, at det er udfort i den halve
Hdide af de foregaaende; og
C h r i s t i a n s b o r g s e x e m p l a r e t , der udfo
res (1829-31) noiagtigen efter det sidst
nævnte, m en i samme Hdide som Quirinalexemplaret.
A f disse er Christiansborgsexemplaret Gjenstanden for den efterfølgende Beskrivelse.
Thorvaldsen

lagde

Fortællingen

hos

V, Cap. 1. til Grund for sin Fremstilling.

Curtius
Det be

rettes her, hvorlunde Alexander efter et afgjdrende
Slag m ed den flygtende Darius nærmede sig Baby
lon og holdt der sit Indtog.

En af Darius’s Gene

raler, Mazæus, som fra Slaget var flygtet herhen,
aabnede ved Seierherrens Ankomst Stadens Porte
og gik m ed sine Bdrn ud paa Veien for der at
falde ham tilfode.

En stor D eel af Indvaanerne,

fortælles der, besteg M urene, begjerbge efter at see
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den inddragende K on ge, m en endnu flere gik ham
imbde.
phanes,

Iblandt disse sidstnævnte befandt sig Bagosom

Skatmester.

var Fæstningens Befalingsmand

og

Han vilde ikke staae tilbage for Ma-

zæus i at vise sin Hyldest og lod derfor Veien bestrbe m ed Blomster og Krandse; paa begge Sider
lod han opstille Sblvaltere, hvoi^paa var lagt Rbgelse
og vellugtende Blomster.

Bagefter ham fulgte For

æringer af Quæg, H este, Lover og Pardere i Buur.
Efter disse fulgte M agerne, som efter Skik istemte
Sange; dem fulgte Chaldæerne, babyloniske Spaamænd og Musikantere m ed forskjellige Instrumen
ter.

Toget sluttedes af det babyloniske Rytterie,

hvis Folk og Heste vare smykkede m ed overdaadig
Pragt.

Alexander, som var omgiven af Bevæbnede,

holdt sit Indtog i Byen tilvogns.
Compositionen, der maa tænkes afsluttet i en
Kreds, bestaaer af tre Hovedafdelinger.

D en fbrste,

som fremstiller S t e d e t , hvor Handlingen foregaaer,
begynder m ed den Palm e, under hvilken Kunstne
ren har henstillet sig selv som Tilskuer, og strækker
sig langsmed Flodbreden, over Floden og hen un
der Stadens Mm*e indtil Porten.
16*
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D en anden Afdeling fremstiller Babyloniernes
forsonende Optog og begynder ved Stadens Port,
af hvilken de chaldæiske Astrologer i Toget netop
træde u d , og strækker sig ligeindtil, hvor Fredens
Gudinde viser sig i Spidsen af de Overvundne.
D en tredie Afdeling fremstiller den triumpherende Alexander med sit Folge og strækker sig ind
til den nævnte Palm e,

der

forener BasreliefFets

yderste Punkter.
I Quirinalexemplaret er Friesen saaledes fordeelt paa Gemakkets fire Vægge, at den nævnte,
forste Afdeling indtager Vinduesiden, Babyloniernes
Optog den hbire Sidevæg og indtil Midten af Væg
gen ligefor Vinduerne.

H er,

ligesom i Friesens

Culminationspunkt er Alexander paa Triumphvognen anbragt, og efter ham hans F o lg e, som indta
ger den ovrige Plads indtil der, hvor den venstre
Sidevæg træffer sammen m ed Vinduesiden.

Tab. L I.

I,

Friesen begynder med Fredens Mærke,

en

P alm e, som beskygger en Handelsplads ved Flodens
Bred.

D et i Nærheden forbidragende Tog har bort

kaldt Arbeiderne, og den lille K am eelforer, som
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er kommen med sit Lastdyr for at modtage de udskibede Vare, maa nu vente.

Imidlertid har en

Dreng ved Hjælp af en omvæltet Pakke naaet op til
Kamelens Hals og kravler nu derfra op paa den
laadne Pukkel for deshedre at faae Toget at see.
Ved Kamelens Side staae endnu en Yngling og en
tredie lille D reng, opmærksomme paa den samme
Gjenstand.
Denne Composition er den fdrste Tilsætning,
hvorved Kunstneren har udvidet Christiansborgsexemplaret.
I de tidligere foretagne Bearbeidelser begyn
der Friesen m ed

n.

Tab. LU,

en Gruppe af Palm er, af hvilke en omstyrtet afgi
ver Sporet af den odelæggende Krig.

En Fisker

sidder uforstyrret paa Flodbreden og griber efter
den Fangst, han har draget op paa Medesnoren.
Han mærker endnu Intet, m en den lydhore Hund
vender sig og gjoer ved at höre Larmen af det for
bidragende Tog.
Angaaende denne Fisker, da er det i Rom
fortalt, at K unstneren, ved i Quirinalexemplaret at
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modellere hans H oved, skal have tænkt paa Portraitet af Frankrigs K eiser, som paa den Tid var en
verdslig Modsætning af Fiskeren Petrus, hvis Plads
han i Rom havde indtaget.

Men Forfatteren inde-

staaer ingenlunde for Sandheden af denne Anek
dote , der iovrigt nok kunde ligne Thorvaldsen i det
sarkastiske Lune.

DI.

T»b. LUI.

En persisk Kjohmand har af Frygt for den
sig nærmende Krigshær indskibet sine kostbare Vare
for at flygte over til den anden Flodbred.

Han har

afkastet sin Kappe over de opstablede Baller, og
forst n u ,

da Baadforeren stiider fra Land, giver

han sit Hjerte Luft ved at fortælle den gam le, lige
gyldige Roerkarl om den Fare, hvori hans Gods
har været*“).

rv.

T«b. LIV.

D en

gamle,

m ed Flodplanter

bekrandsede.

Tigris sidder her, lænende sig til den uudtømmelige
Urne. En Roerstav i hans hbire Haand betegner Flo
dens Seilbarhed, og Axene i den venstre Landets
Grbde.

Hos ham sidder som

et Særkjende en

T iger, og bagved minder Belustaarnet om Babylon.
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At det var Euphrat, og ikke Tigris, der gjennemstrommede Babylon, synes her at være undgaaet Kunstnerens Opmærksomhed.

Senere har han

besluttet, ved U dførelsen af Exemplaret til Chri
stiansborg, at ville berigtige dette ved at fremstille
Euphrat.
Tabb.

Y.

r.v. & L vi,
a) & b).

Under Babylons brede M ure, bag hvilke Pal
m en og Cypresserne minde om Stadens hængende
Haver, og hvor Rogelsekarrene love den inddra
gende Seierherre Undergivenhed og Hyldest, driver
Hyrdedrengen sin Faareflok ind fra Marken.

D en

roligt afvexlende Gruppe af Væddere og Faar giver
en skjon Modsætning til det bevægede Liv i Friesens ovrige Grupper.

Paa Muren have adskillige af

Indvaanerne leiret sig, for derfra at see det kom
m ende Tog.

Ved Stadens Port staae tvende vagt

havende Krigere; den ene læner sig mismodig til
sit Spyd.

Hos disse har Hyrden taget Plads med

sin Kone og sine to B orn, af hvilke det ældste
viser den forbivandrende, velbekjendte Hjord sine
Kjærtegn.
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Ved disse beskrevne Episoder, som udgjore
BasreliefFets B egyndelse, har Kunstneren charakteriseret Stedet, hvor Handlingen foregaaer.
D en folgende Afdeling fremstiller Babylonier
nes Optog, saaledes som det drager ud igjennem
den antydede Stadsport.
Som den hageste Afdeling af de Uddragende,
har Kunstneren fremstillet

VI.

T«b. LYiT.

tre chaldæiske Astrologer, der synes at berede sig
til, paa en smigrende Maade at kundgjore Alexan
der hans Fremtids voxende Vælde, som de have
udregnet den efter himmelske Constellationer.

D en

Forangaaende holder Himmelglohen i sin venstre
Haand, og, medens han peger paa et Stjernebillede,
vender han s i g , raadsporgende den A n d en , der gi
ver sin Mening derom tilkjende, idet han stotter
sig til hans Skulder.

D en Tredie folger efter, dyht-

grundende paa de Forkyndelser, hvorved Seierher-

vi)

ren skal smigres og forsones.

vn.

T»b. I jVIII.

Foran disse sees den bageste Afdeling af de
Foræringer, som ,

efter Curtii Fortælling, bragtes
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Alexander imöde.

En Perser, soin bærer Staven

paa Skulderen, förer en L ö v e; ved bans Side gaaer
en Dreng m ed en Tiger, og bagest en Tredie med
en H est, som bliver urolig ved Bevægelsen i den
forangaaende

vm.

Tab. LTX.

Gruppe af tre Heste, hvilke det hesteavlende Per
sien sender sin mægtige Overvinder til Gave.

Ved

Nærmelsen af Bucephalus og det macedoniske Rytterie bliver den bageste Hingst vælig.

D en foran

gaaende Hests Förer vender sig derfor og truer den
med et Slag.

Skrækket lader den Örerne synke til

bage og reiser sig m ed en saadan Urolighed, at
dens Förer kun m ed Möie kan holde den ved
Bidslet.

IX.

T ab. L X .

D e, hos Curtius omtalte. Musikanter med forskj ellige Instrumenter

ere

den forangaaende Gruppe.

dernæst

fremstillede i

Fem Spillemænd træde

her i munter Gang raskt fremad.
De tre forreste af disse udgjöre den anden
Tilsætning, hvorved Thorvaldsen har udvidet Exemplaret til Christiansborg.

Saavel i Quirinalexempla-

ret som i Som m arim s findes kun de to bageste.
17
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X.

Tab. L X L

o
D en næste Gruppe fremstiller Skatmesteren,
Bagophanes, som , for ikke at staae tilbage for Mazæus, er ilet ud paa Veien, hvor han lader opstille
et Alter med kostbart Bogværk.

D e to Mænd, som

have baaret det tunge Alter til Stedet, ere nu be
skæftigede med at henstille det.

Efterat Byrden er

sænket ne d, saaledes at den deels hviler paa Jor
den , deels endnu støtter imod den Knælendes stærke
Skulder, griher den Anden fat foroven, for saaledes
at reise det.

Bagophanes er selv tilstede for at an

ordne dette.

Ved hans Side staaer en Dreng med

det kostbare

Rogelseskriin.

Bagved

holdes

den

brændende Rogelseskaal, der skal sættes paa Alte
ret, af en Mand, hvis Blik, henvendt mod det sig
nærmende Tog, forraader den Skynding, hvori Hand
lingen foregaaer.

Foruden dette har Bagophanes

ogsaa foranstaltet, at

XI.

Tab. liX U .

tre

dandsende

Perserinder

Krandse paa Veien.

udstroe

Blomster

og

En lille medfølgende Dreng

bærer paa sit Hoved en stor Kurv, fyldt med det
duftende Forraad.
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xn.

Tab. L X n i.

Darius’s Feldtherre Mazæus, som efter Slaget ved
Arbela var flygtet til Babylon, er dernæst fremstillet,
ledsaget af tvende Vaabendragere.

For at rdre Seier-

herrens Hjerte til M ildhed, gaaer han Alexander
imode med sine fem Sdnner.

D e tre ældste træde

frimodigt frem og udstrække bedende deres Hæn
der; den Fjerde derimod forraader Frygt og klyn
ger sig derfor tæt op til den ældre Broder, imedens
Faderen, med den hoire Haand paa hans Skulder,
skyder ham frem , og m ed den venstre forer den
Alleryngste, som , mindre frygtsom, soger at gjore
sig Plads iblandt de Ældre

xin.

T a b . L X IV .

De ydmygtbedende Babyloniers Optog anfdres
af Fredens bevingede Gudinde, som , m ed Overflodighedshornet i den hoire Arm , lofter Oliegrenen
i Veiret, for saaledes at vise Seierhenæn Tegnet
paa det overvundne Folks Underkastelse.

XIV.

Tab. LX V .

Svævende paa udslagne Vinger staaer Victoria,
frembdiet paa Vognen ved Heltens Side og styrer
17*
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med Tom m en i de fremstrakte Hænder det vælige
Fiirspand.

Alexander, ifdrt en prægtig Rustning,

holder sig m ed den venstre Haand ved Triumphvognen og stdtter den hdire Arm til Feldtherrestav e n , m edens hans seierstolte Blik er hævet imod
Skyerne.
Tab. LX V J.

I de forste Exemplarer af Friesen var denne
Afdeling behandlet ganske anderledes.
Saavel Hestene som Victoria vare, i Forhold
til H elten, stdrre.

Bevægelsen i Hestenes Hoveder

og Been var mindre varieret; deres Haler fyldigere,
den forreste smykket m ed en Buggjord, og deres
Stilling, m ed Hensyn til Vognen, ikke noksom frie.
Vognen var lavere og snevrere.

Victoria stdttede

sig m ed den venstre Haand imod Vognen, medens
hun m ed den hoire roligt holdt Tommen.

