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V e d Alexanderstogets Mellemkomst synes Kunst-
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neren , i Aaret 1812 , ligesom at være draget ud af
de Forestillinger, som da mest beskæftigede ham.
Han havde paa den T id, som forud omtalt, fuld
fort sin A m or, men Ideen var endnu ikke tydeligen
fremtraadt i hans Værk.
Han tog derfor atter det forladte Billede, som
nu ikke længer svarede til den i ham udviklede Idee,
for sig og fremstillede ved adskillige Forandringer

Den triumferende Amor.
(4 Fod 4")

Olympens mægtigste Guder ere undertvungne,
men Amor tænker endnu paa nye Erobringer. Han
har herovet Jupiter Tordenkilen og Mars Hjelmen.

Tab. LXXX.

Paa Træbullen, hvortil han læner sig, hai' han hængt
Apollos Lyra og Herkules’s Lovehiid.

I den venstre

Haand holder han den altid rede Bue, og i den
hoire hæver han en Piil, hvis Spidse han underso
ger, om den er tilstrækkeligen skærpet for en af de
ovrige. Himlens eller Jordens, Beboere.
Denne Statue udfortes i Marmor paa Fyrst
Esterhazy s Bestilling og stod ved Kunstnerens Reise,
1819, færdig til at afsendes, da der under hans Fra
værelse uformodentligen skedte en Indstyrtning i
Studiet. Endeel af Gulvet sank igjennem , og Am or,
som tilligemed adskillige andre af Thorvaldsens Arbeider nedstyrtede i en betydelig D ybde, mistede
Hovedet *).

Ved Kunstnerens Tilbagekomst foretog

han Restaurationen af denne Statue, som derefter,
uagtet den havde liidt betydeligt, blev modtaget af
Fyrst Esterhazy og opstillet*) i hans Gallerie i W ien.
Modellen til denne A m or er ikke længer til.
I Aaret 1823 underkastede Kunstneren den atter ad
skillige Forandringer, idet han udforte et andet
Tab.Lxxxi.

Exemplar, ved hvilket han forögede de overvundne
Guders Attributer med Neptuns Trefork og Baccbi
Thyrsusstav.

Mars’s Hjelm blev ved dette Exem

plar fremstillet aaben, og med sit eiendommelige

Lune anbragte Thorvaldsen inden i den Venus’s
Duepar, som der har bygget Rede.
Et betydeligt Arbeide blev nu foretaget ifblge
Bestilling af Familien Bethmann i Frankfurt, nemlig

Gravmælet over Philip Bethmann
HoUweg.
Paa en Reise til Italien, som denne Yngling
foretog i Selskab med sin Broder, skete det under
Opholdet i W ie n , at der udbrod en Ildebrand, ved
hvilken han med saamegen Fare og Anstrængelse
sbgte at komme de Betrængte til Hjælp, at han der
ved paadrog sig en svær Sygdom.

Nogenlunde hel

bredet, fortsatte han med Broderen Reisen til Italien,
i Haab o m , at den mildere Luft der skulde gjengive
ham den tabte Sundhed.

Men ved Ankomsten til

Florents vare de sidste Kræfter udtbm te, og han
havde neppe fra Keiserstaden modtaget Erkjendelsen
af sin ædelmodige Handling, for han i Broderens
Arme opgav Aanden.
Det Gravmæle, som er bestemt til at pryde
hans Grav, bestaaer af tre Basrelieffer.
'i'ab*
fremstiller hans Lxxxn.
Han har netop saa længe fristet det svage

Hovedpartiet
blide Dod.

(4 Fod

r tii

3 Fod)

1*

Liv, at han har kunnet overgive den tililende Bro
der den modtagne Borgerkrands.

Lonnen for sin

ædle Daad sender han som den sidste Hilsen til
sine Kjære i det ^erne Hjem.

D en hosstaaende

D odens Genius læner sig sagte op til hans Skulder,
strækker med bortvendt Aasyn sine Valmuestængler
frem for hans svage Aandedrag og vender Fakkelen
mod Jorden.

Den Doendes Arme synke slappede

tilbage, og hans Hoved höier sig mod Brystet.
Tab.
LXXXIII.

Det ene Sidebasrelief
ler den bittre Familiesorg.

( i Fod

n" ui 3

Fod)

fremstil

Det er M oderen, som

i sin heftige Smerte paakaldende strækker sine kjærlige Arme imod Aandernes Hjem.

Den yngre Dat

ter har for Moderen udtomt al sit omme Hjertes
Trost; hun er nu under Byrden af sin egen Smerte
sjunken ned i Moderens Skjod og soger Trost hos
den Trösteslöse.

I stille og dyb Sorg staaer den

ældre Söster bagved Moderen.
ingen Ord.

Hendes Smerte har

Men Moderens trösteslöse Klage er

hende en ny Sorg; derfor lægger h u n , vaersomt
tröstende, sin Haand paa hendes Skulder.
Tab.
LXXXIII.

Det andet Basrelief

(1 Fod n * til 3 Fod)

Flodguden Arno med sin Löve.

fremstiller

Hos ham staaer

den bevingede Nemesis med Skjæbnens Hjul under

sin F od, idet hun paa en Tavle optegner den Af
dødes skjonne Bedrift.
Dette Gravmæle er udfort i M armor, men
endnu ikke opreist.

Den Omstændighed, at den

Afdode var Protestant, siges at have lagt Hindringer
iveien, og Man skal derfor have besluttet, at lade
Liget fores til Livorno, hvor Monumentet vil blive
opstillet.
Ved Pave Pius den Syçendes Tilbagekomst til
Rom , den 24^® Mai, 1814, bragte ogsaa vor Kunst
ner sin Andeel til de Festligheder, hvormed det
jublende Romerfolk atter hilsede den hellige Fader
efter hans femaarige Fangenskab i Frankrig.

Iblandt

de Foranstaltninger, hvormed hans Indtog i Rom
forher liged es, nævnes^) ogsaa et Monument, opreist
ved Engelsbroen, til hvilket adskillige af Roms Billed
huggere havde leveret Statuer.
Iblandt disse anfdres Billedet af Ydmyghed,
udfort af Thorvaldsen, men af dette ephemeriske
Værk findes, saavidt vides, ikke det ringeste Spoer.
Omtrent paa denne Tid overtog Thorçaldsen
at udfore et Gravmæle over sin, i Marts Maaned
d. A. afdode, gjestmilde Veninde paa Montenero.
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Ved at udfore dette

Tab.
LXXXIV,

Gravmonument over Baronesse
V . Schubarth,
(3 Fod til 1 Fod 11")

fremstillede han i den mest træffende Lighed *) den
Afdode, udstrakt paa Leiet, som belyses af en Candelahre.
stet,

Hendes venstre Haand hviler under Bry

Den höire har den sorgende Ægtemage, der,

siddende paa Baaren, tager Afsked med sit Livs
Ledsagerinde, fattet i sin.

Ved Hovedgj erdet staaer

Dödens Genius med Fakkelen i den höire og det
sænkede Hoved stöttet paa den venstre Haand.
Dette Basrelief, som er udfort i M armor, er
bestemt til at opreises over den Afdödes Grav paa
den reform eerte, engelske Kirkegaard ved Livorno.
I dette Aar modellerede Thorvaldsen endvidere
Basrelieffet
Tab.
LXXXV.

Nessus og Deianira.
(4 Fod til 3 Fod 5")

Da Herkules, efterat have overvundet Medbeileren Achelous, vilde fore sin elskede Deianira til
Trachin, standsedes han af den höitstegne Flod

Evenus.

Her tilbod Centauren Nessus ham , at ville

fore Deianira over Floden paa sin Ryg; men neppe
har han med hende forladt Flodbredden, for han
optændes af Begjerlighed til den skjonne Quinde.
Hun kalder derfor Alciden til Hjælp, og öiehlikkeligen gjennemborer han Dyrmennesket med en gift
svanger Piil.
Basrelieffet fremstiller Centauren med

sin

skjonne Byrde, allerede nær ved den anden Flod
bred.

Deianira h ar, ved at opdage hans Attraae,

villet springe af hans Ryg, men med höire Arm om
hendes Liv og holdende hendes venstre Haand i
sin , forer han hende næsten svævende ved sin Side.
Det dyriske Hoved er begjerligen strakt tilbage for
at kysse hendes Læber, hvilke hun med Afsky ven
der h o rt, idet hun udstrækker sin höire Arm imod
Herkules paa Strandbredden.

I den vilde Omfav

nelse er Lövehuden revet fra hans Skuldre og flagrer
hen i Vinden, fasthundet om hans Hals.
Dette Basrelief er udfort i Marmor foi' Grev
M arulli i Neapel og er omtalt som et Arbeide, der
kunde være en af Oldtidens Kunstnere værdigt ®).
Endnu et lille Arbeide, bekjendt under Nav
net, Fanciulla, udfortes i dette Aar.

Det er
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Tab.
LXXXVI.

Portraitstatuen af Lady Georgina
Elisabeth Russel,
(3 Fod)

en Datter af Hertugen af B e^o rd , i hendes fjerde
Aar.

Under Familiens Ophold i Rom modellerede

Thorvaldsen denne lille Statue efter Naturen og ud
forte den senere i Marmor.

Den findes nu i W o-

hurn Abbediet®).
Under 28^® Januar d. A. beæredes Thorvaldsen
med Ordenen delle due Sicilie og blev under 12*®
October optaget som Æresmedlem af det Kongelig
Baierske Akademie for de dannende Kunster.
1815.

I Aaret 1815 modellerede Thorvaldsen Bas
relieffet

Tab.
L X X X V n.

Priamus og Achilles,
(6 Fod 3“ til 2 Fod 9")

efter Iliadens 24'»® Bog v. 468-570, et Em ne, der
allerede under hans Studier ved Akademiet i Kiobenhavn i Aaret 1792 havde beskæftiget h a m ’).
Under Hermes’s Ledsagelse nærmede den dybtnedboiede, kongelige Olding sig Achilles’s Telt med
rige Gaver, hvorved han haabede at löskjöbe sin
elskede Sons, Hektors Liig.

I den stille Nat sad
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Peleiden med Heltene Automedon og Alkimos endnu
ved Bordet efter det endte Maaltid.

Da treen Pria-

mus ind i hans T elt, nærmede sig knælende og kys
sede den Haand, der havde nedlagt hans mange
Sonner.

Ved Synet af den ydmygtbedende Konge

rortes Hjerterne til Medlidenhed.

Da fremforte Ol

dingen sin Klage og sine Bonner og formildede der
ved den vrede Helts Hjerte.
Kunstneren har ved denne Behandling af Em
net fremstillet Achilles endnu siddende ved Bordet
med Automedon og Alkimos.

Ved Priami Indtræ

delse har h a n , uden at reise sig, dreiet sig om paa
Stolen, med den venstre Arm stottet imod Bordet.
Den hoire Haand har den knælende Olding grebet,
og fastholder den i sin, idet han med Bonner og
Forestillinger udstrækker Armen og minder Helten
om hans egen Fader.

Bagved sees tvende Mænd i

phrygisk Dragt at frembære de tunge og kostbare
Gaver.

Automedon og Alkimos, af hvilke den ene

sidder med Haanden under K ind, opmærksom paa
Priami Tale, og den anden staaer hos med Armen
stottet imod Bordet, bære Udtrykket af Deeltagelse
i Oldingens Sorg.

En Lampe i Baggrunden anty

der, at denne Handling foregaaer om Natten.
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Dette Basrelief, der er omtalt®) som et af de
Arbeider, hvorved Thorvaldsen mærkeligst er gaaet
ind i Aanden af den græske Sculpturs skjdnneste
Tidsalder, blev strax bestilt at udfores i Marmor
for Hertugen af Bedford, og som Sidestykke til dette
modtog nu Kunstneren af Samme den Bestilling, at
udfore Basrelieffet jdchilles og Briseis, hvilket han
forstegang udforte i Aaret 1803, efter en noget
mindre Maalestok, svarende i Størrelse til dette
sidstomtalte.
Disse saaledes bestilte Basrelieffer bevares for
Tiden i W oburn Abbediet®).
Der hengik nu Uger og Maaneder, i hvilke
Tkojvaldsen Intet foretog sig og syntes hensiunken
i en dyb Tungsindighed, indtil han aarie en Som
mermorgen forlod sit Leie for at fremstille et Bil
lede, der i den sövnlöse Nat var svævet igjennem
hans frugtbare Phantasie.
Det var det beromte og vidtbekjendte Billede
af Natten.

Under Udførelsen af dette skjonne Bas

relief synes de morke Taager at være flygtede fra
hans Sind, saaledes at, da hans Ven og Landsmand,
Historiemaleren Eckersberg, samme Morgen, efter
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Sædvane, saae ind til ham , fandt han Thorvaldsen,
med sin kjære H und, Teverino, ved den ene og sin
store Kat, liggende paa en Stoel, ved den anden Side,
ifærd med at fuldende dette Basrelief, som han for
faa Timer siden havde begyndt paa.

Thorvaldsen

var glad og opromt ved det Billede, han havde
fremstillet, og sendte, efter Sædvane, strax Bud til
Gipsformeren Antonio, at han skulde komme for
at afstohe det.

Da denne om Eftermiddagen kom

for at modtage Modellen, var ikke alene dette Bas
relief færdigt, men Thorvaldsen havde allerede an
lagt et Sidestykke, forestillende D agen,

og var,

efter hemældte Antonio’s Fortælling, saavidt i dette
Arheide,

at han

tilraahte ham ,

der vilde gaae

bort med Modellen til Natten: ’’Bliv et Öiehlik, An
tonio! saa kan vi med det samme faae dette af
formet!”
Dette skjönne Tvillingpar, en Nat og en Dag,
som höre til det samme Dögn i Thorvaldsens Kunst
nerliv, vilde have været nok til hans Udödelighed
igjennem Aarhundreder.
Ihenseende til Basrelieffet
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Tab.
I.XXXYllT.

Natten,
(2 Fod 6“ Diam.)

da er det noksom bekjendt, at Grundideen er ned
arvet fra Oldtidens M yther“ ). Men det synes, som
om dette Billede allerede længe i natlige Taager har
hvilet i Kunstnerens Sjæl, forend det derfra paa
udødelige Vinger svævede ud over Jorden.

Allerede

for mange Aar siden havde Maleren Asrm is Jacob
Carstens, en af de Kunstnere, Thorvaldsen mest
beundrer, fremstillet Natten, siddende med sine to
B orn, Sovnen og D öden, i Skjodet, og denne Com
position “) var vor Kunstner velbekjendt.
synes det antageligt, at Zoega

Senere,

, som paa sine

Sommervandringer, i Villa Montalto, i Nærheden af
Frascati, var bleven henrevet ved den poetiske Alle
gorie i et Billede, forestillende den bevingede N y x ,
som med sine to Born ved Brystet flygter for den
frembrydende Morgen, kan have gjort vor Kunst
ner opmærksom herpaa. Ja, der fandtes endog ved
Eckersbergs Ankomst til Rom iblandt Thorvaldsens
egne Tegninger en löseligen henkastet Skizze, som,
efter Thorvaldsens egen Fortælling, havde foranledi
get denne hans Ven til, oftere at minde ham om.
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dog engang at udfore den.

Men det Billede, vor

Kunstner vilde skjænke Verden, var endnu ikke
levende fremtraadt for ham.
I hans Sovekammer, ligefor hans Seng, hang
maaskee allerede dengang, ligesom n u , en Haandtegning af Carstens, fremstillende, iblandt Andet, den
tilhyllede Nat. Et Blik paa denne Tegning kan have
været nok, for ad denne Vei at lede hans Erindring
til hine omtalte Fremstillinger og til i et lykkeligt
Oieblik at fremkalde det klare Billede, som han i
faa Timer derefter havde foreviget.
Den stille Nat er her fremstillet under Bille
det af en skjdn, quindelig Figur, som med sænket
Hoved og tillukkede Oine svæver paa roligt bevæ
gede Vinger ud fra det stjernedyhe Bum hen over
Jorden.

Hendes Hoved er ombundet med et Klæde,

under hvilket spoeres en Krands af den sdvnbringende Valmue.

I hendes sagte Flugt, hvilken hen

des rolige Gevandt tilkiendegiver, hviler det venstre
Been, lagt over det hdire.

Paa Armene bærer hun

foran sit Bryst D odens og Sdvnens sddtslumrende
Genier.

Bagved sees Nattens Fugl at gjennemilagre

det R um , over hvilket hendes Vinger brede Rolig
hed og Skygge.
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Dette Basrelief var, paa Uglen nær, færdigt i
Model, fdrend det var faldet den i sit Værk fordy
bede Kunstner in d , at bestemme dets udvendige
Form.

Gipsformeren, som kom for at modtage

det til at afformes, skal forst ved sit Spdrgsmaal
have gjort ham opmærksom derpaa, og strax greb
han nu et Stykke Leer, satte Uglen til i det aabne
Rum mellem Vingerne og Foddem e og afridsede
derefter Basrelieffet til en Medaillon.
Det tilsvarende Basrelief, som han endnu samme
Dag fuldendte i Model, fremstiller, som anfdrt, Bil
ledet af
Tab.
LXXXIX.

Dagen.
(2 Fod 6" Diam.)

I fuldkommen Modsætning til den tause Nat
svæver her den livfulde Hemera, eller maaskee rig
tigere, Eos paa lette Vinger, idet hun udspreder
Morgenens Roser over den østlige Himmel.

Paa

hendes Skulder stdtter sig den m untre Hesperus og
lofter hdit sin Fakkel, hvis tindrende Giands oven
over Morgenrodens Vinger kalder Jordens Beboere
til Liv og Arbeide.
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Det vilde altsaa være rigtigere, at benævne dette
Basrelief Morgenen, end at kalde

D agen, under

hvilken Benævnelse det imidlertid bedst kjendes.
I Sammenligningen mellem delte Basrelief og
dets Sidestykke give vistnok de Fleste, ligesom ogsaa Kunstneren selv, Natten Fortrinet.

Basrelieffet

Dagen synes ogsaa snarere at være udsprunget af
Kunstnerens Lyst til at gjbre et Sidestykke til N at
ten, end af en saa reen , poetisk Stemning, som
den, der fremkaldte hint.

Imidlertid tor Man vel

antage, at G runden, hvorfor den almindelige Me
ning langt foretrækker Natten for Dagen, mere lig
ger i det førstnævntes sjeldne Fortrinlighed, end i
erkjendte Mangler ved det sidste.
Begge disse Basrelieffer udfortes forstegang i
Marmor for Lord Lucan og andengang for Fyrst
Mettemich.

Senere er et Exemplar af begge udfort

i den halve Størrelse i Marmor.

Tid efter anden

ere flere Exemplarer udforte af Thorvaldsens Elever
under hans daglige Tilsyn; men det e r, efter hans
Meddelelse, feilagtigt, naar der berettes “), at han
har udfort et Exemplar med Særkjender.
I Aaret 1826 ankom et Exemplar af Natten i
Marmor til Danmark, ifdlge Bestilling af Hr. Capi-
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tain i Soetaten, Commandeur de Falsen.

Dette

Basrelief er anbragt i et Gravmonument i Holmens
Kirke i Kjöbenhavn.

'

BasreliefFet Dagen er i Aaret 1825 udfort af
Medailleur Gube i Berlin som Revers til en Medaille,
præget til Æ re for Fyrstinden af Liegnitz^*).
Vistnok have faa BasreliefFer i den nyere Tid
henrevet Kjendere og Ikkekjendere ved en saa dyh,
poetisk Aand, som disse ved den, Kunstneren har
vidst at lægge i dem , og de ere modtagne med en
mærkelig Interesse, ikke hlot i Kunstens, men selv
i Modens Verden.

Roms Gader og Torve give

dem idetmindste dette Vidnesbyrd.

Næsten hvert-

andet Boutikvindue i Corso, Condotti, Bahuina og
Piazza di Spagna fremstiller dem, skaarne i S teen“)
eller i Conchyllier, afstohte i Paster eller i Gips *®),
til quindelige Smykker eller til en simpel og kjær
Erindring om den elskelige Kunstners elskeligste
Værk.
Henimod Slutningen af dette Aar fuldendte
Thormldsen Modellen til en
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Portraitstatue af Grevinde
Ostermann

Tab. XC.

(4 Fod)

i Legemsstbrrelse.
Under en Klædningsdragt, hvori Kunstneren,
ligesom ved flere Ledigheder, har vidst, at give det
moderne Costume den samme Skjbnhed og Interesse,
som det antikke, sidder denne Dame med Hæn
derne samlede i Skjodet, den ene over den anden.
Hendes hbire Fod er udstrakt, den venstre staaer
paa en Skammel.

Imellem begge Fødderne ligger

den ene Flig af det ydre Gevandt, der fra hbire
Skulder synker ned om hendes Ryg og tilhyller det
venstre B een; den anden Flig hænger fra venstre
Skulder ned imellem Armen og Brystet til Sædet,
hvorpaa hun sidder.

Det indre Gevandt, som fra

Halsen og indtil hendes hbire Fod skjuler det skjbnne
Legeme, forenes under Brystet ved et Bælte.

Ho

vedets Udtryk, som ogsaa Legemets Hvile, forraader
stille Tankefuldhed.
Dette Arheide, som er udfbrt i Mai'mor efter
Grev Ostermanns Bestilling, regnes iblandt den nyere
Tids bedstlykkede Portraitstatuer ”).
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Af Buster udförte Thorvaldsen i dette Aar en
af Lord Bentinck og en anden af Admiral Exmouth.
En tredie af Fyrstinde Gallizin nævnes *®) ogsaa fra
denne T id, men denne er endnu ikke fuldfort.
Ihenseende til den colossale Buste af Kunst
neren selv, som General-Consul W est i Aaret 1810
bestilte hos h a m , da er det allerede om talt, at denne
fuldfortes i Marmor i dette Aar.
1816.

Det er allerede, under Aaret 1805, anfort, at
Thorvaldsen, efter Forlohet af otte Aar, atter frem
tog sin Statue T^enus med Æ blet og udförte den i
naturlig Störreise.

Denne Model, som , efter hvad

der fortælles, kostede Kunstneren et langvarigt Stu
dium af den quindelige Skiönhed, var allerede be
gyndt i Aaret 1813, men fuldendtes först i Maimaaned 1816.

Da dette Værk allerede tidligere er

om talt, henvises her til det derom Anförte ^®).
Ligeledes foretog Thorvaldsen ogsaa paa denne
Tid en Omarbeidelse af et i Aaret 1806 udfört Arbeide. Statuen
Tab. XCr.

Hebe.
(4 Fod 8")

Den evigt blomstrende Möe har allerede fyldt
den Patera, som hun holder i sin venstre Haand,
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med den udddelighedbringende Drik og triner nu
i sin rene Jomfruelighed frem fra En til Anden i
de olympiske Guders hellige Kreds. Hendes kydske
Blik hviler paa en af de Evige, hvem hun stille
nærmer sig med sin Gave, medens Vasen hænger
i den sænkede, hiiire Haand.
I den førstnævnte Behandling “ ) af denne yn
dige Pigeskikkelse fremtræder hendes rene Uskyl
dighed ikke i den Strenghed, som i denne, senere
fuldendte.

Overgevandtet, som her er fasthæftet

over begge hendes Skuldre og skjuler den kydske
Barm , var i det fdrste Exemplar kun fæstet over
den hoire Skulder og lod det venstre Bryst frit.
Undergevandtet, der i hint lod Formen af begge
Benene tilsyne, er i den senere Behandling, — der
i det Hele er charakteriseret ved en stdrre Streng
h ed ,— rigere og skjuler ganske det hoire Been.

Og-

saa i Hovedets Stilling er der et dybere Udtryk af hen
des milde Alvor hos den sidste, end hos den forste
Ifolge Bestilling af Amerikaneren, Hr. Diwett
udførtes denne Statue i M armor, m en, da han
dode, forend den var fuldendt, henstod den, ind
til den engelske Banquier, Hr. A lexander Barring,
under sit Ophold i R om , saae dette Værk og spurgte
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Kunstneren om Prisen.

Thorvaldsen begjerede 1200

Seudi, men hertil erklærede B a r r i n g at han
havde forlangt for lidt og betalte dette Arbeide
med 1500 Seudi.
England.

I Aaret 1822 afsendtes den til

Senere er denne skjonne Statue udfort i

forgyldt Bronee i en Stdrrelse af omtrent en halv
Alen af Jollage

Hoffgarten, ifolge en , til flere af

Thorvaldsens Arbeider udstrakt. Bestilling fra Hans
Kongelige Hdihed, Prinds Christian Frederik af Dan
mark “).
Det synes, at Kunstneren i Begyndelsen af
dette Aar mest har været beskæftiget med at omarbeide adskillige af sine ældre Arbeider.

Ogsaa

Basrelieffet Musernes B ands paa H elikon, blev paa
denne Tid fremtaget, og efterat Thorvaldsen havde
ladet en af sine Elever forberede Arbeidet ved at
modellere Anlæget, udførte han det selv, med de
Forandringer, som ere angivne, da dette Basrelief
forstegang omtaltes **).
Men paa samme Tid han saaledes, modnet
ved et uafladeligt Studium af sin Kunsts dybe Hem
meligheder, lod adskillige af sine tidligere Værker
atter fremtræde i mere fuldendte Form er, blev der
overdraget ham et Arbeide, der havde en hoist
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mærkelig Indflydelse paa ham som Kunstner, og hvor
ved h a n , — maaskee mere end ved noget andet, —
fik Leilighed til at lægge det noieste Kjendskab med
den antikke Kunsts Grundsætninger for Dagen.
Allerede i Aaret 1811 var det lykkedes et Sel
skab af engelske og tydske Reisende, paa Öen
Ægina at fremdrage af den panhelleniske Jupiters
Tempels Ruiner sytten Statuer, der sammenstillede
afgive Rilledet af Striden om den faldne Patrokles’s
Legeme.

Da disse Oldtidsværker, hvis Alder og

Stil kastede et saa mærkeligt Lys ind i den ældre,
græske Sculpturs Historie, i Aaret 1812 vare afkjobte
de lykkelige Opdagere af Kronprinds Ludvig af Baiern
for 20,000 Seudi, og, bestemte for Glyptotheket i
M ünchen, vare forte fra Zante til Rom , blev det
vor Kunstner overdraget at restaurere dem.
Neppe har Nogen med en renere Kunstnersiæl glædet sig ved Beskuelsen af disse Skatte, end
Thormldsen.

Ham hieve de strax en Gjenstand

for et nyt Studium.

Han nærmede sig dem med

den dybeste Ærefrygt og var gjennemtrængt af den
Erkjendelse, at han her havde overtaget et hoist
vanskeligt Arbeide.

”Det er,” yttrede han, ”et utak

nemligt Arheide at restaurere Antiker!

Har Man
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gjort det godt, saa har Man Intet gjort; har Man
ikke gjort det godt, saa var det hedre, at det ikke
var gjort!” Dog paatog han sig dette Arheide, men
— som Man dengang skrev fra Rom “)— kun af Frygt
for, at denne Restauration ellers kunde falde i min
dre duelige Hænder.

Dog, da han fdrst havde be

gyndt, blev det ham snart hans kjæreste Beskæf
tigelse, idet han ganske gjennemtrængtes og besiæledes af den A and, hvori disse Værker ere udforte.
Dette Arheide, som han foretog i et Studio
i Nærheden af Corso, under jevnlige Besdg af mange
Kunstelskende, fuldendtes til almindelig Tilfredshed
og Beundring“ ) i Foraaret 1817” ), og det tjener
som Bidrag til vor Kunstners Charakteristik, at, da
fdrst dette Værk, som han begyndte i Mistro til
sig selv, lykkeligen var fuldendt, og Man engang
senere had h am , at vise de Steder, hvor han havde
restaureret, svarede han med Selvfølelse; ”Jeg hu
sker det ei, og see det, kan jeg ikke!”
Paa samme T id , han var beskæftiget med Ægineterne, blev det ham overdraget at restaurere trende
Statuer, en A m azone, en Caryaiide og en Demos
thenes og desuden et Basrelief af Hadrians Triumf
bue, for Maleren Cavall'. Cammuccini, der under
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Omvæltningerne i Rom havde kjdbt disse Antikker
og senere solgte dem for 36,000 Seudi til Vaticanets
Braccia nuova, hvor de fortiden ere opbevarede*®).
Af nye Værker modellerede Thorvaldsen i dette
Aar Statuen

Ganymed,
(4 Fod)

fremstillet i sit Kald, som Jupiters Mundskjenk.
Hans Hoved er bedækket med en phrygisk Hue; i
den höire Haand hæver han Vasen, hvoraf han ud
gyder den skummende Drik i en P atera, som han
holder i den venstre.
Allerede i Aaret 1805 havde denne Jupiters
Yndling været Gjenstand for Thorvaldsens Kunst;
dog er det nærværende Arbeide ingenlunde en Omarbeidelse af h in t, m en, saavel i Motivet, som i
den hele Behandling, derfra forskjelligt *®).
Denne Statue udfortes i Marmor for den osterrigske Consul i St. Petersborg, Hr. von Krause.
Et andet Arbeide fra dette Aar er

Tab. X etf.
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Tab.

xcrn.

Gravmælet over Grevinde
Berkowsky.
(3 Fod 5" til 2 Fod 5*)

I dette Basrelief er fremstillet Bodens Genius,
der forer den Afdode til Meta og udslukker sin
Fakkel ved dens Fod, medens den efterlevende Son
i sin heftige Sorg fölger M oderen, ligesom for at
tilbageholde hende i Livet.
Nærmest til hoire i dette Basrelief sees det
alvorlige Mærke for den endte B ane, hvorhen Ge
nien, med Hovedet boiet i ubekjendte Dromme,
forer ved sin hoire Haand den Boende.

Hendes

Overgevandt, der hedækker Hovedet og samles un
der den hoire Arm , antyder det forestaaende Vandringskah gjennem Bodens kolde Nat.

Stille fölger

hun sin Genius og mærker ikke Sonnens Klage og
tilbageholdes ikke af hans hoire Haand, der forgjeves griber i hendes Gevandt, medens han anraabende udstrækker sin venstre Arm og bærer Ud
trykket af den dybeste Smerte i sit Aasyn.
Bette Basrelief udfortes i Marmor ifolge Be
stilling af den Afdödes Son, en polsk Greve, Ber
kowsky.
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Man har med skjellig Grand bemærket, at
Thojvaldsen, imedens Canwa levede, ofte lededes
ved denne Kunstners Frembringelser i Valget af de
Gjenstande, han vilde fremstille*^).

Undertiden kan

dette vel have været tilfældigt, men oftest, tor Man
vistnok antage, er dette udsprunget af vor Kunst
ners Lyst og Trang til at vise, hvorledes han vilde
behandle disse Gjenstande.

Dette har Man idet-

mindste anfdrt som den fdrste Aarsag til et Arbeide, han nu foretog, nemlig

Dandserinden.

Tab. XCIV.

(5 Fod)

En bekrandset Pige med Undergevandtet fæ
stet over begge Skuldrene og samlet om Livet ved
et Bælte, holdende Overgevandtet imellem den hæ
vede venstre og den sænkede, hoire Haand, træder
med ungdommelig Lethed og Ynde frem i Dandsen.
Denne skjdnne Statue fuldendtes i Model den
5‘® Julii 1817^*).

Fyrst Esterhazy overdrog derefter

Thorvaldsen, at udfore den i M armor, og det er
fortalt, at Hovedet er modelleret efter en ung, tydsk
D am e, som paa den Tid var i Rom.

Denne Statue

tilligemed den tidligere omtalte A m or findes begge
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fortiden opstillede i det Esterhazyske Gallerie i
W ien
Foruden disse nævnte Arbeider modellerede
Thojvaldsen i dette Aar en fortræffelig Buste af sin
Ven, Historiemaleren Eckersberg. Denne Kunstners
Afreise fra Rom gav Anledningen dertil, og Mo
dellen var udfort i faa Timer.