Hendes

Vinger antydede ikke noksom den hurtige Flugt,
ligesom der ogsaa i hendes Stilling var mindre Be
vægelse.

Alexander var med alt dette dog den Fi

gur, der mindst tilfredsstillede K unstneren, og selv
ikke i Omarbeidelsen synes han, at have været hel
dig nok i at fjerne det Theatralske i Stillingen.

I

de forste Bearbeidelser stod han frit paa Vognen,
kun stottende sig ved det lange Spyd og med den.
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i Gevandtet indhyllede, venstre Haand stemmet imod
Hoften, medens Hovedet, i hvis Stilling Kunstneren
ufeilharligen har villet antyde den, Alexander tillagte,
Skjevhed, var vendt forud til Siden

XV.

I -X V II .

Efter Alexander folge hans Vaahendragere; den
ene, i phrygisk Dragt, hærer over Skulderen tvende
Kastespyd og paa venstre Arm et rundt Skjold,
hvori Billedet af en Love; den anden, hvis Ho
ved og Skuldere bedækkes af en L ovehud,

der

er sammenbundet over hans Bryst, bærer paa Ryg
gen et Pilekogger og i sin hoire Haand en Bue.
Idet han gaaer fremad, vender han sit Hoved til
bage for at give Agt paa den vilde Bucephalus, som,
altfor stolt til at lade sig tvinge af Andre, end af
Alexander selv, n u , medens Helten har besteget
Trium phvognen, giver sine Eorere nok at bestille.
D en ene af disse, hvis flagrende Gevandt forraader
den Bevægelse, hvori Bucephalus har bragt ham,
har, for bedre at kunne holde Hesten i Ave, fort den
med Armen over dens Hals.

Idet han derfor soger

at klemme den med Bidselet, tvinger han dens Ho
ved tilbage; den vil nu reise sig, m en med ung-
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dommelig Styrke kommer den anden Förer til Hjælp,
o g , idet han samler Gevandtet om sig, griber han
den i Manken
Tabb,
tX V lI I . &
L X IX .

XVI.
I Alexanders ridende Folge er hans höitelskede
Ven Hephæstion den forste.
Parmenio og Amyntas.

Derefter Hærforerne

D en hageste standser He

sten og vender sig for med udstrakt Arm at give
en Befaling.

XVH.

Tab. L X X .

Denne Befaling modtager en ungdom m elig, let
Kriger og dreier sin Hest tilside for strax at efter
komme den givne Ordre.
Tabb. L X X I.
L X X n . Sc
L X X III.

XVHI.
Derefter folger en Afdeling af Bytteriet.

I den

skjönneste Afvexling og livligste Bevægelse ere elleve
R idende, m ed korte og lange Vaahen, her fremstil
lede under forskjellige Motiver.

D en Forreste, som

har tabt Tom m en, hoier sig over Hestens Hals for
atter at gribe den.

D en sid ste, som er i en levende

Samtale med de efterfølgende Fodfolk, frembringer,
ved at vende sig med Haanden paa Hestens Bag,
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en skjön og naturlig Forbindelse mellem denne og
den folgende Gruppe.
I denne Gruppe udgjore de forste fem Ryttere
en Afdeling, som ikke findes i Quirinalexemplaret,
D en blev forst componeret til Christiansborgsexemplaret, m en da Som m arim saae dette Tillæg, an
modede han Kunstneren om , ogsaa at give hans
Exemplar denne Berigelse.

X IX .

Tab. L X X in .

Fem seierglade Fodfolk, af hvilke de tre forste
ere i Samtale m ed den Foranridende.

XX.
N u folger Billedet af det rige Bytte.

Tab. L X X IV .

En gam

mel Kriger fbrer en Elephant med Armen paa dens
Hoved.

Imellem de persiske Vaaben, som næsten

skjule Elephanten, bemærkes alleroverst et rigt udziret og kosteligt Skrin, det E neste, Alexander for
beholdt sig af Krigsbyttet, for deri at gjemme Ho
mers Sange, som han altid forte med sig*“).

Ved

Elephantens Side folger en fangen, persisk Hovding
m ed Blikket imod Jorden.

En ung Græker, væbnet

med et Spyd, gaaer ved Siden til hans Bevogtning.
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X XI.
T»b. L X X V .

Foran disse sees en Kriger tilhest, som er
bleven tilbage og nu soger at komme Fodfolket
forbi, for atter at indtage sin Plads iblandt de Ri
dende.

Slutteligen folger Kunstneren selv.

Under

Fredens Palme har han henstillet sig, og en ung,
græsk Kriger viser ham

det forhidragende Tog,

hvoraf han vilde skjenke Verden et Billede.
Istedet for denne

sidstnævnte G ruppe, har

Thorvaldsen^ i Erkjendtlighed m od d en , som forst
gav ham Ledighed til at udfore dette Værk i Mar
m or, sluttet Exemplaret til Grev Som m ariva med
et Basrelief, der er et Særkjende for dette.
T.h i .x x v i .

Det

forestiller Thorvaldsen, som viser Sommariva Alexan
ders Triumphindtog i Babylon og saaledes overgiver
ham sit fuldendte Værk.

En hosstaaende, ung Kri

ger, væbnet med Spyd og Skjold, folger Toget og
turde maaskee, — skjöndt vi ikke vide det tilfulde, —
bevare Billedet af Basrelieffets nuværende Eier.
Foruden de fire nævnte, forskjellige Exemplarer af denne F riese, næ vnes“ ’) endnu et Exemplar
for Hertugen af Leuchtenberg.

Men dette, som

endnu findes i Hertugens Palais i M ünchen, er,
efter Kunstnerens egen Erklæring, en Copie i Gips
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af Quirinalexemplaret.

En anden Gipsafstdbning er

senere afsendt til England.
Over det, i Marmor udfdrte, Exemplar i den
halve Hdide har Thorvaldsen i de sidste Aar ladet
gjdre Form er, for ved Hjælp af disse at kunne le
vere Exemplarer i terra

og efter Som m ari-

vas Exemplar har den hekjendte Steenskjærer P istrini i Rom udfort hele Friesen i en Hoide af om
trent

Tomme og sælger Afstohninger i Seagliola

heraf.
I Contourer leveredes denne Friese forstegang
i M ori’s Statue e bassorelievi, dist. V . & V^I. og i
udfort Kobberstik efter Overbecks Tegninger af B ettelird og M archetti i Værket: B asreliefs des B ildhauers A lb r. Thorwaldsen.

F rankf. am M ain , fo l.

obl.; men begge give kun Afbildningen af Quirinal
exemplaret.

Senere har Kobberstikkeren Sam uel

A m sier begyndt at stikke denne F riese, formodentligen i dens hele Fuldstændighed; m en heraf er,
saavidt vides, endnu Intet udkommet.
Dette Thorvaldsens saa vidt hekjendte Værk,
har som de fleste af hans dvrige Arbeider mbdt en
næsten ubetinget R oes, saa ofte det er omtalt *®®).
Det vilde være overflddigt paa dette Sted at udskrive
18
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disse Lovtaler; kun anfores h er, at Digteren A tterhom skrev®“), da han havde seet det: ”I Sandhed,
da Napoleon undlod at gjore den forehavende Rom erreise, for hvis Skyld denne Friese bestiltes til
at smykke Quirinalpaladset, forsomte han m ed det
samme Synet af maaskee det eneste (?) virkelige
Skjönne, som æsthetiske Priisoffere nogensinde have
frembragt til hans Æ re!”
Forend vi forlade Aaret 1812, da Alexanderstoget satte Kunstneren i en saa mærkelig Beskæfti
gelse igjennem de næstfdigende tyve Aar, anfores
her, for ikke at forbigaae noget Værk, der er udgaaet fra hans Haand, et lille Basrelief:

T«1>.LXXV]I.

Victoria, bekrandsende en falden
Kriger.
Dette Basrelief, som lader form ode, at det er
componeret til at pryde et Gravmæle, har, efter
\
Kunstnerens egen Erklæring, aldrig haft nogen Be
stemmelse; det er derfor ikke heller udfort i Mar
mor.

Kun en eneste Afstøbning i Gips henstaaer i

hans Studio og bemærkes sjeldent blandt de stdrre
Omgivelser.
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Som et Arbeide af Thorøaldsen findes i Mor
genblatt , 1813 No. 68 p, 252, anfort et lille Basrelief,
fremstillende en M oder, der m ed Omhed holder
sit Barn foran sig, medens en anden quindelig Fi
gur i sit Gevandt bringer Blom ster, efter hvilke
den Lille barnligt udstrækker Haanden,
Skjöndt vi vel ikke kunne regne dette Basrelief
mellem Kunstnerens egne Frembringelser, bor det
dog paa dette Sted ikke forbigaaes uden Omtale.
skylder Thorvaldsens Galanterie sin Tilværelse.

Det
Skiz

zen er udfort af en Prindsesse af Dietrichstein, efter
hvis Anmodning han i Aaret 1812 har udfort det.
I dette Aar blev Thorvaldsen under 12*® Febr.
optaget som Medlem

af det Keiserlig Kongelige

österrigske Akademie for

de forenede

dannende

Kunster.
Henimod Aarets Slutning, medens endnu Frie
sen paa Montecavallo var en af Roms mærkeligste
Kunstnyheder, modtog Kunstneren fra det ^erne
Polen en Bestilling paa et Værk, der saavel ved dets
Bestem m else, som ved dets videre Skjæbne staaer i
nær Forbindelse m ed A lexan ders Triumphiog.
Paa samme Tid Man i Rom opstillede Cæsars
og Alexanders Seierstog til Ære for den Erobrer,
18*

1813 .
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'

der baade var gaaet over Rubicon og havde löst ad
skillige gordiske Knuder, paa samme Tid knyttede
ogsaa det ulykkelige Polen sit Haab til Frankrigs
Keiser.
Efter General-Confoederationens Rigsdag i W ar
schau d. 26^® Junii 1812, overbragte en Deputation
af ti W oiw oder Keiseren i W ilna Nationens forenede
O nske ihenseende til Polens Gjenoprettelse som et
Kongerige. Keiseren besvarede Form andens, Joseph
W y b ick y ’s , Tale i Udtryk, so m , skjöndt de ikke
indeholdt nogen fuldkommen Tilfredsstillelse, dog
fandtes betydningsfulde nok for at indgraves i en
Ertstavle, der skulde opstilles til deres evige Erin
dring.
D et blev til denne Hensigt Thorvaldsen over
draget at udfore
T«b.

L x x v in . Sc
L X X IX .

Tvende Caryatider,
som skulde bære den Architrav, hvorunder Ertstavlen skulde indsættes.
D enne architectoniske Forziring har, efter Vitruvs Fortælling, folgeilde Oprindelse: Da Indbyg
gerne i Byen Karya i Peloponnes havde gjort fæl-
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leds Sag m ed Perserne imod Grækerne, bekrigedes
denne B y e , efterat Perserkrigen var en d t, blev ind
taget og odelagt.

Byens Mænd bleve alle dræbte,

og dens Quinder forte i Slaverie, uden at det blev
dem tilladt at aflægge deres Stands Klædning eller
Smykker for desto dybere Ydmygelses Skyld.
ledes en

Saa-

Gjenstand for K unsten, anbragtes de

res Billeder i den ældre Bygningskunst istedet for
Sdiler.
Der gives imidlertid en almindeligere antaget
Forklaring over disse Statuers Oprindelse: at de
nemlig skulle være Billeder af den caryatiske Dianas
festlige Dandserinder; men det syn es, at Kunstne
ren i Compositionen af disse Caryatider nærmest
har holdt sig til Vitrav, forsaavidt denne Forkla
ring ikke alene tillader, m en endog billiger, at de
ere afbildede forskjellige i Dragten.
D en E n e,

som over sit Gevandt bærer et

Bukkeskind, synes derved charakteriseret som henhdrende til en lavere Stand, medens den Anden,
som er drapperet med et P eplos, vel turde antyde
den mere forfinede.

Om endvidere Kunstneren har

villet lægge nogen dybere Betydning i disse tvende
Statuers forskjellige M otiver, idet han afbildede den
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ene med venstre Haand paa Hjertet og den anden
med en af de fra Skulderen nedhængende Haarlokker i Haanden, er Os ikke vitterligt.
D en førstnævnte af disse Caryatider begyndtes
i Foraaret 1813, men var neppe fuldendt, da Thoroaldsen faldt i en Sygdom , som havde til F olge, at,
da han atter var helbredet, sbgte han ved en Sommerreise til Livorno fuldkomment at gjenvinde sin Sundhed.

I Efteraaret vendte han tilbage fra Monte-

nero og foretog nu den anden.
Men forend begge disse Arheider vare fuld
forte i Marmor, var Europas, og dermed ogsaa
P olens, Stilling betydeligen forandret.

Der var nu

ingen Grund for denne Nation til at opreise et Mo
nument for dens svigtede Haah, og Caryatiderne
henstode saaledes i Kunstnerens Studio, indtil de i
Aaret 1818 kjohtes af den danske Regjering.

I Aaret

1826 ankom de til Kiöhenhavn og ere nu henstillede
ved Danmarks Trone paa Christiansborg.

Anmærkninger.

Stamtavle.
H a ra ld Hildetand, Konge i Danmark.
Thrand, den Gamle.
Thorolf Vogaref.
Vermund Ordluker.
Iva r Vermundsen.

A tle hin mise, (smækkre) .larl over

H alg a rd loarsen.

Sogn og tilgrændsende Egne i Norge.

R a fn , en af Islands fiirste Landnamsmænd i det O'*® Aarhundrede.
J'årund Rafnssen.

f 880.
Hallstein, hans Son, boesatte sig paa
Island. -|- 917.

U lf Aurgode.

A tle , Hallsteins Son

938-

Suart Ulfssen.

Thordur, A tles Son.

-|- 951.

L odm und Svartsen.

Thor giids Thords Son, kaldet Orra-

Sigfus Lodmundsen,

beinsfostre, 1039Grim Glamund, hans Son.

O lu f P aa, Hovding i Dalene.

Samler af den ældre Eddas Sange,

In g iald, hans Son.

Thorhiorg Olufs D atter, gift med A s -

t 1133.

G rim , Ingialds Son.

Sæ m und Sigfussen, kaldet HinJProde,

g eir, Hovding i Vatnafiord.

Loj)t Sæmundsen.

Einar Grimssen, til Kaldarhæss.

K iartan Asgeirsen.

Jon Loptsen, gift med Thora, en

H allkatla, hans Datter,

Thorvald Kiartanson.

Datter af Kong M agnus Barfod.
Solveig Jons P atter, gift med Giidm und Griis.
Thorlak Gudmundsen.
Thora Thorlaksen, gift med K lang
Teitsen.

gift med

H er dise, hans Datter, gift med Sig

Sveinhibrn, hans Son, kaldet Sudvi-

Vigfus Ivarsen Holm.
Iva r Vigfussen Holm.
V igfus Ivarsen Holm.
M agrethe V igfus D atter, gift med

gift med Vilborg Einars D atter,

Einar Eriksen til Vatnafiord, gift

Bibrn Einar sen til Vatnafiord, kal
det Jorsalafarer.
Christina Bibrns D a tter, gift med
Thorleif A rnesen, Sysselmand.

Thorvard Loptsen til Modrevalla.

Bibrn Thorlefsen, Ridder. -]- 1467-

Odd Petersen, en riig Mand, boende paa

Gudride Thorvards D a tter, gift med

Solveig Bibrns D a tter, gift med P m l

Vestfjorden i det 14'*® Aarhundrede.

E rland Erlandsen, til Kollbeinstad.

E inar Oddsen, Sysselmand for Hunavands Syssel paa Nordlandene.

V igfus Erlandsen til Hlidarenda, gift med Gudrun Pouls Datter.
Gudride

V igfus D atter, gift med

Sæ m und Erichsen til Aas.

Jon Einarssen til Geitaskard, gift

Gudride Sæmunds D a tter, gift med

med en Datter af Gotshalk N ico-

A rne Gislesen til Hlidarende.

lausson, Biskop til Holum.
EO
s il Jonssen til Geitaskard.

H aldor a A rne D a tter, gift med 0 /a /'

Gunl'og Egilssen, Laugsretsmand ved

Jonsen.

I.andsthinget, boende i Oefjorden paa Nordlandet, gift med Gudrun Olafs D atter
Thorvald Gunlbgsen, Bonde.
Gotskalk Thorvaldsen, l.augsretsmand
ved Landsthinget.
Thorvald Gotskalksen, Præst til Myklabye i Skagafiorden.
Gotskalk Thorvaldsen, fodt paa Is
land, siden Skibsbilledhugger i Riobenhavn, gift med Karen Grbrulund.
B ertel Thorvaldsen

Jonsson.

og A re Thorvaldsen.

g er, en Datter af Snorro Sturlesen.
Einar Thorvaldsen.

king. -}- 1290-

med H elga paa Grund. -|- 1382.

Holm.

Snorro Thordsen.
Thorvald Snorreson, gift med Thord-

m und Gunnarssen. 1235.

Erik Sveinbibrnsen, Ridder,

A sta K langs D a tter, gift med Ivar

Thord Thorvaldsen.

R a fn Sveinhibrnsen. 1213.

-j- 1342«

Thorualdsens Forfedre kjendes i lige Linie indtil op i det

1)
1

A arhundrede; ad Sidelinier kan hans Slægtregister fores op indtil Kong

H arald H ildetand i Norge og til den pragtelskende Hövding i Dalene,
O lu f P a a , om hvis, m ed Billedhuggerarbeider smykkede, Gildesal,
Sagaerne fortælle.

D en vedföiede Stamtavle, som er Forfatteren ven-

skaheligst m eddeelt af H r. Geheime-A rchivarius, Ridder Finn M agnus
sen, skyldes for storste D elen den lærde Forfatter af Islands Aarboger,
H r. Sysselmand John Espolín, som h ar samlet og ordnet den efter Op
fordring af Thorpaldsens Ungdomsven og Medlærling i Billedhuggerkun
sten , H r. K am m erraad og Sysselmand Gundlög Guldhvandsen Briem.
F o r dem , som m aatte betvivle M uligheden af at kunne efter
spore e n , af ringe Forældre fodt. Kunstners Herkomst ind i Oldtiden,
bemærkes h e r korteligen, at Island, som var Gjemmestedet for de tre
nordiske Rigers O ldsprog, Mythologie og H istorie, ogsaa blev det for
Stammefædrenes Genealogie, og at Æ ttertal, eller Stamtavlerne i de
islandske Sagaer undertiden opstige indtil den mythiske T id og tiltage
i Paalidelighed, altsom de nærme sig Landets Bebyggelsesperiode i det
A arhundrede, fra hvilken Tidspunkt de for en stor Deel ansees som
troværdige.

Senere have Forfatterne af de saakaldte Islandske Annaler

ofte fortsat de gamle Slægtregistre, hvilket især skete fra det
Aarhundredes Begyndelse ved særegne, genealogiske Værker, der paa Island
almindeligen kjendes under Navn af ’’Æ ttartala” og hvoraf endeel n ^
ere trykte.

D et ypperste genealogiske Værk af ommeldte Slags er sik->

kerligen den saakaldte L a n g s-Æ tt, begyndt af den lærde Biskop Dr.
H ans Fiiinsen og fortsat af hans Efterfólger, Steingrim Johnsen, hvilket
Værk i Haandskrift udgjor endeel Quarthind.

Andre vigtige, frag

mentariske U nderretninger om Islændernes Slægtregistre ere meddeelte
i Islands A arboger, hvoraf 7 Bind ere udkomne i T rykken, forfattede
af den ovenfornævnte Sysselm and, H r. John EspoUn.
19
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Ved denne store Stamtavle bliver vistnok Vor K unstner ikke
stö rre; da den im idlertid var til, h ar Forfatteren anseet det passende,
at den som et Curiosum opbevares ved hans Biographie.
2) Ifölge Udskrift af V a r t o v H o s p i t a l s P r o t o k o l , i hvilken
Stiftelse h an döde i Aaret 1806, den 24‘ïe October.

deelte.

3) Om Tlioriialdsens Födested have M eningerne hidindtil været
Nogle have antaget, at han er fodt paa Island, A ndre, at han

er fodt i K iobenhavn, atter A ndre, at han er fddt paa et Skib, som
forte Forældrene fra Island til Kiobenhavn.

Stadens Kirkehöger give, saa-

vidt Forfatteren h ar kunnet efterspore d e t, ingen Oplysning i denne H en
seende.

Da im idlertid Thorpaldsen selv, som ogsaa adskillige af hans

U ngdom svenner, d er kunne formodes at have hört det af Forældrene,
erklære det udenfor al Tvivl, at han er fddt i Kidbenhavn — Man viser
endnu Huset No. 256 i Store G rönnegade, hvor det er vist, at Foræl
drene boede i hans tidligste A lder, — antages denne Mening som den
rigtige, saamegetmere som den Omstændighed, at hans Moder var en
Præstedatter fra Jylland, synes at forudsætte, at F aderen, der dengang
forst var i sit 30‘e A ar, ellers rimeligviis gjentagne Gange m aatte have
gjort den besværlige Reise mellem Island og K iöbenhavn, hvor Thorualdsen dog uomtvisteligen h ar været i sine fdrste Barndomsaar.

Dertil

kommer endvidere, at han i Daaljen er kaldet Berted Thorpaldsen, da
han, döbt paa Island, ufeilbarligen vilde, efter Fædrenes Skik, (cfr. Stam
tavlen) være bleven kaldet B ertel Gottskalksen efter Faderens D öbenavn.__
Hvorvidt Man imidlertid er gaaet for at formene Danmark den Æ re at
kunne kalde ham sin, sees af Mad. Stael Holsteins Sur PÆlemagne. IV.
hvor han nævnes som opdragen i Tydskland, {elepé en Allemagne) en
M ening, d er synes at være hende bibragt af A . W . Schlegel, som i
Jen. A ll. L it. Zeit. 1805; Intell. No. 120 p. 1006, om taler ham i fol
gende U dtryk: (Thorwaldsen) ” den w ir uns gewissermassen zueignen
dürfen, da e r , wiewohl ein Däne von G ehurt, wie ein Deutscher unsre
Sprache redet (?) und ganz deutsche Bildung besitzt” — en Y ttring, der
er saameget m ere paafaldende, som Thorpaldsen var henimod 5o’ Aar
gam m el, da han fdrstegang (1819) satte Foden paa tydsk Grund.
4)
1771 og 17 72.

Thorpaldsens Födeaar findes forskjelligt angivet, til 17 70,
{W einw ichs D anske Kunsthistorie p. 218. Athene,
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ped Molhech. 1815. IV. p. 6.

AUg. Kilnstlerlexikon. p. 187 2. pp.)

T/iorualdsen selv angiver 17 70 , saaledes som det ogsaa nævnes a f hans
Ungdomsven, H r. JustitsraadÆ asie, {Biises Archip. 1824. 1
Bd. p. 369)
der endog veed at anfore Dagen.
5)

Den E fterretning, at Thorpaldsen er fiidt den lO"^® Novem

b e r, grunder sig alene paa den ovenfor nævnte Angivelse.

Ved næ r

m ere at forespørge hos H r. Justitsraad H aste angaaende denne Sag,
modtog Forfatteren efterfolgende Svar, som anfores Ord til andet: ’’Hjem
mel for Thorvaldsens Fodselsdag — 19de November 17 70 — kan jeg ikke
opgive anderledes, end at han saaledes er aniort i en gammel Skrivealender, som jeg siden 1790 h a r fort over alle de Menneskers Fodsels
dage, m ed hvilke je g , fra Hovedets eUer H jertets Side, kom i nogen
lunde nær Beroring.

m en er, at han h ar sagt mig den selv, uden

tvivl 17 91 eller 92 j maaskee er det ogsaa fra hans M oder, jeg har
havt K undskaben.” — Han selv erklæ rede, da Forfatteren engang spurgte
ham dero m : ” Jeg veed det ikkej m en den S'!® Marts kom jeg til
R om !” — et Svar, som h an sædvanligen giver paa dette Sporgsmaal.
Oprindeligen er im idlertid denne Spog foranlediget i Ministerens p. H u m 
boldts Fam ilie, hvor Thorpaldsen ofte var indbuden til Familiefeste og
engang ved en saadan Ledighed gav Baronessen, som ikke vilde troe,
at h an virkeligen var uvidende om , paa hvilken Dag han var fodt, det
Svar, at han ansaae sin Ankomst til Rom for at være sin Fodselsdag og
tilfoiede spogende: ”Paa den Maade bliver jeg jo en heel Deel Aar
y n g re ! Siden den T id skete det ofte, at Man i Rom feirede den 8>ie
Marts som hans Fodselsdag; (efi". Bladet H agen, 1827. No. 86).
6) Der var af dette Æ gteskab endnu en anden Son, ved Navn
A re

Thorpaldsen, hvilken lærte Guldsmedhaandværket i Kiobenhavn,

men dode m eget ung.
7) Denne og flere E fterretninger om Thorpaldsens Ungdomsliv
skyldes Hr. Professor Estruj), D irector ved Soroe Akademie, som under
sit Ophold i Rom gjorde adskillige Optegnelser for K unstneren, da denne
som Ridder af D annebrogen havde at indsende sit Levnetsloh til de Konge
lige Ordeners Capitul, hvilke Optegnelser Forfatteren ved venskabelig
Meddelelse h a r benyttet.
19*
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8) Denne og de folgende Angivelser, som berore det Kongelige
Kunstakademie i K iobenhavn,
Akademies Protokoller.
9) I M orgenblatt.

grunde sig paa Udskrifter af samme

1812,

No.

192.

p.

767 , {Athene 1. c.)

hvor F ru Fred B run har meddeelt adskillige Efterretninger om Thor
valdsen, hvilke tildeels h er ere b en y tted e, fortælles, at det ved saadan Ledighed

engang skete,

a t,

idet han med Forvovenhed

og

Kraft til dette Oiemed betjente sig af en O xe, der var for stor for ham ,
huggede han sig et meget betydeligt Saar gjennem Stiivlen i Benet,
hvoraf h an endnu h a r et Ar.