Senere har Thor-

valdsen udfort den i Marmor og sendt den til sin
Ven som en Foræring.
I Septembermaaned d. A. modtog TTioivaldsen
Patentet som Académico di merito della Perugiana
Academia delle belle årti, og i Marts 1817 blev han,
i Anerkjendelsen af hans Fortjenester ved Restaura
tionen af Æ g i n e t e r n e , optagen som Medlem af
Academia Romana di Archæologia.
1817.

Thorvaldsen var endnu beskæftiget med Udfø
relsen af Modellen til Randserinden, da engang i
Foraaret 1817 Englands store Digter, Lord Byron,
uanmeldt og indhyllet i sin Kappe aflagde ham et
Besog i hans Værksted og opfordrede ham til at
gjdre hans Buste“ ). Efter den Model, som Thor
valdsen da anlagde, har han senere, ifolge adskil
lige Bestillinger, udfort flere Exemplarer i Marmor.
En Amerikaner skrev til ham , idet han gjorde Be-
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stilling paa et Exemplar: ”Sæt Navnene Byron og
Thorvaldsen derpaa, saa bliver det et udödeligt Mo
num ent!” Et andet Exemplar udforte Thorvaldsen
af egen Drift i et skiont Stykke græsk Marmor, da
han erfarede, at Lord Byron var reist til Græ
kenland.
Omtrent paa denne Tid foretog Thorvaldsen,
ifölge Bestilling, et

Gravmonument over Grevinde
Pore^
(3 Fod til 2 Fod 10*)

hvortil han i et Basrelief fremstillede den efterle
vende Ægtefælle, siddende med den Afdödes Urne
paa Skjodet, medens han i Udtrykket af dyb Smerte,
strækker Armen imod Himlen og paakalder den
Forklarede.

Den lille Son, som staaer foran hans

venstre Knæ, omfatter Urnen med sine smaa Arme
og kysser Gjemmestedet for den dyrebare Aske.
Bagved Faderen staaer den voxne Datter i stille
Sorg, med venstre Haand under Kind og lægger
tröstende sin Höire paa hans Skulder.
Denne sidstnævnte Figur er, ifölge Familiens
yttrede Ö nske, en Gjentagelse af den ene quinde-

T«b. XCV.
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lige Figur paa Sidebasrelieffet til det anførte Grav
monument over Philip Bethmann Hollweg.
Ved i forrige Aar at componere den nyligt
omtalte G anymed, synes Thorvaldsen at have op
fattet et andet Billede af denne skjönne Yngling,
hvilket han nu udforte i Gruppen,

Ganjmed med Ornen.

Tab. XCTI.

(3 Fod 4' til 2 Fod ?*)

Denne phrygiske, i Olympen optagne, Dreng
er her fremstillet i en skjon Gruppe med Jupiters
Örn.

Det er en Episode af det olympiske Liv.

Ganymed giver Jupiters Ö rn at drikke, idet han
knælende holder en Skaal op under dens Næb og
stötter imidlertid den Höire, som holder Vasen,
imod Jorden. En uovertræflFelig Sammenstilling, der
griber enhver Beskuer ved dens fordringslose Natur
lighed og Ynde.
Förstegang udfortes denne Gruppe for Lord
Gowes; senere blev den gjentaget i en Störreise af
omtrent en halv Alen i Höiden, hvilket Exemplar
endnu i 1824 fandtes i Kunstnerens Studio.
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Imedens Thorvaldsen arbeidede paa denne Com
position, havde han en Dag en skjon Dreng for
sig som M odel’®).

I Almindelighed lade Kunstnere

ikke de Öieblikke, naar Modellen hviler, hengaae
ubenyttede; thi saadanne Momenter ere, som be
gribeligt, de mest gunstige for Iagttageren af den
ukunstlede, rene N atur, da Modellen ikke troer sig
bemærket.

Pludseligen raabte da Thorvaldsen til

Drengen: ”Sid stille! ror dig ikke!” og lod nu Ga
nymed for et Oiehlik henstaae, medens han efter
Drengen i den hvilende Stilling modellerede Skizzen
til sin

Hyrdedreng.
(4 Fod 5*)

Paa et Vædderskind, der er udbredt over et
fremragende Klippestykke, .sidder Hyrdedrengen hensiunken i en arkadisk Roe.

Den venstre Arm støt

ter han til den omvendte Hyrdestav, og med den
hoire holder han det boiede Knæ op under sig.
En behagelig Hvile har slappet Legemets Baand
og fremkaldt de ungdommelige Drømmerier, hvori
han synes at have tabt sig, medens den tro Hund
ved hans Fod sidder vagtsom og agtpaagivende
Hjorden.

Tab. XCVU.
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Hunden er modelleret efter TeverinOf Thor
valdsens egen, kjære Hund, der i flere Aar var hans
tro Selskaber ved Arbeidet.
Det fbrste Exemplar af denne Statue i natur
lig Størrelse, der udfortes i Marmor, var, som en
Bestilling af Hr. Diwett, bestemt til Amerika.

Men

Diwett dbde, og Statuen, som i Aaret 1820 stod i
det lille Studio, hvor den oftere omtalte Indstyrtning skedte, faldt med Gulvet ned i Dybden og
mistede derved Hovedet, den ene Arm og Hundens
«»
venstre Ore. Ved den paafblgende Restauration,
«•

borttog Kunstneren ogsaa Hundens andet O re , hvil
ket saaledes, foruden Restaurationen, er blevet et
Særkjende ved dette Exemplar, som senere kjbbtes
af Hr. von Krause paa WeiszdrufF ved Dresden.

i

Et andet Exemplar i Marmor udfbrtes nu for Lord
Crantley, et tredie for Lord Altem ann og et fjerde,
hvilket til Særkjende har en Syrinx, liggende ved
Drengens Fod, udfbrtes for Grev von Schdnbom

I

og opbevares i hans Kunstsamling. Det femte Exem
plar i Marmor fuldendtes i Aaret 1825 for Etatsraad,
Ridder Donner og findes fortiden opstillet i en Pa
villon ved hans Landsted, i Nærheden af Altona.
Af lollage åc Hojffgarten udfbrtes den i samme Stbr-
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relse i Bronce, hvilket Exemplar er kjobt af Hans
Majestæt, Kongen af Preussen.

Et andet Exemplar

i Bronce blev 1828 udfort i Paris, dog uden at
Thorvaldsen havde foranlediget det.
Den Stil, hvori denne Hyrdedreng, den sidst
omtalte Ganymed, Merkur — og Man kunde tilfoie
den hele Række af Thorvaldsens övrige Arbeider —
ere udforte, viser mærkeligen, hvorledes Studiet af
Æ gineteme aabenbarede ham en klarere Vei for
hans aldrig hvilende Stræben.
Som en Frugt af dette Studium og ligesom
for i et særegent Arbeide at fremkalde den gamle,
tabte Kunst, fremstod paa denne Tid hans Statue

Haabet«
'

Tab. XCVra.

(5 Fod 7*)

Iblandt de paa Ægina fundne Statuer var ogsaa tvende Billeder af Haabet, hvori Motivet er al
deles det samme, som det, der, under Kunstens
Dalen, uforandret har vedligeholdt sig endnu i de
romerske Keisermynter.

Thorvaldsen,

der altid,

selv i Værker fra en mindre god Kunsttid, med
en vis Ærefrygt efterspoerer ethvert, fra Kunstens
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bedre Tider nedarvet, Motiv, fandt sig altsaa her,
ihenseende til en Fremstilling af Haabet, ganske paa
det Rene og erklærede, at et Motiv, som igjennem
et Aartusinde var uforandret vedligeholdt, maatte
Man ikke tiltroe sig at kunne forbedre og valgte
saaledes, at fremstille denne Statue i tro Overeensstemmelse med det antikke Forbillede ^®), sikkerligen visende ved dette Arbeide ”e n m æ rk e lig
O r i g i n a l i t e t i a t e f t e r l i g n e ” ”).
Statuen fremstiller en quindelig Figur, hvis
Hoved omgives af et bredt Smykke, som sammen
holder det fyldige Haar, d e r, anordnet med sym
metrisk Strænghed, falder i rige Lokker bag Orerne
ned over begge Skuldre.

I hendes Aasyn forene

Udtryk af Tillid og af Frygt sig i en mild Alvor.
Paa venstre Fod træder hun frem , tilhyllet fra
Halsen indtil Foden i et rigt Undergevandt, som
h u n , fordi det hindrer hendes Gang, hæver i den
venstre Haand. Fra hendes hbire Skulder, ned un
der venstre Bryst og Arm, omgives hun af et Over
gevandt, som hænger rigeligen ned fra Armen,
hvilken hun hæver for at frembyde for de altidhaabende Dødelige den betydningsfulde, endnu ikke
aabnede, Frugtblomst ”).
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Modellen til denne saa almeen beundrede Statue
fuldendtes i Februar 1818 lidet mindre end den natur
lige og udfortes senere i Marmor for Fru Baronesse
r. Humboldt i Berlin, hvor den ankom i Aaret 1829 *'*).
Dette Exemplar opbevares i Ministeren v. Humboldts
Samling i Slottet ved Tegel.

En Copie, udfort i car-

rarisk Marmor under Veiledning af Professor Tieck
i Berlin, smykker nu Baronesse v. Humboldts Grav
i Slotshaven*®).
Det var omtrent paa denne Tid, at Thorvald
sens höie Velynder, Kronprinds

af Bayern,

overdrog ham , til en Kirke, som Hans Kongelige
Höihed vilde lade hygge, at udfore en Friese "),
der skulde fremstille Christi Liv paa Jorden, — en
skjon Ledighed for Kunstneren til at fortsætte den
ved D'obefonten aahnede Bane i den christelige Kunst.
Thorvaldsen begyndte i Aaret 1817 dette Arbeide ved at fremstille Friesens Slutning:

Quinderne ved Christi Grav,
(3 Fod 6" hoit)

efter Marci 16 Gap. 1-7.
Den hellige Skrift fortæller, at, da den Kors
fæstede var lagt i Graven, kjöbte Maria Magdalena,

Tab. XCIX.
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Marie, Jacobs Moder, og Salome vellugtende Salver
og ginge paa den fdrste Dag i Ugen aarie, da So
len steg frem , til Graven, sigende til hverandre:
”Hvo skal vælte Os Stenen fra Indgangen til Gra
ven?” Men der de kom derhen, saae de, at Stenen
var fravæltet, og de gik ind i Graven og saae en
Engel sidde ved den hoire Side i et langt hvidt
Klædebon, og de forfærdedes.

Men Engelen talede

til dem og sagde: ’Torfærdes ikke! I lede efter Jesum af Nazareth, den Korsfæstede! Han er opstan
den! Han er ikke h er; see der Stedet, hvor de
lagde ham !”
En Klippevæg paa Basrelieffets venstre Side
antyder Indgangen til den Hule, hvor Frelserens
hellige Legeme tænkes nedlagt i en Sarcophag. Laaget er bortvæltet, og Liigklædet, som paa den for
reste Side hænger ud fra Sarcophagen, er et ringe,
men talende. Billede paa Opstandelsen.

Lænende

sig op til denne Sarcophag, paa et lavt Fodstykke,
staaer Engelen, hvis Seraphvinger frede over det
hellige Hvilested, og viser med Fingeren imod Him
len , at den Ddde er opstanden.

De tre christelig-

skjonne Quinder ere traadte ind i Klippehulen, hver
med sin U rne, fyldt med kostelig Salve.

Den for-
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reste, som fra Hovedet af er indhyllet i Gevandtet,
strækker, visende hen til Graven, sin hoire Haand
frem og synes forundret at sporge, om det jo ikke
var h e r, at Man nedlagde det dyrebare Legeme,
hvilket de onskede at vise den sidste Æ re , og allerede
synes h u n , at have fattet Englens O rd, der lyder
hende saa saligt tröstende imöde. Den anden Quinde,
som foruden det Klæde, der bedækker hendes Ho
ved , hærer Overgevandtet omkring Livet, under Bry
stet og over den venstre A rm , synes at frygte, at
Man har borttaget Liget, og e r , idet hun fremstræk
ker Armen med sin fromme Gave, ved at udbryde :
”Vi kom herhid for at salve det hellige Legeme!”
Den T redie, Maria Magdalena, er stum i sin dybe
Smerte.

Klædet, som bedækkede hendes Hoved, er

gledet ned over begge Skuldre og lader det skjönne,
böigende Haar tilsyne.

Hendes Gang er et Udtryk

af Svaghed i Sorgen.

Hun bærer sin Urne i den

sænkede höire Haand og löfter Blikket fra Jorden,
idet hun hörer Englens Röst fra Graven.
Efterat denne Slutning af den nævnte Friese
var udfört, lod Thorvaldsen dette Arbeide henstaae,
indtil han efter Forlöhet af to Aar atter foretog en
anden Deel deraf**).
s*
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1818.

Den Sandhed, der saa ofte i ThorvaldserisN^erker levende rdrer Beskueren, skyldes tildeels hans
sjeldne Evne til at grihe, fatte og fremstille det Til
fældige.

Thorvaldsen, — hvad enten han med den

Reisende gjennemvandrer Rækken af sine herlige
Værker, eller han med en lille Leerklump imellem
ringerne gaaer sin daglige Vei gjennem J^ia sistina,
eller han i en glimrende, romersk Soirée underholder
sig med skjonne Damer, Monsignorer eller Frem
m ed e,— han studerer uafbrudt, og saalidet agtpaagivende han endog er for det Tomme og Trivielle i det
dannede Hverdagsliv, saa levende er hans Blik og
Tanke beskæftiget ved ethvert Mode med Mennesker,
Dyr, eller livlose Gjenstande, naar de kun hære deres
eiendommelige Præg reent , uforfalsket og fordrings
lost til Skue.

I C o rso saae han en Dag en Last

drager siddende paa en Afviser, og, indtaget af denne
Stillings skjonne Naivitet, sogte han kun en Gudegestalt for den og modellerede saaledes Skizzen til

Tab. C.

Argusdræberen Merkur.
(5 Fod 3")

For at unddrage sin Elskede, lo , Junos Skin
syge, omskabte Jupiter hen^e til en hvid Quie.
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Men Juno, som gjenkjendte lo under denne Skik
kelse, udbad sig af Jupiter, at han vilde skjænke
hende d en , o g , da hun havde faaet d e n , satte hun
Argus med de hundrede Oine til dens Bevogter.
Da udsendte Jupiter den listige M erkur, at han
skulde dræbe Argus og saaledes befrie lo.

Merkur

kom til Stedet, hvor Quien græssede under Argi
Bevogtning, og, da han ved sit inddyssende Spil
paa Rbrflbiten havde bragt de hundrede Oine i Slum
m er, dræbte han Argus med sit Sværd.
Ved en sjelden, episk Composition har Kunst
neren her i den bieblikkelige Handling antydet, baade
hvad der allerede er skeet, og hvad der ret strax vil
skee. Merkur har spillet paa Floiten, Uhyret er slum
ret in d , og sagte lader han nu sin Syrinx synke fra
Læben, medens Oiet speider forsigtigt, om nu den
gunstige Stund er kommen.

Halvt siddende, halvt

staaende, rede til at benytte Oieblikkets Ledighed,
hæver han sig sagte paa den venstre Taaspidse, og,
da Rorflbiten beskæftiger den venstre Haand, klem
mer han Balgen af sit Sværd mellem hbire Hæl og
Træstammen, hvorpaa Benet endnu hviler, for saa
ledes at fremliste sit dødbringende Glavind.
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Denne Model blev i Maimaaned 1818 fuldendt
i naturlig Størrelse og udførtes fdrstegang i Marmor
i Aaret 1819, ifdlge Bestilling af Hans Durchlauchtighed, Hertugen af Augustenborg.

Et andet Exem

plar blev, tilligemed den nævnte Hebe, i Aaret 1822
kjobt af Hr. A lexander Barring*^).

Ved et tredie,

som derefter forberededes, opdagedes under Arbeidet en Feil i Marmoret, hvilket havde tilfølge,
at dette Exemplar maatle udfores uden den bevingede
Hat. Thorvaldsen lod derfor i Aaret 1824 en af sine
Elever udfore det til Ovelse ^).

I Aaret 1829 blev

et Exemplar i Marmor*®) kjobt af en Grev Potocky,
en Slægtning af den polske Magnat, hvis Portraitstatue vor Kunstner udforte i Aaret 1821.
Lovtaler, som de der udgik over dette Arbeide, ere bievne faa af den nyere Tids Kunstvær
ker til Deel. Det er nævnet som det skjonneste og
betydningsfuldeste Værk i den nyere Kunst, saa
klassiskt, at det kunde gjælde for en Antik, o g ’’ud
rustet, som det synes, med Sværdet, for ved sin
Nærværelse at forkynde mange hundrede Marmor
billeder deres uundgaaelige D odi” *®)
Da Modellen til Merkur var fuldendt, drog
Thorvaldsen ved Sommerens Nærmelse til Tivoli.
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Her paadrog han sig, ved en Aftenpromenade ned
til Vandfaldet, en Forkjolelse, der havde til Folge,
at han maatte ombytte Tivoli med det mildere Albano, i Haab om, her at igjenvinde sin fulde Karsk
hed , den han allerede i længere Tid havde savnet.
Under Opholdet i disse skjönne Omgivelser gjorde
han Bekjendtskab med adskillige engelske og tydske,
reisende Damer og traf ogsaa i deres Selskab den
svenske Digter Atterhoom, som i Foraaret var kom
men til Rom.

Efter i nogen Tid at have nydt det ^

skjönne Landliv paa Albanerhjergene blev dette
Selskab enigt i at udvide Sommerreisen og samtlige
at reise til Neapel.

Uden forst at vende tilbage til

Rom , reiste nu vor Kunstner til Neapel og kom
ikke hjem forend i Octoher, endnu saa langt fra
at være fuldkomment helbredet, at han strax efter
Tilbagekomsten faldt i en Sygdom, der tildeels sy
nes foranlediget ved hans, paa den Tid stærkt be
vægede, Sind.
Det forste Arbeide, h an , efter igjen nogen
lunde at være helbredet, foretog, var Fuldendelsen
af et Basrelief, hvilket han allerede havde begyndt.
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forend han drog til Tivoli, men som under hans
Sommerreise henstod ufuldendt.
Dette Basrelief, der ifolge Bestilling, var be
stemt til Hofcapellet i Palazzo Pitti i Florenz, frem
stiller efter Joh, Evang. 21 Cap.

Tab. Cl.

Christus med Disciplene ved
Tiberias Soe.
(5 Fod 8“ til 2 Fod)

Efterat Jesus, den Opstandne, trediegang havde
aabenbaret sig for Disciplene ved Tiberias Soe og
havde uddeelt iblandt dem Brddet og Fiskene, sagde
han til Peder: ’’Simon, Jonas Son! Elsker du mig
meer end disse?” — Hvortil Peder svarede: ”Ja,
HeiTe! Du veed, at jeg elsker Dig!” Og Jesus gjentog dette Sporgsmaal anden og trediegang, og saaofte Peder dertil svarede: ”Ja, Herre! Du veed at
jeg elsker Dig!” befalede Jesus ham , at han skulde
vogte hans Faar, og betegnede ham derefter, at
han engang skulde doe Korsets Dod.
I Midten af Basrelieffet har Kunstneren frem
stillet den Opstandne, til begge Sider omgiven af
sine Disciple.

Med den udstrakte hoire Haand an

befaler han Peder den Hjord, som græsser bag ved
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ham.

Ved hans Side knæler Peder og hæver sin

venstre Haand i det hellige Lofte, medens han i
den hoire holder Koglerne, Tegnet paa den Magt i
Himlen og paa Jorden, hvilken Mesteren allerede
tidligere havde givet ham. Bagved Peder staaer Jo
hannes med Gevandtet samlet mellem Arm ene, og
med Hænderne foldede i Tilbedelse.

Til Hoire og

til Venstre sees Grupperne af de dvrige Disciple ")•
I Aaret 1825 fuldendtes dette Basrelief i Mar
mor og er senere afsendt til dets Bestemmelsessted
i Florenz.
En anden Bestilling, som Thormldsen paa samme
Tid havde modtaget fra Florenz, var Modellen til et
lille Altarhillede for Kirken St* Annunziata.

Hertil

valgte han den, saa ofte af Malere behandlede. For
tælling hos L ucas, 24 Gap. 30,

Christus i Emaus.
(2 Fod 1" til 1 Fod)

Efterat Englen ved Jesu aabnede Grav havde
forkyndt Quinderne Herrens Opstandelse, og disse
vare vendte tilbage med det glade Budskab til
Apostlene, skete det samme D ag, at to Mænd

Tab, Cn.
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ginge fra Jerusalem til Byen Emaus.

Da kom Jesus

vandrende ved deres Side, talede med dem og be
lærte dem ; men de kjendte ham ikke.

Og der de

vare komne til Byen Emaus og sadde til Bords med
ham , skete det, at han tog Brodet, velsignede det
og gav dem , og deres Oine hleve aahnede, og de
kjendte ham at være den Opstandne.
Dette Emne behandlede Thormldsen i en liden,
foroven afrundet. Tavle, der fremstiller Christi Nadvere med de to Mænd.

I den svale Aftenluft have

de taget Sæde ovenpaa Huset, eller paa en Udbyg
ning, hvortil en liden Trappe fb rer, som angivet i
den forreste Plan.

Et imellem Palmen og Viintræet

nedhængende Dæ.kke, bag hvilket Cypresser hæve
sig, udgjor Baggrunden.

Foran dette sees Christus

i Midten og for Bordets Ender de to Mænd, som
begge forbausede hæve Hovedet og Hænderne i Til
bedelse ved at see Mesteren bryde Brodet og at vel
signe det.
Efter denne Model udfbrte loUage & Hoffgarien
i Aaret 1819 et Basrelief, drevet i Sblv, efter Be
stemmelsen til den nævnte Kirke i Florenz.
I Aaret 1818 componerede TJvorvaldsen endvi
dere tvende Basrelieffer. Det ene var bestemt til et
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Gravmæle over Lady Newboock,

Tab. c m .

(2 Fod 6" til 2 Fod 5*)

hvilket i Midten fremstiller en Cylinder, betegnet
med det hellige K ors, ovenpaa hvilken den Afdødes
Urne.

Paa hoire Side knæler en, i Sorgegevandt

indhyllet, quindelig Figur,

som andægtig folder

Hænderne i B on, — formodenlligen Billedet af den
Afdodes Moder.

Paa den anden Side staaer Dddens

Genius med den hoire Fod paa Mindestenens Sok
kel, og Hovedet stottet mod den omvendte Fakkel.
I sin hoire Haand holder Dodens Genius Valmue
stænglerne , og fra Armen nedhænger det afkastede
Gevandt.
Det andet, som var bestemt til et

Gravmæle over Baronesse
Chandry,
(4 Fod til 3 Fod 1")

fremstiller den Afdode under Billedet af Troen, som,
holdende Korset i de foldede Hænder foran sit Bryst,
hæver sig op over Dodens Genius imod Himlen.
Dette Basrelief, som udforles ifolge Bestilling
af Baron Stanilaus Chandry, fuldendtes i Marmor
og afsendtes fra Rom i Aaret J828.
6*

Tab. CrV.
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Den 13^® Februar 1818 blev Thorvaldsen opta
get som Socio della Reale Academia delle belle årti
di Carrara.
I Vinteren 1818-19 foretog han n u , ifblge Be
stilling fra en Forening paa Zante,

Lord Maitlands Monument.
Sir Thomas Maitland, Lord-Commissair over
de Joniske O er, hvor han i Aaret 1815 havde orga
niseret Regjeringen under Englands Beskyttelse, gik
i Aaret 1816 fra Corfu til London, for der at ud
virke en Constitution for denne Stat.

Som en Be

lønning for denne vigtige Tjeneste, eller — som det
almindeligen nævnes — fordi han havde skj enket
Zante et Universitet, blev dette Æreminde ham til
tænkt, og Thorvaldsen overtog Udførelsen af det
ham opgivne Emne: Mineroa a f sidrer Lasten og taTab. cv. ger Ushyldigheden i sin Beskyttelse.
Kunstneren har i dette Basrelief (2 Fod e* til 2 Fod r)
fremstillet Viisdomsgudinden med Ægiden om Bry
stet, Hjelmen paa Hovedet og Uglen ved sin Fod,
omfattende med sin hbire Arm en ung, usmykket
Q uinde, i hvis blide Aasyn ligger Udtrykket af alle
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quindelige Dyder, og fra hvis Hoved det ukunstlede
Haar falder udslaget ned over den aabne Barm.
Gudindens strænge Blik er derimod vendt til Ven
stre, idet hun med den udstrakte Arm lofter Ge
vandtet fra Hovedet af e n , under rige Klæder skjult,
Q uinde, der flygter, da hun ikke længer kan ddlge
sit lidenskabelige Aasyn.
Foruden dette Basrelief var det Thorvaldsen
overdraget, til det nævnte Monument at modellere
Maitlands colossale Buste ^®).

Begge Dele udfortes

efter vor Kunstners Modeller i Bronce af lollage &.
Hoffgarien

og afsendtes til Zante.

Dette skete

under Thormldsens Fraværelse i 1819, og da senere
Rygtet lod, at det Skib, som forte disse Sager,
var forulykket, var han endnu længe efter uhekjendt med disse Arbeiders Skjæbne.
Samtidigt med Monumentet over Lord Mculland var Thorvaldsen beskæftiget med en

Portraitstatue af Fyrstinde
Baryatinsky,
(5 Fod 6* h.)

fremstillet staaende, med den hoire Albue hvilende
mod den venstre Haand, der holder en Deel af

Tub. CVi.
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Overgevandtet, og med Pegefingeren tankefuldt lagt
paa Hagen.
Tidens Brug.

Undergevandtet er rigt og nærmer sig
Ovenover dette er det fyldige Over

gevandt saaledes kastet, at dets samlede Midte fast
holdes mellem den venstre Arm og Brystet.

Den

ene Flig er fra venstre Haand hævet op over Skul
deren, medens den anden fra Ryggen grihes ved
Hoften og synker derfra ned til den höire, næsten
skjulte, Fod.
1819.

Allerede i Aaret 1817 havde Thorvaldsen gjort
Skizzen til sin herömte Gruppe,

Gratierne,

Tab. CVir.

(5 Fod)

Og

hver Figur var særskilt udfort i Model af hans

Elev Tenerard, da han selv i Begyndelsen af Aaret
1819 foretog Sammenstillingen og den videre Udförelse.
Disse tre, Billederne af den höieste Ynde,
ere saaledes fremstillede i deres Forbindelse, at den
Midterste favner de to andre med sine udstrakte
Arme om deres Midier.

Hendes skjonne Hoved er

vendt imod den Soster, som paa venstre Side hvi-
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ler i hendes Arm, og som kjælent berorer hendes
Hage med den venstre Haands Pegefinger, medens
hendes höire Arm hviler over den Förstes Ryg,
med Haanden paa hendes höire Skulder. Den Tre
die slutter sig til Gruppen ved at lægge sin höire
Arm forom den Midterstes Liv og ved at gribe hen
des höire Arm med sin venstre Haand, medens
Udtrykket i de tre skjönne Hoveder forbinder Grup
pen endnu inderligere.

Imellem den Förste og den

Anden sees en henstillet Vase, over hvilken Ge
vandterne ere kastede, en Hentydning til det ny
ligt forladte Bad, og imellem den Förste og den
Tre die sidder A m or med Lyren.
Denne Gruppe af Gratierne, som ofte er bragt
i Sammenligning m ed, og somoftest hævet over,
Canoms ikke mindre herömte G r u p p e , var alle
rede i Aprilmaaned saa nær Fuldendelsen, at Man
kunde vente, at see den paa en Udstilling, som i
dette Aar foranstaltedes i Palazzo Cafarelli, i Anled
ning af Keiseren af Österrigs höie Nærværelse ®^).
Men Man ventede den forgjeves, og Gratiernes
Udeblivelse afgav derimod kun et Stof til lystige
Indfald ®*). '
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Medens denne Gruppe ikke overalt har modt
ubetingede Lovtaler, synes derimod den lille, hossiddende Amor (i Fod 8“) at være tildeelt et uomtviste
ligt Bifald og Beundring ®^). Flere Gange har Kunst
neren derfor fundet sig foranlediget til at udfore
den særskilt, og af saadanne eier Hans Exe. Grev
Rantzau til Breitenburg et skjdnt Exemplar i Marmor.
Den eneste Udførelse af hele Gruppen i Mar
mor foretog Kunstneren ifdlge Bestilling af Hans
Durchl. Hertugen af Augustenborg i 1819 “).

Dette

Exemplar findes endnu i hans Studio.
En af Officiererne ved den Schweitzergarde,
som i Aaret 1792, den 10^* August, faldt ved Tuilleriernes Forsvar, sidenværende Oberst K arl P fyffer
von Altishofen, havde i hin Rædselstid med Orlov
været paa Reisen til sit Hjem og undgik saaledes sine
faldne Brødres Skjæbne.

Efterat det allerede i flere

Aar havde ligget ham paa Hjertet, at bidrage til Op
rettelsen af et Monument for de Faldne, lod han i
Aaret 1818, den 1'** Marts, udgaae en almindelig
Opfordring blandt sine Landsmænd til ved frivillige
Bidrag at give Efterverdenen et Mindesmærke om
de Brave, som, deres givne Eed troe, havde tilsat
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Livet i den ulykkelige Konges Forsvar.

Forslaget

synes ikke overalt at have modt lige Opmuntring;
m e n , blev det endog af Mange modstridt som lidet
nationalt*®), saa blev der dog ved Bidrag fra flere
af de eedsforbundne Stæder, især fra Lucern, og
desforuden ved Bidrag fra Keiseren af Rusland og
fra Kongen af Preussen, samlet henimod 1000 Louisd’or *®).
Det blev nu paa denne T id, ved det schweitzeriske Eedsforbunds Gesandt i Rom , Schultheiss
von Ruttimann, overdraget Thorvaldsen, at udfore en
Model, hvorefter Mindesmærket skulde udhugges i
en Klippevæg, og hertil valgtes

En doende Löve^

Tab. CTOI.

hvis venstre Side er gjennemboret af et brudt Spyd.
Under sin höbe Klo fastholder den endnu i Doden Frankrigs Skjold, til hvilket den i afmægtig
Vrede lægger sit Hoved for at doe. Bagved sees en
Hellebard, tre Spyd og det schweitzeriske Skjold.
Modellen til denne Love anlagdes efter Thor
valdsens Skizze af hans Eleve Bienaimé, og, da den
derefter var fuldendt af ham selv, afsendtes den i ’
7
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Gipsafstobning til Lucern, hvor Monumentet skulde
udhugges i en Klippevæg ved den Pfyfferske Have,
udenfor Byen.

Dette Arbeide var overdraget Billed

huggeren Lucas A hom ^’’) fra Constanz, og den 19^*
August 1819 begyndte Man Værket.
I de samme Dage indtraf Thorvaldsen, som
paa Reisen til Danmark havde lagt Veien igjennem
Schweitz for at see Stedet, hvor dette mærkelige
Monument skulde udfores.
Ved Indgangen til den Pfyfferske Have er tilhoire et med Eeg, Bog og Gran bevoxet Fjeld,
hvis sydlige Side danner en stor, lodret Fieldvæg,
under hvilken det fra Bjerget nedrislende Vand
samler sig i et halvrundt Bassin.