10) Dette skete den S^ie Januar 1785.
11) Den

2 <ien

Januar 1786.

12) Den 2den Januar 1787.
13) E fter en Udskrift af Holmens Kirkebog e r Thorvaldsen confirmeret den 15de April 1787.
U ) D et er nu forenet med et Antal af Thorvaldsens tidligere
og senere A rbeider i det Kongelige Kunstakademies Samling af Gipstifstobninger.
15) At han i sin Ungdom har skaaret i T ræ , bekræftes ved hans
egen Y ttring om Brüggem anns Altertavle i Schleswig, anfdrt i TUb.
Kunstblatt. 1825. No. 69. p. 274.
16) Denne Uhrkasse tilhorte i Aaret 1830 Hr. U hrm ager Schiwe
i Kiobenhavn.
17) Man tillægger i Almindelighed Thorvaldsen tvende andre
saadanne Arheider i K iobenhavn; m en , efter hans egen Erklæ ring, er
kun dette fra hans Haand.
18) Denne Maler, hvis Portrait, m odelleret af Thorvaldsen, endnu
findes hos en Familie i Kiobenhavn, reiste, efterat have m odtaget Akade
miets store Guldmedaille, udenlands; men skal ikke være kommen læn-

149
ger end til D resden, fi'a hvilken Tidspunkt af hans Skjæbne er bleven
ubekjendt.
19) F or nærværende Tid No. 226 i denne Gade.

20) Heinrich A u g u st Grosch, fodt i Lübeck 17 63, Landskabs
maler og Kobberstikker, lever fomærværende T id i Norge.

21) Carl D a p id Probsthain, H istoriem aler, vandt 1795 Akade
miets store Guldm edaille, döde som Lærer ved Akademiet.

22) Claudius D itle f Fritzsch, födt i Kiel 17 65, udmærket Blom
sterm aler, Medlem af det Kongelige Akademie for de skjonne Kunster.
2 3) Leben des Künstlers A . /. Carstens, von Fernow.

Leipzig

1806. (cfr. L æ rd e Efterretninger. 1809; p. 314-19).
24) F ru Fred. B runs E fterretninger. (U. cc.)
25) Efter Sigende, Prof. Preisler den Æ ldre.
26) D en allerede oftere nævnte Forfatterinde af Efterretningerne
om Thorvaldsen i M orgenblatt. 1812. No. 191. seq. og i Athene. 1815
IV. om taler denne Begivenhed saaledes, at Forfatteren h e r ikke kan forbigaae det uden Berigtigelse i flere H enseender.

D er siges nemlig ” at i fire

T im er var den opgivne Gjenstand saaledes anlagt i Basrelief, og, i F or
hold til T id e n , h an anvendte d erpaa, saaledes udfort, at de forbausede
Dommere ikke alene kjendte ham værdig den Priis, hvorom han stred,
m en endog den store Guldmedaille” o. s. v.

Forst troer Forfatteren ved

disse Y ttringer at burde bem æ rke, at d e t, selv for d em , der ikke have
seet dette A rbeide, maa være indlysende, at det ikke kan være blevet
udfort i fire T im er, = en T id , hvori han neppe synes at kunne have
m odelleret Skizzen; dernæst vil Man indsee, at han ikke h ar kunnet e r
holde Præm ien for Skizzen, m en fbrst for det Basrelief, han i Lobet
af flere M aaneder udforte efter d enne, og endeligen finder det ikke
Medhold i Akademiets Protokol, at Man for dette Arbeide h ar villet tilkjende ham den store Guldpræmie.
27) Udfort i Aaret 1815 i Basrelief for H ertugen af Bedford.

•
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28) H r. H of-K obberstikker G. H . L a h d e, af hvem Akademiet
i Aaret 1827 kjobte det til sin Samling af Thorvaldsens Arbeider.
29) D ette Basrelief lindes iblandt Akademiets Receptionsarbeider.
30) Thorvaldsen selv erklæ rer, at han ikke i det Fjerneste har
haft nogen V eddestrid til H ensigt, og en Ungdomsven (vide Anm. 54)
tilfbier, at den unge K unstner var hoiligen utilfreds m ed , at hans Arbeide ved denne Ledighed blev fremstillet.
31) Paa samme T id , og ligeledes efter Æ )ildgaards Opfordring,
m odellerede Thorvaldsen et Basrelief, N um a og E geria, hvilket i F or
bindelse m ed d ette, oftere er brugt som Dorstykke.

Men dette sidst

nævnte blev efter nogle Aars Forlob atter frem taget, og en nye Udfø
relse deraf indsendt til Akademiet, hvorfor det forst findes omtalt under
Aaret 1795.
32) Med den samme Y ndest, med hvilken Grev Rewentlow
havde modt Thorvaldsens Arbeide for den mindre Guldpræmie, modte
han ogsaa d ette, idet han paa egen Bekostning lod det afstobe i Gips
og anvendte det i sit Palais som Sidestykke til h iin t; (cfr. Fru Fred.
Bruns E fterretninger; 11. cc.)
33) Akademiet havde, for at opm untre en Elev til at dyrke
K obberstikkerkunsten, udsat en aarlig Understottelse af 100 Rd. D. C.
Men da d er paa denne T id ikke var nogen, som oppebar denne U nder
stottelse, ansogte Thorvaldsen, i Slutningen af 1793, om denne Hjælp,
hvilket ibrst blev ham tilstaaet for eet A ar, m en siden forlænget.
34) Dette P o rtrait, som han udforte i Aaret 1794, og som nu
tilhorer H r. Brandmajor W e st i Kiobenliavn, viser ham i hans lille
Værksted, paa den T id , da han arbeidede paa Etatsraad Tyge Rothes
Buste. E t andet, m indre udfort. Portrait af ham selv eier Hr. Blom
sterm aler Fritzsch.
35)
Iblandt saadanne Lægens, Etatsraad M athias Saxtorffs og
den tidligere nævnte M aler, Nikol. W olffs.
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36) Disse V ignetter, som ere stukne a f A . M in t, bære Thor
valdsens Navn og findes ill* ® , 12*®, 13^® og 146e Deel a f P. F. Suhms
samlede Skrifter.

Kiobenh. 17 93-98.

37) Denne V ignet fremstiller Tlieatrets Mindefest ved Digteren
Samsoes Dod.

Den findes, m ed Thorvaldsens N avn, paa Titelbladet

af T halia, et B la d fo r Skuespilyndere, a f P. H . Haste. Kiobenli. 17 96.
38) Ligeledes med Thorvaldsens Navn.

D et findes i Rahbeks

Prosaiske Forsag. Fjerde Samling. Kiobenh. 1796.
39) P. L . Oianelli, fbdt i Kiobenhavn 17 61, dod i Aaret 1808.
40) Hr. Justitsraad Peter Friis.
41) Dod som Brandm ajor i Kiiibenhavn i Aaret 1827.
42) R eferenten i Riises A rch iv (1. c.) bem ærker, at ban kunde
i godt Lag være m u n ter, m en var aldrig overgiven.

”Jeg kan ikke

b e g rib e ,” sagde h a n , ’’livor et voxent Menneske kan le e !” D ette, sva
redes d e r, var sorgeligt; en uskyldig Latter var dog saa velgjorende
for Legem og Sjæl.

”Ja sm ile, det kan jeg b eg rib e,” svarede han,

”men le e !”
43) ” I hans blide Aasyn stod tidligere d yb, fortiet Kummer,
der vel m eest hidrorte fra sm ertende, huuslige Forhold.” (ibid.)
44) ”Paa hans herligt formede P a n d e ,” siger Ungdomsvennen,
’’aabenbaredes m ed Guddommens læseligste Skrift hans Slægtskab med
det H oiere, det H oieste, og i' hans ikke store, m en m eget levende,
lyseblaae Oine udtalede sig idel Kjærlighed.

Han var en ærlig Ven

m ed Liv og Sjæl, fordrede L idet, ventede In te t, m en ydede A lt, hvad
han evnede.” (ibid.)
45) F ru Fred. B runs Efterretninger.

(11. ce.)

46) Disse B reve, som han i Lobet af 1798- 1812 har tilskrevet
Akademiet i K iobenhavn, ere alle kjendeligen skrevne af den samme
H aand, saa at det ikke er at antage, at de kunne være skrevne for
ham af en A nden, d a , saavidt vides, ikke nogen anden Dansk har
levet i Rom i hele dette Tidslob,

(v. Facsimile. Anm. 81.)
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47)

Thorvaldsen h a r erklæ ret, at han ikke erin d rer, om de

andre, i dette Gemak opstillede. Muser ere fra hans H aand, eller ikke.
48)

V.

Anm. 31.

49) Denne Anekdote skyldes Justitsraad H astes Bidrag til Thor
valdsens Levnet og Charakteristik; {Riises jirchiv. 1. c.) kun h ar F or
fatteren troet at burde berigtige den indløbne F eil, at B ernstorff der
omtales som allerede død, da han dog først døde 1797 , Aaret efter
Thorvaldsens Afreise fra Danmark.

De nærmere O m stændigheder, hvilke

Forfatteren h a r tilfoiet, grunde sig paa U nderretninger, han senere
har m odtaget fra Thorvaldsen selv.
50) I Athene. 1815 1. c. omtales endnu en tredie Buste fra
denne T id , nemlig H ertuginden a f A ugustenborgs, m en Thorvaldsen
selv henæ gter, at h an har udfort en saadan.
51) Af et Brev fra Thorvaldsen til Akademiet, dat. Rom , den
30*® Junii 17 98 , sees, at han h ar afsendt denne Buste i M armor til
Akademiets daværende D irecteur, Justitsraad Abildgaard.
52) U nder 2'^®" November

17 95 indgik Thorvaldsen med en

Ansøgning til A kademiet, om at m aatte nyde det forst ledigtblivende
Reisestipendium. Akademiet besvarede dette i disse U d try k : ” at da
ufeiDjarligen næstkommende A ar, 17 96 , et Reisestipendium i Akademiet
bliver vacant, saa kan Eleven Thorvaldsen om samme egore sig forvis
set og berede sig til sin udenlandske Reise.”

I det følgende Aar ind

kom han m ed en Ansøgning, om at faae det første Quartal af hans
Reisestipendium udbetalt forud, hvilket bevilgedes.
53) Akademiet modtog nemlig fra ham to Skrivelser i 17 97 , to
i 17 98 og tre i 1799.

I 1798 indsendte han Gruppen Bacchus og

A riadne i Gips og Busterne af Tyge B othe, B ernstorff og H omer i
M arm or, og Copie i halv StorreLse af Polluxhovedet fra MontecavaUo.
54) Dengang Guldsmed, nu Graveur ved Frederiksværks Fahrik.
Af denne Thorvaldsens Ungdomsven har Forfatteren m odtaget disse,
som ogsaa adskillige tidligere anførte, Meddelelser.
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55) Disse E fterretninger om Thorpaldsens Reise m ed Fregatten
Thetis grunde sig paa adskillige, Forfatteren m eddeelte, Oplysninger
af Admiralitetets Archiv og af den com m anderende Capitains R apporter.
56) Prem ier-L ieutenant L . Grove.
57) C apitain-L ieutenant C. TV. Blom.
58) Da F regatten var kommen tilbage for T ripolis, blev den
aflost af N ajaden, fért af Capitain Steen B ille, som kort T id efter, den
15<le Mai 1797 , tvang Paschaen til F red efter d e t, i Danmarks SoeKrigshistorie noksom bekjendte, Slag ved Tripolis.
59) Man h ar fo rta lt, at h an boede i Neapel hos en gammel
K one, d er tog saamegen Andeel i hans Redrövelse, at de oftere sad
svömmende i T aarer ligeoverfor hin an d en , uden at kunne forstaae h in 
anden eller vexle et eneste Ord.
60) F ru Fred. B runs E fterretninger. 11. cc.
61) cfr. Anm. 5.
62) D ette Værksted var indrettet af den engelske Rilledhugger Flaxmann (Italienische Miscellen. IV . T übingen, 1806. p. 163).
63) I Zopga’s L ehen, d u rc h 'Fr. G. TVelcher. II. Stuttgart und
T übingen, 1819. p. 186 findes aftrykt et Brev fi-a denne Lærde til F-.
M iinter, dat. Rom d. 2de» Decem ber 1797 , i hvilken Skrivelse den
unge Kunstners Navn vel er udeladt af U dgiveren, m en , da Man seer,
at T alen er om en nyligt ankom m en, dansk Billedhugger, kan det ikke
være tvivlsom t, at dette Brev jo gjælder Thorvaldscn.