Over denne Speil-

flade udhuledes i Klippens Side en halvrund Mtsche,
og i denne lod Man en Steenblok af omtrent 30
Fods Længde staae urbrt for senere at tilhugge den
efter Modellen®®).
Da Thorvaldsens Model ankom , fandtes den
beskadiget, — dog ikke m ere, end at den lod sig
restaurere ®®), og i M arts, den 28^®, 1820, begyndte
Lucas Ahorn Udførelsen i Klippen og fuldendte
Monumentet den T“*®August, Aaret derefter.

51
Nedenunder Nitschen er en Indskrift, der
bevarer Navnene af Officiererne og Antallet af de
Undergivne, som vare faldne.
Thorvaldsen maatte i dette Arbeide holde sig
til sine Forgjængere i den ældre og nyere Kunst;
thi selv havde han til den Tid endnu aldrig seet en
levende Love, og det er derfor begribeligt, at dette
Arbeide tabte i hans eget Omdomme “), da han,
adskillige Aar efter, fik Leilighed til at studere Lo
ven efter Naturen.
Reisen til Danmark er allerede nævnet; men
ganske kort T id , forend han tiltraadte d e n , foretog
han endnu, formodentligen efter Tilskyndelse af sin
höie Velynder, Kronprindsen af Bayern, som paa
den Tid selv var i R o m , Begyndelsesstykket til den
allerede omtalte

Friese for en Kirke i München.

Dette Basrelief fremstiller, efter Fortællingen hos
Lucas, 1 Gap. 26 seq.

Marias Bebudelse.

Tab. UiJi.

(3 Fod 6" h.)

Englen Gabriel blev af Herren sendt til Naza
reth til Jomfru Maria af Davids Huus, og der han
7*
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kom ind til hende, sagde han: ”Hil være Dig, Du
Benaadede! Herren er med Dig, Du Velsignede
iblandt Quinderne!”
Kunstneren har ved tvende ophdiede Trin i
BasreliefFet antydet Kam m eret, hvor den hellige
Jomfru sidder med Arbeidskurven ved sin Side.
Ved Englens Aabenbarelse sænker hun det jomfrue
lige Hoved og folder Hænderne i Tilbedelse.

Ga-^

briel, som paa hellige Vinger svæver ind i Kamret,
bdier imod hende den sveiende Liliestængel, som
han holder i den venstre Haand, og viser med den
Hoire imod Himlen, hvorfra han er udsendt til hen
des Forkyndelse.

Det er den samme Engel, som

ved Friesens Slutning er fremstillet atter med Fin
geren imod Himlen, men for at forkynde Quin
derne, at Herren er opstanden!
Engang at see Danmark igjen! Dette Onske
havde allerede længe boet i Kunstnerens H jerte, og
han syntes med Aarene, at fole denne Længsel stær
kere.

M en, hvor vanskeligt — næsten umuligt —

maatte dets Opfyldelse forekomme ham under den
altid stigende Virksomhed, hvori hans mere og mere
udbredte Navnkundighed satte ham.

Af hans Breve
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fremlyser det, at han i de foregaaende Aar oftere
havde bestemt Reisen ”til næste Som m er,” men det
blev altid derved, indtil de, i Aarene 1818 og 1819,
indlobne Bestillinger fra Schweitz og fra W arschau
bleve ham en Foranledning fra Kunstens Side.
I Selskab med Grev Rantzau til Breitenburg og
Historiimaleren J . L . Lund tiltraadte han omsider,
efterat alle Hindringer vare bortryddede, Reisen
over Siena til Florenz.
om Morgenen Kl. 4.

Det var den 14^® Juli 1819

I Florenz opholdt han sig sex

Dage i behagelig Omgang med denne Stads Kunst
nere, især med Historiemaleren Benvenuti, Directeuren for Akademiet, og Steenskjæreren Sanlarelli. Kun
saavidt havde Grev Rantzau kunnet skjenke ham
det behagelige Reiseselskab, og Thorvaldsen fortsatte
nu med sin anden Reisefaejle Veien over Bologna til
Parm a, hvor han ankom saa tidligt, at han endnu
samme Dag kunde besoge Galleriet, for næste Mor
gen at begive sig til Mailand.

Her ankom han den

25^* Juli og havde den Glæde at træffe sin Ven Somm arim og adskillige J.iaiidsmænd, hvilke i Forening
med et Antal Kunstnere og Kunstelskende, skjenkede ham en hædrende Modtagelse.
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Da han den 3^® August forlod denne Stad,
gjorde han en Omvei igjennem den lille Bye Saro n n o , for der at see L id n is beromte Malerier og
kom forst sildigt om Aftenen til Sesto di Galende
ved Lago Maggiore.
Thorvaldsen, der ikke, som Nordboen sædvanligst,

var kommen til Italien

over Alperne,

maatte vel overraskes, da han næste Morgen steg i
Baaden, fo r, over den skjönne Söe, at fores til
Baveno.

Synet af Alperne henrykkede- ham som et

nyt Værk af den sto re, uopnaaelige M ester, og med
hvilke Følelser maae ikke Bjergenes store Stil og de
marmorhvide Sneetoppe have opfyldt hans Kunstner
hjerte?
I Baveno besogte han et G ranitbrud,

gik

næste Dag over Simplon til Brieg og fortsatte derfra
Reisen gjennem Rhonedalen, over Zion, Bex og
langsmed Genfersoens Bredder til Lausanne.

Her

ankom han den 8^® August og fortsatte Reisen over
Bern til det Sted, hvor hans Kunstnerstempel skulde
præges ind i den raa Klippe, og der, maaskee sil
digere end noget andet af hans Arbeider, vidne om
ham for den fjerneste Efterslægt.
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I L ucern, var Man underrettet om hans An
komst, og han fortes derfor strax til et Gjestebud,
som var foranstaltet til hans Ære.

Efter nogle Da

ges Ophold fortsatte han Reisen over Zürich og
Schaffhausen til Stuttgart, hvor han önskede, at
lære sin berömte Kunstbroder JDannecker at kjende.
Paa Veien herhid skete det, at en ung Mand
ved den sidste Station, W aldenbuch, henvendte
sig til Postillonen for at faae Tilladelse til at folge
med til Stuttgart.

Kudsken nægtede ham det og

vilde kjöre videre; men da Thormldsen, ved at
spörge, havde erfaret, at den unge Mand var en
Billedhugger, indbod han ham til at tage Plads i
Vognen.

Da nu Samtalen var aabnet, fortalte den

Frem m ede, at han var en Elev af Bannecher og
skaffede saaledes, ved at fortælle om sin Mester,
Thorvaldsen en behagelig Underholdning.

I Sam

talens Lob fortalte den unge K unstner, at han,
efter et Ophold i Tübingen, vendte tilbage til Stutt
gart, for der at see den berömte Billedhugger Thor
valdsen, som ventedes. ”De k an see h am s tr a x ,”
afbrod Lund, ”h a n s id d e r lig e o v e r fo r D em !”
og under denne Overraskelse og den Skjemt, som
derved foranledigedes, naaede de Staden. Banneckers
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Elev havde nu den Glæde, at fore vor Kunst
ner sammen med sin Mester, i hvis Selskab Thorvaldsen tilbragte den storste Deel af sit Ophold i
Stuttgart.
Foruden Danneckers Værker — hans Christus
statue var just under Arbeide — blev den boissereeiske Samling af gammeltydske Malerier en daglig
Gjenstand for vor Kunstners Betragtninger.

Især

syntes han at fordybe sig i en Cyklus af Hemmelinck’s smaa Billeder, fremstillende Christi Levnet
Istedetfor derfra at reise til M ünchen, hvilket
havde været hans tidligere Bestemmelse, valgte han
nu den nærmere Vei over Heidelberg, for paa Til
bagereisen at kunne dvæle desto længere i München.
Over Heidelberg og Darmstadt ankom han til
Frankfurt, hvor han havde den Glæde at deeltage
i en Fest, foranstaltet paa Goethes Fodselsdag, den
28^* August, og fortsatte derfra Reisen i Selskab
med en af Brodrene Boisseree til Mainz, og paa
Rhinen til Cölln.
I Cöllns Domkirke overraskedes han dobbelt
ved i det magelöse Chor uformodentligen at træffe
sammen med Fru Baronesse v. Humboldt og Profes
sor W elcker fra B onn, i hvis aandrige Selskab han
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allerede i Rom saa ofte tilforn havde besogt de
svundne Kunstperioders skjonneste Gravmæler.
Fra Cölln reiste han tilbage over Coblenz til
Emsbadet, hvor hans korte Ophold forskjönnedes
ham saa glædeligen ved Deres Kongelige Höiheders,
Prinds Christian Frederiks og Gemalindes hoie Til
stedeværelse.
Det varede nu ikke mange Dage, forend han
satte Foden paa dansk Grund, og dette Kunstnerens
Gjensyn af Fædrenelandet feiredes i Altona af Over
præsidenten, Hans Excellence Grev Blücher-Altona
og af Hr. Advokat Jacobsen^).
Paa Reisen igjennem Holsteen blev han i Grev
skabet Breitenburg, paa Foranstaltning af den i Flo
renz tilbageblevne Ven, Grev Bantzau, festligen
modtaget af Honoratiores fra Itzehoe, og i Schles
wig blev han af Amtmanden, Digteren Schack Staffe ld t, hædret paa en lignende Maade.
Da han herfra, i Selskab med Advokat Jasper,
ankom til Flensborg, overraskedes han atter ved et
Mode med Bekjendtere fra Italien, nemlig med Enken
og Sønnekonen af den danske Consul W ulffen, som
han kjendte fra Besøgene i Livorno.
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Fra Als gik han over lille Belt til Boigden,
besøgte Horne Kirke, for der at see et Altarmalerie
af sin Ven Eckersberg og udhvilede nu i nogle Dage
paa Brahe-Trolleborg, i hvis Kirke han fandt sin
skjdnne Døbefont opstillet, og paa Arreskov, hvor
«•
han i Osterhæsinge Kirke saae et Altarhillede af sin
Reisefælle, Historiemaleren Lund.
Efter et Besbg paa Sanderumgaard gik han d.
30*® September over store Belt, opholdt sig en Dag
paa Holsteinhorg og ankom Sbndagmiddag, den 3^*
October til Kiobenhavn ®*).
Ved Foranstaltning af det Kongelige Akademie
for de skjbnne Kunster var der i Charlottenborgslot
indrettet ham en Bolig og et Attelier, og han lod
sig derfor strax fore did.
Gjensynet af Kibbenhavn efter en Fraværelse
af tre og tyve A ar, i hvilken Tid Byen havde tabt
saamange af hans M inder, og saameget Nyt atter
var fremstaaet, har vistnok i disse Oieblikke ladet
ham glemme den langt stbrre Forandring, der i
denne Mellemtid var foregaaet med ham selv.
Da han atter saae Charlottenborgs alvorlige,
sorte-brune Mure og den P o rt, igjennem hvilken
han var indgaaet til Kunsten, overstrbmmedes hans
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rörte Hjerte

af de gjenoplivede U ngdom s-Erin

dringer.
Det forste, ham bekjendte, Ansigt, han modte,
var den gamle Portners, den samme, der i hin Tid
saaofte havde tjent til Model ved hans forste Ovelser i Modelskolen.

Ved Synet af dette gamle, ær

værdige Hoved, gjennemlob hans Sjæl Rækken af
de mellemliggende, betydningsfulde A ar, og dybt
bevæget kastede han sig i den Gamles A rm e, kys
sede ham hjerteligt og nedlagde i dette Kys paa
den ringe Mands Læber en taknemlig Erkj endelse
af Stedets Betydning.
•I faa Oieblikke forkyndte nu Rygtet overalt i
Byen, at Thorvaldsen var ankommen.

De gamle

Bekjendtere, som under hans altid stigende Berommelighed. Aar for Aar, havde fornyet hans
Erindring, og hvis Stolthed det var, at kunne kalde
ham en Ungdomsven, samledes snart omkring ham®*),
og Mange, som ikke kunde regne sig iblandt disse,
fandt sig, ved den Æ re, han havde gjort Fædrene
landet, drevne til at söge hans Bekjendtskab.

Et

hvert Huus stod ham aabent, og hver Familie fölte
sig hædret ved hans Nærværelse.

Alle Dagsblade

forkyndte hans Ankomst og hans Navnkundighed,
8*
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og Mængden, for hvem hans Storhed kun var et
Sagn, bekræftet ved den offentlige Stemme, ærede
ham , uden at kjende ham eller hans Værker.
I en overordentlig Forsamling, Tirsdagen den
5‘® October, indfortes Kunstneren i Akademiet for
at modtage dets Hilsen, og den paafolgende Sdndag
feiredes hans Ankomst i det grevelige MoltldsTte Malerie-Gallerie ved en Tale af Justitsraad Weinwich,
efter en foregaaende Indbydelse til alle Stadens Kunst
nere og Kunstelskende.
Imidlertid berededes ham en mærkeligere Fest
af en stor Forening af Videnskabsmænd og Kunst
n ere, — en Fest, som vistnok sjeldent i Danmark
er skj enket en Privatmand med lige levende Enthou1

siasme.

De forste Foranstaltninger udgik fra Uni

versitetets Studerende, og da Antallet af de sig teg
nende i faa Dage var oversteget Forventningen,
maatte Listen afsluttes, og Selskabet indskrænkes til
de ældre og yngre Videnskabsmænd ved Universite
tet og Akademiets Kunstnere.
Den Kongelige Skydebanes Locale var, som
et af de rummeligste, valgt til denne Festlighed,
der skulde finde Sted den 16^® October.
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To unge Studerende afsendtes til Thorvaldsens
Bolig, for at fore ham til den Forsamling, hvor Man
med Længsel ventede, at see de Træk, som Man
allerede i Eckersbergs skjonne Malerie havde fundet
saa udtryksfulde for en nordisk Kunstneraand.

Hvil

ken Uro og Sammenstimlen, da Kanonerne for
kyndte, at han nærmede sig? Og da han steg ud
af Vognen, — var det ikke, som om de alle kjendte
ham , fordi de elskede ham alle?
Igjennem en tæt Mængde fortes han fra Arm
til Arm ind i Salen, hvor de Forsamlede hilsede
ham ved en med Begeistring afsjunget Sang ®‘).
Taarerne glimrede allerede i hans O ine, men ikke
allene i hans! D er sad han i en tætsluttet Kreds af
mange Dygtige og af mange, som skulde vorde det, me
dens Danmarks Oehlenschldger tolkede ham det, der
allevegne afspeiledes i de Tilstedeværendes Blikke“ ).
Overvældet a f sine Folelser syntes den store Billed
hugger, ydmyg og beskeden at fole Byrden af den
Roes, der hragtes ham , og hans Ansigt sank ned
i Hændernes Skjul.

M en, da Taleren henimod Slut

ningen opfordrede ham til, dog engang ogsaa at
fremstille en af Nordens gamle Guder — da hævede
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han mærkeligen sit store, blaae Oie taarefyldt, og i
dette Blik troede M an, at læse hans Tilsagn. —
Da Talen var tilende, kaldte larmende Trom
peter det talrige Selskab til Maaltidets Glæder, der
syntes adlede ved det skjdnne Baand, hvormed Thorvaldsens Nærværelse ligesom bandt alle Hjerter til
sammen.

Og som med een vældig Stemme fra eet

begeistret Bryst tonede Sangen®’) ud over det. Glæ
den indviede. Bord.
Kanonerne forkyndte nu Hovedstadens Indbyg
gere, at Thorvaldsen tdmte Velkomstbægeret, og Sel
skabets Jubel blandede sig dermed og steg endmere,
da Kunstneren atter tomte det til Æ re for de danske
Studenter. Nu reiste Hans Excellence, Geheime Stats
minister p. ScMjnmelmaiin sig i Hoisædet, og i Taushed lyttede Alle til den Skaal, som den hæderlige
Olding vilde udbringe.
’’Alle skjonne, danske Pigers Skaal; altsaa ogsaa Thorvaldsens Gratiers!” lod det fra hans Læber,
og det vilde være ligesaa overflodigt, som det er
umuligt, at beskrive, hvorledes de Æ ldre med de
Yngre istemmede og gjorde Besked.
Da Maaltidet var endt, uddeelte Thorvaldsen
sine Haandtryk og Favntag rigeligen i de Klynger,
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som afvexlende omgav ham , og da han atter steg i
Vognen med sine to Ledsagere, — Forfatteren havde
den Æ re , at være den ene — opldstes hans bevæ
gede Sind i en Taarestrom.

Ved Ankomsten til Char-

lottenborg viste det sig, at hans Fdige var stdrre,
end han formodede det.

Et stort Antal, som til

fods var fulgt med Vognen, modtog ham nu atter,
og skiltes ikke fra ham , for i hans egen Stue.
Saaledes vare Hovedtrækkene i den uforglem
melige Fest, den 16^® Octoher 1819.

Af de Mange,

der vare Deeltagere deri, vil Ingen finde den for
omstændeligt beskreven.
Det selskabelige Livs Adspredelser i Kidben
havn kunde vel i den fdrste Tid behage og smigre
ThoTvaldsen, men stode dog i en altfor skarp Mod
sætning til det rolige Kunstnerliv i Rom , til at de
skulde kunne tilfredsstille ham i Længden.

Istedet-

for tarvelige, romerske Maaltider, indtog nu daglige
Gjestehud, hvormed han feiredes i forskjellige Fa
miliekredse, en stor Deel af hans sædvanlige Arbeidstid, og omsider savnede h a n , næsten bortreven
fra sig selv, det store Aandedrag for sit Kunstner
liv.

Dette være imidlertid sagt, uden at mistyde den

Hyldest, som hans Landsmænd sogte at bringe ham.
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idet de tillige glædede sig i Nydelsen af hans blide
og joviale Selskabelighed.
Han indrettede nu sit Attelier for at begynde
at arbeide, men det forste Udkast i Leret blev en
Gjenstand for uafladelige Besog, og det var, saa at
sige, Dagens Tone, at have seet ham arbeide.

Heri

fandt vor Kunstner sig dog med Taalmodighed, og,
da engang en smuk D am e, som ved et saadant Be
sog saae ham modellere med Fingrene i det blöde
L eer, havde yttret: ”Det Arbeide gjör nok Profes
soren ikke selv, naar De er i Rom?” — svarede
han med en ligesaa naiv Godmodighed: ”Jeg forsikkrer D em , dette er det Allervigtigste!”
Det forste Arbeide, Thorvaldsen foretog i Dan
m ark, var den værdigste Beskæftigelse for den, sit
Fædreneland besøgende, Kunstner.

Det var Bu

sterne af Deres Majestæter, Kongen og D ronningen“ ),
i hvilke Arbeider han vidste at lægge et Mesterskab,
ligesaa glædeligt for K unsten, som for den Nation,
han ikke kunde have bragt en kjærere Gave.

Han

modellerede derefter Busterne af Deres Kongelige
Höiheder, Kronprindsesse Caroline, Prindsesse W ilhelmine og Prinds Frederik Carl Christian, hvilke
samtlige Buster han senere, efterat de vare affbr-
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mede og sendte til Rom , i Ldbet af de folgende
Aar udfdrte i Marmor.

Disse Arbeider, der vel

maa regnes blandt hans fortrinligste B uster, ere
fortiden opstillede i Hans Kongelige Hoiheds, Prinds
Frederiks, Palais; en Gjentagelse af Hendes Konge
lige Hoiheds, Prindsesse WilJielmines, Buste, udfort
paa Bestilling af det Kongelige Danske Broderskab,
findes opstillet i Skydebanens Locale.
Thorvaldsen, som under 12*® November 1819
allernaadigst var udnævnt til Etatsraad, modtog nu,
foruden de Bestillinger, han allerede tidligere, til
forskjellige T ider, havde modtaget, den Opgave, at
udfore Billedet af Christus til det, under Arbeide
værende, Slotscapelle.

M en, da Commissionen for

Frue Kirkes Opbyggelse, kort Tid efter, raadfdrte
sig med ham ihenseende til Plastikkens Anordning
i denne Kirke, udviklede der sig en skjdn Idee for
ham til dette Tempels Smykke.

Han vilde nemlig

foreene et Antal Arbeider til en stor Heelhed, en
Decoration, som skulde strække sig, ligesom ved
een stor Composition, ligefra Frontonens og Peristylens Smykker indtil det hellige Altar og dets Om
givelse.

Til Frontonfeldtet vilde han ved en stor

Gruppe af fritstaaende Figurer i Legemsstdrrelse

66
fremstille, som Christendommens Indledning, Jo
hannes den D öber, der forkynder Christi Komme;
i Peristylens Nitscher vilde han henstille $om Bille
der af dem , der i den hellige og profane Historie
have forudsagt Christi Komme, tvende Propheter
og tvende Sibyller.

I Kirkens Forhalle skulde en

Friese fremstille Christi Vandring fra Pilati Huus og
til Golgatha.

Ved Kirkens Piller skulde Billederne

af de tolv Apostle henstilles og i deres Midte, foran
Altaret, Billedet af den O pstandne, der træder frem
og hilser Menigheden med sit: ’’Fred være med
E der!” Paa den ene Side af Altaret, over Indgan
gen til Dobecapellet, et Basrelief fremstillende Chri
sti Daab, og paa den anden Side, over Indgangen
til Skriftestolen, Indstiftelsen af den hellige Nadvere.
I Overeenstemmelse med denne Plan begyndte
Thorvaldsen under sit Ophold i Kiobenhavn de to
sidstnævnte Basrelieffer, og allerede i Januar 1820
1820. modellerede han
Tab. CX.

Christi Daab.
Fod til

Fod)

Johannes prædikede i Judæas Örken og döbte
Folket, som gik ud til ham , i Jordans Flod.

Da
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kom Jesus til ham fra Nazareth i Galilæa og lod
sig dobe af ham , og der han steg op af Vandet,
saae han Himlene aahen og den Hellig Aand, lige
som en D ue, at komme ned over sig, og der hør
tes en Rdst fra Himlene: ’’Denne er min Son, den
Elskelige, i hvilken jeg haver Behagelighed!”
I Basrelieffets Midte er Ddberen ved Jordans
Flod fremstillet.

Hans, ved et strengt Levnet hær

dede, Legeme skjules halvt under det fra venstre
Skulder nedhængende, haarige Gevandt.

I sin ven

stre Haand holder han Agnusdeistaven, og, ime
dens han udtaler hellige Ord, hæver han den hoire
Arm og vender Haanden med den fyldte Skaal,
hvorfra Indvielsens Tegn skal nedstromme over
Jesu Hoved.

Foran ham , paa den anden Side af

Floden, staaer Jesus fremboiet med den ene Fod i
Floden og med Hænderne foldede foran Brystet, hvor
han mellem Armene samler og fastholder Gevand
tet.

Bagved Johannes sees Kunstnerens Udtryk for

Skriftens O rd , at Himlene aahnedes.

To smaa

Engle staae her som tjenende Væsner ved den hel
lige Handling. Den forreste bærer i sine tætsluttede
Arme Jesu Overgevandt, hvilket Johannes har taget
af hans Skuldre; den anden lille Engel klynger sig
9*
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kjelent op til h in , og Begges, imod den hoie Him
mel vendte. Blik, synes at antyde den Hellig Aands
Aabenbarelse i Skyerne, medens tvende, bagved dem
nedsvævende, Cheruber, kjærligt omfattende hinan
den i himmelsk Fred og Salighed, forkynde, at
denne er Guds Son, den Elskelige!

Den anden

Side af BasreliefFet fremstiller, i Modsætning til
denne, en Scene af Jordebvet.

En kraftig, ung

Mand med sin Hustru e r, ledsaget af den gamle
Fader, vandret ud til Doberen i Orkenen med
tvende B orn, for at indvies ved Daaben.

Allerede

tager Manden det spæde Barn fra Moderens Bryst,
for at bære det hen til F loden, og den hosstaaende
Dreng stryger Gevandtet fra sin Skulder for at gjbre
sig færdig; men den mere betænksomme Moder til
bageholder Drengen og synes at paaminde Faderen
om , at give T id, indtil den store Daab er fuld
endt
Efterat dette Basrelief var modelleret, foretog
Kunstneren dets Sidestykke efter Mathæus 26 Gap.
20-35:
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Nadveren.

T«b. CXI.

(frj- Fod til 3^ Fod)

I den sidste N at, da Jesus var forsamlet med
sine Disciple, sagde han inderligen bevæget: ’’San
delig, jeg siger E der, at En af Eder skal forraade
m ig !” Da bleve Disciplene saare bedrøvede og
sagde hver især til ham: ’’Herre! er det mig?” Og,
da Jesus havde betegnet d en , han m eente, og Ju
das var gangen bort, indstiftede han Nadveren til
sin Ihukommelse.
I dette Basrelief har Kunstneren fremstillet
Billedet af Nadverens hellige Stifter, staaende til Ven
stre ved Bordet, hvorfra han med sine Disciple
har reist sig efter det endte Paaske-Maaltid.

Han

har allerede udtalt det forfærdende O rd, og, me
dens Judas skynder sig bort, og de ovrige Disciple
endnu ere dybt grebne af hans Tale, har han taget
Kalken fra Bordet og indvier den, idet hans Blik,
under Bdnnen til den himmelske Fader, hæver sig
mod Himlen.

Ham nærmest er den blide, dmt-

folende Johannes siunken ned paa sine Knæ, og
grebet af Veemod og inderlig Bedrøvelse, strækker
han sine Arme mod Jorden og folder Hænderne
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smerteligt i den bange Sorg, hvoraf hans Aasyn bæ
rer det skjdnneste Udtryk.

I stærk Modsætning til

ham knæler den heftige Peder ved hans Side, læg
ger den venstre Haand paa Brystet og udstrækker
den aabnede Hoire, fuld af Forsikkring, at han vil
være tro , om endog alle de andre svigte.

Bagvéd

Peder staaer Jacob, Zebedæi Son, med den hoire
Arm og det aabne Ansigt fremstrakte i det faste
Lofte, at ogsaa han vil være tro.

Den gamle Bar-

tholomæus knæler, dybt nedhoiet, bagved ham og
lægger sine Arme over Brystet i hellig Eenfoldighed.
Hans Ord synes ikke at komme ud over Læberne,
men hans Hjerte er fuldt af Troskab og Hengiven
hed.

Mesterligen har derefter Kunstneren fremstil

let den tvivlende Thom as; selv om sin egen Bestan
dighed tvivler h an , idet hans Sjæl, naget af mod
stridende Folelser, afspeiler sig i det bange Aasyn,
og han kan ikke engang folde sine Hænder, fordi
Hjertets Tvivl holder dem adskilte.
med at gaae bort.

Judas er ifærd

Skamfiildheden driver ham fra

den hellige Forsamling; men idet han foler sin
Synd aahenharet, dreier han i Trods og Forhærdelse
sit Hoved tilbage, — det Hoved, som han hellere
havde skjult under Gevandtet, hvilket han holder
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op om sig med begge Hænder.

Bagved Johannes

og P eder, Jacob og Bartholomæus sees de dvrige
Apostle knælende, alle gjennemtrængte af Bedrøvelse
og i forskjellige Yttringer af deres Hjerters Tilsagn,
ikke at ville forlade den ophbiede Mester™).
Til Christiansborgs Slotscapelle, paa hvis indre
Decoration der paa denne Tid arbeidedes, skjenkede vor Kunstner endnu fbrend Afreisen et skjbnt
Smykke.

Han modellerede nemlig i Basrelief

Tre Engle med en Guirlande,
(7 Fod 6' til 3 Fod 6")

af hvilken Composition Man ved Gjentagelse dannede
en Friese i indvendig Kreds om den Kuppel, hvorigjennem Hovedlyset falder ind i Capellet.
Endnu et andet bile Arbeide, som paa denne
Tid fremgik fra hans Hænder, kunne vi her ikke
forbigaae, da de Omstændigheder, der fremkaldte
det, saa træffende fremviser en af hans elskværdigste
Sider som Menneske og tillige afgiver et Exempel
paa, med hvilken Opmærksomhed han opfatter og
bevarer ethvert Billed af det Skjbnne, der engang
har rbrt ham ved dets uskyldige Natur.

Tab. CXn.
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I en af de Familiekredse, hvor Thorvaldsen
oftere under sit Ophold i Kiobenhavn havde modt
en hjertelig Gjestmildhed, skete det, kort for hans
Afreise, at et elskværdigt B arn, en Dreng paa fem
A ar, blev de kjærlige Forældre ved Doden berovet.
I sin Sorg vilde Faderen söge at skaffe sig og den
dybtnedböiede Moder nogen Trost ved at lade Bar
nets Portrait male efter de næsten udslettede Træk
og gik derfor til Charlottenhorg for at anmode en
der boende Maler, om at opbevare dem dette svage
Billede af deres tabte Glæde.

M en, da Maleren

dertil havde erklæret, at han ikke kunde paatage sig
dette Arbeide, hvilket ogsaa vilde have været forgjeves, efterdi Barnet var död i et Krampeslag,
saae den bedrovede Fader sig denne Trost nægtet.
Han vilde just forlade Charlottenhorg, da han i Por
ten modte Thorvaldsen.

Vor K unstner, der strax

læste Sorgen i hans Aasyn, standsede ham og spurgte
om Grunden.

Og da han nu erfarede, at den

skjönne D reng, med hvem han adskillige Gange
havde haft sin Spög og sin Glæde, var död, og
Faderen havde yttret, i hvilket Æ rinde han var
kommen did, gjentog Thorvaldsen bevæget; ”Send
mig en Gipsmaske af hans Ansigt, saa vil jeg see,
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hvad jeg kan gjore!” Dette skete, men da der hen
gik en T id, uden at Faderen hörte noget desangaaende fra Thorvaldsen, antog han som rimeligt,
at K unstneren, hvis Afreise var nærforestaaende,
enten ikke havde erindret sit Lofte, eller at Masken
ikke havde kunnet være ham tilstrækkelig Veiledning.

Men Intet mindre! Et Par Dage for Afrei-

sen sendte Thorvaldsen Faderen Bud, om at komme
til sig, og da denne nu treen ind i Studiet, overraskedes han, ved der at see sit elskede Barns skjonne
og lignende Buste færdig og afstöbt i Gips ”).

Af

denne lille Buste, der saaledes gav de kjærlige For
ældre et dobbelt dyrebart Minde, er et Exemplar
skj enket Samlingen af Thorvaldsens Arbeider i Kunst
akademiet.
Under sit Ophold i Kibbenhavn blev Thor
valdsen, den 8^® Mai 1820, optaget som Udenlandsk
Æresmedlem af Selskabet til de nyttige Kunsters og
deres Hjælpevidenskabers Fremme i Frankfort.
Efter Forlobet af omtrent et Aar beredede han
nu sin Afreise.

Ved Afskedsaudientsen hos Hans

Majestæt behagede det Allerhbistsamme, at over
række ham en prægtig Gulddaase.

Den 11‘®August
10
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1820 sagde han derefter Kibbenhavn og sine mange,
ældre og nyere, Venner et hjerteligt Farvel og skil
tes fra dem i det fælleds Haab, at et glædeligt
Gjensyn skulde i Tiden engang igjen forene ham
med dem.
En ung Architect, ved Navn Pontoj^idan ”),
der paa samme Tid havde erholdt det akademiske
Reisestipendium, modtog hans Indbydelse, at fblge
med til Italien.

Ved Stadens Vesterport overraske-

des Thorvaldsen af endeel Venner, som her ven
tede, for at give ham Fblge ud paa Veien.

To Miil

udenfor Byen, i det kjbbenhavnske la stortå ”),
gjortes Holdt, og en Sang indledede Afskedsskaalen.
Om Aftenen kom han til Kibge.

Ogsaa her fandt

han adskillige af sine nærmeste Venner, der, ham
uafvidende, iforveien havde begivet sig did, for i
en engere Kreds at sige ham deres Farvel.
Næste Formiddag reiste han, ifblge Indbydelse
fra Hans Excellence, Grev PannesMold Samsoe, til
Gisselfeld, hvor han opholdt sig i fire Dage, for at
bivaane Festlighederne ved Hans Durchlauchtigheds,
Hertugen a f Augustenborgs, Trolovelse med Loidse
Sophie, Grevinde a f Danneskjold Samsoe.

Den sidste

Dag paa denne. Glæden og Gjestmildheden ind-
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viede, Borg greb han Poiisseerstokken og modelle
rede i nogle faa Formiddags Timer Busten af den
skjdnne B rud, og forlod samme Aften Gisselfeld i
Selskab med Hans Excellence, for at overnatte hos
Baron Stampe paa Nysbe ved Præstbe.
Han vilde dog dennegang ikke forlade Dan
m ark, forend han havde seet Fædrenelandets skjbnneste Egn paa Mben og besluttede derfor, ifblge
Grev Danneskjolds Indbydelse, at tilbringe en Dag
paa Nordfeldt, for derfra at besoge Liselund, Klin
ten og Klintholm.

Til Nordfeldt ankom Thorvaldsen

saa tidligt, at han kunde benytte Eftermiddagen til
at modellere Grev Danneskjolds Buste.
Den følgende Dag, den 17^® August, besøgte
han de nævnte Steder og vendte fbrst sildigt om
Aftenen tilbage til Nordfeldt, for næste Morgen at
fortsætte Reisen over Falster til Laaland.

Her dvæ

lede han i nogle Dage paa Soeholt hos Kammer
herre Bertouch og hos sin ædle Ven og Velynder,
Grev Rewendow paa Pederstrup, og reiste derefter
den 24'^® til Nysted, for at indskibe sig til Rostock.
I en aaben Dæksbaad gik han næste Dag un
der Seil, men strax stillede Vinden af, og, da de
vare komne et Par Miil ud fra Land, blev Fartbiet
10*
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liggende for Vindstille, medens Sælhundene paa
Rodsands-Bankerne ved deres Skrig bebudede et
forestaaende Uveir.

I den bælmbrke Nat tumledes

nu vor Kunstner og hans Reisefælle i Dbdens Fare
over de frygtelige G runde, medens Baaden drev
for Regn og Storm , alene bemandet med en eneste
Soeerfaren, der snart ikke længer selv vidste, hvor
de vare.

Men den Sorg skulde dog Danmark ikke

friste, at dets stbrste Kunstner skulde betale sit Besbg i Fædrenelandet med Livet!

I Daggrye blev

den omdrivende Baad seet af et Par Lodser, der
hurtigen kom de Betrængte til Hjælp, og samme
Dags Aften satte Thorvaldsen Fod paa Fastlandet i
Rostock.
Nu gik Reisen til Berlin, hvor h an , den 29^'
August, blev modtaget af endeel Venner fra Rom,
blandt hvilke Billedhuggeren Rauch, i hvis Selskab
han tilbragte fem Dage.

Da han derefter forlod

denne Stad, fulgtes han til Potsdam af et udvalgt
Selskab af Kunstnere.
I D resden, hvor han ankom den 6*® Septem
ber, tilbragte han syv Dage under jevnlige Besbg i
de derværende Antik- og Maleriesamlinger, omgivet
og feiret af sine mange Venner og Beundrere.

En
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Söndagaften var han indbuden af Professor Matthæi
og saae sig ved sin Ankomst til det skjönne Land
sted omgivet af et Selskab af Dresdens forste Kunst
nere.

I en Spisesal, hvorfra en Balkon vender ud

mod en skjon Have, feiredes han ved det glade
Maaltid, da pludseligen en festlig Musik tonede fra
det Fjerne, og en Række af fakkelbærende Ynglinge,
alle akademiske K unstnere, nærmede sig gjennem
de lovskjulte Gange, for paa den aahne Plads uden
for Huset at bringe den store, fremmede Kunstner
et Længeleve ’*).
Fra Dresden gik Reisen over Breslau til W ar
schau.

I Breslau ankom han den 15^' September

og udhvilede her hos sin Ungdomsven, Professor
Heinr. Steffens, — et glædeligt Gjensyn, som han
kun nod indtil den 16^% da han atter fortsatte Rei
sen ved Nat og Dag, for at naae W arschau den
19-** s. M.
Det var fra denne Stad, Thorvaldsen havde
modtaget de betydelige Bestillinger, der foranledigede
hans Reise.

Ved sin Ankomst blev han paa det

Venskabeligste modtaget i Huset hos General, Grev
M okrowshy, den af Polens Magnater, der stod i
Spidsen for Subscriptionen til det M onument, som
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skulde opreises til Erindring om Fyrst Joseph Poniaiowsky.
Keiser A lexander, som just paa denne Tid
var i W arschau og som ved den nævnte Subscrip
tion havde tegnet sig for en betydelig Sum, bifaldt,
at Modellens Udførelse overdroges Thorvaldsen, der
nu ogsaa blev raadspurgt ihenseende til Valget af
den Plads, hvor Monumentet skulde opreises”).
Strax efter vor Kunstners Ankomst blev han
forestillet Keiseren, der modtog ham med saa me
gen Udmærkelse, at adskillige af hans Venner deraf
toge Anledning til at gjbre ham opmærksom paa, at
han vel burde udbede sig den Tiaade, at maatte
udfore Majestætens Buste.

Dette var ogsaa Thor

valdsens Onske; m en, da han desangaaende hen
vendte sig til adskillige af Keiserens Omgivelser,
mbdte han det Svar, at det ikke var sandsynligt,
at A lexander vilde vise ham den Naade, at sidde
for h am , — en Æ re , som tidligere skulde være —
selv Canova — afslaaet.

Man tilbod derimod, at

forskaffe ham Ledighed til oftere at see Keiseren,
dersom dette kunde være ham nok.

Men dette

stemmede ikke med vor Kunstners O nske, og han
besluttede derfor, at lade det beroe. Imidlertid var
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denne Sag kommen A lexander for Ö ren , og uformodentligen blev nu Thorvaldsen indbuden til dette
Arbeide, idet Keiseren erklærede sig villig til at
sidde for ham , saaofte som det behövedes.

Thor

valdsen begyndte saaledes dette Arbeide; men strax
i den forste Time modte han den Vanskelighed, at
Keiserens Paaklædning hindrede ham i at see Hal
sen og Brystet; dog — nepjje havde Kunstneren la
det denne Yttring undslippe,

forend A lexander

lösnede det stive Halshind og blottede Brystet.
Fuldendelsen af denne skjonne Buste ’®) for
anledigede, at Thorvaldsen udsatte sin Afreise indtil
den

October, og, da han var færdig med dette

Arbeide, modtog han ved en ærefuld Skrivelse fra
Statssecretairen, Grev Capo dTstria, en kostbar Dia
mantsring med Keiserens Navneziffer.

Med hvilken

Naade Keiseren iovrigt behandlede vor Kunstner
under hans Ophold i denne Stad, kan sluttes deraf,
at da Thojvaldsen en Dag formedelst en lille Upas
selighed maatte holde sig hjem m e, sendte A lexa n 
der ham sin forste Livlæge til hans Helbredelse.
Foruden Bestillingen paa Modellen til Poniatowskys Monument modtog Thorvaldsen her af Stats
ministeren, Stanislaus Staszic, den Bestilling, for hans
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private Regning at udfore Modellen til et Monument
for Astronomen, Nikolaus Kopemikus, hvilket, afstobt
i B ronce, skulde opstilles paa en Plads udenfor Universitæts Bygningen.
Saaledes hædret, beredede Thorvaldsen sig til
Afreisen, og modtog endnu ved Afskedsaudientsen i Keiserens Omfavnelse et levende Udtryk af den
Agtelse og Beundring, hvilken han ved sin Kunst
nerstorhed, som ved sin elskværdige Personlighed,
overalt erhvervede sig.
I Selskab med sin Landsmand, Architecten Pontappidan, og med Billedhuggeren M alinsky, Professor
ved Akademiet i W arschau, tiltraadte han n u , den
21^* O ctober, en lilreise til Krakau, hvor han opholdt
sig i fem D age, for at aftale de nærmere Omstændig
heder ved en Bestilling, han herfra havde modtaget
paa et Monument over en General, Grev Potocky,
og fortsatte derefter Reisen til Troppau, hvor just
Congi'essen paa den Tid var samlet.
Thorvaldsen blev her ved sin Ankomst fore
stillet Keiseren af Osterrig og modtog ved Fyrst mn
Mettemich en Bestilling paa et Monument over den
for faa Dage siden i Leipzig afdode Fyrst von Schwarzenberg.
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Efter tre Dages Ophold fortsatte han Reisen til
W ien , hvor han ankom den 5*®November og mod
toges her med den samme Udmærkelse, som over
alt, hvor han fandt Kunstnere og Venner af Kun
sten.

Han havde allerede dvælet her indtil den 26^*

November og var vel endnu ikke tilsinds at forlade
den skjonne Keiserstad, dersom ikke uventede Om
stændigheder pludseligen havde kaldet ham fra disse
Omgivelser.
Ved Fyrst Esterhazy’s Bord modtog han den
hoist ubehagelige Efterretning, at der i et af hans
Studier var skeet en Indstyrtning af Gulvet, og at
endeel af hans færdige Arbeider og Modeller derved
vare odelagte.

Hans Uro var saameget stdrre, som

han endnu ikke vidste, i hvilket af Studierne denne
Ulykke var skeet, eller hvad der vel kunde have for
anlediget den, og tiltraadte derfor aarie den næste Mor
gen Afreisen, fuld af en Bekymring, som han havde
kunnet undgaae, dersom den havde tilladt ham , at
oppebie en Skrivelse fra Rom , som næste Dag ind
lob til W ien , og som forst sildigere kom ham til
hænde.

Af dette Brev erfaredes, at det var i det

venstre af Studierne i Haven ved det harberinske
Palads, at denne Indstyrtning havde fundet S ted, og
11
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at tvende Statuer, Hyrdedrengen og den triurnferende
A m or, vare nedstyrtede i D ybet; m en at Adonis og
adskillige andre Arbeider, som ogsaa befandtes i
samme Studio, vare ved hans Elevers Aandsnær
værelse bievne red d ed e”).
Efter en næsten rastlös Reise gjennem Steyermark og Kärnthen naaede han Venedig den 3^* De
cember og forblev her kun til den 5**, da han over
Padua og Vicenza fortsatte Reisen til Verona.

Her

dvælede han k u n “Natten og den folgende Dag, og
nu gik Reisen over Mantua, Modena til Bologna og
derfra over Rim ini, Foligno og Terni til R om , hvor
han ankom Loverdagen den 16^* December™).
1821.

Saaledes tilbagevendt til de mange Arbeider,
der ventede paa Fuldendelsen ved hans Mesterhaand, saae han nu en viid Mark for sig i de be
tydelige Bestillinger, han paa sin Reise havde mod
taget.

Men til den altid stigende Virksomhed foelte

han sig ogsaa nu forynget i Aand og legemlig Kraft,
og det i en saadan G rad, at hans herlige Ideers
Kilde, ligesom efterat have været hæmmet i nogen
T id, nu sprudlede med en Rigdom og en Fylde,
som er uden Lige i hans tidligere Kunstnerliv.
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Det forste Arbeide, som efter hans Tilbage
komst til Monte P in d ó , beskæftigede ham , var en
Fortsættelse af hans forste, kunstneriske Foretagende
under Besdget i Fædrenelandet, — det var Busterne
af Deres Kongelige Hbiheder, Prinds Christian Fre
derik og Priiidsesse Caroline A m a lia , hvilket Hoie
Fyrstepar, efter et Ophold i Neapel, kort Tid tilforn
var vendt tilbage til Rom.

Disse Buster ”), som ud-

fdrtes med Drapperier og i M armor, findes for Ti
den opbevarede i Rækken af de tidligere modellerede
Buster af den Kongelige Familie i Hans Kongelige
Hdiheds, Prinds Frederik Carl Christians, Palais i Kiobenhavn.

En Gjentagelse, som senere udfortes i

M armor, men uden Drapperie, skjenkedes af de
Kongelige Hbiheder Grev Sommariva.

Et tredie

Exemplar blev ifblge naadigst Bestilling udfort af
Billedhuggeren Herman Freund efter Thorvaldsens
Model og skj enket Hr, Etatsraad, Ridder Honner i
Altona.
Samme Ledighed benyttede Kunstneren til at
modellere en Skizze til Porlraitstatuen af Hendes Kon
gelige Hbihed, Prindsesse Caroline A m alia, hvilken
senere, i Aar et 1827, er bleven udfort i naturlig
Stbrrelse.
11*
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Kort Tid efter Ankomsten foretog Kunstneren
Modellen til

Tab. CXIII.

Portraitstatuen a f Fyrst Potocky.
(6 Fod

9*)

Det er allerede omtalt, at Thorvaldsen under
sit kortvarige Ophold i Krakau modtog Bestillingen
paa denne Statue, hvis Bestemmelse var at opstilles
i Domkirken som Gravmonument over en ung, polsk
Helt, der i sit 26^* Aar faldt i Slaget ved Leipzig®®).
Da Kunstneren til sin Veiledning i dette Arbeide sdgte hos den efterlevende Enke og den Afdddes Venner en fornoden Underretning ihenseende
til det Billede, han skulde fremstille, erholdt han et
Portrait og modte idvrigt allevegne, hvor han forespirngte. Beskrivelsen af en idealsk skjdn Mand af
en heroisk Væxt, der nærmest var at ligne med den
belvederiske Apollo’s.
Denne Henviisning fulgte Kunstneren i sin
Fremstilling af den unge Helt.

Udmærket ved man

dig Skjonhed og Kraft, i samme Storrelse som den
nævnte antikke Statue, staaer han halvt skjult under
et beundringsværdigt Gevandt, som , samlet om Li
vet ved et Bælte, er gledet ned fra Skulder og Bryst.
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Den venstre Arm stöttes paa Grebet af Sværdet, der
hænger ham ved det modige Hjerte; den hoire
Haand, over hvilken en Deel af Undergevandtet
samles, hviler mod Hoften.

Over venstre Skulder

hænger Krigskappen, kun fastholdt under Brystet
ved Sværdremmen.

Ved hans hoire Fod ligger

Hjelm en, ved den venstre staaer et K yrads, smykket
med den polske Örn.

Hans Stilling er mandig og

fri. Hovedet hævet til Siden med et stolt og modigt
Blik, der forraader den befalende Kriger.
Efterat Tluyrvaldsen havde modelleret Skizzen
til denne skjönne Figur, og hans Elev Tenerani efter
Skizzen havde forberedet Modellen i den nævnte
Störreise, gjennemförte han selv, fra forst til sidst
og med en ikke almindelig Anstrængelse, denne Sta
tue , der i Lobet af mere end en Maaned beskæftigede
ham dagligt fra Morgen og indtil Aften®*).
Dette Værk, som, ifolge den efterlevende Fyrst
inde Potocky’s Bestilling, er udfort i Marmor til den
næMite Bestemmelse, ansees vistnok med Rette for
en af Thorvaldsens mest udmærkede Portraitstatuer.
Den er som saadan oftere omtalt og bedomt ®*); men,
idet Mart har indrømmet K unstneren, at han ogsaa
ved dette, i og for sig selv fortrinlige, Arbeide har
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godtgjort, hvor dybt han er trængt ind i den antikke
Fremstillingsmaade af Heltestatuer, har Man dog heraf
taget Anledning til at misbillige Brugen af græskt eller
romerskt Costume i Fremstillingen af den nyere
Tids Helte, og her saameget m ere, som den natio
nale Dragt vilde kunne have været saa fordeelagtigen
benyttet ®*).

Denne Statue fuldendtes i Marmor i

Aaret 1830 og afsendtes samme Aar til dens Bestem
melsessted.
Men hvad der i Særdeleshed udmærker dette
Aar i Thorvaldsens Kunstnerliv, er et Antal af Skizzer,
som i denne Sommer fremgik fra hans Haand, og
efter hvilke han i de folgende Aar udforte adskillige
af sine herligste Værker.
Skizzen til Christusstatuen var en af de forste,
men denne tilfredsstillede ham ikke; han gjentog
d en , forandrede den atter, og forst efter flere Gjentagelser og Omarbeidelser föelte han omsider, at
han nu havde fundet det rette Motiv.
Ligeledes fremstod adskillige Skizzer til Apost1erne og til den store Composition, Johannes den
Boher i Örken, hvilke samtlige vare bestemte til
Metropolitan-Kirken i Kiöbenhavn.
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Foruden disse fuldendte han ogsaa Skizzerne
til Monumenterne over Koperrdcus og Fyrst von
Schwarzenberg,
Da dette sidste Arbeide aldrig blev videre ud
fort , turde det være passende, her at omtale denne
Skizze omstændeligere.
Ved sin Ankomst til Troppau modtog Kunst
neren den Bestilling af Fyrst von Metternich, at ud
fore et Gravmonument over Fyrst Carl von Schwar
zenberg.
Skizzen, som Thorvaldsen hertil u d fo rte, frem
stiller, i en Höide af omtrent een Alen, Feldtherrens colossale Portraitstatue med Commandostaven,
staaende paa et Fodstykke, hvis forreste Side i Bas
relief viser Heltens Indtog til Hest i Leipzig, hvor
han modtages af det jublende Folk.

Ved Hestens

Fod ligger en fransk Fændrik med den overvundne
Fane.

Paa hver Side af dette Fodstykke er henstillet

en quindelig Figur: paa höire Side Nemesis, som
optegner Heltens Bedrifter; paa venstre Side Victo
ria

, som bekrandser ham.

Foran Piedestalen

hviler en Love*®).
Dette herlige M onument, som efter den forste
Bestemmelse skulde udfores paa Keiseren af Oster-
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rigs Bekostning, og hvortil Thorvaldsen havde med
bragt en Gipsmaske*®), taget over den Afdddes An
sigt, havde senere, uvist af hvilke G runde, ingen
videre Fremgang.
Disse nævnte Skizzer vare alle færdige ved Be
gyndelsen af Efteraaret 1821.
Thojvaldsen havde begyndt Udførelsen af den
colossale Chnstusstatue, da han ved dette Værk paadrog sig en Upasselighed, der i nogen Tid hindrede
ham i at arbeide i det kjolige Studio.

Han afbrod

derfor og udforte imidlertid Modellen til

Mindesmærket over Maleren
Appiani.
Under sit Ophold i Mailand havde han af det
derværende Kunstakademie modtaget den Bestilling
at udfore et M onument, som i selve Akademiebygningen skulde opreises til Æ re for Andrea Appiani,
Gratiernes Maler kaldet.
Foruden den afdode Kunstners Buste i Me
daillon, modellerede Thorvaldsen n u , med Hensyn
til Appianis Tilnavn, il pittore delle Grazie, et Bas-
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relief, (4 Fod ta 3 Fod 3") som fremstiller Gruppen af de Tab. cxiv.
tre, yndige Sdstre, hensjunkne i Sorg ved deres yn
dede Kunstners Ddd.

Ved deres Fod til Hoire slaaer

en lille Genius Lyren til den afddde Kunstners
Friis og tildrager sig derved deres veemodige Op
mærksomhed»’). Dette Basrelief fuldendtes i Mar
mor i Aaret 1823.
Med en saadan Frihed bevæger Thorvaldsen
sig i sin Kunsts store Rige, og med en saadan Hur
tighed gjennemfarer han det fra dets ene Pol til
den anden, at han paa samme Tid kunde dele sig
imellem tvende Arheider som Statuen af Christus
og BasrelieiFet Gratierne.
Ihenseende til det førstnævnte, i hans Kunst
nerhistorie, som overhovedet i den hele nyere
Sculpturs, saa mærkværdige Arbeide, da er det alle
rede tidligere nævnt, i hvilken Forbindelse han un
der sit Ophold i Kidbenhavn bragte denne Bestil
ling med endeel af de Værker, som herefter ville
blive at omtale.
Allerede i Aaret 1819 havde han fra Slotsbygnings-Commissionen modtaget den Bestilling, at ud
fore i Gips et Billede af
12
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T«b. CXV.

C

h r i s t u S 9

(10 Fod 6“)

bestemt til at opstilles foran Altaret i Christiansborgs
Slotscapelle. Denne Bestemmelse blev imidlertid saaledes forandret, at han overtog, at udfore denne
Statue i Marmor og Apostlene i Gips for den gjenopreiste Metropolitankirke.
Strax efter hans Ankomst til Rom fremstillede
denne, den mest ophbiede, Gjenstand for al Kun
stens Stræben sig for ham , men han fattede ikke
strax Billedet med en saadan Klarhed, at han kunde
gjengive det.

Under forskjellige Motiver provede

han denne Fremstilling, men tilfredsstillede længe
ikke sin Sjæls dybe Fordringer.

Kun forsaavidt

syntes han fuldkommen bestemt, at dette Billede
ikke skulde vise Frelseren i nogen særegen Hand
ling , — det skulde være som en Aabenbaring af det
guddommelige Væsen under et Menneskes Skikkelse,
forklaret i Ddden og forherliget ved Opstandelsen.
Efter fem forskjellige Modeller

, som alle

forkastedes, aabenbarede sig om sider, ligesom til
fældigt®®), det Billede, hvilket han siden fastholdt,
og, overrasket i Følelsen af dette Motivs Uover-
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træffelighed, udbrod han: ”Nu har jeg det! Saaledes skal det være!”
Efter denne, den sjette, Model, som var i
halvnaturlig Störreise, lod han Teneram forberede
Værket ved Anlæg af den colossale Figur i en Hoide
af 10^ F o d , hvilken, fuldendt ved hans egen Haand,
stod færdig i Gipsafstobning i November 1821.
Denne Fremstilling af den opstandne Seierherre over Döden og over Graven træder her for
klaret ind i Midten af de forsamlede Apostle med
den Hilsen: F r e d være m e d E d e r! I det skjonne
Hoved har Kunstneren lagt den nedarvede Typus,
forædlet og friere behandlet ved en större Kunst.
Over Issen adskiller sig Haarenes rige Fylde og
strömmer blideligt ned over begge Skuldrene, begrændsende et Aasyn, som er et summariskt Udtryk
af alle de höie og hellige O rd, der ere udgangne
fra disse Læber.

Det grandiose Gevandt er kastet

over venstre Skulder saaledes, at den hoire Arm
er fri, og Brystet med Spydsoddens Mærke ubedækket.

Begge Arme ere indbydende udstrakte, og

Hænderne, som bære Spoerene af Korsets Nagler,
kalde Alle dem , som arbeide og ere besværede, til
hos ham at söge Hvile.
12*
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I Aaret 1828 ankom denne Statue i Gips til
Kidbenhavn, hvor den foreldbigen opstilledes i Metropolitankirken. Imidlertid havde Kunstneren sendt
et andet Exemplar til Carrara for der at lade Udfø
relsen i Marmor begynde.
Et udfort Kobberstik af denne Statue har
Kobberstikkeren Folo leveret i stor Folioformat. Et
mindre Afrids, udfort af Buscheweyh efter en Teg
ning af Begas findes i Tiib. Kunstblatt 1824 No. 34,
hvor Dr. Schom omstændeligen har beskrevet og
beddmt denne Statue ®°).
Det overordentlige Antal af Arbeider, som i
Aarene 1821 og 1822 fremstod i Thorvaldsens Stu
dier, hæver tildeels den chronologiske O rden, der
hidtil, saavidt muligt, er fulgt i Fremstillingen af
hans Værker.
Den skjonne og vidtomfattende Idee, der un
der Besbget i Kibbenhavn havde fremstillet sig for
hans Sjæl, ihenseende til Elastikkens Anordning i
Metropolitankirken, synes strax efter hans Tilbage
komst saaledes at have udviklet sig i sin store Heelh ed , at den væsentligere Deel deraf, den egentlige
Composition, ligesom paa engang fremgik i et An
tal af de skjbnneste Skizzer, hvis Tilblivelse ikke
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noiere kan bestemmes, end at de næsten samtlige
stode færdige fra hans egen Haand i November 1821.
Disse Skizzer fordeelte han iblandt sine Elever
og lod dem under dagligt Tilsyn og Veiledning der
efter udfore Statuerne af de tolv Apostle og den
herlige, af iQorten, fritstaaende

Statuer bestaaende

Fronton, Johannes’s Prædiken i Orkenen.
Det bliver saaledes begribeligt, hvorledes der
i Ldbet af en saa kort Tid kunde fremstaae et saa
stort Antal Arbeider fra hans Haand, og det paa
en T id , da han desforuden var beskæftiget med
Udkastet til adskillige sildigere og Udførelsen af ad
skillige tidligere Compositioner.
Derfor, uagtet allerede tvende Apostelstatuer
vare u d fd rte, fdrend Statuen af Christus, og adskil
lige andre af disse fdrst fuldendtes flere Aar efter,
anfores de samtlige her i deres væsentligere For
bindelse.
Paa samme Tid som Thojvaldsen fra Kiobenhavn modtog Bestillingen paa Chrishisstatuen i Mar
mor til Slotscapellet, blev det en yngre dansk Billed
hugger, H ejm an Freund, som nogle Aar tidligere
var kommen til Rom , overdraget, til Metropolitan-
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kirken“ ) at udfore Statuerne af de tolv Apostle i
Gips. M en, da Thorvaldsen, Aaret efterat have mod
taget denne Bestilling, kom til Kiobenhavn og her
fortes hen til den under Arbeide værende Metropolitankirke, gjortes der ham ved denne Ledighed det
Forslag, at udfore den bestilte Christiisstatue til
denne Kirkes Altar “), o g , da Man derhos yttrede
••
det O nske, at han vilde overtage Udførelsen af
Apostelstatuerne, indvilligede han ogsaa heri under
den Betingelse, at den unge K unstner, der saaledes
berovedes disse Arbeider, maatte finde Erstatning
derfor i andre Bestillinger fra Fædrenelandet ®*).
De forste Apostelstatuer,

som i Efteraaret

1821®*) fremstade, afstobte i Gips, vare Petrus og
Paulus.
Tab. CXVI.

Petrus,
holder i den hoire Haand begge Nöglerne og sam
ler foran Brystet en Deel af Mantelen, der kun la
der Undergevandtet tilsyne ved hoire Arm , ved
Brystet og ved Fodderne.

Hovedet med det krusede

Haar og Skjæg er vendt til hoire Side, og Öiet hvi
ler trofast og tillidsfuldt paa Mesteren.
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Denne Slatne er modelleret af Bieruiimé den
Ældre.

Paulus,

Tab. CXVIL

betegnet ved Sværdet som Martyr for den Lære,
hvis ivrigste Apostel han var, træder talende frem
i Menigheden og lofter begeistret og overbevisende
den hoire Arm.

I det skjdnne Hoved ligger Ud

trykket af den ved Grandskning og dybt Menneske
studium ovede T æ nker,— af en Dannelse, der ud
mærker ham selv mellem de hoie Apostle.

Over

gevandtet falder fra venstre Skulder, bag om Ryg
gen , henunder den h o ire, opløftede Arm og hænger
samlet ned over den venstre, i hvilken han støtter
Sværdet imod Jorden.
Denne Statue blev i Udførelsen efter Thorvaldsens Skizze begyndt af en ung K unstner, som dog
ikke fandtes dette Arbeide voxen. Thorvaldsen over
tog derfor selv, at gjennemfdre den med storste
Omhue, saaledes at denne, mere end nogen af de
ovrige Apostelstatuer, er udfort af ham selv.
Ved disse tvende Statuer®®), der, som nævnt,
vare udforte, forend Christusstatuen, vakte Thorvaldsen en saameget ualmindeligere Opmærksomhed i
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Rom, som Man indtil den Tid ikke havde synder
lige Forventninger om ham ihenseende til christelig
Kunst
189S.

Efterat Statuen af Christus og adskillige andre,
allerede nævnte, Arbeider, som næsten samtidigen
beskæftigede vor Kunstner og hans Elever, vare ud
fo rte, fremstod i Lobet af den næste Sommer tre
andre Apostelstatuer, nem lig, M atthæus, Jacobus
major og Thomas.

Matthæus

Tab. CXVIII.

er fremstillet som Evangelisten. Den hoire Fod hvi
ler paa en Steen, paa det böiede Knæ stotter han
Tavlen, hvilken han holder med den udstrakte ven
stre Haand.

Medens han gjennemtænker det Evan

gelium, han vil nedskrive, hviler den hoire Haand
med Griffelen paa Tavlen.

Hans Særkjende som

Evangelist, den lille Engel, knæler paa Stenen ved
hans hoire Fod med Armene korslagte over Bry
stet og med Aandens Blik dybt inde i sin höiere
Tilværelse.

Apostelens Hoved bærer Udtrykket af

den reneste Sandruhed i Fremstillingen af det hel
lige Levnet, der er Gjenstanden for hans stille
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Eftertanke.

Undergevandtet er ham bundet om

kring Livet, Overgevandtet er kastet over hoire
Skulder, under venstre A rm , op over det Knæ,
hvorpaa Tavlen hviler.

Ved hans Fod antyder den

henstillede Pung, at han tilforn var en Tolder.
Ogsaa denne Statue er modelleret af den nævnte
Bienaimé den Ældre.

Jacobul» major^

Tab. CXIX.

Johannes’s Broder, er fremstillet paa sit apostoliske
Vandringsskab.

I hoire Haand bærer han Pilgrims

staven og paa Ryggen den bredskyggede Hat.

Den

venstre Haand ligger frimodigen paa Brystet, skjult
under Overgevandtet, som hviler over begge Skul
drene.

Over Issen deler sig det nedhængende Haar,

og det skjdnne Aasyn synes at antyde hans Slægt
skab med Johannes.
Denne Statue er modelleret af Marcheiti, en
ung Billedhugger fra Carrara.

Thomas

Tab. CXX.

er fremstillet som Tvivleren, efter ældre Forbilleder,
med Vinkelen i den venstre Haand.

Han synes der13
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ved at være betegnet, som den, der ikke troede,
forend han havde maalt.

Grundende stotter han

den skjæggede Hage mod den höire Haand, medens
Munden og Öiet noksom udtrykke Tvivlen i hans
Hjerte.

Overgevandtet, der fra venstre Skulder

hænger ned over A rm en, som hviler deri, medens
den fastholder det imod Brystet, er bagom Ryggen
samlet under höire A rm , hvorfra det, forenet med
den anden Flig, nedhænger imod Fodderne.
Denne Statue er modelleret af Tenerani jun.
I Foraaret 1824 saaes atter sex Apostelstatuer
færdige i Kunstnerens forskjellige Studier, nemlig
Philippus, Jacohus minor, Simon, Barthnlomæus, A n 
dreas og Johannes.

Tab. CXXI.

Philippus
bærer i sin hbire Haand ved Brystet et Rbrkors.
Overgevandtet, som næsten ganske skjuler den un
der Arbeider og Lidelser hensjunkne Olding, er
foran Brystet kastet fra hbire til venstre Skulder,
saaledes at Haanden, der bærer Korset, hviler deri.
I den venstre Haand bærer han den ved Siden ned
hængende Flig af Gevandtet.
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Denne Statue er modelleret af Pettrich, en
ung, sachsisk Billedhugger.

Jaeobus, Alphæi Son.

Tab. CXXII.

Hensjunken i de svundne Dages hellige Erin
dringer, stotter han imod en stor Stav den venstre
Haand, over hvilken den hoire hviler.

Under de

over Issen, til begge Sider deelte, Lokker ligger i det
fromme Aasyn den Lighed antydet, som denne
Apostel, efter Sagnet, skal have haft med den store
Mester.

Overgevandtet, som hænger over den hoire

Skulder, fastholdes under den venstre Arm og er
kastet over den hoire.
Denne Statue er modelleret af Bienaimé jun.

Simon Zelotes.

Tab,

cxxm.

Foran sig, i den hoire Haand, holder han sit
Martyrmærke, Saugen, medens den venstre Haand
hviler over det hoire Haandled.