M iinter havde

begjæret Zoega’s Dom over den unge K unstner, og Zoega m eddeelte
ham sin M ening i de strængeste Udtryk. Ihvor grundede end disse Yttrin g er have væ ret, saa taler dog Zoega loie T id efter (ibid. p. 331) i
en ganske anden Tone.
64) E fter Hiorvaldsens Skrivelse til Akademiet, dat. Rom , den
12*« O ctbr. 1798 j cfr. Ital. Miscellen IV. p. 162: ”E r studierte haupt20
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sächlich die quirinalischen Heroen und vollendete eine Kopie dersel
ben im K leinen, w elche die Beste ist, die Man von ihnen kennt.
Auch ihre Köpfe kopierte e r mehrmals gross als Studium.”
65) I Tüh. Kunstblatt.

1821. No. 86. p. 343. nævnes disse,

i M armor udförte, Copier som tilhörende en Hr. w « Bopp i Milau. Da
de anföres som kjöbte i Italien imellem Aarene 1801 og 1806, kan
Man m ed Sikkerhed benföre dem til denne E poche; thi efter 1800 h ar
K unstneren neppe kunnet anvende sin T id paa disse Værker.

Da det

store Antal af Buster, copierede i Marmor i et saa kort Tidsrum , syn
tes næsten utro lig t, har Forfatteren i denne Henseende forespurgt sig
hos K unstneren selv og af ham erholdt et Svar, som bekræfter Rigtig
heden af det Anfbrte.
66) I Skrivelse til Akademiet, dat. Rom , den 30*« Junii 1798.
67) "Hvad Gruppen angaaer,” skriver han i samme Brev, "for
lader jeg mig paa Akademiets Godhed, som vil undskylde Arbeidets
M angler, og jeg tro er at være sikker paa, at den skulde være bleven
bedre og m ere udfort, dersom jeg ikke var bleven syg afK oldfeber, og
Modellen ved den Ledighed havde begyndt at falde ned for m ig, saa
jeg saae mig nodt til at lade den forme som den var.”
68) Ital. Miscellen. IV. p. 162 om taler dette Værk saaledes;
Man sah schon aus diesem kleinen W e rk , dass er im Grossen und
Einfachen der F orm en, in Bestimmtheit und R einheit des Faltenwurfs,
alle seine V orgänger über treffen w ürde.”
69) I Z o eg a s Lehen von TKelcher. II. p. 405, siges desangaaende:

Vorzüchlich hat er (Zoega) duich sein strenges U rtheil T hor-

waldsen in den Zeiten seiner Ausbildung vielfach geleitet.

Mit V er

gnügen erzählt dieser treffliche K ünstler, wie Zoega ihm seine Figuren
beurtheilt und getadelt h ab e, oft m it den W^orten: das hätten die Al
ten nicht so gem acht; so trugen im Alterthum sich keine züchtige
F rau en , viel weniger G öttinnen, und dergleichen; wie e r selbst dann
w ieder eingerissen so lange, bis er sie dem reinen Geschmack der An
tikke näher gebracht und durch den lason ihn befriedigt habe.”
Anm.

Tn den A M deWAcademia Ital. T . I. P . II.

Ibid.

p. 269 ist be-
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m erkt) dass Thorw aldsen seine Geistesbildung und böhere Richtung in
der Kunst seinem verstorbenen Freunde verdanke/
F ru Fr. B ru n bem ærker i denne A nledning: (11. cc.)

Georg

Z oega, som ahner bans G enie, og at han er kaldet til det Höieste,
gaaer ikke lemfældig tilværks m ed ham og eftergiver ham ingen af sine
stræ nge, antiquarisk-artistiske F o rdringer, hvilke endnu forhoiedes ved
den ham egne fine Skjönhedssands.

Sandelig, vor unge Phidias havde

i ham en ubestikkelig D om m er, der ikke bortgav en H aarsbred, ikke
en K jortelfolde, af Oldtidens Værdighed.”
70) ”Min Skjæbne h ar v illet,” skriver han firaRom , den 12‘« October 1798, ” at jeg skulde komme til Rom og der opholde mig i T i
d e r, som for K unsten have været saare ugunstige, og endnu veed jeg
ikke, hvad Man for Frem tiden kan love.

Dog synes d e t, at Man kan

haalie, at F reden vil vende tilbage, og Kunsterne her nyde samme Ro
lighed og Sikkerhed som tilforn.

Skulde dette Haab blive opfyldt, da

vilde jeg ivrigst önske, at kunne fortsætte m ine S tudier, men dersom
nye U roligheder skulde hetrue denne B ye, da m aatte jeg söge at komme
b o rt h erfra, saasnart de A rbeider, som jeg h a r nu under H æ nder, til
lade d et.”
71) I det sidstnævnte Brev (12»« Oetober 1798) om taler han,
at han h a r indpakket denne Buste tilligemed Busten af Homer og Polluxstatuen i halvnaturlig Störreise, for ved forste Ledighed at sende disse
Arbeider til Danmark.
7 2) E ndnu i A aret 1819 copierede Thorualdsen det sidste Værk
af Carstens, hans Oedippus, i en T egning; hans P ar adus h a r han la
det den geniale Historiemaler Koclc udfore til sig, o g , da h an i Aaret
1823 stod i Begreb at kjöbe sig et Palais i Nærheden af Pederspladsen,
var d et hans H ensigt, i dette at lade endeel af Carstends efterladte
Compositioner udfore al fresco.
73)

I Skrivelse til Akadem iet, dat. R om , den 3^« Januar 1799,

siger b a n : ”De tre A ar, paa hvilke Stipendiet for det Förste blev mig
tilkjendt, ere nu snart om m e, og hvor stor end m m Flid i den Tid
haver væ ret, h ar dog R eisen, Sygdom og Tidernes Uroligheder været
20*
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betydelige H indringer for min Bestemmelse, saa je g , for at opnaae min
Reises O iem ed, træ nger til den Udsættelse, som de pleie at n y d e , der
reise paa Akademiets Bekostning, og derfor tager jeg mig den Frihed,
at anholde om sam m e.”
74) I Skrivelse til Akademiet, dat. Rom , den 24^« October
1800, siger h a n , efterat have beskrevet dette A rbeide: ” Det er n atur
lig t, at jeg onsker, saasnart som m uligt, at skikke Akademiet disse
Prover a f m in F rem gang, {Freden og Busterne af Cicero og ^ g rip p a )
h aab en d e, at Samme vil bedomme dem med sin sædvanlige Lemfældig
hed imod unge A rtister, der med Iver stræbe at gjöre i K unsten den
Frem gang deres E vner og Situation tillader dem j og naar jeg erfarer,
at der igjen gives sikker Ledighed fra Livorno til K iöbenhavn, skal jeg
ikke forsomme, ufortovet at afsende dem .”
75) Om tales, som snart færdig, i Skrivelsen af 24<le O cthr. 1800.
7 6) F ru Fr. B runs E fterretninger. 11. cc. (cfr. W ielands Neuer,
teutscher M erkur. 1803. II. p . 314).
77) Ihenseende til denne Zoega’s D om , {Lehen, li. 405.) har
Thorpaldsen erklæ ret, at han betvivler, at Zoega nogensinde h ar yttre t dette.
78) E n dansk K unstner, som 1803 var i R o m , e rin d re r, at
have seet denne Statue udfort i naturlig Störreise, og at den senere er
slaaet sammen.
79) I F ru l y . B runs E fterretninger. 11. c c ., hvor den fdrste
G ruppe, ved en indlöben F eil, benævnes TTieseus og Penthisilea.
80) cfr. M useum capitol. III. tab. 20.

Sur Venus V ictrix, de-

couverte dans Vile de M ilo en 1820. P a r Clarac. P aris, 1821. 4‘o.
81) I den allerede nævnte Skrivelse fra Thorualdsen til Akade
m iet, dat. R om , den 24<le October 1800, findes denne Statue saaledes
om talt: ”Jeg skulde misbruge Akademiets Taalm odighed, dersom jeg
vilde anfdre forskjellige A rbeider, som jeg h a r gjort for at öve m ig:
hvad for nærværende fornemmeligen beskæftiger mig er en nogen Fi-
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gur i naturlig Störreise, som forestiller laso n , i Begreb m ed at vende
tilbage til Skibet, efterat h an h ar borttaget det gyldne Flies, som han
bæ rer paa den venstre A rm , holdende i den hoire Haand et S pyd, og
en Copie i M armor efter Raphaels Buste i Rotonden.

Saasom begge

disse Ting inden kort T jd vil blive færdige, tro er jeg maaskee at skikke
Akademiet dette istedetfor de forhen anlorte ^ og sm igrer mig m ed det
H aab, at de vil vidne om de Frem skridt, jeg T id efter anden gjör i
K unsten, der dagligen bliver mig kjæ rere, skjöndt jeg tillige dagligen
m ere in d seer, hvor langt jeg endnu er borte fra den Fuldkommenhed,
{Facsimile.)

som findes i de M esterstykker, jeg h e r h ar for O inene.”

82) U nder 22^® April 1801 indberettede han til Akademiet, at
han havde m odelleret denne Statue i naturlig Störreise, m en at han,
af Mangel paa F orm ue, ikke kunde lade den forme.

(cfr. Athene. 1815.

IV . p . 13. Anm.)
83) Italienische Miscellen. IV. p. 162-63: ’’W enige K enner
und F reunde d er Kunst konnten sich in diesen vFÜden Zeiten
Schöpfung erfreuen.

der

Aber diese Statue w ar die erste, welche in dem

re in e m , hohen Styl d er Antiken gedacht und ausgeführt w ar.

Sie war

vielleicht n u r zu antik, sprach m ehr das A lterthum , als den Künstler
seihst aus.

Lange stand der Held in seiner dunkeln V erborgenheit,

bis ihn die W elle der barbarischen Zeiten verschlang.

D er K ünstler

m ochte, bei so w eniger Aufm unterung und der U nsicherheit alles Künf
tig e n , in dem Gedränge der Gegenwart nicht die Mühe und Kosten
d arau f verw en d en , um sein W erk in Gyps formen zu lassen, welches
bei einem grossen Modelle in T hon im m er geschehen muss.

Sein V er

gnügen ü b er die Resultate seiner Bem ühungen, und der sich selbst ab.gelegten Rechnung w ar seine nicht geringe Belohnung.

E r vernichtete

sein B ild, um es in günstigeren Z eiten, u n ter freundlicheren Zeichen,
w ieder hervorzurufen.”
84) I Skrivelse til Akademiet, dat. R om , den 20^® Marts 1802,
siger han nem lig: ” Jeg giver mig herved den F rih ed , at tilkjendegive
d et Kongl. Akademie, at m it Opholdssted er endnu h e r , og hvorm eget
jeg end önskede, at kunne blive h e r endnu noget læ ngere, saa seer
jeg m ig dog ikke istand d e rtil, saasom der i den for Rom saa ulykke-
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lige T id , i hvilken jeg h e r h a r opholdt m ig, ikke h ar været noget for
K unstnerne at fortjene, og seer endnu ud til at ville vare læ nge, for
end det kan h edres, og altsaa nu det mig gunstigst forundte Stipendium
o p h o rer, e r jeg nödt til at forlade denne B ye, for at begive mig paa
H jem reisen i Som m er.”
85) ’Tch habe Hoffnung” , skrev Zoega den 19'^® Ju n ii, 1802,
{Leben. II. p , 272.) ’’gegen das Ende des W inters m it Thorwaldsen
zu reisen,”
86) F ru JFir. B run fortæller (11. cc.) desangaaende Folgende:
”Det var i Januar 1803, da jeg var Vidne til dette Phæ nom en, der
m ere syntes at tilhore de skjonneste T ider af den helleniske K unst, end
vor T idsalder, og da jeg iagttog dets V irkning paa Beskuerne.

Alle

rede var A rgonauter-Foreren lason (noiagtigen saa stor som den helvederiske Apollo) i alle Kunstneres M unde, da Thorvaldsen engang ved
et M iddagsmaaltid, hvor han i Almindelighed pleiede at samles m ed 30
til 40 K unstnere, blev spurgt, om han ikke kjendte den u n g e, danske
K unstner, d er havde frem bragt denne herlige Statue? — saaledes i b e
skeden Stilheds Skjod havde denne store Genius udfoldet sine V inger.”
87) Athene. 1815. IV . p . 14.
88) ’’Ogsaa hans strenge Ven Zoega tilsmilede hain Bifald og
glædede sig inderligen.” (ibid, p . 17),
89) T iib . Kunstblatt. 1823. No. 38. p . 150; E tw as über An*
tonio Canoua, pon Er. Brun.
90) Saaledes om taler Fernow dette Arheide i e t Brev fra Rom,
dat. den 1**« Juli 1803. {W ielands Neuer teutscher M erkur. 1803. II,
p. 314).
91) D igterinden h ar besjunget dette Thorpaldsens Værk i efterfolgende lille D igt, der findes aftrykt i W ielands N euer teutscher M er
kur. 1803. III. p. 485, under T itel af
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ThorfValdsetis lason.
D er F re m d e .
T rau’ ich dem staunenden B lich ?

—

is t Ti^ahrheit was m ir erscheinet?

I s t g e fü llt zwischen uns und der A n tik e die K lu f t?
H a td er H eroen G esch lech t der Jahrtausende Gräher gesprenget?
W a n d e lt es hehr und voll K r a ft wieder a u f Erden umher ?

D ie A n tik k e .
A u s der V ergessenheit K a ch t r i e f mich des Genius Stimme,
U nd ich gehorchte dem R u f s till sich entfaltender K r a ft,
E in fa lt des G eistes, die e i n e s nur w ill, und F ülle des H erzens
S c h a fft das Unmögliche, selbst in der entarteten K u n st,

92) Fernow, som ved at dedicere sin Afhandling: lieber den
B ildhauer Canopa u nd dessen TFerhe {Römische Studien. I.) til Digter
inden F ru FV. B ru n , om taler denne D am e, som d en , uden hvis Hjælp,
Thorpaldsen havde m aaitet forlade R om , havde allerede tidligere, un
d e r sit Ophold i Rom 1803 {W ielands N euer ieutscher iMerkur, 1803.
II.

p. 314) i denne Henseende omtalt hende som d e n , der tog Deel

i dette Værks Skjæbne i den G rad, at hun gjorde K unstneren det T il
b u d , at lade M odellen afstöhe i Gips paa hendes Rekostning, for saaledes idetmindste at hevare det for Odelæggelsen, indtil der maaskee en
gang kunde aahne sig en Ledighed for K unstneren til at udfore det i
M arm or.

Im idlertid synes det dog af Thorpaldsens Y ttringer at frem 

lyse, at Modellen henstod uden at blive afstoht, indtil Hope havde gjort
Bestillingen.
93) cfr.

TFielands N . t. M erkur,

1803. II. p . 315.

A llg.

Künstlerlexicon nævner det som en Betingelse, at Arheidet skulde være
færdigt i Slutningen af Aaret 1804.
94) Man h a r ogsaa anfiirt det som en Grund for hans Ulyst til
at fuldende dette A rheide, at der i Marmoret viste sig en Feil.

(cfr.

M olhechs Reise. III. p . 226. Feldhorg, D enm ark delineated. I. Introd.
p. 21.)
95) K unstneren h a r im idlertid i dette Arbeide haft lettere
ved at tilfredsstiUe A ndre, end sig selv. At lason vandt Zoega’s Bi-
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fald og bestod for Canova’s D om , er allerede omtalt.

E n ligesaa hæ

derlig Bedommelse undergik dette Arbelde i A . TV. Schlegels Brev til
Goethe.

{Jen. A l l g . L it. Z elt. 1805. Intell. No. 120. p.

1007.)

F er-

now , som allerede tidligere (1. c.) havde fra Rom b erettet om det al

mindelige Bifald, dette Kunstværk slrax indhøstede, har senere i Can o v d s Biographie {Rom . Studien. I.

p. 20 og 198 Anm .) udviklet dets

Fortræffelighed og endog hævet det over C anouds Perseus.

D et vilde

være for vidtloftigt, blot loseligen, at berore alle de Lovtaler, som ere
bievne dette Værk til Deel.
i Jou rn a l f ü r

D et e r beskrevet og bedöm t af F. Sichler

L ite r a tu r , K u n s t, L u x u s

u n d M ode.

Ja n u a r,

1814.

p. 7 -1 1 ; a f F ru Fr. B r u n i de oftere anforte E fterretninger (11. cc .);
af F uesly i A llg . K iinstlerlexicon. II.

p . 1871; af B r u n N e e rg a a r d i

S ch lesw ig -h o llst. Prouincialherichte. 1814. p . 571; af D igteren A tte r hoom i Suea. III. p. 192; i Tiib. K u n stb la tt. 1823. No. 74; I N e w
M o n th ly M a g a zin e.

F e b r . 1827.

pp.

96) F ru Fr. B r u n , som var I Rom paa den T id , da dette Bas
relief blev udfort i M odel, b eretter (11. ce.) at det tilfredsstillede ikke
m indre de Beskuendes allerede vakte Forventning og var ikke m indre
nyt og eneste i sit Slags , end Statuen lason.
97) Tiib. K u nstb la tt. 1821. No. 86. p . 343.

U eber die Ge

mälde und M arm orn im Besitze des H errn vo n R opp zu M itau , von
D r. H ase.
98)

O utline engra vin g s a n d descriptions o f the W o b u rn A b b e y

M arbles. 1822. No. 31. (cfr. Tub. K u n stb la tt. 1824. No. 43, p . 170).

99) A . TV. Schlegel om taler dette Basrelief i det nævnte Brev
til G oethe (1. c.) som et V æ rk, der beviser, at T horvaldsen ogsaa i
den dramatiske D eel af K unsten er trængt ind i Antikkens A and, m en
y ttre r derhos, at Aebilles er den eneste, ham bekjendte. Figur af Thor
va ld sen , der h a r et m oderne Ansirog, og at Udtrykket af hans V rede

er for convulsiviskt og ikke i Homers Aand.

D en samme Anke frem-

fbrer Sichler i Journal f ü r L ite r a tu r , K u n s t, L u x u s u n d M ode. 1. c.
p. 11. R eferenten i N e w M o n th ly M a g a zin e . 1827. P art I. p . 233.
foretrækker F la x m a n d s Behandling af delle Em ne.
M orgenblatt.

1813. No. 63.

p. 252.

C orrespondenten i

og Dr. W . G. M o ller {Brieje
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aus Italien. A ltona, 1824.

II. p. 630) antage, at saa ofte Achilles

efter Hom er er plastiskt fremstillet i Antikken, synes dog Thorvaldsen
at Tære træ ngt dyhest ind i Digterens A and, og Andre (vide Kephalides’s Reise. I. p. 158. Svea. III. p. 189. Jen. .Allg. L it. Zeit. 1804.
No. 52. p. 312. Italien, eine Zeitschrifft. B erlin, 1804. V II. p. 379.
Conversationslexicon, Leipz.

1827. pp.) sætte dette Arbeide endog i

Rang m ed de skjönneste antikke Basrelieffer.
E n antik Behandling af dette Em ne findes paa den saakaldte
Alexander Severi og Julia Mammæas Sarkophag paa Capitol, {Museum
Capit. IV . tab. 1) og af Canova e r det behandlet i Basrelief i Aaret
1790. {Canovcfs JVerke, von H . D . Latouche. T . I.)
100) C. H . Kniep, död i N eapel, 1825. {Tub. Kunstblatt. 1825.
No. 66-6 7 ).
101) I adskillige O ptegnelser, som ere Forfatteren m eddeelte
a f Hs. Excell. Geh. C onferentsraad, Baron von Schubarth, paa hvilke
disse h e r anforte B eretninger tildeels grunde sig.
102) Disse A rbeider ere Forfatteren aldeles nbekjendte, saafiremt
de ikke, hvilket vel efter Beskrivelsen turde være m uligt, have været
Skizzer til Basrelieffeme Sommeren og H osten, som Thorvaldsen senere
und er et andet Besög paa M ontenero udforte.
103) Af Sichlers {Journal f . L it., K unst, etc. 1. c.
B run Neergaards {Schlesivig-hollst. Provinzialberichte.

1814.

p. 13) og
14'7® Bd.

p. 573) Y ttringer synes d e t, at denne Figur ikke har modt et udeelt
Bifald.
104) Ifölge K unstnerens egen Meddelelse.
105) Af Værket Statue e Rassorel. d a l Cav. Alb. Thorwaldsen,
dis. ed inc. dai Riepenhausen e da Ferd. M ori. Rom a, 1811. Tab. 15.
sam m enlignet m ed det nærværende A frids, som er tegnet efter det
sidstudförte E x em p lar, ville disse Forandringer tydeligst kunne iagttages.
106) D en forstnævnte Behandling af dette Basrelief findes beskre
ven og bedöm t i F ru Fr. R runs Efterretninger (1. c.) af Rrun Neerg a a rd (1. c.) og om talt i D r. M öllers Rriefe. II.

p. 629.
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107) Den 6*® August 1804 skrev han til Akademiet fra Monten e ro , at h an formedelst en langvarig Sygdom var hieven standset i sit
Arheide paa la so n , m en at han nu foler sig bedre og haaber i Rom
at tilendebringe saavel dette A rheide, som adskillige andre for Grevinde
TVoronzoff, nemlig en Ganym ed, en Bacchus og en G ruppe, Amor og

P sy ch e, alle af 6 romerske Palm ers Hoide.
108) vide Anm. 101.
109) At denne Statue var bestilt af Grevinde TVoronzoff, sees
af Thorpaldsens anförte Skrivelse (Anm. 107).

Im idlertid synes det at

fremlyse af A U g. K iinstlerlex. (1. c.) og af M a g a z. encyclop. 1811. T . V.
p. 400, at den e r gjentaget for Prinds P u th u s.

Da denne Angivelse

ikke er bleven modsagt a f Ih o ro a ld se n , da han berigtigede M aterialierne
til dette V æ rk, saa anföres det som afgjort.
110) Jen. A U g. Juit. Z eit. 1805. Intell. No. 120. p. 1007.
111) vide Anm. 101.
112) cfr. M a g a z in encycl. 1811. T . V.

p. 400.

113) D enne Statue findes omtalt og beskreven i Fru Fr. B ru n s
E fterretninger (11. cc.) og i Schlesw ig-hollst. P ropinzialherichte. (1. c.)
114) F. Sichler bem ærker {Journal f . L ite r ., K u n s t etc. Januar
1814.

p. 12).

” D er K ünstler lässt die ganze Schwere des Körpers

auf die nicht unterstützte Seite fallen.
Anstoss gefunden.”
115) Jen. A llg . L it. Z eit.

(1. c.)

Diess hat hie und da einigen

’’Der Apollo ist als der Mu

sengott vorgestellt, aber auf eine A rt, wie w ir, so w eit ich weiss,
keine anlikke Statue haben.

E r hält m it der Linken die L eyer über

dem D reyfiiss, in d er R echten das Plectrum j er ist nach dieser Seite
herum gew andt 5 m an sieht deutlich in dem etwas gesenktem Haupte das
Nachsinnen und dass er schon gespielt hat und ausruhend auf neue
Lieder sinnt.

D er K opf h at am meisten Aehnlichkeit m it dem schö

n en im Pallast G iustiniani, der einen so geistigen, schwerm uthig sin-
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nenden Ausdruck h a t, und dessen Stirn von der weit vorgehenden
Haarschleife anm uthig beschattet w ird.”
116) Statue e bassorel. tab. 6.
117) D ette Exem plar turde maaskee være det samme som det
derefter aniorte til Hr. t>on Ropp.

Da der im idlertid paa e n , Forfatte

re n af K unstneren m eddeelt. Liste over hans A rbeider e r angivet, at
det er udfort for Grevinde fVnronzoff, e r denne Angivelse h e r fulgt,
uagtet den iovrigt intetsteds findes bekræftet.
118) Tiih. Kunstblatt.

1821. No. 86. p. 343.

119) M orgenblatt. 1813. No. 63. p . 252.
120) I N ew M ontlily M agazine. 1827. P . I. p . 234. siges, at
denne Venus kostede Ihorpaldsen 30 M odeller. (?)
121) Denne Statue omtales i Tilb. Kunstblatt.

1821.

No. 9.

p. 36. i Forbindelse m ed adskillige andre V enusstatuer af Billedhuggere,
som paa den T id levede i Rom. Ibid. 1825. No. 32. p. 206, siges:
”Die Venus ist eine der bew undernswürdigsten Frauengestalten, die man
sehen kann, u n d , nach so vielen und grossen Muster aus dem Alter
th u m , doch neu und als Frauenhild ih rer w ürdig, nicht als Statue der
V enus, für w elche sie in den Hüften und in der ganzen Mitte der Ge
stalt zu b r e it, und in d er S tellung, für Alles, was sie in diesem Augen
blick m it dem Apfel bedeuten k an n , zu gebogen.” I L it. B lätter der
Börsenhalle. 1827 , No. 192. p . 364, anföres denne Venusstatue (Exemplaret til L ord Lucan?) m ed særdeles Hensyn til Udförelsen i Marmor,
i hvilken Henseende R eferenten tro e r, at denne Statue kan stilles ved
Siden af enhver af Canopa’s.
122) Jen. A llg. L it. Zeit. 1805. 1. C.
123) I Skrivelse af 27'^® April 1805. {Zoegds Leben. II. p. 331).
124) Jen. A llg . L it. Zeit. 1805. 1. c.
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125) A llg . K änstlerlex.

Xi l X siger, at m an fraraadede h am , at

gruppere denne Mars med en Venus, fordi Hovedfiguren derved vilde tabe.
126) Ita l. M iscellen. V . 1806, p. 65. M eusels A rcM u . II. 2. p . 178.
M a g a z in encyclop. 1806. T . IV . p . 401. Jen. A llg . L it. Z eit. 1806. No. 52.

127) Jen. A llg . L it. Z eit. 1806. Intell.

No. 52.

128) F ru 74-. Ærøras E fterretninger. {A th en e 1815. IV. p. 22).
Dette M onument fuldendtes af Billedhuggeren R ic c i i Aaret 1830.
129) F ru Fr. B r u n bem ærker (11. e c .), at denne Opfordring til
Arbeider i en nye Ideegang og Stiil tiUige for Thorualdsen blev Over
gangen til en höiere Periode i hans Kunst.