Det fra begge

Skuldrene nedhængende Gevandt er trukket op imel
lem de korslagte Arme og falder derfra ned bagved
Saugen, hvortil han stotter sig.
Denne Statue er modelleret af en ung, preus
sisk Billedhugger, TVolff, en Eleve af Schadow.
13*
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Bartholomæus

Tab. CXXIV.

holder i sin hoire Haand en Kniv, Mærket paa de
Lidelser, hvormed han, efter den armeniske Kon
ges, Astyages’s , Befaling, bekræftede Sandheden af
den Lære, til hvis Forkyndelse han var udgangen.
Det skjonne Undergevandt sammenholdes om Livet
ved et Bælte.

Over den hoire Skulder er Overge

vandtet kastet bagom Ryggen ned til den venstre
Haand, som holder det.
Denne Statue er modelleret af Florentineren
Carlesi, en Slægtning af Raphael Morghen.

Tab. CXXV.

Andreas
stdtter den venstre Arm til det liggende Kors, paa
hvilket han endte sit Liv i Herrens Tjeneste.

I

mild Alvor hæver han belærende den hoire Haand.
Overgevandtet er kastet over hoire Skulder, under
venstre Arm og samles nedhængende over Korset.
Denne Statue er modelleret af Hermann, en
ung, sachsisk Billedhugger.
Den fdrste Bearbeidelse af Statuen
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Johannes,
hvilken, modelleret efter Thorvaldsens Skizze af Piacetä, stod færdig i Foraaret 1823, tilfredsstillede vor
Kunstner saa lidt, at han besluttede, at lade den
henstaae.

O g, da det især skal have været hans

egen Skizze, som nu mishagede ham , foretog han
en ganske ’ nye Behandling, og lod Marchetti efter
denne Skizze modellere en Statue, d er, fuldendt i
April 1824, retfærdiggjorde ved sin Fortrinlighed
den D om , som Kunstneren selv havde ladet udgaae
over den forste.
Johannes er her fremstillet, holdende i den
venstre Haand en Tavle, over hvilken den hoire
med Griffelen tankefuldt hviler.

Det fromme, blide

Aasyn, der til begge Sider begrændses af nedhæn
gende Lokker, er vendt imod Himlen, som for at
modtage dens Aabenbarelser.

Overgevandtet, som

skjuler begge A rm ene, er foran Brystet sammen
heftet, medens dets Flige paa begge Sider ere ka
stede tilbage over Skuldrene.
opbundet omkring Livet.

Undergevandtet er

Ved hans venstre Side

sidder O rnen, hans Særkjende som Evangelist.

TAb.

CXXVI.
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Fbrst efter to Aars Forlob, i Foraaret 1827,
foretog Thorvaldsen Udfbrelsen af den tolvte Apostel
statue,
T.b. cxxm

T haddeuS9

til hvilken h an , ved at forandre Hovedet, Armene
og A ttributerne, anvendte den fbrste Behandling af
Statuen Johannes.
Thaddeus er her fremstillet med Armene ud
strakte og Hænderne samlede i Tilbedelse.

I den

hbire Arm hviler Stridsbxen, ved hvilken han leed
Martyrdøden. Undergevandtet, sammenhæftet foran
Brystet, er opbundet om Livet ved et Bælte. Over
gevandtet hænger fra Skuldrene, ned over Ryggen,
og en Deel deraf paa den hbire Arm.
Efterat disse Statuer vare udfbrte i overna
turlig Stbrrelse, tilkj endegav Thorvaldsen de unge
Kunstnere, der under hans Veiledning havde udfbrt
Modellerne, sin Tilfredshed ved at skjenke dem de
Skizzer, hvorefter de havde arbeidet, og betalte dem
desforuden med 100 Spec, for hver Model.
I Aaret 1827, efterat Thorvaldsen havde ladet
dem afforme, ankom disse Statuer i Gips til Dan-
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m ark, hvor de fritstaaende®«) ere opstillede i Kirkens
Skib ved Hovedpillerne®®).
Til Frontonfeldtet over Metropolitankirkens Pe
ristyl havde Thorvaldsen, som foromtalt, besluttet
at ville fremstille

Johannes’s Prædiken i Örkenen.

Tab.

cxxvm.

Ved i Midten at stille Johannes paa en liden
Fjeldforhoining og til begge Sider at omgive ham
med staaende, siddende og liggende Tilhørere, forskjellige ved Stand, Kjön og Alder, lykkedes det
Kunstneren paa det Beundringsværdigste at tilveiebringe i den hele Gruppe den Trekant, som Fron
tonfeldtet fordrede, uden at Man i denne Bestræbelse
ahner noget Tvungent eller Sögt, men med en Na
turlighed, som om denne Omstændighed var ud
sprungen af selve Compositionens Fordringer.
I Frontonens höire Spidse sees

En liggende Ynglinge
som med venstre Haand under Kind har henstrakt
sig paa det afkastede Overgevandt, der er bredet ud

Tab. CXXIX.
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over den Steen, paa hvilken han støtter sin Arm.
Undergevandtet, der hænger over venstre Skulder
ned under hbire Bryst og A rm , er sammenkiltret
omkring Livet.

Den hbire, blottede Arm hviler

fremstrakt over Stenen; det hbire Been er ligeledes
hvilende udstrakt over det bbiede venstre.

Det er

Legemets Hvile under Aandens anstrængte Virksom
hed; han synes ganske at tabe sig i Andagt og stille
Betragtning.
Denne Statue er efter Thorvaldsens Skizze mo
delleret i Legemsstbrrelse af Bienaimé jun.
Foran denne sees

T«b. CXXX.

En siddende Skriftklog,
som med dyb Alvor grunder over Prophetens djerve
Tale og prbver hans Forkyndelse. Det gamle, tungtskjæggede Hoved er bedækket af et omsvbbt Klæde.
Tæt op over begge Skuldrene hænger det store Over
gevandt, næsten skjulende den hbire Arm og sam
let i Skjbdet, hvorfra dets yderste Flige hænge ned
mellem de svage, zittrende Knæ.

Ved Johannes’s

dybtgribende Tale hæver den venstre Haand sig,
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ligesom uvilkaarligt op imod Hjertet, der endnu
ængstes af Tvivl.
Denne Statue er modelleret i Legemsstorrelse
af Sachseren Hermann.

En Moder med sit Barn

Tab. CXXXI.

«•

er vandret ud i Judæas O rk , for at dobes af Johan
nes.

Greben af Prophetens hellige Tale er hun

sjunken ned paa sit höire Knæ, og andægtigen hvile
Armene korslagte over Brystet og fastholde saaledes
det afkastede Overgevandt.

Bagved, stottet til hen

des höire Skulder, staaer det skjonne Barn, hvis
fromme Blik, ligesom ledet ved Moderens, hviler
paa Taleren.
Denne Gruppe er modelleret i naturlig Stör
reise af Carlesi.

En Fader med sin Son,
Det synes, som om den fyrige Yngling, hegeistret for den herlige Taler, har foranlediget, at den
Gamle fulgte ham paa Vandringen i Ö rkenen, for
der at höre den nye Prophet.

Selv hensjunken i
14

Tab.
CXXXII.
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stille Opmærksomhed, stötter han sig til den elskede
Fader, rort og tilfredsstillet ved det Indtryk, Tale
ren allerede har gjort paa den Gamles Hjerte.

Fa

deren er kommen til Stedet uden synderlige For
ventninger; han har heller ikke endnu for Sonnen
vedgaaet, at han foler sig greben af Beundring,
men i dette Aasyn, der ufravigeligt hviler paa Pro
pheten og ved den spændte Opmærksomhed, der
ligger udtrykt i Hændernes Stilling, idet den ene
griber om det andet Haandled, er det aabenharet,
hvad allerede Sonnen med stille Henrykkelse har
bemærket.
Denne Gruppe er modelleret i naturlig Stör
reise af Pacetti.
Nærmest Johannes, paa hoire Side, staaer

Tab.
CXXXIII.

En ung Mand9
som med den hoire Arm fastholder det afkastede
Overgevandt mod Brystet.

For at kunne hvile det

i Opmærksomheden opadvendte Hoved i den ven
stre Haand, stdtter han Albuen imod Knæet, som
er hævet derved, at han har sat den venstre Fod
op paa samme Steen, paa hvilken Taleren staaer.
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Denne Statue er modelleret i Legemsstørrelse
af Bienaimé jun.
Ophöiet i Tilhorernes Midte staaer
Tab.
CXXXIV.

Johannes den Döber.
(6 Fod

5" h.)

Agnusdeistaven hviler i den venstre Haand;
den höire hæver han pegende imod Himlen, idet
han forkynder, at Himmerigets Rige er nær.

Det

er den legemsstærke, ved et strengt Levnet hær
dede, Prophet med Klædebon af Kameelhaar, be
tegnet som Doberen ved den Concha, han i en
Læderrem bærer over höire Skulder.

I hans Aasyn,

der omgives af en riig Haarfylde, som ogsaa i den
frimodige Stilling, ligger Udtrykket af den alvorlige
og straffende Tale, der i hellig Begeistring strøm
m er ud fra hans aabnede Læber
Denne Statue er modelleret af Bienaimé sen.
Nærmest Johannes, ved hans venstre Side,
staaer
Tab.
CXXXV.

En skjon Yngling,
ventende paa det Oieblik, da Propheten ender sin
Tale, for da at fremstille sig til at modtage Indviel14*
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sens hellige Symbol.

I ungdommelig Iver har han

allerede afkastet Overgevandtet, hvilket han bærer
over den venstre Arm.

Hans Hoved udtrykker vel

Opmærksomhed, men i hans Stilling ligger det
endnu tydeligere, at han længes efter det Oieblik,
da han skal folge Doberen ned til Floden.
Denne Statue er modelleret i Legemssldrrelse
af Tenerani jun.
I en skjon Modsætning har Kunstneren ved
Siden af den sjælerene Yngling fremstillet

Tab,

En Pharisæer

cxxxrtv

som , vandrende igjennem Kredsen af Tilhorerne,
standser, lytter og gaaer Taleren hovmodig-skrift
klog forbi.

Det skjæggede Hoved er bedækket af

en lav H ue, som foran bærer et Smykke af tolv
runde Stene

Overgevandtet, som hænger ham

over begge Skuldrene, samles mellem Brystet og
Hænderne, hvilke ere stdttede, den ene over den
anden, paa en Stav, som han holder foran sig.
Denne Statue er modelleret i Legemsstdrrelse
af Pacetti.
Bagved Pharisæeren sees
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Tab.

En Jæger,

cxxxvn.

som, tilbagevendende fra Jagten, standser ved at
see Propheten i Midten af det forsamlede Folk.
Stille har han nærmet sig, og andægtigen hviler
hans fromme Blik paa Taleren, imedens Brystet ud
vider sig ved den store Forkyndelse.

Paa Hovedet

bærer han en flad Hat; i hoire Haand holder han
Jagtspydet paa Skulderen.

Hans Undergevandt er

heftet over Axelen og samlet omkring Livet ved et
Bælte; Overgevandtet hænger over den hoire Skul
der og ned ad Ryggen.

Ved sin venstre Haand

holder han en stor Jagthund.
Denne Statue er modelleret i Legemsstbrrelse
af Marchetti.
Bagved Jægeren sidder

En Moder med tre Born.
Jægerens Hund tildrager sig ganske de tre,
uskyldige Bbrns Opmærksomhed. U nder den ældste
Drengs Beskyttelse har den lille Pige^“ ) nærmet sig
H unden, men nu vover han ikke, at gaae videre
frem , ihvor gjerne de end begge vilde.

Den lille

Sbster synes, idet h u n , selv frygtsom, holder sig

Tabb.

cxxxvni sc
CXXXIX.
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bagved D rengen, at opfordre ham til endnu et
Skridt.

Det tredie B arn, en modig, lille Dreng,

vilde vistnok Ibbe lige hen til Hunden, dersom ikke
Moderen holdt ham ved Armen til sit Skjdd.

Hen

des Andagt er forstyrret af Bornene, dog vender
hun Blikket mod T aleren, ligesom for ved sin egen
Opmærksomhed at dolge den U ro, der saa let vil
kunne foranlediges af hendes Smaae.
Gruppen af de to forreste Bom er modelleret
af Tacca; Moderen med det tredie Barn af Cadesi,
i naturlig Størrelse.
Moderens skjonne, med et Klæde ombundne.
Hoved, er modelleret efter Busten af en Albaneserinde, Vittoria, som den hannoveranske Ministers,
Baron von Rhedens, Familie havde fort fra Alhano
til Villa Malta i Rom , hvor hendes udmærkede
Skjonhed paa samme Tid forevigedes af Thorvaldsen, B fsirdm og Schadow den yngre.

Busten har

Thojvaldsen særskildt udfort i Marmor efter Bestil
ling af en engelsk D am e“*).
Yderst i Frontonens venstre Spidse ligger

Ill

En Hjrde,
som, med Hovedet vendt imod Taleren, hviler op
til en Steen, paa hvilken han støtter den hbire
Arm.

Fra venstre Skulder hænger Gevandtet ham

ned under Brystet, samlet omkring Livet ved et
Bælte.

Den venstre Haand ligger over det hbiede

Knæ; i den hbire holder han Hyrdestaven.
Denne Statue er modelleret i Legemsstbrrelse
af Teneram jun,
Skizzerne til d en n e, i den nyere Sculpturs Hi
storie magelbse, Composition

, som bestaaer af

fire Grupper og otte fritstaaende Statuer“ ') i Legems
stbrrelse, vare, ifblge Privatskrivelser, i November
1821 udfbrte i en Fjerdedeel af den bestemte Stbrrelse, efter hvilke Skizzer Thorvaldsen overdrog sine
Elever, at modellere dem under sin Veiledning og
daglige Tilsyn.

I April 1822

fremstod saaledes

fem af disse Statuer, og i October samme Aar var
den hele Composition saavidt færdig, at Figurerne
kunde sammenstilles i det store Studio under Pa
lazzo Barberino “”).
Uienseende til den videre Udfbrelse af dette
Værk

synes det endnu uafgjort, om det i Mar-

Tab. CXL.
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mor eller i Bronce skal indtage sit Bestemmel
sessted.
I Vinteren 1821-22 modellerede Thorvaldsen
Busten af Hans Kongelige Hoihed, Kronprinds Lud
wig a f B ayem ^'^^ og omtrent paa samme Tid Bu
sterne af Hendes Kongelige Hoihed, Prindsesse Ju 
liane Sophie a f D anm ark og af Hans Durchlauchtigh ed , Prinds Fred. W ilhelm c f Hessen-PhilipsthaT'°).
Endvidere havde han i dette Aar modelleret
Busterne af Landskabsmaleren, Professor D ahl, og
af en dansk Reisende, Bartholin Eichel, som alle
rede tidligere var ddd under Opholdet i Rom.
Foruden disse nævnes endnu en Buste “0, som
han modellerede i Vinteren 1822-23, efter Grev
Sommariva, hvis Buste han allerede tidligere, i
Aaret 1817, da han modtog Bestillingen paa A lexa n 
ders Triumphiridtog, havde modelleret.
I Aaret 1822, den 25^* Marts, hlev Thorvald
sen optaget som Medlem af det Kongelige Norske
Videnskabs Selskab i Tronhjem.
1823.

Efter den Skizze, som han allerede i Aaret
1821 havde modelleret til
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Monumentet for Nikolaus
Kopemikus,
(8 Fod

6")

foretog Thorvaldsen i Aaret 1823 Gipsmodellen, hvor
efter den siddende, colossale Statue, skulde udfores
i Bronce.
Det var paa en privat M ands, den polske
Statsministers, Stanislaus Staszics, Bekostning, at
dette Monument, bestemt til at smykke Pladsen
udenfor Universitætet i W arschau, skulde opreises.
Astronomen er fremstillet siddende, med Blik
ket vendt imod Stjernernes Gang.

I den venstre

Haand, der er stottet imod det boiede Knæ, holder
han Astrolabiet, paa hvilket han er i Begreb med at
udmaale en Afstand med en Passer, som han holder
i den höire.

I Udarbeidelsen af Hovedet har Kunst

neren fulgt et kobberstukket P ortrait; ihenseende til
Drapperiet har han nærmet sig den ældre, polske
Klædedragt.

Ved Foden ligger en Tubus *“).

I April 1828 ankom denne Model til W arschau,
og den 11*® Mai 1830*“) afdækkedes det færdige Mo
nument.
15
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Tab. CXLII.

Monumentet over Fyrst Joseph
Poniatowsky.
(20 Fod)

Det er bekjendt, at denne unge, polske Fyr
ste, en af den nyere Tids beromteste Helte, Dagen
efter Slaget ved Leipzig samlede sine Polakker for
at dække den franske Hærs Tilbagemarsch, men
standset ved Floden Elster, hvor Broerne vare af
kastede, styrtede sig tilhest i Floden og tilsatte
Livet.
Udførelsen af Modellen til denne Heststatue,
der, stöbt i Bronce, skulde opstilles paa en Plads i
W arschau, var allerede i Aaret 1818 overdraget
Thorvaldsen af General, Gtv^v M okrowsky, Forman
den for den i denne Anledning aabnede Subscrip
tion , og det er allerede tidligere omtalt “*), at Keiser
A lexander ikke alene bifaldt dette Foretagende, men
endogsaa tegnede sig for en betydelig Sum.
Thorvaldsens Besög i W arschau var tildeels for
anlediget ved denne Bestilling.

Man onskede hans

Tilstedeværelse for at bestemme Pladsen, hvor Mo
numentet skulde opreises, og det synes, af en Rei
sendes Yttringer “*) desangaaende, at have været un-
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der Forslag, at opstille det ovenover et offentligt
Vandspring, saaledes at Væikets Composition, i For
bindelse med den forbiflydende Vandmasse, kunde
afgive et mere levende Billede af det Særegne ved
Heltens Ddd.
Allerede i Aaret 1818, da Thorvaldsen nyligen
var vendt tilbage fra Neapel, foretog han Skizzen til
dette Monument.

I denne, hvor Hesten var frem

stillet i en rolig Gang, troede Man allerede at be
mærke en Frugt af vor Kunstners Besog i Museo
Borbónico “®). Imidlertid henstod denne Skizze me
dens han foretog Reisen til D anm ark, og det er vel
at formode, at den anfbrte Omstændighed, ihenseende til Monumentets Opstilling over et Vand
spring , foranledigede ham til, efter Tilbagekomsten,
i Aaret 1822, at omarheide Skizzen og at vælge det
Motiv, at Hesten, ansporet af Rytteren, standser stud
sende ved Flodbredden, ikke som om den vægrede
sig ved at adlyde, men som tvivlraadig, om den ogsaa
rigtigen har fattet hans heltemodige Beslutning.
Denne Model, som kun skulde tjene til Veiledning under Udførelsen af den colossale i den
dobbelte Størrelse“’), stod afstobt i Gips i Aaret 1824.
Da han derefter, i Vinteren 1825-26, vilde begynde
15*
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Udförelsen af den egentlige Model, blev han ved
den efterlevende Families yttrede Onske foranlediget
til, at forandre dette Motiv og derimod at fremstille
Hesten i en rolig Fremadskriden uden nogetsomhelst
Hensyn til Heltens Dodsmaade.
Han valgte derfor Motivet af Marc-Aurels Sta
tuen, og denne Model fuldendtes i den bestemte
Störreise i Sommeren 1827.
Fyrst Poniatowsky er her fremstillet tilhest som
den bydende Feldtherre; i den höire Haand, der er
udstrakt o|)fordrende, holder han Sværdet; med den
venstre styrer han Hestens Gang.

Costumet er en

romersk Feldtherres, frit behandlet; kun ved Bille
det af den polske O rn paa Brystskjoldet er hans
Nation betegnet.
Modellen ankom i Juni 1829 til W arschau“®),
hvor den blev afstobt i Bronce.

Monumentet afdæk-

kedes hoitideligen den 11*® Mai 1830^“).
Efter Sigende skal Kunstneren have i Sinde, at
anvende den omtalte Model af den vælige Hest i
naturlig Störreise til en Victoria, som h a n , efter en
særdeles skjön, allerede modelleret, Skizze, agter
at udföre i Bronce.
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I Aaret 1823 blev Thorvaldsen af Keiseren af
Rusland udnævnt til Ridder af W lademir-Ordenens
fjerde Klasse, og under 12*® Mai s. A. blev han op
taget sora Socio residente dell’ Academia Tiberina.
Imidlertid var det nærved, at dette Aar var
blevet det sidste i hans Kunstnerbane, og at en ulyk
kelig Hændelse havde revet ham ud af hans Livs
frugthareste og skjdnneste Virketid.
Det er hekjendt, at Romerne paa den sidste
Dag i F asten, naar om Middagen Klokkerne forkynde
Paaskefesten, efter gammel Skik yttre deres Glæde
over, at ”d e n m ag re T id ” er forbi, ved ud af-Dore
og Vinduer at affyre Geværer, Pistoler og Petarder.
Til denne forestaaende Fest havde en Son af Thor
valdsens Vertinde bedet ham, om at maatte laane hans
Pistoler.

Det var Langfredagaften, den 28'*® Marts,

da Thorvaldsen efter Maaltidet gik med Drengen ned
i sit Soveværelse, hvor Pistolerne siden Reisen hang
over Sengen.

Han nedtager den en e, stiller sig hen

ved Vinduet for igjennem det at prove, om den
er ladt, og mærker ikke, at Drengen tager den an
den fra Væggen.

Pludseligen Idsnes et Skud, og

ti'uffet segner vor Kunstner ned paa Stedet.

Ved
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Drengens fortvivlede Anskrig kommer Huusfolket til.
Thorvaldsen foler Smerte i den venstre Side, og
hans Haand er blodig.

Dog — ved Undersbgelsen

findes det vidunderligen, at Kuglen ved den matte
Ladning kun er trængt igjennem flere Lag af hans
Paaklædning, og at Blodet strømmede fra tvende
Fingre paa den venstre Haand, der vare saarede.
Madonna vilde ikke, hed det, at et uskyldigt Barn
skulde være Aarsag i saa stor en Ulykke! Ved Thorvaldsens Helbredelse blev hans Frelse Gjenstand for
en Fest, hvori flere Hundrede af hans Venner og Be
undrere deeltoge.

Af mange Sonetter og Smaadigte,

som ved denne Ledighed overraktes Kunstneren,
anfbres her følgende:
L ’islándico scullor! emulo a F idia!
M oja! disse VInvidia,
L a greca Invidia. — M a Giasone repente
Surse dal freddo aveUo
E gridb: ” Chi sia quello,
”Ch’a morte tragger possa un, uomo tale,
” Che, me efjigiando, diventó immoríale P”

Til alle de Hædersbeviisninger, Thorvaldsen i
dette Aar, paa saa forskjellige Maader, havde mod
taget, (han modtog ogsaa i dette Aar Bestillingen
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paa Monumentet over Pave Pius den Syvende), kom
endnu d e n , at han ved Aarets Slutning, den IS'*®D e
cember , blev optaget som Associé étranger de V A ca-

dénde Royale des heaux A rts de France.
Han havd e, næsten allerede et Aar tidligere, i
Model begyndt et lille Basrelief, som han tabte Ly
sten til at fuldende og derfor lod henstaae.

Flere

Gange havde han yttret, at det skulde kastes ned,
m en ikke destomindre pleiede Freund det ufuldendte
Arbeide med den stdrste Omhyggelighed og holdt
ved dagligt Tilsyn Leret vaadt, indtil Thorvaldsen,
da Aaret nærmede sig Udgangen, besluttede, dog
forinden at faae det fra H aanden, og saaledes frem
stod i Juledagene Basrelieffet

Anakreon og Amor.
(2 Fod 1^" til 1 Fod 8*)

I tredie Sang fortæller Anakreon;
I den stille Midnatstime,
Medens Biomen m ndt sig dreier
Nærved Haanden a f Bootes,
N aar i Sovn, betrængt a f M'åie
Mennesket er bragt tU Hvile,
Stod engang den lille Eros,

Tab. CXLIll.
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Som paa Dorens Skaader banked.
”Hvo er der? Hvo slaaer paa Dören?
”A f min Drom hvo vil mig vcekke?” —
Skreeg da Eros: ”Luk ei Dören;
”Est D u ræd? Jeg er kun UUe:
”Jeg er vaad og blev forvildet,
”D a inat ei Maanen lyser.” —
Jeg blev rört, da Sligt jeg hörte.
Tandte flu x min Lampe atter.
Lukker op og seer en Lille,
Som en Bue har i Haanden,
Er bevinget og har Kogger.
K ed Kaminen jeg ham satte,
I min H aand de spæde Hænder
K arm ed jeg , imens jeg trykked
A f hans H aar de vaade Draaber.
D a nu Kulden havde sat sig.
Sagde han: ”K elan! vi pröve
”Buen selv, om ikke Strängen
’’Blev i Begnen lidt fordærvet.”
Flux han spænder den og borer
M ig i Hjertet, Hig en Bræmse;
Springer derpaa op med Latter:
’’Glæd dig, K ert!” han siger til mig,
’’Buen — den har ingen Skade,
”D og vil D u fa a e Hjertecpiide!”

Efter Hovedideen i denne Digterens Fortælling
fremstillede Thorvaldsen den gam le, livsglade San-
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ger, siddende p aaL eiet, hvor en hosstaaende Thyrsusstav forraader et nyligt Besog af Lyæiis.

Med

et Bukkeskind aftørrer han A m or, som staaer foran
ham.

Elskovsguden har udstrakt den venstre Haand

over Ildfadet og stoder m ed den hoire Pilen ind i
den Gamles B ryst

Ved Leiet til Venstre stotter

Lyren op imod Viinkanden; paa hoire Side antyder
Lampen den natlige Time.
Dette Basrelief er udfort i samme Størrelse
og som Vinterstykke, svarende til de tvende Basrelieffer. Sommeren og Hosten, hvilke han modellerede
i Aaret 1811.

I Aaret 1824 udfortes det i græsk

Marmor for Grev ScJmnbom, Eieren af de nævnte,
tilsvarende Basrelieifer.
Andengang er dette Basrelief udfort i Marmor
og af Kunstneren foræret Sir Thomas Hope ved Over
sendelsen af lason.

Thorvaldsen foretog n u , i Vinteren 1823-24, at
modellere en Statue, fremstillende

Daabens Engel,

Tab. CXLIV.

(6 Fod)

der ligesom nedsvævet paa hellige Vinger fra den
höie Him m el, fremtræder som et tjenende Væsen i
16
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Herrens Huns og moder Mennesket ved Indtrædelsen
i Verden m ed Forkyndelsen om Christi Rige.

En

Krands af Vaarens Blomster smykker Hovedet over
de nedrullende Lokker, — det Hoved, i hvis himmel
vendte Blik den evige Vaar afspeiler sig.

I sine frem

strakte Arme bærer denne Himmelens Udsendte en
stor Concha m ed Daabens hellige Vand.
Denne Statue “*) blev udfort i Marmor og var,
som det af Kunstnerens egne Yttringer syntes at
frem lyse, bestemt som en Gave fra ham til Metropolitankirken i Kiobenhavn, hvor den skulde tjene
som Dbbefont.

Men den tilfredsstillede ham ikke

ganske, og da han havde besluttet, at foretage en an
den Behandling af den samme Id ee , solgte han denne
Statue til Lord Lucan.
I denne Vinter foretog Thorvaldsen endvidere
Modellerne til de fem, allerede tidligere omtalte Til
sætninger til Alexanderstoget, hvorved denne Friese,
udfort til Christiansborgslot, berigedes *“).

Hidtil er vor Kunstners private Liv i Rom kun
for saavidt herort, som det stod i Forbindelse med
en eller anden af hans Frembringelser.

Men ligesom

disse, de mærkeligste Spor af hans L evnet, altid
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raaatte blive Hovedmomenterne i Kunstnerens Livs
historie, saa er det dog vistnok en billig Fordring,
at Man i Galleriet af hans udødelige Værker ogsaa
moder hans eget Billede.
For nogenlunde at fyldestgjdre denne Fordring
har Forfatteren af disse Optegnelser ikke fundet no
get, for sig mere passende. Sted,

end ved det

Tidspunkt, da han selv var saa lykkelig, i Lobet af
omtrent et Aar næsten dagligen at kunne besoge

Thorvaldsen og hans Studier.
Thorvaldsen boer tilleie paa Monte Pincio, i V^ia
sistina. Huset kaldes vel Palazzo Tomati, m en er ufor
skyldt nobiliteret, da det i ingen Henseende udmærker
sig mellem de ovrige, uden netop derved, at dets for
ste Stokværk beboes af en af Verdens forste Kunstnere.
Er Man stegen op ad den snevre Trappe, og
har Man ret stærkt banket paa e n , med mange Be
søgendes Navne tætbeskreven, D o r , saa er det at
vente, at den aabnes af Kunstneren selv; thi i Alt,
hvad Opvartningen angaaer, er han sin egen Tjener.
Vi forestille O s , at vi gjöre Kunstneren et Besog i hans B olig, for derfra at folge m ed ham hen i
hans Studier.
16*
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D et forreste Værelse er, ligesom alle de fdlgende,
belagt m ed brændte Steen,

og Vinduesskaaderne

tjene ikke alene til at holde Varmen u d e , m en bdde
ogsaa hist og her paa Mangelen af en R ude, som
Verten ikke finder sig foranlediget til at lade ind
sætte, da Thmvaldsen neppe har bemærket, at den
mangler. — Dog — for Man kan give Agt paa slig
Tarvelighed, foler Man det tydeligt, at Man her
ikke træder ind hos en Cyniker, m en vel hos en
Philosoph, der sætter liden Priis paa meget af det,
der for Mængden er Hovedsagen.
Væggene allerede i det f brste Værelse, der dog
som oftest kun bruges til Atelier, ere skjulte under
et Antal af skjonne Malerier mest af nyere Mestere
og af unge K unstnere, der i Thorvaldsen have fundet
en ligesaa glad Ynder af deres Kunst som en rede
bon Hjælper, hvor han fandt Talentet sukkende un
der Trykket af de lavere F orh old“*).
I dette Værelse har Kunstneren et Skab fuldt
af skjonne, græske Vaser og tvende Bogskabe for sit
Bibliothek.

Ovenpaa disse tre Skabe har han senere

opstillet en Samling af æ,gyptiske Kunstværker, som
han for faa Aar siden har kjbbt.

Til Hbire staaer

et Skah med græske M ynter, Paster, skaarne Stene
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og deslige, og ovenpaa dette et Antal udsogte Terracottaer.

Under det store Studio - V indue, som

vender ud til G aden, staaer et stort Bord med
Marmorfragmenter, og i Skufferne gjemmes en Sam
ling af Broncer.

Midt paa Gulvet et B ord, under

hvilket hans Kobberstiksamling.

I en Krog ligger

Pistos, hans tro H und, Teverinos Efterfølger i hans
mærkelige Kjærlighed til disse Dyr.
Til Venstre forer en Dor ind til et lille Kam
m er, hvis Vægge ere smykkede m ed Blade af den

Boissereishe Samling, dem han skifteviis indsætter i
Rammerne.

Paa et lille Fyrrebord staae adskillige

af hans Skizzer opstillede, og i en Krog en gammel
Kasse med henkastede Papirer, blandt hvilke han
nu og da fremsdger længe henlagte Haandtegninger
og Udkast til Arbeider, der leilighedsviis fremstaae
af Ringheds Stbv til udødelig Ære.

Til dette Kam

mer tyer han under de stille Besog af Muser og
Gratier og maner i den aarie Morgenstund Guder
og Heroer frem af en i det andet Hjbrne staaende
Ballie m ed vaadt Leer.
I et andet lille Kammer, som stbder op til
dette, bevarer han Skizzer og M odeller, og paa
disse Vægge seer Man et Antal Tegninger, som han
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med stor Bekostning har ladet udfore efter sine
egne Arbeider, og af hvilke adskillige i de senere
Aar ere fremgangne i skjonne Kobberstik fra ud
mærkede Kunstneres Hænder*“).
Fra det førstnævnte Værelse træder Man ind
i den saakaldte Sal, hvis Vægge ere tæt behængte
med Malerier.

Paa Pillen imellem begge Vinduerne

hænger et Speil, under hvilket en Marmorconsol
bærer et gammelt fransk, med Guder og Gudinder
udsmykket, Taffeluhr.

Ved den ene Sidevæg staaer

Sophaen, ovenover hvilken bemærkes Portraitet af

Thorvaldsens hoie Velynder, Hans Majestæt Kong
Ludwig af Baiern, malet af Stieler, en Gave fra
Allerhoistsamme.

Ligeoverfor ved den anden Væg

staaer et Chatouille,

hvori Kunstneren,

foruden

sine vigtigste Papirer, gjemmer de mest udsogte,
antikke Fragmenter i Bronce. Ved de nævnte Meubler, som ogsaa ved Kaminen paa den midterste
Væg, ere antikke Marmorbuster af græske Philosopher henstillede.
Fra denne Sal fdrer paa venstre Side en Dor
ind til et Kammer, som tidligere er blevet beboet
af adskillige af Thorvaldsens Landsmænd, og senest
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i en Række af ti Aar af den hengivneste blandt
hans Venner, Billedhuggeren, Prof. Herman Freund.
Paa venstre Side forer den tilsvarende Dor
fra Salen ind i vor Kunstners Sovekammer.

En

lille, lav Feldtseng, en Stoel, over hvilken endeel
af G arderoben, og en Række af Skoe forraader det.
Paa Væggene findes her blandt de mest udmærkede
af hans Kabinetsstykker, skjonne Tegninger af Kock
og af ham selv efter Carstens; over Sengen en lille
Haandtegning af Raphael.
Frit paa Gulvet har Thormldsen senere hen
stillet en Skriverpult; hvori han bevarer sin Sam
ling af skaarne Stene, indfattede i Guld, en Sam
ling af stor Værdie og af en udmærket Skjonhed.
Fremdeles har han til disse Kostbarheder foiet de
mest udmærkede af sine M ynter, Broncer og Terracottaer.

Ved Vinduet staaer nogle Kasser med

Afstohninger i Tusindviis af Gemmer, og i Krogen
et Skab med græske og romerske M ynter; samtlige
Gjenstande for hans daglige Studeringer.

I en af

disse Skuffer, hvilken han med en vis uskyldig
Selvfølelse gjerne viser de Besøgende, har han en
Samling af Ridderordener, Gulddaaser, Ringe, Di-
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plomer og deslige, — den store Verdens OfFere paa
Altaret for hans udødelige Genius.
Et Værelse i samme Stokværk, kun adskilt fra
de nævnte ved en T rappe, er saa opfyldt med
Gipsafstdbninger og antikke Fragmenter, at Man
netop kan træde derind.

Her ere alle Væggene be

klædte med Skabe og Reoler, i hvilke en Mængde
af mindre Marmorfragmenter og Terracottaer ere
henstillede.

Det Antal, vor Kunstner eier af deslige

Gjenstande, forøges ugentligen, naar han enten,
efter et Besdg hos Antiqvaren, kommer hjem , selv
bærende en ny Tilvæxt, eller Antiqvaren — hvilket
gjerne skeer om Sondag Formiddag — gjor ham et
Besdg for at vise ham Noget nyligt fundet og at
tilbyde ham det, fdrend nogen anden.
Under Huset i en skummel Kjælder findes
endvidere en Samling af hans egne, tildeels tid
ligere udfdrte. Modeller, hvilke her ere overgivne
til Mdrket.
Fra denne Bolig vandrer Thorvaldsen, simpel,
men ædel i Paaklædning, hver Formiddag ned til
sine Studier paa P iazza Barberina, og det skal ikke
let slaae feil, at han jo under den stille og tankefulde
Gang triller en lille Leerkugle imellem Fingrene.
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Paa Hjørnet af den nævnte Plads og den lille
Gade, Colonetta di Barherina, forraade de under
den lave Muur henstillede Marmorblokke, at Man
er i Nærheden af en Billedhuggers Værksted.
En Laage aahner Indgangen til en lille Have,
og en Buegang, som i de varme Sommermaaneder
beskygges foroven af Viinlov og nedhængende Druer
og nedentil af en Rosenhæk , forer til tre af vor
Kunstners Studier.
Den skjdnne Marmorklang af Meiselslagene
toner den Indtrædende imode fra tre Sider.

Haven

er, saa at sige, udyrket; hist og her staaer imellem
Stokroserne en stor brunrod Urtepotte med en Aloe,
medens de vildtvoxende Roser slynge sig o p . om
kring adspredte Marmorplader og Blokke, som ved
Muren give to omkryhende Skildpader Tilflugtste
der.

I Havens ene Hjdrne danne Studierne og den

tilstødende, rigtbegroede Muur en kjolig Grotte, hvor
et lille Springvand pladsker i den moesbedækkede
Kumme.
Det midterste af disse tre Studier ligger ved
Foden af det harherinske Palads, som bagved hæ
ver sig med Stolthed over Kunstens lave Tag.

Her

stod i Aaret 1824 Adonis, Hebe og Kunstnerens
17
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egen, colossale Buste, foruden adskillige Basrelieffer
og et stort Antal Buster.
Paa höire Side i Haven fore et Par Trappe
trin op i det andet Studio, hvor lason, Gruppen
«*

Gratierne,

den knælende

Ganymed med Omen,

Fyrst Potocky og G ravm onum entet' over Bethmann
især tildrog sig den Indtrædendes Opmærksomhed.
Ligeoverfor dette, paa den venstre Side af Ha
ven, ligger det Studio, hvor den omtalte Indstyrtning skete i Aaret 1820.

Her er Monumentet over

Pave Pius den Syvende modelleret, og paa samme
Tid stod her Statuerne Venus og H aabet, begge i
M arm or, Modellen til Schweitzer-Monumentet og den
sidst modellerede Love.
Bagved dette Studio ligger et m indre, hvor
Portraitstatuen af Fyrstinde BaryatinsM , den lille
Ganymed og alle de mindre Basrelieffer vare opstillede.
Paa den anden Side af Colonetta di Barberini
havde Thorvaldsen tidligere et Studio, som han over
drog sin Elev, Billedhuggeren Tenerani.

I dette

blev Apostlen Johannes i Aaret 1824 modelleret af
Marchetti.
Paa samme Tid arbeidede Bienaimé den Æ ldre
i et Studio, ogsaa beliggende paa P iazza Barberina,
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paa den gjentagne og forandrede A m or triumpharis.
Her stod opstillet Alexanders Triumphtog i den halve
Stdrrelse o g , foruden adskillige BasreliefFer, Bu
sterne i Marmor af den danske Kongefamilie.
Dog ere alle disse nævnte Studier kun smaa
og uanseelige i Sammenligning med det saakaldte
store Studio, hvilket han strax efter sin Tilbage
komst fra R eisen, i Aaret 1820, indrettede i et Locale, der tilforn udgjorde Staldbygningen til det
barberinske Palais.

Dette Studio ligger i Nærheden

af det sidstomtalte og indbefatter, som det største,
ogsaa Hovedmassen af hans Frembringelser.
Det hele R um , der, ihenseende til Stdrrelse,
nærmest er at ligne med en Kirke, er ved nedhæn
gende Dækker adskildt i tre Dele.
I den fdrste Afdeling saae Man i Aaret 1824,
strax ved Indgangen, de tvende i Marmor udførte
Caryatider og to, af Frontonen til Metropolitankirken
i Kidbenhavn udskudte, Figimer, nemlig en staaende
Kriger med Hjelm og Skjold og en siddende, mandlig
Figur.

Endvidere saae Man her de fire runde Bas

reliefFer til Christianshorgslot, V enus, den colossale
M ars, som veier A m ors P iil, i M armor, og Model
len til Monumentet o^er Kopemikus.
17*
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I den anden Afdeling; Den vælige Hest i na
turlig Störreise til Monumentet over Fyrst Poniatowsk y, en Gjentagelse af DUbefonten til B rahe-Trolle
borg, Portraitstatuen af Grevinde Ostermann, Dandserinden, Hyrdedrengen, M erkur og den staaende H aa
bens Engel, foruden et stort Antal Basrelieffer og
Buster.
I den inderste Afdeling, Studiernes Allerhel
ligste, Christusstatuen og Apostlene; bagved disse
Compositionen Johannes den Hober i Orkenen.

I

dette Rum opstilledes senere, foruden de nævnte
Statuer, ogsaa den færdige Model til Monumentet
over Pave Pius den Syvende.
Igjennem disse tre Afdelinger, om hvis Stör
reise Man lettest gjör sig den rigtige Forestilling,
naar Man bemærker, hvad der i hver var opstillet,
udgjorde det næsten færdige Exemplar af Alexanders
Triumphtog i Marmor en Forbindelse ved at indtage
den hele Længde, langsmed Gulvet, paa den Ind
trædendes venstre Side.
Det er i Almindelighed ikke behageligt, at be
skue Kunstværker i Selskab med Mesteren selv.

Man

kan dog ikke glemme hans Næn'^ærelse og hetages
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derved som oftest sin egen frie D om , idet Man
finder det ligesaa upassende at dadle, som mis
tænkeligt— ja vel endogsaa ubeskedent — at opkaste
sig til hans Lovtaler.

Men neppe har Nogen fulgt

vor Kunstner paa hans daglige Vandring igjennem
disse Studier uden en ganske særegen Glæde ved
hans elskværdige Aahenhed,

Han yttrer sig ved

saadanne Leiligheder uforbeholdent om sine Værker
og om sig selv som deres Mester og er ligesaa langt
fra forfængelig Selvkjærlighed, som fra hykkelsk Ned
sættelse af sit eget Værd, og til sin simple og træf
fende Dom foier han da ikke sjeldent Fortællingen
om Værkets Foranledning eller en Anecdote, som
horer til dets Historie.
Men pludseligen afbryder han og gaaer lidt
ind til Siden, hvor en ung Kunstner med hans lille
Skizze eller med de af ham lagte Drapperier for
Oie er beskæftiget med den forberedende Udfdrelse af et af hans Værker.

Hans Oie er vidun

derligt sikkert, og hans Haand ikke mindre.

Oie-

blikkeUgen retter han det Manglende, eller borttager
det Overflddige, og for den, der forstegang seer
ham ifærd med saadanne Rettelser, er det overra
skende at bemærke, hvorledes e t, af den yngre
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Kunstner mbisommeligen udfort Partie pludseligen
taber alt det Ængstlige og smaaligt Udarbeidede,
naar Thorvaldsens dristige Haand i faa Træk har anviist de rigtige Form er, og han derefter overdrager
Eleven at udfore det Rettede.
Men det er ikke alene Elevens Arbeide, han
saaledes retter.

Ofte beslutter han pludseligen, ved

at see en Model under U dfbrelsen, at foretage Af
vigelser fra den af ham selv udkastede Skizze, og
dette skeer da ikke sjeldent med en Hurtighed, der
i det fbrste Oieblik lader troe, at han har isinde
at bdelægge sit Værk, men i det næste viser, hvor
ledes den raa Masse er ham undergiven og fbier
sig for den letteste Bevægelse af hans kunstfærdige
Haand.
Sjeldnere seer Man ham arbeide i Marmor.
Af duelige Arbeidere og Kunstnere lader han i Al
mindelighed sine Værker i Marmor saa nær for
berede, at de kun trænge til at besjeles ved hans
egne, fuldendende Meiselslag.

Saa vidt udfbrte hen-

staae de ofte i flere Aar i Studiet, fbrend han af
en eller anden Grund foranlediges til at række dem
den sidste Haand, og dette skeer som oftest ikke,
fbrend Arbeidet skal sendes til dels Bestemmelses-
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sted.

Da Man altsaa i hans Studier sjeldent seer et

Arbeide i M armor, fuldendt af ham selv, er det
ikke saa ubegribeligt, at det Sagn, at han ikke kan
arbeide i M armor, har fundet nogen Tiltro.

At

Man i hine Marmorarbeider ofte savner den finere
Udførelse, som hos Canom har fundet saa megen
Lovtale, er en anden Sag; men dette grunder sig
ikke i Mangel paa Evne hos vor K unstner, men i
hans afvigende Erkjendelse af det Rigtige.
Da Man nu og da har tillagt hans Arheider
dette som en Mangel, har han oftere i et eller an
det Værk, hvilket han udforte til en ualmindelig
Grad af Fiinhed, ligesom villet tilbagevise denne
Mening, idet han foler sig i et saadant Herredomme
over Materien, det være sig Leer eller Træ, Mar
mor eller E rts, at den maa vige og foie sig for
hans Haand, naar han vil det.

Ved at anfdre

dette, erindrer Forfatteren en Anecdote, som for
taltes i Rom , og hvoraf denne hans Overbeviisning
fremlyser i stærke Træk.

I et muntert Lag, som

havde aahnet Hjerterne, faldt engang den Yttring
til Thorvaldsen, efterat Man iovrigt havde indrøm
met ham hans udmærkede Plads som Kunstner, at
han dog ikke kunde arbeide i Marmor.

’’Hvad!”
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skal Thorvaldsen have udbradt, ”kan jeg ikke arbeide
i Marmor ? — Saa bind mig da begge mine Hænder
paa Ryggen, saa skal jeg gnave Statuen ud af Mar
moret med mine Tænder!”
I Bedømmelsen af Andres Arbeider er Thor
valdsen den mildeste og fordomsfrieste Dommer.
Forfatteren har engang, da der kastedes Vrag paa
Berninis Værker, hört ham roligen at erklære: ”Jeg
finder Meget hos B em ini, som det er værdt at stu
dere , og overhovedet er der ingen sand Kunstner, —
selv ikke den yngste, uden at Man jo af hans Arbei
der kan lære Meget,, naar Man kun forstaaer det!”
Hvad Thorvaldsens Forhold til Canova angaaer“®), da er det temmelig vist, at vor Kunstner
bedre end de fleste Samtidige veed at skatte Canovas
sande Fortjeneste, og at Canova erkjendte Thorvald
sens udmærkede Kunstnerrang, dette har han ved
flere Leiligheder lagt for Dagen.

Havde kun ikke

begge disse store Kunstnere haft blinde Beundrere
og saa at sige Partiegjængere, saa havde vel neppe
en ædel Veddestrid saa let faaet Udseende af gjensidig Misundelse.

At Thorvaldsen, hvor han ikke

billigede Canovas Behandling af den valgte Gjenstand
for sin Kunst, oftere valgte den sam m e“’), for lige-

137
som at vise Verden, hvorledes han, efter sin e Kunst
anskuelser, troede, at den burde behandles, dette sy
nes dog ikke at være en, den store Kunstner uvær
dig , Fremgangsmaade, naar han ved den Plads, han
indtager, foler sig kaldet til en saadan Strid.

Hvor

vidt han imidlertid er den Seirende, derom vil kun
Efterverdenen kunne domme upartiskt.
I sine Forhold til de yngre, i Rom studerende.
Kunstnere viser Thorvaldsen en höi Grad af Huma
nitet.

Erfarer han, at en eller anden har udfort et

skjönt Værk, eller onsker den unge K unstner, at
höre hans Dom over sit Arbeide, saa udsætter han
ikke sit Besog, dvæler med Opmærksomhed for den
henstillede Gjenstand og er dens villigste Lovtaler.
Men ikke alene som Raadgiver og Veile der
staaer han iblandt dem; han er ogsaa den gladeste
Deeltager i deres festlige Sammenkomster.

Ved de

tydske Kunstneres Afskedsgilder i Papa Giulia, var
Thorvaldsen sædvanligen tilstede, og det var den Bortreisende en Æ re, at sidde ved hans Side og ved hans
Arm at folges til sin Bolig, for der at modtage den
sidste Hilsen i det skjönne Lebe wohl.

Aldrig glemte

de da, at hædre vor Kunstner i deres Midte, og ofte
endte Festen med en Sang under hans Vinduer.
18
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Nytaarsnatten tilbringer han sædvanligen, for
enet med sine Landsmænd i de yngre, tydske Kunst
neres Selskal).

I sin blaa Frakke, i Sko og hvide

Strom per, med Pisios ved sin Side og Cigarren i
M u n d e n s i d d e r han som Beskuer af deres, ofte
saa aandrige, Spog, men ikke alene som Beskuer, —
greben af den almindelige Glæde er han ikke sjeldent
en m unter Deeltager og valtser Gulvet ru n d t, naar
han opfordres.
Juleaften skjenker han sine Landsmænd, som
da sædvanligen samles hos ham , for omkring Jule
grøden at folge det fjerne Fædrenelands Skikke.
Han er da den opmærksomste Vært, og, eftersom
han ellers ikke forer en Huusholdning, har Tilbere
delsen af de danske Retter oftere sat ham i den Nød
vendighed, selv at maatte gaae ud i Byen for at indkjöbe det Fornødne.
lovrigt horer det iblandt Thormldsens stadigste
Vinterfornöielser at besoge de romerske Soiréer.

Af

det store Antal Fremmede, der aarligen besoger Rom,
er det begribeligt, at de fleste söge Ledighed til at
gjöre den verdensberømte Kunstners Bekjendtskab,
og da han gjerne tager imod Indbydelser, er det en
Folge, at han næsten hver Aften i Vintermaanederne
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lever i de mest glimrende Cirkler.

Her viser han

sig, sögt af Mange og gjerne underholdende sig med
skjonne D am er, som Verdensmand, og bevæger
sig, sit ædlere Væsen altid tro , uden Anstod imod
det fineste Selskabs Love.
Det var til en sand Vinding for K unsten, at
Paaskedagene i Aaret 1824 faldt ind med en vedhol
dende Regn, thi i disse Regndage, da Man neppe
kunde forlade Huset, foretog vor Kunstner en Com
position , der allerede i flere Aar havde henligget löseligen udkastet paa Papiret.
Dette Arbeide er et Basrelief, der i et yndigt
Spog fremstiller

Rjærlighedens Aldere.
Kunstneren er i denne Fremstilling gaaet ud
fra det bekjendte, herkulanensiske Malerie, Am orsælgerinden^^^)-, m en, som han aldrig benyttede et
Billede eller et Motiv, der ikke oprindeligen udgik
fra ham selv, uden at gjengive det med en vis
Eiendommelighed, der viser, hvorledes den laante
Idee i ham er udvidet og beriget, saaledes gav han
18*
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ogsaa denne Figur en ny og dybere Betydning ved
her at fremstille Amorsælgerinden som Psyche.
Det er altsaa Psyche, der her af det B uur, som
staaer ved hendes Side, har taget en Amorin ved
V ingerne, for at udraabe den til Salg.

Idet hun hæ

ver den lille Elskovsgud i sin hoire A rm , fastholder
hun med den venstre Haand Klædet over det hosstaaende B u u r, at ikke de andre sm aa, urolige
Væsner skulle smutte ud deraf.

Ved Buret staaer

en lille Pige i den barnlige Uskyldigheds Alder;
h u n seer i Elskovsguderne kun de smaa, vingede
Born, med hvilke hun g]erne vilde lege.

Derimod

synes en an d en , nogle Aar ældre, P ig e, som hol
der den yngre ved Haanden, at ane noget mere
end Bdrn under disse sm ukke, bevingede Skikkel
ser.

En lille Amorin er allerede ifærd med at be

frie sig af sit Fængsel, for at flyve i hendes Arme,
og i den forste Anelse af Kjærlighed vover hun,
skjondt undseelig, at klappe det af Buret fremtittende Hoved.
Tilbedelsens.

Den næste Alder er Længselens og

Foran Psyche knæler en Quinde med

Armene udstrakte, for i dem at modtage den El
skovsgud , som Psyche holder i Veiret.
selens Alder folger Nydelsens.

Efter Læng

En Pige har kjobt
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sig en Elskovsgud, hun favner den i vild Glæde
og trykker brændende Kys paa dens Læber.
efter Nydelsen fdiger Fortrydelsen.

Men

Nedslagen og

med sænket Hoved vandrer den næste, som allerede
bærer Kjærlighedens Frugt under sit Hjerte, afsides
og bærer ligegyldigen sin Elskovsgud ved Vingerne.
En siddende M and, som under Byrden af den
Amorin, der herskende troner paa hans Skulder, i
Mismod stdtter Hovedet mod Haanden, afgiver Bil
ledet af Kraftens Alder under A m ors Aag; men
trods denne Kummer strækker dog endogsaa Oldin
gen længselfuldt sine Arme ud efter den Elskovs
gud, som flyver bort, spottende hans Alder og
hans Svaghed
Dette Basrelief var oprindeligen bestemt til at
smykke en stor Vase, men ikke destomindre fore
tog Thojvaldsen i et af de folgende Aar at udfore
det plant, ifolge en Bestilling fra England“^). Dette
Exemplar fuldendtes i Marmor i Aaret 1825.
Samtidigen med Modellen til dette Basrelief
saae man i Thorvaldsens Studio Busten af en indisk
Konge, hvilken udførtes efter et Malerie, som til
ligemed Bestillingen var ham tilsendt fra Indien.
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I Begyndelsen af Aaret 1824 var Statssecretairen, Cardinal Herkules Consahi, död.

Ved en Sub

scription “*), som aabnedes af Hertuginden af De
vonshire og den hannoveranske Minister, Baron
von Rheden, blev en Medaille præget til hans Æ re;
men Indtægten oversteg i den Grad den Sum, som
udfordredes, at Man af Overskudet kunde lade ud
fore en Sarcophag i carrarisk Marmor og den Af
dødes Buste, hvilken blev Thorvaldsen overdraget
at udfore efter en Gipsmaske *” ).

For denne Buste

modtog Thorvaldsen 440 Scudi, men uden Godtgjörelse og ganske af egen Drift til at fremlægge et
Tegn paa sin Hoiagtelse for den Afdöde, modelle
rede han kort Tid efter

Et Basrelief til Consalvi’s
Sarcophag,
(3 Fod 11" br.; 1 Fod 9" h,)

i hvilket han fremstillede Statssecretairen i en af
hans vigtigste Tjenester for Kirkestaten, den nem
lig, at han ved sin Indflydelse som Statsmand hos
Congressen i W ien bevirkede, at de i Freden til
Tolentino, i Aaret 1797, afstaaede Provindser atter
forenedes med den pavelige Stoel
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Consahi, som staaer i Midten af dette Basrelief, fremstiller for den hellige Fader de tilbagevTindne Provindser, der modtage Velsignelsen.

Paa

hoire Side sidder Phis i en Stoel, ophöiet paa en
Skammel.

Hans hoire Haand er hævet i Benedictio

n en , den venstre Arm hviler paa det hosslaaende
Arbeidshord, over hvilket nedhænger et Teppe med
Pavens Familievaaben. Paa Bordet et Crucifix. Foran
staaer Statssecretairen; i sin hoire Haand holder
han Documentet, i Kraft af hvilket han overgiver
under den hellige Faders Beskyttelse den skjönne
Gruppe af sex, muurkronede Provindser, d e r, for
enede omkring den romerske Stötte, tilsige ham
Troskab og Hengivenhed.

Forrest i denne Gruppe

knæler Bologna, hvilende mod Skjoldet, og Ancona,
stöttende sig til Roerstaven.
Efterat dette Basrelief var udfort i Marmor,
blev det indsat i den omtalte Sarcophag, der tillige
med Busten betegner det Sted i Pantheon, som
gjemmer Consahi s Hjerte.
I de sidste Maaneder af Cardinal Consahi s
virksomme Liv gjorde vor Kunstner denne Stats
mands Bekjendtskab.

Anledningen hertil var

xab.

cxlvx.
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Monumentet over Pave Pius den
Syvende,
til hvis Udforelse

den hengivne Cardinal-Stats-

secretair i Monte di Pieta af sin private Formue
havde deponeret 20,000 Seudi““).

Thorvaldsen var

ham til den Tid kun hekjendt ved sine Arbeider,
og det synes, at Cardinalen fordomsfri har anerkjendt den ham uhekjendte, nordiske Kunstners
store Anseelse.
Da derfor det ovennævnte Monument skulde
udfores, indbod han en Dag Thorvaldsen til sig.
Denne fremstillede sig, og, da han havde nævnet
sit Navn, modtog Consahi ham med de mest le
vende Udtryk af Velvillie og Beundring, og Monu
mentets Udforelse blev ham saaledes overdraget.
Denne Bestilling synes Thorvaldsen at have
modtaget som en af de stdrste Æresheviisninger,
der endnu var bleven ham tildeel, og saa henrykt
var han derover, at, da han paa Hjemveien mddte
tvende Landsmænd, standsede han dem paa Gaden
for at meddele dem sin Glæde og erklærede bevæ
get, at dette Arbeide vel ikke vilde berige ham,
men at han vilde udfore det for Æ rens Skyld.
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Ifolge de senere aihandlede Bestemmelser skulde
dette Monument bestaae af Pavens Portraitstatue i
naturlig Størrelse og af tvende, allegoriske Figurer,
Sapieniia coelesta og Fortitudo divina, hvilke paa et
lavere Fodstykke skulde grupperes, hver paa sin
Side af Hovedfiguren.
For dette Arbeide blev der ham i Eet og Alt
tilstaaet 22,000 Seudi“®), hvorimod Værket skulde
være tilendebragt i tre Aar.
I Januar 1824 modellerede Thorvaldsen den
forste Skizze.

Han havde i denne fremstillet Pa

ven, siddende med en Palmegreen i Haanden ^ og
tvende Engle, som over hans Hoved bære en Stjerne
krone.
Denne Skizze blev ikke antaget, paa Grund af,
at saavel Palmegrenen som Stjernekronen antyde
en Helgens Værdighed og kunde altsaa ikke anven
des h er, da Fius den Syvende ikke var canoniseret.
I Slutningen af samme Aar synes h a n , at
være hleven fuldkommen enig med sig selv, og i
Studiet paa venstre Side af den lille Have, forberedede Bienaimé den Æ ldre Modellen til Hoved
figuren, som Kunstneren nu havde bestemt at ville
udfore colossal.

Det skjdnne Hoved modelleredes
19
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efter en Buste, som Thorvaldsen allerede tidligere
havde u d fo rt, og til sin Veiledning i Udførelsen
af Drapperierne havde han modtaget det hele, pave
lige Ornat tillaans, en Omstændighed, som i de
Dage gjorde dette Studio mindre tilgjængeligt, end
de ovrige.
I Februar 1825 var dette Værk saa vidt ud
f or t , ”at Man nu ogsaa i dette gjenkjendte hint
Udtryk af Storhed, som charakteriserer Alt, hvad
der fremgaaer af Thorvaldsens Aand” og det vakte,
saavel formedelst Gjenstanden, som ogsaa ved For
ventningen om et nyt og herligt Arbeide fra hans
Haand, en saa ualmindelig Interesse, at Efterretnin
ger fra Rom maanedligen forkyndte, hvorledes dette
Værk mere og mere nærmede sig Fuldendelsen*”).
I April var den colossale Hovedfigur færdig i
Leermodellen og blev afstobt i Gips.

T*b. GXLVir.

Pius den Sjvende
er fremstillet siddende**®) i den pavelige Stoel, ifdrt
det fulde Ornat.

Den hbire Arm er fremhævet un

der den tunge Messekaabe, hvis Bræmmer bære
Billederne af Apostlernes Martyrredskaber i Krandse
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af Palmer.

Den opløftede, hdire Haand, paa hvil

ken bemærkes Fiskerringen, velsigner Folket.

Paa

en underliggende Hynde ere den trætte Oldings
svage Fodder stillede; den venstre, paa hvilkeii
sees Korsets Tegn, er ligesom fremstrakt til Fod
kys.

I det ærværdige Aasyn, sænket under Byrden

af den trefold tunge K rone, har Kunstneren gjengivet et skjdnt og meget lignende Billede af den
svart prøvede, men standhaftige Overhyrde.
Imedens denne fremstandne Gipsmodel var
en af Roms vigtigste K unstnyheder, blev Thorvald
sen en Dag underrettet om en Samtale, som , dette
Monument angaaende, havde fundet Sled i en Soi
ree mellem en Cardinal og en bekjendt, tydsk Ma
ler, en Ven af vor Kunstner.

Cardinalen skal ved

denne Ledighed uforbeholdent have yttret, at det
dog var en Scandal, at en Kjetter skulde sætte
Christendommens Overhoved et Monument i Christenhedens forste K irke,— at Man dog imidlertid var
temmelig sikker paa, at Contractens Betingelser fra
Kunstnerens Side ikke vilde kunne opfyldes, og at
Man da vel vilde vide, at tilbagevise et saadant kjetterskt Værk og overdrage Bestillingen til en ret
troende K unstner, — der var jo for Exempel Fabri,
19*
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som dog havde viist sig i s t d r r e

Arbeider, end

Thorvaldsen.
Et Par Dage efterat denne Samtale havde fun
det Sted, kom Forfatteren en Morgen til Thorvald
sen, som just Dagen iforveien havde erfaret Ind
holdet af Cardinalens ovenanførte Yttringer.

Han

var usædvanligt m unter og vel tilmode og fortalte,
hvad Man havde forebragt ham.

"Det er mig lige-

m eget,” tilfoiede han, ’’hvad de saa ville gjdre! Mo
numentet er bestilt hos m ig, og jeg vil ogsaa fuld
fore det! Da jeg erfarede, hvad der var yttret,
havde jeg ingen Roe, forend jeg igjen fik arbeidet! See h e r ,” vedblev h a n , idet han viste Skizzerne til de to , allegoriske Figurer, ”de skulle nu
strax i Arbeide! Monumentet skal fuldendes; vil
Man saa ikke have det, saa kan det henstaae! Der
for” , tilfoiede han efter et lidet Ophold, ’’lever jeg
her som paa en Reise og sætter mig ikke fast ved
Huus og Equipage! Var jeg nu afhængig af Sligt,
saa vilde jeg ikke saa let kunne gjdre, som jeg
vii!” i«)

Disse tvende Skizzer, som vare af en gribende
Skjdnhed, i Form som i Betydning, bleve endnu
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samme Dag bragte til Studiet, for der at modelle
res i overnaturlig Störreise.
Den ene fremstiller

Sapientia coelesta

T ab,

CXLVJII.

under Billedet af en quindelig Figur, Christendommens M inerva, hvis Brj st omgives af Æ giden, der,
istedetfor Medusa’s, bærer Hovedet af en Cherub.
En Laurbærkrands omgiver hendes Hoved, og i Ud
trykket af dyb Eftertanke hæver hun den hoire
Haands Pegefinger imod Hagen, medens hun i den
venstre Arm holder den opslagne, hellige Skrift.
Ved hendes Fod Uglen.
Den anden fremstiller

Fortitudo divina

■i'ab. CXLIX,

u n d e r. Billedet af en quindelig Figur, hvis Hoved
og Skuldre bedækkes af en Lovehud, der er fast
bundet hende omkring Livet.