"Vistnok er d e t,” tilftjier

h u n , ” at d er raader noget endnu höiere og inderligere over de herlige
Skikkelser, som fra den T id udgik fra hans Haand” , og Referenten i
M orgenblatt. 1810. No. 177. p. 707 , bem ærker ved at omtale og be

skrive denne Döbefont, at T h orvaldsen, som allerede tidligere, ved i
flere T egninger at behandle bibelske G jenstande, havde viist, hvor dybt
h an h a r studeret og opfattet R a p h a el, nu ogsaa i dette Arbeide lagde
for D agen, at han forstaaer ikke m indre h eld ig t, at gribe C harakterem e
af de christelige, især ved iia/>Äae/uddannede. Idealfigurer, end Antikkens.
130) I H orm ayers A r c h iv f ü r Ge sch. S ta tist. L ite r a tu r u n d K unst.
1823. No. 60-61. p. 315. omtales en Bearbeidelse af dette Basrelief, dre
vet i Sölv aS. L u d w ig Fortner
131) A th e n e.

hvor det var udstillet i A aret 1823.

1815. IV . p . 24. Anm.

132) Foruden paa de allerede nævnte Steder findes denne Döbe
font endvidere o m talt, beskrevet og bednmt i Fr. B ru n s E fterretninger,
(U. c c .) i Tub. K u nstbla tt. 1818. No. 4. p . 16. H orm ayers A rc h iv . 1822.
No. 2. p. 10.

A th en e. 1815. V. p. 372-378.

Schlesw ig-hollst. Jh'ovin-

zialberichte. 1814. 14'ä«Bd. p. 572. A lm a n a c h aus R o m . 1811. p. 301. pp.

133) Senere er det b e re tte t, at dette Exem plar af Döbefonten,
hvilket Thorvaldsen m esterligen havde udfort i et udmærket skjönt Mar
m o r, ikke kom m er til Island, m en at det er solgt til en norsk Kiöbm and, og Indskriften atter udslebet.

Derimod skal Thorvaldsen strax

have ladet begynde et andet Exem plar i C arrara, hvilket er bestemt
for Myklabye Kirke.
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134) ’’Hans melancholske Tem peram ent” , skrev Z oega under
23'^® Sept. 1807 {Lehen. II. p. 358) ” gjör, at han ved denne Anledning
e r m ere bedrovet, end alle an d re, og, ilivor lidt Mod jeg endog selv
h a r, saa gjör jeg mig al Umage for at opm untre ham .”
135) Thorvaldsen m odellerede Skizzen, hvorefter hans Elev,
H . F reund, for nærværende T id Professor ved Kunstakademiet i Kio-

benhavn, udforte Basrelieffet i det bestem te Maal.

Form en sendtes til

D anm ark, m en Værkets videre Skjæbne synes endnu ubestem t.
136) E n senere Skrivelse, hvori Opgaven noiere bestemtes til
Sandhed,

Tapperhed, F iisdom og R e tfæ rd ig h e d , indlob forst i Rom,

efterat K unstneren allerede var vidt i Behandlingen tif de Gjenstande,
h a n , efter den forste O pgave, havde valgt.
137) cir. M u seu m Capit.
ete. d i Santo R artolo. T . I. pp.

IV.

tab. 25.

Le

antiche lucerne

138) R eferenten i M orgen b la tt. 1813. No. 63, p. 252, paaan
k e r, at Leerm ennesket e r for lidet.
139) Af et B rev, dat. R om , den 8<le D ecbr. 1809 {W iela n d s
N eu er te u f scher M erku r.

1810, 1. p . 191) hvori kun dette Basrelief

om tales, synes det antageligt, at dette er det forst udférte.

Correspon-

d enten y ttre r, at Minervas Billede snarest vilde kunne gjenfindes i An
tikken, m en at Prom etheus er en virkelig nye Skabning, hvilket, efter
saa m eget Guddom m eligt, Forsynet h ar levnet Os fra K unsttiden, ikke
vil sige lidet. (efr. M a g a z in encyclop. 1810. III. p. 130). I K unstblatt.
1825. No. 52. p. 205 fremhæves især MinervabiUedet som uforligneligt.
140) ”Es ist d er Herakles Anapauom enos, ganz, wie es scheint,
zur Auflösung des Problem s von dem berühm ten Torso gearbeitet.”
{Sichler i Journal f ü r L ite r a tu r u n d K u n st etc. 1. c. p. 14).
141) Af den Beskrivelse over dette Basrelief, som findes i Fru
Fr. B ru n s E fterretninger {A thene. 1815. IV. p. 28) sees d e t, at Neme

sis i den fbrste Behandling heir, istedet for H julet, haft et Klippestykke
under sin Fod.
142) I Tub. K un stb la tt. 1825. No. 52. p . 205 er Referenten
ikke tilfreds m ed denne Compositions Betydning og opkaster,

ihen-
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seende til R ollen, som Nemesis to ld e r i H aanden, det Spörgsmaal,
hvad Nemesis kan have at forelæse den alvidende Jupiter? — Af denne
Grund erklærer han dette Værk for at være forfeilet ihenseende til Op
findelse og H andling, indtil han bliver bedre underrettet!

Sickler e r

klærer m ed H ensyn til Jupiters StiMing: ”Nur fällt es auf, dass Jupi
te r , gegen den nothw endigen E rnst seiner W ü rd e , den rechten Arm,
der die Blitze h ä lt, etwas sehr ungenirt h in ter den Rücken seines Stuhls
zurückgeschoben h a t.” { J o u r n a lß lr litte r a tu r , K u n st etc. 1. c.

p. 15).

143) cfr. M u s. Fiorent. T . I. tab. 68. Ibid. T . IV. tab. 77.
M u s. P io-C lem ent.

T . II.

tab. 4.

144) I et B rev, dat. R om , d. 25'^® Juli 1810. {W ie la n d s N euer
teutscher M erku r, 1810. III. p. 69) omtales disse fire Basrelieffer, som

færdige i Model.
145) M orgenb la tt. 1810. No. 176. p . 7 02.
146)

Ttib. K u n stb la tt.

1825.

No. 52. p . 205.

147) Ved at omtale og beskrive M odellerne til disse fire Basre
lieffer hæver F ru Fr. B ru n {^itliene.

1815. IV . 27 -30) disse Værker

til den forste R ang, ved at erklæ re, at de ere udarbeidede og besjælede
m ed en Aand og af en Fiinhed I Udfdrelsen, der overgaaer Alt af den
A rt, h u n indtil den T id har seet.

I M o rg en b la tt. 1810. No. 176. p. 701

erklærer R eferenten, at det vilde være vanskeligt at skjelne dem fra de
bedste A ntikker, i en saadan Storhed ere de fremstillede. Correspondenten i W ie la n d s N e u e r teutscher M erku r. (1. c.) regner dem , ihenseende
til Simpelhed og S torhed, imellem den nyere Kunsts bedstlykkede Arbeider.

E n m ere betinget og indskrænket Lovtale holder derim od Re

ferenten i Tiib. K u nstb la tt.

1825. No. 52. disse A rbeider, idet han

iblandt de quindelige Figurer kun finder Minerva ganske daddelfrie og
y ttre r, at M an, ihenseende til den sidste U dlorelse, vel kunde onske,
hellere at see Spoer af den kunstfærdige Meisel, end Strög af Raspen.
148) vide pag. 68.
149) vide Anm. 125.
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150) A th en e.

1815. IV.

151) Tiih. K u n stb la tt.

p . 28.

1823.

No. 38. p. 151.

152) I Jen. A llg . L it. Z eit. 1806. Intell. No. 20. p. 164, anfbre s, at Thorpaldsen h a r solgt en M a r s til England for 6000 T h l., og
denne Efterretning e r derfra optaget i M eusels A rc h iv . II. 1. p . 195.
I A llg . K unstlerlex. p. 1871 siges, at en saadan yar besternt til P e
tersborg; m en disse B eretninger e re , efter Kunstnerens eget Angivende,
aldeles urigtige.
153) D et e r nem lig om denne Statue at M o rg en b la tt.

1809.

No. 72. p. 28 7 , erklæ rer, at den nyere Kunst i Rom ikke har frem 
stillet N oget, d er alm indeligere har henrevet K jendere og Ikkekjendere
til glad B eundring, og om hvilken i samme Tidsskrift (ibid. 1810. No.
17 6.

p. 701) siges, at d e n , efter Canopa’s og alle Kunstforstandiges

eenstemmige D o m , er at ansee som et af den nyere Tids fortrinligste
og m eest fuldendte Værker.

F ru

B r u n nævner denne Statue (^Athene

1815. IV. p. 24) som et V æ rk, der vil sikkre K unstneren en Plads
blandt de Gamle og Værdighed som G jenopretter af den antikke Stil i
Billedhuggerkunsten, tilfiiiende, at denne Mars forener A lt, hvad der
kan tilfredsstille selv de strængeste Fordringer paa marvfuld K raft, for
enet m ed let Bevægelse, hvilket hun omstændeligere udvikler under
Beskrivelsen.

Sichler erklærer {Journal f ü r Ijite r a tu r , K u n st etc. 1. c.

p. 18) at omendskjondt K unstnere og K unstkjendere i Almindelighed
give lason F o rtrin et, h o rer dog denne M ars, efter den almindelige Me
n in g , til det Fortræffeligste, den nyere Kunst h a r frem bragt.
154) M orgenblatt. 1808. No. 201. p. 804.

M a g a z. encyclop.

1808. IV . p. 156.
155) M orgenblatt. 1810. No. 176. p. 701.
156) Ibid. 1809. No. 72. p. 287.
1'57) Ifolge en Skrivelse fra Rom , dat. 25de Juli 1810.
lands N e u er teutscher M erku r.

{ W ie 

1810. III. p. 7 0 * ).

*) Ikke destomindre henstod denne .Statne i Kunstnerens V æ rksted, da han duskede,
T id efter anden, at g ire den nogle For edringer ved en endelig TJdfdrelse. Fndnn
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158) Tiih. K un stb la tt.

1823. No. 38. cfr. A th en e.

1815. IV.

p. 25, hvor denne Anekdote er fortalt lidet forskjelligt i Udtrykkene.
159) Dette Værk beskrives i Fr. B ru n s Efterretninger i A th en e.
1815. IV . p . 25.

I M o rgenblatt. -1809. No. 72. p. 287 , siges om

denne Statue i Sammenligning m ed M a rs: "D er M a r s trium phirt w e
gen seiner kolossalen Grösse, und schon seines Heldenkarakters wegen,
aber beynahe noeh vollendeter ist der A d o n is.

Diese Statuen haben

besonders die Aufmerksamkeit der röm ischen K ünstler e rre g t, deren
Lobpreisung oft bis zur U ngerechtigkeit gegen andre gegangen ist, n a
m entlich gegen C anoua."

S p eth , D ie K u n st in Italien. III. p. 192.

160) Hos M o r i {Statue e B assor. etc.
Basrelief L ’arte e Vgenio.

tab. 59) kaldes dette

Benævnelsen A genio lum en hidrörer uden

tvivl fra Omskriften paa den M edaille, paa hvilken denne Composition
er anbragt.
161) vide T ab. II.
162) D enne Medaille findes beskreven og bedöm t i H orm ayers
A rch iu . 1823. No. 98. p. 510.

163) M orgenbla tt. 1809. No. 72. W ie la n d s N . t. M erku r. 1809.
III. p . 277.
164) vide Anm. 63.
165) Zoegas L e b e n , d. W elch er. II. p . 331.
166) Ibid. p . 405. Anm.
167) At K unstneren ikke nöiagtigen h ar boldt sig til Digterens
Fortæ lling, &]s.sl iiö\^e M o rg en b la tt. 1810. No. 177. p . 708 være foran
lediget derved, at det ved Bestillingen udtrykkeligen skal være blevet
forlangt, at d er kun skulde være tre Figurer.

At im idlertid T h o ru a ld -

sen, for hvem den fuldkomneste F rih e d , ihenseende til sit V æ rk, er.
i Sommeren 1831 sk rer Man £ra R om , at Adonis i nogen T id havde beskæftiget
ham , og a t lian saa heldigen og med et saadant M esterskab brugte Meiselen i dette
Arbeide, at de, som betvivle hans Færdighed i at arbeide i Marmor, her kunde faae
Syn for Sagn.
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og altid v a r, vigtigere end den fordeelagtigste Bestilling, h ar ladet
sætte sig en saadan Skranke, dette kan m ed G rund betvivles.

Im idler

tid kan M an, ihenseende til dette A rbeide, temmelig sikkert paastaae,
at d er i Compositionen ikke spoeres nogen T v a n g , og at han med den
blideste F rih ed ikke le t kunde have com poneret heldigere, eller bedre
b en y ttet sit Em ne.

A f ganske anden Mening er derim od Sichler, som

{Journal f ü r L ite ra tu r, K unst etc. 1. c. p . 16) y ttre r, at dette Basre
lief blandt alle Thorvaldsens A rheider sikkert h a r m indst Værd. (?)
168) D ette Basrelief omtales og beskrives i en CorrespondentE fterretn in g , dat. R om , d.
1810.