Det er en lole i den

christelige K unst; men Köllen, den jordiske StyrI»

kes Symbol, træder hun ringeagtende under Foden,
medens hun, med et himmelvendt Blik og med Ar-
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mene korslagte over Brystet, sætter sin Styrke i en
tillidsfuld Hengivenhed.
Ved disse tvende Statuer, hvori Thorvaldsen
endnu nærmere, end det ved Opgaven var ham
paalagt, har fremhævet tvende af de D yder, der
vare Plus den Syvende særegne, har Kunstneren
vistnok ’’overtruffet Alt, hvad Symbolikken i den
Art har at fremvise” “*).
I Aaret 1830 var dette Monument udfort i
Marmor og færdigt til at opstilles efter Bestemmelsen
i det venstre Tverskih i Peterskirken, ligeoverfor Ra
phaels Transfiguration paa den hellige Leos Altar.
En Reise, som Thorvaldsen paa denne Tid
foretog til M ünchen, for at overvære Opstillingen
af et Monument over Hertugen af Leuchtenberg,
foranledigede imidlertid en Udsættelse, og forst henimod Slutningen af Aaret, omtrent i de Dage, da
vor Kunstner fyldte sit 60^® A ar, fortes Statuerne
til Peterskirken, hvor Stedet nu ved en architectonisk Anordning skulde indrettes til at modtage dem.
Desværre skulde disse Dage ikke bringe vor
Kunstner den Glæde, som hans Venner havde lovet
sig af dem paa hans Vegne.

Han synes, nu forst at

have bragt i Erfaring, at Liget skulde indsættes i
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selve Monumentet, hvilket havde til Folge, at dets
hele Masse maatte rykkes frem , for at den behorige
D ybde, efter Ligets Længde, kunde vindes.

Der

ved forogedes Udladningerne af Resailliterne, som
danne Sidepartierne, hvor Forskydningen imod Fon
den saaledes blev altfor paafaldende.

Herpaa maatte

der raades Bod ved at motivere Resailliterne.

Til

disse Vanskeligheder stodte endnu andre; Maalet
paa Hoiden af Buen, under hvilken Monumentet
skulde stilles, var ham opgivet 5 til 6 Palmer for
lidet.

Dette havde til Folge, at Pavens Hoved vilde

komme for langt ned i Forhold til Kæmpferne (imposte) af B uen, og at der saavel bagved Monumen- ’
te t, som ogsaa i Hoiden, vilde blive et altfor stort,
tomt Rum.
Da Thorvaldsen var hleven opmærksom paa,
at disse nævnte Omstændigheder betydeligen vilde
skade Monumentets Virkning, besluttede han forst,
at hdde herpaa, ved at lade Buen tilmure bagved
Monumentet, for derved at bringe andre Forhold
tilveie. Men dette vilde Man ikke tillade, paa Grund
af at Buens Tilmuring vilde hindre Lyden fra det,
ved Siden værende, Capeis Orgel.

Da dette altsaa

ikke lod sig gjore, besluttede h a n , at hjælpe sig paa
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anden Maade.

Han reiste nemlig bagved Pavens

Stoel et Nitsche-Partie, som han lod decorere saaledes, at det gjorde en Overgang til Kirkens Architectur og modellerede i utrolig Hast
Tabb.
CL. & CLI.

Tvende Engle,
som afstbbtes i Gibs og forelbbigen henstilledes i
Vinklerne paa begge Sider af den pavelige Stoel.
Begge ere symmetriskt anordnede, siddende
omtrent i samme Stilling.
Den ene dreier sit skjbnne Hoved tilbage og
hæver Blikket paamindende op imod den trætte 01■ding, medens den hbire Haands Pegefinger viser
paa Timeglasset, at Tiden nu er omme.
Den anden lader den hbire Haand med Grif
felen hvile paa den nyligt lukkede Bog, som støt
tes mod Skjbdet i den venstre; thi den ærværdige
Fader har endt sit Livs Bedrift, og der er nu om
ham Intet mere at optegne.
Disse tvende Statuer udførtes ufortøvet i Mar-

Tab. CLII.

m or, og imidlertid afdækkedes Monumentet Dagen
fo r Paaske, den 2^'“ April, 1831 “*).
I Aaret 1824 blev Thorvaldsen under 26^® August
optaget som Horwrary Membre o f the Americain
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Academie o f the fin e A rts, og under 13^® December
som Socio correspondente per la classe di letteratura
e belle arti delV Academia Labronica di Livorno.
Imedens Thorvaldsen i Aaret 1825 mest var

18§5.

beskæftiget med Udforelsen af de sidstnævnte Arbeider, skete det, at der til Rom ankom et Me
nagerie , hvori befandtes en udmærket skjon Love.
Dette var vor Kunstner saa meget glædeligere, som
han aldrig tilforn havde seet en levende Love og
oftere, især under Udforelsen af Modellen til Schweitzermonumentet, havde beklaget dette Savn“*).

Han

studerede nu dagligt dette Dyrs Skjönhed, og for
end dybere at fastholde Billedet af disse Former og
Bevægelser, forbandt han hermed et samtidigt Stu
dium af de forsk]ellige afbildede Lover, der forefin
des i Rom , og optog af en af disse et Motiv i en
lille Skizze, efter hvilken han udforte

En liggende Love

Tab. CLIII.

(5 Fod s r br.; 2 Fod 3" h.)

i naturlig Størrelse, dagligt raadfdrende sig med
Katuren ved sine Besdg i Menageriet.

ao
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Denne Love blev udfort ene og alene som
Studium og ikke, som Man har berettet

, til

Monumentet over F yrst von Schwarzenberg, skjondt
det vel er antageligt, at dersom dette var bleven
u d fo rt, vilde ogsaa den derpaa anbragte Love være
kommen i Forbindelse med denne Model.
I Aaret 1825 beæredes Tliorvaldsen, i Anled4•

ning af Kroningsfesten i Berlin med den rode O rns
Orden og blev under 24^® April optaget som Pastore
fr a gli A rcadi under Navnet Agesandro Rhodio.
I dette Aar forestod der i Akademiet S. Luca
et Præsidentvalg ved Cammucini’s Fratrædelse.

Der

skulde nu ifdlge Statuterne vælges en Billedhugger,
og hvilken saadan kunde efter Canovas Ddd gjdre
Thorvaldsen Rangen stridig?

Man fdelte Rimelighe

den i, at Thorvaldsen vilde blive valgt, men dette
syntes i Manges O ine, at være ligesaa upassende,
som det var forargeligt, at han skulde udfore en
Paves Gravmæle.

I denne Forlegenhed forespurgte

Man hos Hans Hellighed, hvad Man vel skulde
gribe til, hvis Valget faldt paa Thorvaldsen.

Ved

denne Ledighed skal Leo den Tolvte have lagt en
liberalere Tænkemaade for Dagen, end Man indtil
den Tid havde Grund til at vente af ham.

”E r

155
ikke Thorvaldsen ustridigen den fdrste Billedhugger
i Rom?” skal han ved denne Anledning have spurgt.
Man svarede, at dette vel ikke kunde nægtes; men
at han var en Kjetter.

Hertil siges Leo at have

svaret, at denne Sag jo ikke saa nær angik Religio
nen , — at Thorvaldsen som Præsident vel ikke vilde
kunne fungere, naar der ved Akademiets Festlig
heder var et religiøst Ceremoniel at forrette; m en
at han j o , naar et saadant Tilfælde maatte indtræffe,
blot behøvede at melde sig upasselig.
Det skete derfor, saaledes som Man havde
ventet, og i D ecem ber, den

nbd vor Kunst

ner den Hæder at vælges til Præsident for Akade
miet S. Luca og modtog den m ed dette Embede
forbundne Decoration per merito.
I denne Værdighed nbd han den uventede
Ære paa S. Lucasdagen, den

1 8 ^®

October, i det

næste A ar, at modtage i sine Studier et Besbg af
Hans Hellighed, som ved denne Ledighed tog Mo
numentet over sin Forgjænger i Oiesyn.

Da Leo

den Tohte treen ind i det store Studio, kastede
Gipsformeren og adskillige af Arbeiderne sig paa
Knæ og bad om hans Velsignelse.

Men den hellige

Fader buskede, i den Grad at være incognito, at
20*

1826.
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han anstillede sig, som om han Intet mærkede, for
dybede sig i Beskuelsen af det lille Basrelief, Kjær-

lighedens A ldere, hvilket tilsyneladende mest tildrog
sig hans Opmærksomhed.
I Aaret 1826 var Thorvaldsen især beskæftiget
med Udførelsen

af de

sidstanförte Arbeider og

iblandt disse fortrinligen med Modellen til den colossale Hest til Moraimentet over F yrst Poniatowsky.
D et skete i

dette Aar,

at Improvisatrieen,

Rosa Taddei, ofFentligen lod sig höre i Rom. Iblandt
de udtrukne Opgaver, som hieve hende givne, var
ogsaa den: / progressi della scultura.

Thorvaldsen

var nærværende og blev kjendt af Digterinden.

I

Sangens Flugt greb hun denne Omstændighed og
besang ham med en saadan Varme og i saa stærke
Udtryk — hun kaldte ham f. Ex. ßglio di B io — at
det vakte Italienernes Mishag, og neppe skulde hun
have undgaaet lydelige Yttringer heraf, dersom hun
ikke, mærkende sit Misgreb, havde endt m ed den
Erklæring, at vel havde Danmark givet ham Livet,
m en Italien havde dog skjenket ham K unsten“®).
I Martsmaaned d. A. blev han optaget som

Socio della Reale Academia delle belle årti di Turino
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og den IS'*® Juli som Medlem af det Kongelige Aka
demie for de bildende Kunster i Antwerpen.
Allerede i Aaret 1825 havde vor Kunstner fra
München modtaget Bestilling paa Figurerne til et
Gravmonument over den afdode Fyrste, Eugen, Her
tugen a f Leuchtenberg.
Architecten, G eheim e-O her-Baurath Leo von
Klenze havde, foranlediget ved de Forhold, hvori
han havde staaet til den Forevigede, overtaget An
ordningen af dette Mindesmærke, og Hertuginden,
paa hvis Bekostning det skulde udfores, havde
skjenket det hende forelagte Udkast sit Bifald.
Monumentet skulde fremstille Fyrsten, som
foran Gravens D o r, hvor han har nedlagt alle Teg
nene paa denne Verdens Magt og Höihed, over
rækker Historiens Musa det sidste Smykke, den
vundne Krands.
Udførelsen af dette Monuments architectoniske
Deel overtog Hr. von Klenze, og ihenseende til de
tilhorende Sculpturværker henvendte Man sig til
Thorvaldsen.
Havde det været vor Kunstner overdraget, af
sin egen, rige Aand at fremkalde Ideen til dette
M onum ent, og havde Architecten rækket ham Haan-

158
den til dets Udførelse, istedetfor at det her skete
omvendt, saa kan Man vel antage, at, om ikke den
samme, saa dog en anden skjon Tanke ved denne
Ledighed var fremtraadt i et Værk, som ved en in
derligere Harmonie mellem begge Kunstneres Frem 
bringelser, havde undgaaet den Daddel, dette Mo
nument i sin Heelhed, ved Fuldendelsen har maattet friste.
Dette synes Tliorvaldsen strax at have foelt,
og han kunde derfor i Begyndelsen ikke gaae ind
i Architectens Plan.

Imidlertid gjorde han sine Ind

vendinger, og efterat de af ham foreslaaede Foran
dringer vare bievne antagne, overtog han Bestillin
gen, og Contracten afsluttedes samme Aar under
en Betingelse, som i sin Aarsag og-Folge var ham
lige smigrende, nemlig, at han, som endnu aldrig
havde været i M ünchen, skulde overvære Afdæk
ningen af det opstillede M onument, eller for sin
Udeblivelse böde med en Afkortning af 6000 fl. i den
fastsatte Betaling.
Efterat Kunstneren til sin Veiledning ihenseende
til Hovedstatuens Portraitliighed havde modtaget ad
skillige Malerier og en over den Afdodes Ansigt ta-
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gen Gipsmaske, begyndte han Arbeidet og fuldendte
Modellerne i Aaret 1827.

18§7.

Portraitstalue af Eugen , Hertug
af Leuchteuberg,

Tab. CLIV.

(9 Fod)

Det ædle Hoved, lidet sænket tilhbire, bærer
Udtrykket af den ydmyge Erkjendelse, at verdslig
Æ re er forkrænkelig, og at Hjertets stille Fred overgaaer al jordisk Magt og Anseelse.

I dette Udtryk

hviler den venstre Haand paa Hjertet, medens den
udstrakte hbire overgiver Historiens Musa den vundne
Krands.

Over en opgjordet T unica, som lader den

hoire Side af Brystet ubedækket, er Overgevandtet
kastet saaledes, at det hængende paa begge Skuldre
bedækker Ryggen.

Sværdet hænger ham endnu ved

Siden, men Hjelmen, Pandseret og Feldtherrestaven
ere henstillede bagved hans Fodder, ved hvilke
Gjenstande Statuen er understottet.

Historiens Musa
,

Tab. CLV.

(6 Fod)

er fremstillet siddende paa en antik Stoel, over hvil
ken er bredet Huden af et Vildsviin.

Stottet imod
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Knæet holder hun i sin venstre Haand en Tavle,
hvorpaa h u n , med GriiFelen er i Begreb med at
optegne Heltens Bedrift.

Over en , ved et Belte

samlet, Tunika, hviler Overgevandtet fra venstre
Skulder ned over Skjodet.
Svarende til den siddende Musa, som efter
den opgivne Idee skulde have modtaget Krandsen
af Heltens Haand, har vor Kunstner uopfordret
fremstillet den skjonne Gruppe af

Tab, CLVX.

Livets og Dodens Genier.
(6 Fod)

Livets Genius stdtter sig, med Blikket fortrøst
ningsfuldt mod det Hdie, til D odens, som rolig,
men dog med Deeltagelse, holder den yngre Broder
i sin kraftigere Arm.

Begge ere de bevingede, men

den Yngeres Vingepar antyder Livets svagere og
usikkrere Flugt i Modsætning til Dodens.

Den for

stes Hoved er smykket med en Krands af Immorteller, i den andens Haar er indflettet den slummerhringende Valmue.

I Livets Haand brænder endnu

den opadvendte Fakkel, i Dodens Haand er den
nedadvendt og snart slukket imod Jorden ”®).
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Disse tre Sculpturværker til Monumentet over
Hertugen a f Leuchtenberg fuldendtes i Marmor i
Aaret 1829 og ankom samme Aar til M ünchen, hvor
Stedet, som skulde modtage dem , i St. Michaels
Hoikirke, blev forsynet med de architectoniske Om
givelser, i Overeensstemmelse med den nævnte Idee.
Disse architectoniske Omgivelser

bestaae i

en, omtrent 6 Fod höi, 15 Fod bred og 6 Fod
fremspringende. Sokkel, som Basis for hele Monu
mentet.

Fra denne reistes op til Muren bagved et

Portal af tvende korintiske Pilastre med en, for
oven smallere, D o r, som tænkes at fore ind til Dodens Boliger.

Over Dören er anbragt den Afdodes

Valgsprog: Honneur et fidélité.

Portalets Krands-

gesims er smykket med Palmetter og Ranker, i hvis
Midte Korset hæver sig ud af det sammenslyngede
IHSV.

Monumentets Basis er foran Dören forhöiet

ved en Plinthe, hvorpaa Hertugens Statue er stillet,
saaledes at den vender Ryggen imod Gravdören.
Paa höire Side er Historiens M usa stillet, udadvendt
mod Beskueren; paa venstre Side den nævnte Gruppe.
Paa Monumentets Fodstykke er anbragt en Tavle,
som bæres af to svævende Genier, med fölgende
Indskrift:
21
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Heic placide ossa cubant
Eugenü Napoleonis
Regis Italiae vices quondam gerentis
Nat. Lutet. Parisior. D. III. Sept. MDCCLXXXI.
Def. Monachü D. XXL Febr. MDCCCXXIV.
Monumentum posuit vidua moerens
Amalia Augusta
Maximil. Jos. Bav. Regis filia.

Ifölge sit givne Lofte begav Thorvaldsen sig
paa Reisen til München i de forste Dage af Aaret
1830 for at overvære Monumentets Afdækning og
blev der ved sin Ankomst, som under hele sit Op
hold i denne Kunstnerstad, hædret af sin kongelige
Ven og af sine mange Kunstbrodre og Beundrere
med en Udmærkelse, som vel er bleven faa Kunst
nere tildeel, medens de endnu levede.
Ved hans Ankomst, den 14^® Februar, var det
Architectoniske fuldendt, og Statuerne forelöbigen
henstillede paa deres Sokler; men Afdækningen, som
var berammet tU den 20'*®— Dagen for Hertugens
Dodsdag — blev efter vor Kunstners Begjæring ud
sat, fordi h an , ved at see sine Arbeider i For
bindelse med de architectoniske Omgivelser, fandt
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sig foranlediget til endnu at foretage nogle Forandrin
ger, ihenseende til Anordningen af Statuerne.
Afdækningen udsattes derfor indtil den 12‘*
Marts; men hvad der stddte vor Kunstner selv i
denne Sammenstilling af hans Arbeider med den
forefundne, architectoniske Anordning, og hvad
der senere ikke undgik Daddel hos endeel af Be
skuerne, dette laae dybere grundet, end at det saaledes i det Væsentlige skulde kunne forandres
Det er allerede i det foregaaende nævnet, at
TJwjvaldsen i dette Aar fuldførte de tvende Figurer
til Pavemonumentet, Sapientia coelesta og Fortitudo
divina, og foruden disse ogsaa Modellen i fuld
Størrelse til Fyrst Poniaiowsky’s Heststatue.
^

Endvidere fremtog han i dette Aar den lille

Skizze til en

Portraitstatue af Prindsesse
Caroline Amalia^
som han i Aaret 1821, under denne Fyrstindes Op
hold i Rom , havde modelleret, og udfdrte derefter
Modellen til en Statue i naturlig Størrelse.
21*

Tab. CLVn.
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Denne Portraitstatue er fremstillet i et moderne
Costume, som Kunstneren har givet antik Skjonhed.
Den lidet hævede, hoire Haand lofter Overgevand
tet om Ryggen over den hoire Skulder, medens
den venstre holder Gevandtets anden Flig.

Statuen

er ikke udmærket ved noget fyrsteligt Smykke, og
Kunstneren har ikke haft noget andet Middel be
hov, end den Skjonhed og det Udtryk af Sjælens
Hoihed, som Naturen her gav ham at opfatte ved
sin Kunst.
Ved i det foregaaende at omtale en Statue,
Daabens Engel, er det nævnet, at K unstneren, ikke
ganske tilfi’eds med Fremstillingen, paa denne Tid
valgte at udfore denne samme Idee under Bil
ledet af

Tab. CLVIII.

,

Daabens knælende Engel.
Man har anfdrt som Grunden hertil, at han
selv skal have fundet nogen Liighed imellem sit
Værk og en Behandling af Vievandskar, som under
tiden findes ved Indgangen til catholske K irker;
men antageligere synes det imidlertid at være;, at
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han under Skizzeringen til den staaende Engel, er
bleven opmærksom paa, at den samme Idee, med
ikke mindre Skjönhed kunde fremstilles under Bil
ledet af en knælende Engel, og at han derfor se
nere, da Lord Lucan meldte sig som Kiöber til den
forste, forandrede sin Plan med Hensyn til Statuens
Bestemmelse, og fulgte nu sin Lyst til ogsaa at
fremstille sin Idee paa nye under et forandret
Motiv.
Han valgte saaledes at fremstille den samme
Engel knælende, holdende den store Concha mel
lem sine fremstrakte Arme paa det höire Knæ.
Klædningen er, paa en liden Forandring ved Under
gevandtet næ r,

den samme

som ved h in ,

og

Hovedets Smykke, som paa den forste var en
Krands af mindre Vaarblomster, er her en Krands af
Roser.
Muligen er dette Arbeide bestemt til, udfort i
Marmor, at opfylde de glædelige Forventninger, som
dets Forgjænger allerede havde opvakt i Kunstne
rens Födebye.
Iblandt de Æresbevisninger, Thorvaldsen i dette
Aar modtog fra sine hoie Beundrere, nævnes især-
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deleshed, at han under 20^® September heæredes af
Hans Majestæt, Kongen af Sardinien, med en Soli

t

taire-Ring og udnævnedes under 2^®" Februar i en
egenhændig Skrivelse fra Hans Majestæt, Kongen af
W iirtem berg, til Commandeur af den W iirtem bergske Krone.

Anmærkninger.
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1) D enne Indstyrtning beröres omstændeligere i det Folgende,
vid. p. 81. Anm. 77.

2) H orm ayrs Archip f .
No. 116. p. 608.

G esch.,

Geogr. u. Statistik.

1823,

3) M orgenblatt. 1814. No. 140. p. 558.
4) Det er Forf. meddeelt, at disse Portraiter ere modellerede
efter Hukommelsen.

Tidligere har Thorpaldsen udfort begge i tvende

Buster, af hvilke Kunstakademiet i Kiöbenhavn eier Alstobninger.
5) M orgenblatt. 1815. No. 248.

En antik Behandling af det

samme Emne findes i Capaceppi, R accolta d i ant. statue etc. T . III.
tab. 29.
6) Outline engrapings a n d descriptions o f the W obu rn A bbey
marbles. 1822. No. 42. cfr. Tiib. K u nstblatt. 1824. No. 43 p. 171.

7) vide Tab. V .

8)

t

M orgenblatt. 1815. No. 248.

L itt. B lä tte r der Börsenhalle.

1827. No. 192. p. 365. cfir. M us. Cap. IV. tab. 4.
9) Outline engrapings a n d descriptions o f the W^oburn A bbey
marbles. No. 31 ¿C 32.

Tub. K unstbl,

1824. No. 43. p. 170. Ibid.

1820. No. 49. p. 196.

10)

H esiod. Theog. v. 748-52 og Pausanias. lib. V. cap. XVIII

i Beskrivelsen af Cypselus’s Kiste.

11)

M o ritz, Götterlehre,

12)

Zoegas L eben pon W elcher. II. p. 285-86.

tab. 45.
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13) Tiih. K unstblatt. 1825. No. 52. p. 206.
14) H eller, W ochentl. Kunstnachrichten. 1825. Beilage No. 32.
15) Mærkeligen især N a tte n , skaaret i en ypperlig Pietro duro
af omtrent 3 Tommers Gjennemsnit af P istrin i i Rom.
16) Referenten i A thene 1817. II. p. 541 beretter, at en Kunst
ner (?) har solgt i Glaspaster, eller Aftryk deraf, mere end 200 Efter
ligninger af disse Compositioner. — Et saadant Antal kan Man vistnok
antage, at der aarligen afsættes.
17) IHorgenhlatt. 1815. No. 248. p. 992.
18) F u esly, A llg . KUnstlerlexicon. p. 1872.
19) See Tome I. p. 64. Anm. 120.

20)

cfr. M or i . Statue e bass. tab. 16.

21) Den forste Behandling findes beskreven af Fr. Brun i A thene
1815. IV. p. 21; den sidste i N e w M onthly M agazin e. 1827. I. c.
[L itt. B lä tte r der B ö rse n -H a lle . 1827. No. 192. p. 365), hvor Ref.

sammenligner denne Statue med Canooa’s Hebe.
22) I Tul). K unstblatt. 1822. No. 17. p. 66 Anm. berettes, at
denne Hebe tilligemed Thorualdsens Merkur nyligen er kjöbt af den
engelske Banquier, A lex. B a rrin g , for 5500 Seudi.
23) Under Hs. Kongel. Höibeds Ophold i Italien (1819-20) be
hagede det Hoisamme, at overdrage Broncearbeiderne Jollage og H oßgarten, at udfore i forgyldt Bronce et Taffelservice efter endeel af Thor
valdsens Arbeider.
ku r, H yrdedrengen ,

Hertil valgtes Gruppen Gratierne og Statuerne M er
V enus, D andserin den , A m o r trium phans, M ars,

A don is, la so n . H ebe og Teneranis Statue Psyche.

Modellerne udfortes

i Thorvaldsens Studio og under hans Tilsyn.
24) See Tome I. p. 60.
25) Ifblge en Privatskrivelse fra Hs. Excell. Gebeime-Conferentsraad v. Schubarth.
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26)

Om denne Restauration yttrer Fr. Schlegel sig {Schriften.

W ien , 1825. T. X. p. 234) saaledes: — ’’einer der ersten Prüfsteine
und Beweise der Meisterschaft in der Kunst bleibt es, die Antike er
gänzen zu können, welches, wenn es so vollkommen geschieht, wie
Michel Angelo den berühmten Faun, oder zu unserer Zeit Thorwaldsen die aeginetischen Figuren, ergänzt hat, schon allein Erstaunen er
regt und der höchsten Bewunderung werth ist.”

Om samme Gjen-

stand siger Speth, D ie K u nst in Italien III. p. 225: ’’Die Restauration
ward Thorwaldsen anvertraut.
können.

Die W ahl hätte nicht glücklicher seyn

Ihr verdanken wir einen grossen Theil des hohen Genusses,

den diese Bildwerke in ihrem jetzigen Zustande der Betrachtung ge
währen.

Ueberall giebt sich in der Wiederherstellung eine tiefe Ein

sicht in der Styl und Charakter der aeginetischen Kunst zu erkennen,
in welchem der Künstler die fehlenden T h eile, selbst mit verführeri
scher Nachahmung der Verwitterung des Steines, ergänzt, die vor
handenen aber so täuschend angesetzt h a t, dass selbst ein geübtes
Auge die Fugen kaum bemerken dürfte.”

I K unstblatt. 1821. No. 89.

p. 353, siger Dr. Schorn: ”Da die Statuen sehr gleichartig sind, und
viele einzelne Bruchstücke sich vorgefunden hatten, so war das Ge
schäft nicht so schwierig, und von einem Meister, wie Thorwaldsen,
konnte man erwarten, dass er sich vollkommen in den Charakter des
gegebenen Styls versetzen würde. — Die einzeln gefundenen Köpfe
und Gliedmaszen sind den vorhandenen Statuen glücklich angepasst,
die neu gearbeiteten, einige Arme ausgenommen, welche in den Ab
güssen, vielleicht durch ein Versehen beym Formen, etwas zu kurz er
scheinen, im angemessenen Charakter und mit vieler Sorgfalt gearbei
te t, und selbst das Zerfressene des alten Marmors ist, wo es nöthig
war, daran nachgeahmt.

Vorzügliche Bewunderung aber verdient die

glückliche und geniale AufSndung der Stellungen und Bewegungen.
So war die Lage des Verwundeten mit den Beinschienen so schwer zu
erkennen, dass er in seinem verstümmelten Zustand unter die vor
schreitenden Krieger gezählt wurde, und es gehörte ein scharfer Blick
und grosse Verständniss der Bewegungen dazu, um diese ursprüngliche
Stellung herauszufmden.

Auch an den Händen des hogenschiessenden

Herkules ist vortrefilich das Ahschnellen des Pfeiles ausgedrükt, dessen
Flug der Blick des Löw'enbehelmten zu verfolgen scheint.”
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27) Tub. K unstblatt. 1821. No. 36. p. 141.
28) H orm ayrs A rch iu f . G esch., Geogr. u n d S tatistik.
No. 127-28. p. 508.

1821.

29) TYib. K unstblatt. 1825. No. 52. p. 206 bemærker: "Der
Ganymed ist ein noch unreifer Knabe von zarter und noch unentwickel
ten Formen, schön in dieser Eigenthümlichkeit, aber eben ihrentwegen
als Ganymedes, der durch die FüDe seiner aufgeblühten Jugend in den
griechischen Olympos aufgenommen w urde, ungedenkbar, und statt
durch seine Natur, ist er nur durch äussere Zeichen zu erkennen.”
30) Feldborg anförer i D en m ark delin. I. 33, at denne Statue
er udfört for en Baron u. H a h n ; men ifolge en senere modtagen Be
rigtigelse fra Kunstneren selv, synes den endnu at være uden Be
stemmelse.
31) Man sammenligne (vide Canoua’s W e rk e von Latouche.)
Canoua’s Psyche (1789) med Thorvaldsens (1811.)
—

Basr. A chilles og B riseis (1790) med Th’s. (1803.)

—

Basr. C aritas (1795) med Th’s. (1810.)

—

Gruppe A m o r og Psyche (1797) med Th’s. (1804.)

—
—

Statue Perseus (1800) med Th’s. Jason. (1800.)
— H ebe (1801) med Th’s. (1806.)

—

Venus V ictrix (1805) med Th’s. (1805.)

—

D andserinderne (1805-1809) med Th’s. (1816).

—

Gruppen G ratierne (1814) med Th’s. (1819.)

■
—

E n lille A m or v e d en liggende N ym phe (1815) med

Th’s.

lille A m o r ve d Gruppen Gratierne.

32) Ifdlge en Beretning fra Rom. {Athene. 1817. II. p. 539.)
33) H orm ayrs A rch iv ß i r
No. 116. p. 608.

ije sc h .

,

Geogr. u. S ta tist.

1823.

34) N ew M onthly M agazine. 1827. 1. c. {L itt. B lä tte r der B ö r
senhalle. 1827. No. 192. p. 364), hvor Ref. tilfoier, at Thorvaldsen,

af hvem han har hört disse nærmere Omstændigheder, tilstod, at Dig
teren, som ved denne Adfærd syntes at ville gjöre et usædvanligt Ind-
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tryk paa vor Kunstner og indgyde ham et hoit Begreb om sin Charakteer, ikke forfeilede Hensigten. Ihenseende til Busten synes Referen
ten ikke synderlig tilfredsstillet. Senere benyttet ved Byrons Portraitstatue udfort i Aaret 1830.
35} J. G. p. Q uan dt, E n tw u rf zu einer Geschichte der K upferStecherkunst. Leipz. 1826. p. 280.

36)

1 A llg . Preuss. S ta a ts-Z e itu n g . 1831. No. 172. p. 1088,

findes en Anmeldelse af dette Kunstværk, betitlet; D ie Statue der
H offnung von Thorvaldsen.

P’orfatteren JE. bemærker deri Folgende

med Hensyn til denne Statues Oprindelse og Udforelse: ’’Die Veran
lassung zu diesem W erke, welches die letzte hiesige Kunstausstellung
zierte, gaben die beiden Statuen der H offnung, w elche, mit den aeginetischen Bildwerken gefunden, wahrscheinlich einst die Spitzen des
vorderen und hinteren Giebels des Tempels schmückten, zu welchem
alle jene Werke ursprünglich gehört hatten, und bekanntlich mit den
selben von S. Majestät dem König Ludwig von Baiern käuflich erwor
ben und Thorvaldsen zur Restauration übergeben wurden.

Der Künst

ler stellte sich nun die Aufgabe, die Motive, welche er in den Statuen
vorfand, die von ziemlich roher Arbeit uml sehr kurze Proportionen,
in allen Theilen aber, namentlich auch in den Gesichtern, von streng
conventionellem Styl sind, in einem Werke wiederzugeben, welches
alle Anforderungen, die man von der Kunst auf der Höhe ihrer freien
Ausbildung verlangt, vollständig Genüge leistet. So entstand denn jene
jugendliche, weibliche Gestalt von edlen, schlanken Proportionen, die
mit dem rechten Fusse mässig vorschreitend, in der rechten Hand eine
Blumenknospe hält, während sie mit der Linken das in feine und zier
liche Falten gelegte Gewand ein wenig emporheht, und deren edle,
höchst regelmässige Gesichtszüge ruhige Erwartung ausdrücken.

Ob

schon wir nun hier eine schöne und liebliche Ausbildung der starren
Vorbilder finden, hat der Künstler dessenungeachtet das Conventionelle,
Geradlinigte, Gehaltene derselben, worin eine ganz eigenthümliche
Würde und Feier liegt, und welches auch in allen sicheren Vorstel
lungen der Hoffnung aus dem Alterthum, selbst aus den Zeiten der
Römischen Kaiser, angetroffen wird, mit gutem Bedacht heibehalten
und nur mit dem feinsten Stylgefühl modiflcirt.”
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37) Tiih. Kunstblatt. 1820. No. 80. p. 317.
38) I L itt. B lä tte r der Börsenhalle. 1827. No. 192. p. 365 be
nævnes denne Gjenstand en næsten moden Granat, med det Tilföiende:
"Thorwaldsen hatte die Absicht die Granade mit dem Lotus zu ver
tauschen: das wäre eine Vervollkommnung gewesen, die die Originalität
des Gedankens vollendet hatte.