I. Bd.

D ecbr. 1809. {W ielands N . t. M erkur.

p. 191. cfr. M agaz. encyclop. 1810. T . III. p. 129)

m en omstændeligst i M orgenblatt. 1810. No. 177. p. 708.

E n anden

Correspondent - E fterretning af 256« Julii 1810 {TKielands N . t. M er
kur. 1810. 111. p. 70) nævner det m ed lige Roes.

Derim od er Sichler

{Journalf ü r L i t . , K unst etc. 1. c. p . 16) saaledes som aniort, a fa n d e n
Mening.
169) cfr. M us. Capitol. T . IV . p . 87,

M us. Fiorent. T . I.

tab, 78. pp.
170) Anakreons D ig te , oversatte a f Meisling.
171) E t F ragm ent af et antikt Basrelief, fremstillende denne
M ythe, findes i ViUa Albana og er beskrevet a f Zoega i hans Bassorel.
antiche I. 3.

E n anden antik Behandling findes paa en P atera, som er

aftegnet i Tischbeins Fases grecs. III. p . 8.
172) Thorvaldsens F orhold til denne K unstner berorer Referen
ten i Neu> M onthly M agazine. 1827. P , I. p . 238.
173) W iela n d s N . t. M erkur. 1810. 2 Bd. p . 146.
174) Ibid. p . 147,
175) Foruden i det nævnte P o rtra it, m alet af Cammuccini og
i denne B uste, m odelleret af ham selv, e r Thorvaldsens Billede opbe
varet Efterverdenen ved folgende K unstnere:
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Hans Buste e r udfort af R a u ch . Af W . Schadow { W ie n e r Zeit~
Hchrift ß i r K u n st e tc . 1819. No. 95.

1825. No. 19. p. 74.
L a u n itz.

p . 779).

k i W o l f f {K unstblatt.

H o rm a yers A rch ip . 1825. No. 45. p. 328).

Af

A f Tenerani og senest af B isse n , som i A aret 1830 modtog

denne glædelige Bestilling fra en Forening a f sex Kunstens V enner i
Kiöbenhavn og i det folgende Aar fuldendte dette A rbeide, til hvis
Roes alle yttrede M eninger synes at samstemme.
1831. No. 48. p. 192).

{Tilb. K u n stb la tt.

T il en m indre Buste, bestem t at udfores i

Bronce for K unstforeningen i K iöbenhavn, h a r Hr. Guldsmed D a lh o ff
und er sit Ophold i Rom gjort en m eget lignende Model.
Thorpaldsens P o rtrait er m alet (Knæstykke) af Echersberg. Dette

P o rtrait e r Prof. E chersbergs Receptionsarbeide i Kunstakademiet i
Kiöbenhavn. {K unstblatt.

1818.

No. 4.

p. 16).

Af B e g a s {Goethe,

Ueb. K u n s t u n d A lte rth u m . V . 1 Hft. p . 121. K u n stb la tt. 1825. No. 31.

p. 123. ibid. 1827. No. 32. p. 128).

Af V bgel; dette Malerie tilhörer

den russiske General-Consul pon K rause. {O delebens B eyträ g e. II. 93).
Af H einr. H ess {K unstblatt. 1825. No. 19. p. 74.

H orm ayers A r chip.

1825. No. 45. p. 329). A i S enff. A tter a i E chersberg (1820). Af Chr.
H ornem ann i Pastel.

Af D . L in d a u , heel F igur, i et Malerie forestil

lende et rom ersk O sterie, (tilhörende H r. Conferentsraad, R idder H o lteri), og senest af M a g n u s {Berl. K un stb la tt.

1829. Sept. p. 250).

Hans P o rtrait e r stukket i K obher a f Clemens efter Echersbergs
sidstnævnte M alerie, af S. Am .sler, efter B e g a d s og af W . H eu er efter
det fbrstnævnte Malerie af Echersberg.
D et er lithographer et a f G otth. H a u er. {T ub. K u n stb la tt. 1826.
No. 2. p. 8.)
I M edailler; a i B r a n d t, Reversen: Basr. a genio lum en {A thene.
1817.

p. 542); og af G o tz, R eversen: Sculpturens G enius, knælende

m ed G ruppen G ratierne paa sin höire Haand. {Kiöbenhapnsposten. 1829.
No. 32).
176) M orgenblatt. 1810. No. 177. p . 708.
177) Ibid. No. 11. p. 41.
178) "in atto di cam m inare, p er dare ad in ten d ere, che la caritå é operosa e sollicita a soccorrere.”

{C a m ep a llin i, Collezione d i

alcune statue etc. d el Gap. A lb . Thorpoldsen. p. 10).
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179) D enne ædle Handling findes om talt i R evu e encyclop. 1823.
T . X V III. p. 442. A n d r é , H esperus. 1823. 33 Bd. No. 219. Kiobervh a vn s A fte n b la d . 1822. Tillæg No. 2. I Bladet D a g en . 1822. No. 238

findes aftrykt Thorvaldsens Brev til denne Em bedsm and, dat. R om , den

24<te Mai 1822 , ved hvilket Gaven skjænkedes ham . Ibid. 1823. No. 104
findes en i det latinske Sprog skreven Indbydelse fra vedkommende
norske Em bedsm and, hvorved dette Arbeide faldbydes.
180) I F eldborg, D en m a rk delineated. I. p. 35, nævnes endnu
et E xem plar, udfört for Geh. Legationsraad B rö n ste d , m en denne An
givelse er aldeles urigtig.
181)

V.

Anm. 170.

182) Feldborg anfdrer (1. c.) feilagtigen et Exem plar, udfört for
Kjöbmand K nudsen.
183) D enne T horvaldsens Y ttring omtales nemlig i et Brev fra
G eneral-Consul VFest, hvem T horvaldsen desangaaende skal have meddeelt sine Betænkninger.
184) cfr. M u s. Capit. T . IV .
T . III. tab. 45 ^ 46.

p. 219.

M o n u m . M a theiana.

M illin , G alerie m ythol. T . II. tab. 126.

185) A nacreont. O dar. XVII.
186) M oderen, K aroline S ch e llin g , döde i Aaret 1809.

Om

h en d e, v. Schindel, D ie deutschen Schriftstellerinnen des 19*®“ Ja hrhun
derts. T . II. p. 247.

187) I et D igt, ” Todtenopfer” besang A . TF. Schlegel sin Sted
datters, A u g u s ta B ö h m ers, Död.

{B asreliefs des B ild h a u ers A lb . Thor-

w aldsen, nach den Z eichnungen von Overbeck. Frankf. a. M. s. a.)

188) D enne Statue omtales M o rg en b la tt. 1812. No. 198 p. 791.
Ibid. 1813. No. 63. p , 252,

M olbechs Reise. III. p. 228.

189) M a g a z. encyclop. 1811. T . V . p. 400.
190) I en Skrivelse, dat. R om , d. 24^« Marts 1812.
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191)

I H am m arshiolds D e bildande K unsternes H isto rie, p. 384

nævnes iblandt Thorpaldsens Arbeider et Jupiters H oved, hugget af
en i Norge funden hvid Marmorblok j m en K unstneren selv benægter al
deles et saadant Arbeides Tilværelse.
192) I ovenanfbrte Skrivelse af 241^6 Marts 1812.
193) ” Thorw aldsen kränkelt; m an ist bange für ih n ; er will
deshalb nicht nach D änem ark,” skrev B o n stetten under 6*® April 1812.
{B riefe von K a r l B onstetten an Fr. B ru n . II. p. 16).

194) I M orgen b la tt. 1812. No. 7-8 fortælles det Omstændeligere
ved Keiserpaladsets Istandsættelse, og ibid. No. 254 anfores adskillige
K unstnere, som ved denne Ledighed bleve beskæftigede.
195) M org en b la tt. 1812, No, 8. p. 32.
196) E n , fra tydske Eorældre nedstam m ende, Rom er.

{-Allg.

K iinstlerlex).

197) M orgenblatt. 1812. No. 254. p. 1016, nævner i det store
Antal K u n stn ere, som ved denne Ledighed vare beskæftigede, Billed
huggerne F lnelli fra C arrara, som udforte i en Friese Cæsars Trium ph,
Spanieren A lv a r e z , som udførte en anden F riese, der bestod a f forskjeUige E m n e r, og Rom eren M a ssim ilia n o , der ligeledes i en Friese
fremstillede L orenzo de' M edicV s Bedrifter.
198) Prof. P . M a llin g , Stadsbygmester i Kiobenhavn.
199) M orgenbla tt. 1812. No. 254. p . 1016.
200)

V.

’’Noget fra Rom og om Thorvaldsen.

en dansk Reisende.

Julii 1817.”

Af et Brev fra

{A thene. 1817. II. 536-538).

201) D enne Subscription foranledigedes ved en Indbydelse af
H r. Prof. L . Kruse.
202) A tterb o o m synes at antage {Svea. HL p. 189) en anden
Forklaring af denne E pisode, idet han y ttre r desangaaende, at han la
der det staae ved sit V æ rd, hvorvidt N apoleon kunde finde sig smigret,
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om han havde lagt Mærke til disse F rihedsvenner, som roe af alle
Kræfter b o rt over Floden.
203) Ihenseende til de afbildede Perseres D ragter synes Kunst
n eren at have b en y ttet F ragm enterne af de persepolitanske M onumen
t e r , hvoraf d er i C hardin, Voy. en Perse. T . II. og i N ieh u h rs R eiseheschreibung. T . II. findes Afi-ids.

204) Tiib. K un stb la tt. 1817. No. 9.
205) I den oftere anforte Beskrivelse over denne F riese, i
K unstblatt. 1817. No. 9 , forklares denne Episode saaledes, at Bucepha

lus vender Hovedet tilbage m od de efterfolgende Heste.

Derim od an

tager Forfatteren det m ere rim eligt, at den bliver vælig ved de mo
dende persiske H este, og at F oreren derfor tvinger dens Hoved tilbage.
206)

Tub. K un stb la tt. 1817. No. 9.

207)

Tub. K u n stb la tt. 1825. No. 52, siger: " W ir w aren durch

den Herzog von L euchtenberg schon früher im Besitze des Einzuges
Alexanders in Babylon, eines der frühesten, zugleich aber auch der
grössten und tadellosesten W erke von Thorw aldsen, in welchem er
für den Fürsten m ehreres geändert h a tte , um dasselbe nicht als eine
W iederholung des ersten Exem plars erscheinen zu lassen, das er fiir
d en Q uirinal und die sogenannten kaiserlichen Zim m er darin gem acht
h a t;” m en denne E fterretning e r , efter K unstnerens eget Sigende, al
deles urigtig.
208) D enne F riese, afformet i T erracotta og i Aaret 1831 foroget ved tvende nye Tilsætninger, som i det Folgende ville blive om
ta lte , sælges i Rom for 1000 Seudi.
209) I V æ rket: D ie K u n st in Ita lie n , von B . Speth. T . III.
p. 192, omtales den forste Behandling a f dette Arbeide saaledes:

Aber

nichts übertrifft seinen Einzug Alexanders in Babylon, ein in T hon
m odelliertes W e rk von grossem , bedeutendem Um fange, binnen drei
M onathen zu Stande geb rach t, fre y , ohne w eitern Studien. W ollte
Man auch n u r auf die unglaubliche Technik sehen, womit alle Theile
behandelt und ausgeführt sin d , so müsste das Ganze allein schon un-
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sere grösste Bewunderung verdienen.

Allein es ist h ier m ehr als T ech

n ik , es ist ein durchaus geniales W erk von tiefer Erfindung und echt
plastischem S tyle, an V ertheilung und Anordnung der Massen und
ih rer G ruppierung im Einzelnen wohl der besten griechischen Arbeit
w erth an der Seite zu stehen.
bedeutungsvoll.

Charakter und Ausdruck sind höchst

D urch das Ganze herrscht eine Grösse und Einfach

h e it, die dieses W^erk u n ter den neueren dieser G attung, als in seiner
Art einzig auszeichnen.

W ü rd e es einst m it all den U nbilden der

Zeit und d er Z erstörung, gleich den älteren Bildwerken verflossener
Jah rh u n d erte, irgendwo ausgegraben. Niemand w ürde die Behauptung
anstreiten, dass es griechischen Ursprunges sey.”
I M orgenblatt. 1812. No. 254. p. .1016 siges i Bedömmelsen af
Q uirinalexem plaret.

"E in W erk von grosser A usdehnung, ausgefuhrt

mit einem Reichthum schöner und neuer M otiven, und in einem Style
ächt-griechischen Geschmaks aus der schönsten Zeit der K unst, welche
ihm selbst bey seinen N ebenbuldern einstimmig den ersten Platz zusi
c h e rn ." Med lignende Lovtale omtales det i N e u ' M o n th ly M a g a z.
1827. P . I. p. 230.
210) Suea, T idshrift f ü r Vetenshab och Konst.
T . III. p. 189.

Upsala, 1820.
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