Der Lotus var das Sinnbild des Nils,

und der Nil drückte im höchsten Grade sichern Besitz Gewissheit und
üeberfluss aller Güter aus.

Das mähliche Aufschliessen der Blüthen-

knospe schlösse allein das W esen eines kleinen Gedichts in sich.”
Forfatteren har foretrukket den Benævnelse, som i Thorpaldsens Stu
dier var den almindeligste og som nærmest svarer til vor Kunstners
Simpelhed i at allegorisere.
39) B erliner K u n stblatt p. Toelken. 1829. p. 247.

Tüb. K unst

blatt. 1831. No. 1.

40) "Eine treue unter der Leitung des Prof. Tiech in einem
Block Carrarischen Marmors von vorzüglicher Schönheit ausgeführte
Copie bildet aber die Hauptzierde des zu Tegel unweit des Schlosses
im Garten errichteten Grabdenkmals der Frau Ministerin von H um 
boldt, zu welchem dieses W erk, durch den Umstand, dass die Ver

storbene das Original noch selbst in Rom bei Thorwaldsen bestellt hat,
noch in einer ganz besonderen Beziehung steht.

Dieses von dem Ober-

Baudirektor Schinkel entworfene Denkmal ist höchst einfach.

Es be

steht nämlich aus einer auf einem Piedestal von Schlesischem Marmor
ruhenden Jonischen Säule von 14^^ Fuss Höhe, deren Schaft aus einem
Blocke polirten Granits von vorzüglicher Schönheit, Base und Kapitäle
aber aus Carrarischem Marmor gearbeitet sind, und auf welcher sich
die Statue der Hoffnung, das Ganze krönend, erhebt.

W ie passlich

dieselbe vermöge ihrer Bedeutung für ein Grabdenkmal ist, leuchtet
ein , das Strenge, Geradlinigte, Architektonische ihres Styls macht sie
aber noch ganz besonders zur Aufstellung auf einer Säule geeignet.
Dieses Beispiel lehrt uns zugleich, wie ungemein schön eine solche
Aufstellung überhaupt ist. Bei der mässigen Höhe der Säule gehen
nämlich die einzelnen Partien der Statue für das Auge keinesweges ver
loren, während die Wirkung im Ganzen, wie sich der Marmor so
hoch und ganz frei stehend gegen den Himmel oder das Grün der

175
Bäume abhebt, von wunderbarem Reiz und ganz eigentlichem Zauber
ist.

Die Särde wird auf einer Seite von einer steinernen Bank mit

einer Lehne in der Form eines Halbkreises um geben, deren Enden
durch ein eisernes Gitter, welches das Ganze abschlieszt, verbunden
sind.”

[A llg. I ’reuss. S taats - Zeitung. 1831. No. 172. p. 1088.)

41) Tilh. K unstblatt. 1824. No. 34. p. 134.
42) Dr. M öller, B riefe aus Italien. T. II. p. 632.
43) Efter senere Meddelelser skal dette Exemplar være det samme,
som det, der tidligere var udfort for Hs. Durchl. Hertugen af Augusten
borg. cfr. Anm. 22.
44) Referenten i London M a g a z. 1823. I. p. 196 anforer et
Exemplar af denne Statue, udfort for Prindsesse E sterh a zy, hvilket,
ifdlge Kunstnerens egen M eddelelse, er urigtigt.
45) Om dette Exemplar er et af de allerede nævnte, derom er
Forf. ikke noiagtigen underrettet.
46) Fr. Schlegels Schriften. X. p. 234.

I Skrivelse fra Rom,

d. 16'le Julii 1818, berettede Billedhuggeren K eller: ’’Thorwaldsen hat
erst kürzlich eine lebensgrosse Statue vollendet, welcher nach meiner
Einsicht dcLs schönste und bedeutungsvollste W erk neuer Kunst ist.
stellt dieselbe einen Merkur v o r --------.

Es

Ich musste das bekannte und

oftgesagte wiederholen, wenn ich des Künstlers Verdienste rücksicht
lich auf Stil und Behandlung anführen w ollte, allein es verdient be
merkt zu werden, dass in dieser Statue, welche alle Verdienste des
grossen Bildhauers vereinigt, ein Ausdruck in jedem einzelnen Theile
herrscht, der alles übertrifft, was ich in dieser Art kenne, es ist kein
Glied an der Figur, das nicht deutlich die ganze Handlung ausspreche
und sich zu der zierliehsten Composition vereinigt.”

Denne Statue om

tales og roses fremdeles i L itt. B lä tte r d. Börsenhalle. 1827. No. 192.
p. 365 og i Dr. M öllers B riefe aus Italien. II. p. 631.
47) Tüh. Kunstblatt. 1830. No. 40. p. 159.
48) Molbechs Beise. III. p. 225.
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49) Tüh. K unstblatt. 1820. No. 4. p. 16.
50) I Tilb. K unstblatt. 1825. No. 52. p. 206, siges om Thorvaldsens G ratier: ’’Die Gratien haben hier die Vergleichung mit der
selben Gruppe von Canopa auszuhalten. Beide grosse Künstler er
scheinen in diesen ihren Werke nicht auf ihrer Höhe. Die Grazien
von Canoua zeigen alle Schwächen seiner Manier, Verschwimmen des
Angenehmen in das Flache, das Weichen in das Charackterlose im
Ausdruck, in der Form und in der Anordnung, und entschädigen durch
keine der Vorzüge, die seinen bessern weiblichen Bildsäulen auszeich
nen. Als hätte Thorwaldsen von Allem, was wir rügten, das Gegentheil bilden wollen, hat er seine G razien zu stattlichen Frauen mit
festen und fast rüstigen Gliedermaszen gemacht, welche sich gegen die
mittlere in der Art neigen, dass diese nöthig erachtet, den vorgescho
benen rechten Fuss auszuspannen, um die Last zu tragen und die
Gruppe zu halten. Dadurch kommt in die mittlere Gestalt eine grosse
Steifheit und Einförmigkeit der Hauptlinien, die, mit dem Ausschrei
ten des rechten Fusses verbunden, wenn man von dem Motiv absieht,

sogar die Vorstellung der Frechheit erwecken kann. ’’Aber diese Stel
lung, diese Anspannung des Fusses war nöthig, um der Gruppe Hal
tung und Festigkeit zu geben.” — Schlimm, dass sie es war, und sie
könnte, dieses zugegeben, nur als ein nöthiger Fehler erscheinen, und
dabei träte noch die Frage ein: ’’Darf zu Gunsten einer Abstraction,
dass nähmlich die angestrengte Stellung der mittlern Gestalt die Stütze,
welche die Beystehenden an ihr haben, sichtbar machen soll, die
Hauptforderung an die Grazien, die G ra zie, aufgegeben werden?” seq.
Ref. i L itt. B lä tte r der Börsenhalle. 1827. No. 192. p. 364 , siger:
’’Die Grazien überraschen durch ihren Contrast mit denen von Canopa.
Sie haben eine viel jungfräulichere Reinheit, aber sie sind minder ver
führerisch als die des italienischen Bildhauers, obgleich, um die Wahr
heit zu sagen, diese zu sehr darauf studieren, zu gefallen, und Canopa
ihnen eine Art entschiedene Coquetterie gegeben hat, die besonders
in den Händen und in den Gesichtern bemerklich ist.
Thorwaldsen
schätzt die seinigen sehr, vielleicht zu sehr und legt zu viel Wichtig
keit auf das Lob, das Fremde ihnen ertheilen. Er vergnügte mich
sehr durch das Feuer und die Naivität, mit welcher er die Schönheiten
daran bemerklich machte; der Vorzug, den man ihnen über das Werk
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seines Nebenbuhlers giebt, war ein reichhaltiges, aber gefährliches
Thema. Uebrigens sind sie in aller Hinsicht schön, und alle Theile
sind mit Sorgfalt gearbeitet.” (cfr. N e w M onthly M agazine. 1827. Febr.)
I H s. M a j. K on g L u d w ig a f B aierns JDigte. II B. p. 197 findes tvende
Histicha til Sammenligning mellem Canopas og Lhovpaldsens G ratier:

C a n o va s Grazien.
Ueppige Mädchen sin d hier die G razien, L ü stern h eit weckend:
I s t zu reizen jedoch j e die Bestim m ung der K u n st ?

T h o r v a l d s e n s Grazien.
U nverhüllt sind auch die deinigen, unverhüllend uns zeigend
H ellas C haritinnen, keusch, g ö ttlic h , in heiliger K u n st.

{Tüb. Kunstblatt. 1829. No. 53.)
paldsens Gruppe Forrangen.

Ibid. 1819. No. 7. p. 26 giver T7wr-

Ibid. 1821. No. 9. p. 36.

51) Tub. K u nstblatt. 1819. No. 7. p. 26.
52) H . Schlegels Schriften. T. X . p. 235.
1819. No. 103. p. 842.
53) Tüb. K unstblatt. 1819. No. 7. p. 26.

TKiener Zeitschrift.

Ibid. 1825. No. 52.

p. 206.
54) Jacobsens Briefe, p. 97.

M olbechs Reise. III. p. 226.

55) Bob. G lutz-B lotzheim , H andbuch f ü r Reisende in der Schweitz.
Zürich, 1823. 8. p. 303. London M agazine. 1826. June. p. 167.
56) Disse Efterretninger ere uddragne af et lidet Skrift: Ge
schichte der Entstehung des, in L u cern , den im Jahre 1792 gefallenen
Schw eizer- G a r den , errichteten D enkm als.

Luzern, 1821. 4.

57) I Hesperus pon A ndré. 1822. No. 127. p. 508 er indfort
som Berigtigelse, at dette Værk ingenlunde er af Thorvaldsen, men af
Billedhuggeren Eichorn (Ahorri) i Constanz.

Til Berigtigelse af denne

Berigtigelse henvises til Monumentet, som bærer den meget rigtige
Paaskrift: A r te A lb erti Ihorwaldsen. Opera L u ca s Ahorn.
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58) Stedet beskrives i Hesperus von A ndré.
p. 369.

Tiih. K unstblatt.

1820. No. 21. p. 84:

1822.

No. 93.

”Die Höhlung ist

44 Fuss lang, 22 hoch und lOJ- tiefj der ganze Felsen 210 Fuss breit
und 90 über den vorliegenden Wasserspiegel erhöht.”
59) Saaledes anfört ifolge Kunstnerens egen, meddeelte Erklæ
ring.

I det anfbrte Skrift: Geschichte der Entstehung etc. p. 3 , siges

derimod, at Modellen fandtes ved Udpakningen meget beskadiget og
især Lövens Hoved i mere end 50 Stykker.
60) ”W as die Ausführung betrifft, so lächelte Thorwaldsen und
schüttelte den Kopf, als er vor diesem Löwen vorüberging, und zeigte
uns mit gerechtem Stolz ein Model desselben Thieres, das er eben
nach der Natur beendigt hatte.” L itt. B lä tte r der B örsen-H alle. 1827.
No. 192. p. 366, efter N ew M onthly M a g a z. 1827. Febr. \
61) see p. 33.
62) Jacobsens B riefe über die neuesten engl. D ich ter, p. 96.
63) Hisse Optegnelser om Thorvaldsens Reise fra Rom til Kiöbenhavn grunde sig paa Meddelelser af Kunstnerens Reisefælle, Hr.
Prof. L und.
64) Blandt disse den nu afdöde Justitsraad I la s te , som senere
har meddeelt Forf. folgende: — ’’siden jeg fulgte ham til Toldboden,
veed jeg Lidet om ham, uden hvad Europa veed og destoværre endog
kun lidet af dette.

Dog saae jeg ham, da han kom til Kiöbenhavn i

1819, i fire Dage hver Dag.

Jeg fandt ham en A nden og den Samme.

Da det lykkedes os, at være bievne alene — thi der var Cour hos ham
som hos en fremmed Fyrste af stort Navn — da gik han hen til sin
Pult og tog sin Stambog frem, opslog et Blad, hvorpaa je g , for 24
eller 25 Aar siden havde skrevet et Vers til min Erindring, trykkede
taus min Haand, gik igjen til Pulten og kom tilbage med en Medaille.
’’Seer du. Broder!” sagde han, ’’nogle Kunstvenner i Rom, som gjorde
formeget af m ig , lode denne Medaille slaae; jeg har medbragt fire
Exemplarer; deraf giver jeg dig det ene, det er kun i Bronce; jeg
har faaet eet i Guld, men det giver jeg dig ikke: du kunde let — firygter jeg — over Metallet glemme Manden!”
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65) Denne Sang var digtet af nuværende Professor ved Soroe
Akademie, Hr. Chr. W ü ster.

66) Denne skjönne Tale er opbevaret ved af Digteren at være
senere udgivet særskilt.
67) Iblandt disse Sange henvises især til O ehlenschlägers, al
trykt i hans D ig te . Khhvn. 1823. II. p. 307 og til Hr. Dr. Prof. med.
O. B an gs Thor og Thorpaldsen, som Forfatteren, med Digterens Til
ladelse, gjor sig en Glæde af her at opbevare.
Om A s a - T h o r og om hans H ammer
Q uad mangen en Hedenolds Skjald,
Mens H ornet blandt H elte med Skrammer
Gik rundt i den fe s tlig e H a l.
V el Guldhorn og Kæmper ei findes.
D og D ruer og M æ nd end i Nord,
Og h va d , som er v el væ rd a t mindes.
E n H a m m e r-G u d , trods nogen T h o r !
Skjondt H immelboer, siges den H erre
K nap h in Side Elben bekjendt.
Og d e t, som fo r ham end er værre.
F orlæ ngst er hans Gude - R y endt.
D en anden v i har ved vor Side,
H ans N avn er ei D ig t eller Drom,
M od H im len hans H æ der v il skride,
U standset a f Sekiernes Ström,
Greb T h o r ti l sin vældige Hammer,
D a knused han Jetternes K logt,
I Spoeret g ik Manddrab og Jammer,
Selv Guderne bæved a f F r y g t;
Om H am ren i T h o r v a l d s e n s H ænder
Sig flokker den himmelske H æ r,
Og studsende H ellas gjenkjender
I Stenen s it L iv og sin Færd.
E n g a n g , lyder Sagnet om Guden,
T il fremm ede L a n d han drog hen.
H jem vendte han Miolner foruden,
Og borte var K ra fte n med dens
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lÅ s t Hamren a f T h o r v a i d s e n s G jemme!
D a fje rn e r el K unstnerens M aal;
T hi finder han ude og hjemme
I Aanden det skabende Staal,
Kor T h o r v a l d s e n ogsaa nedstammer
F ra dem , som lod A sa - Thors Bud,
Men bedre han bruger sin Hammer,
B nd fo rd u m den himmelske G u d !
T h i tom te et Guldhorn de Fædre
T il Æ re fo r knusende Thor,
D et bor sig vel Sønnerne hædre
D en skabende K unstner i N o rd !

68)

Tiib. K unstblatt.

—

1820. No. 14. p. 54.

69) En omstændelig Beskrivelse af dette Basrelief har Fru Fred.
Brun meddeelt i Tiib. K u nstblatt.

1820. No. 14. p. 53.

70) Beskrevet af Fru Fred. B run i Tub. Kunstblatt.

1820.

No. 48. p. 190.
71) Et lignende Træk er sildigere meddeelt Forf. om Thorvald
sen i hans yngere Dage.

Han havde nemlig tidligere arbeidet hos

Billedhugger W illeru p i Kiobenhavn, som , da Reisen var forhaanden,
anmodede ham om at efterlade et lille Arbeide til Erindring.

Thor

valdsen taug og lovede Intet, men ’cfterat han var borte, fandtes en

Kasse med Udskrift til W illeru p , og, da den aahnedes fandtes det, at
han havde efterladt en Buste af sin gamle V en, hvilken han, ham uaf
vidende, havde udfort.
7 2) Simon Christian Fhntoppidan. Denne unge, meget lovende
Kunstner dode 1822 i Februar i Hospitalet della croce i Neapel til
stort Tab for Kunsten og det Akademie, som havde sat sjeldne For
ventninger til hans Udvikling paa Reisen.

Det er paa en . Forfatteren

meddeelt. Udskrift af denne Kunstners Breve til Hjemmet, at de anforte

Optegnelser om

Thorvaldsens Reise fra Kiobenhavn til Rom

stotte sig.
73)

Et Værtshuus, to Miil fra Rom, hvorhen de bortreisende

Kunstnere oftest folges af de nærmeste Venner.
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74) Kivhenhapns Shüderie.

1820. No. 83 meddeler en udfor

ligere Beskrivelse over denne Kunstnerfest.
75)

Tiib. K u nstblatt.

182). No. 37. p. 148, beretter, at Re-

gjeringen her benyttede Thorpaldsens Mode med BiUedliuggeren L a n din i fra Carrara, for at overdrage sidstnævnte Kunstner Udforelsen af
fire Lover i Steen, hvilke skulde opreises ved begge Indgangene til
den store Gaard i det kongelige Palais.
7 6) H orniayrs A rchip, 1821. No. 30. p. 120. Ibid. No. 6465. p. 259.

Tub. K u nstblatt.

1821. No. 13. p. 52.

Ibid. No. 17.

p. 68.
7 7) Forfatteren har til nærmere Oplysning om denne Begiven

hed modtaget folgende Meddelelse af Hr. Professor Freund, som var
tilstede strax efter Indstyrtningen og tog en Hovedandeel i de, til nogle
af Statuernes Redning, trufne Foranstaltninger.
Den hele Grund, hvorpaa Thorpaldsens Studier ere opfbrte, til
horer Familien B arberin i, af hvem Kunstneren har den i Leie. De
derpaa opforte Bygninger, som senere indrettedes til Studier, vare oprindeligen Staldbygninger, Vadskerhuse og deslige, hörende til det
ovenfor liggende Pallads. Da en af disse Bygninger skulde indrettes
til Studio, fandtes det, at Husets nederste Stokværk, ved Aarhundredei’s
overdyngede Gruusmasser, laae ligesom nedsjunken under Jordens
Overflade, og endvidere at der nedenunder den halve Deel af dette
Stokværk var en langagtig Hvælving af antik Substruction, hvilken end
og i Mands Minde var af Beboerne bleven benyttet som Kjelder.
Disse to Rum skulde nu opfyldes med Gruus, for at Studiets Gulv kunde
blive lige med Jordens nuværende Overflade. Men for at spare Op
fyldningen af den underste Hvælving, tillukkede Man denne Aabning,
som kun var paa den ene Side, med Bræder, og udfyldte kun det
ovenover værende forste Stokværk. Paa denne Grund blev nu Studiets
Gulv lagt; men da, efter nogle Aar, de Bræder, som adskilte den
tomme Hvælving fra det med löst Gruus opfyldte Rum, vare raadnede,
styrtede Gruset igjennem Aabningen, og Studiets Gulv tiibte fra denne
Side al Understöttelse og sank med de derpaa staaende Statuer, H yrde
drengen og Am or. Da denne Hændelse indtraf, var Ingen tilstede i
Studiet. Det var just en Billedhuggerfest, dei quattro coronati, som
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havde bortkaldt alle Arbeiderne, og kun Freund og Tenerani vare i
Nærheden.

Denne sidstnævnte havde netop været i Studiet og beordret

en Opvarter at reengjore nogle stovede Statuer, og da Karlen i dette
Ærinde vender tilbage, finder han Forstyrrelsen skeet, medens han
havde været iraværende. I det fdrste Oieblik troede de Tililende, at
Hændelsen var fremkaldt ved et Jordskjelvj imidlertid blev Man snart
opmærksom paa, at Gruset, som lidt efter lidt sank igjennem Aabningen, endnu var i Bevægelse, og altsaa Faren end ikke forbi, men
at Man maatte befrygte, at naar Gulvet paa flere Steder berovedes den
Grund, hvorpaa det hvilede, vilde ogsaa det Ovrige snart synke.

Det

var derfor kun ved Aandsnærværelse, at de ovrige Statuer, som tyngede
paa Gulvet, kunde reddes, idet Man hurtigen besluttede, at lægge Stiger
og Bjelker tvert henover Gulvet, fra den ene Muur til den anden, og
over dette sikkrere Underlag at henvælte de storre Statuer, som ikke i
Hast kunde flyttes. cfr. Tiih. K unstblatt. 1820. No. 104. p. 416.
liesperu s fon A n dré. 28. Beilage 9. p. 58.

78) 1 Fiano feiredes denne hans Tilbagekomst d. 28'!« Decbr.
om Aftenen af et stort Antal Kunstnere, hvilken Fest forskjonnedes ved
Nærværelsen af Hans Kongelige Hoihed, Prinds Christian Frederik af
Danmark.
7 9)

H orm ayrs A rch w .

65. p. 259. Tiih. K unsthlatt.
1822. No. 5.
80)

1821. No.30. p. 120.
1821. No. 13. p. 52.

The London M agazine.

1822.

Ihid. No. 64N y t A ftenblad.

I. p. 196.

81) The London M a g a zin e 1. o. siger, at han fuldendte Model
len i fem D age, hvilket er aldeles urigtigt.
82)

H orm ayrs A rchiu.

1821.
1825. No. 23.

Kunsthlatt.

No. 62.

83) Tiib. K unstblatt.
84)

1821.
p. 248.

No. 127 - 128.

p. 507.

Tiib.

H ellers wbchentl. Kunstnachr.

1821. No. 89. p. 354.

I H orm ayrs Archiu. 1821.

No. 127 -28.

p. 508, siges:

Nem esis og Freden, hvilket sidste, ilblge Kunstnerens egen Meddelelse,

er urigtigt.

183
85) I Hellers w'àcJientl. Kunstnachrichten. 1825. No. 23 siges,
at den Love, Kunstneren modellerede i Aaret 1825 efter Naturen, var
bestemt til dette Monument, hvilket er urigtigt; vide p. 154.
86) I H orm ayrs H rch h \

1821. No. 64-65. p. 259, siges, at

Busten skulde udfores efter tvende fra W ien (?) medbragte Gipsmasker,
cfr. Dr. M ollers B riefe aus Italien. II. p. 631.
87)

Hih. K unstblatt,
1822.

No. 17. p. 66.

H orm ayrs A r -

chip. 1822. No. 2. p. 10.

88) I Tub. K u nstblatt, 1822. No. 17. p. 66, siges desangaaende:
"Hier muss vor allen Dingen seine kolosale etwa 12 Fuss hohe Chri
stus-Statue genannt werden, wovon er sechs kleinere und grössere Mo
delle gemacht hatte, ehe er sich zufrieden fühlte, und wovon die er
stem zeigen, wie sehr er anfänglich selbst in der Idee von dem ent
fernt war, was er nun ins Grosse ausgeführt hat; dieses lezte Model
aber ühertrifft nun an W ürde und Majestät fast alles, was mir seit der
besten Zeit der christlichen Sculptur in diesem höchsten Vorwurf für
die bildende Kunst bekannt ist. seq.”
89) Det er fortalt, at Thorvaldsen, fuldt paaklædt for at begive
sig til et Middagsselskab, i sit Studio ventede E n, som skulde folge
med ham.

Ved dennes Ankomst faldt Talen paa den hosstaaende

Skizze, hvor begge Armene dengang vare hævede.

En Yttring foran

ledigede vor Kunstner til pludseligen at böie begge Armenes Stilling
nedad, og ved at see denne Forandring skal han have udbrudt: ”Nu
har jeg det! Saaledes skal det være!”
90) Den findes fremdeles omtalt og bedömt i L itt. B lä tte r der
1827. No. 193. p. 37 3. London M agazine. 1822. Sept.

Börsen-H alle.

p 288. Tub. K u nstblatt. 1822. No. 17. p. 66.
p. 73. Ibid. 1830. No. 40-42.
91)

Tüb. K u nstblatt.

Ibid. 1825. No. 19.

1820. No. 72. p. 287 , siger feilagtigen,

at denne Composition skulde fremstilles som Basrelief. Den samme
Feil findes gjentaget i N eiv M onthly M agazine. {L itt. B lä tte r der B ör
sen -H alle. 1827. No. 193. p. 373.)
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92) Aldeles urigtigt berettes i Dr, M ollers B riefe aus Italien.
II. p. 632, at disse Arbeider ere bestilte til en Kirke i Moskau.
93) Til denne Kirkes Alter havde allerede Historiemaleren,
Prof. L u n d , modtaget Bestilling paa en Altertavle.
94) T7ioroaldsen overtog Bestillingen'— saaledes har han selv er
klæret — imod at Freund skulde udfore fire Evangelister til Slotskirkens
Peristyl, cfr. T?iih. Kunstblatt. 1820. No. 26. p. 103.
95) Tuh. Kunstblatt.

1821. No. 91, p. 364.

Ibid. 1822. No,

7, p . 27.
96) Disse tvende Statuer findes beskrevne og bedømte af Dr.
1822. No. 17.

Schorn i Tiib. K u nstblatt. 1824. No. 35. p. 137. Ibid.

p. 66. Ibid.

1830. No. 42. p. 166.

97) H orm ayrs .Archip. 1822. No. 2. p. 10.
1824. No. 34. p. 133.

Tiib. K unstblatt.

A tterboom s Brev i Suea. III. p. 192.

98) Ifolge Bestillingen skulde disse Apostelstatuer udfores i en
'^bestemt Høide, for at kunne indsættes i Nitscher. Dette synes imid
lertid, og vistnok med Grund, at have mishaget vor Kunstner, saale
des som det ogsaa med Rette beklagedes i Tiib. K u nstblatt. 1820. No.
28. Ibid. No. 7 2. Ibid. 1822. No. 17. p. 66. Men da Statuerne
ankom til Kiøbenhavn, fandtes de, ved en Misforstaaelse at være for
høie, hvorfor de, efter at Nitscherne vare lukkede, opstilledes i Kirken
fritstaaende paa fremspringende Fodstykker.
99) At disse Statuer ikke skulde udfores i Marmor, er almindeligen beklaget. [Tiib. K u nstblatt. 1824. No. 35. p. 139. L itt. B lä t
ter der B ö rsen -H a lle. 1827. No. 193. p. 366.) Af Correspondentefterretninger fra Rom erfaredes det imidlertid (1830-31), at Thorpaldsen paa egen Regning udforer dem i Marmor, men ubekjendt er det
hidindtil — og det synes, som om Kunstneren forsætligen fortier det, —
til hvilken Bestemmelse. Ved Slutningen af Aaret 1831 vare allerede
sex af disse Statuer næsten færdige -i Marmor.

100) ”Das Ideal dieses Charakters ist bereits von früheren Mei
stern so glücklich aufgefasst worden, dass der Künstler Unrecht gc-

185
habt haben würde, sich willkührlich davon zu entfernen.

Von der

magern harten Statue des D onatello in der Gallerle zu Florenz bis auf
R afaels Johann den Täufer in der Madonna di Foligno, und den in
Correggio’s heiligem Franciscus zu Dresden, sehen wir immer diesel

ben Züge eines strengen scharfbezeichneten Gesichts, eines schlanken,
abgehärteten, aller Entbehrungen gewöhnten Körpers. Diesen Typus
hat Thorpaldsen heyhehsAien.” Tub. K unstblatt. 1824. No. 35. p. 138.
101)

Formodentligen en fri Anvendelse af Smykket Urim og

Thummin, som efter Mose Lov kun blev baaret som Brystskjold af
Ypperstepræsten, og hvori de tolv Ædelstene betegne de tolv Israels
Stammer.
102) Efter Sigende Billedet af E lisa Thorualdsen, Kunstnerens
Datter.
103) Dr. M oller, B riefe aus Italien.

II.

p. 631. Ibid. 632.

Odeleben, B eyträ g e zur Kenntniss Italiens. II. p. 93.

104) Om dette Arbeide siger Dr. Schorn {Tub. K unstblatt.
1824.

No. 35.

p. 138) efter omstændeligen at have beskrevet det:

’’Die ganze Versammlung von Individuen, welche durch den Contrast
ihres Alters und Geschlechts, durch die Anmuth ihrer Gestalten, die
Mannigfaltigkeit und Natürlichkeit ihrer Stellungen, die anspruchlose, und
dennoch Stand, Alter und Sinnesart wohl bezeichnende Bekleidung,
endlich durch die gemeinsame Richtung nach dem Sprecher in der
Mitte, dem Betrachtenden höchst anziehend und bedeutend erschei
nen — gibt einen neuen Beweis von der Klarheit, womit Thorualdsen
die Natur in sein Gemüth aufnimmt, und das Erdachte wie ein Werk
unmittelbarer Anscliauung hinstellt.

Bey der Schnelligkeit, womit er

arbeitet, scheint der Gedanke ohne Anstrengung und Störung in das
Werk überzugehen, daher jede seiner Figuren, sey sie auch im Ein
zelnen noch nicht bis aufs Aeusserste vollendet, doch von einer Le
bendigkeit durchdrungen ist, die nur aus der entschiedensten innern,
man möchte sagen organischen, Consequenz entspringen kann.” cfr.
N e w M onthly M agazine. 1. c. {L itt. B lä tte r der B örsen-H alle. 1827.
No. 193. p. 373.)
24
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105) Tvende til denne Composition modellerede Statuer: en
staaende Kriger med Hielm og Skjold og en siddende, mandlig Figur,
tilfredsstillede ikke Kunstneren og bleve derfor satte tilside.
106) A ftenhlad.

1822. No. 6.

107) Tiih. K u nstblatt. 1822. No. 57. Ibid. No. 81.
108) Ifblge Efterretninger fra Rom i December 1831 vare paa
den Tid næsten alle til denne Composition hörende Figurer heldigen
udforte i Terra cotta.
109) London M agazine.

1822. Februar, p. 196.

Aftenblad.

1822. No. 5.
110) A ften blad. 1822. No. 5.
111) Af denne Buste er der senere udfort flere Exemplarer.
112) Referenten i N e w M onthly M agazin e. 1827. Febr. 1. c.
bemærker, at Man td en Fremstilling af Kopernikus ikke kunde have
truffet et bedre Valg, end paa Thorvaldsen, som har fremstillet Astrono
men med sin egen Charakteers hele Naivitet og Simpelhed.
B lä tte r der Börsen-H alle.

1827. No. 192.

113) H am b. Correspondent.

(cff. L itt.

p. 366.)

1830. No. 80, meddeler de nær

mere Omstændigheder ved denne Hoitidelighed.
114) Pag. 77.
115) Referenten i N e w M onthly M agazine. 1. c.
116) M useo Borbónico. Napoli. 1826. T. II. tabb. 38 4" 39. 4.
117) Referenten i

1822. No. 5 , nævner Störreisen af

Marc-Aurels Statuen.
118) Tub. K unstblatt.

1829.

119) H am b. Correspondent.

No. 55.
1830. No. 80.

187
120)

Denne Begivenhed omtales i H orm ayrs ArcTiiu.
1825. No. 35. p. 303. Ibid. No.
17. p. 127-128, hvor det anfdrte Digt findes oversat, som fdiger:

1823.

No. 52. p. 27 6 , og i A ften blad.

"Islandske K unstner 1 F h id ia s’s L ige /
Doe 1" hortes A v in d a t sige

—

L e n græ ske A vin d . Men da snelt frem treen
L e n stæ rke la so n a f sin kolde Steen
Og ra d b te : "H vo fo rm a ster sig
" A t dræbe L ig ,
"Som danned’ m ig og blev udodelig?”

—

121) Anahreons D ig te , opersatte a f M eisling.

Kidbenh.

1826.

p. 62.
122)

Tilb. K u nstblatt.

1824.

No. 35. p. 139, nævner dette

Arbeide, men som en knælende Engel, hvilket synes at forraade, at
Thorpaldsen vel allerede paa denne T i d , — maaskee i en S k iz z e ,—
har tænkt paa den Fremstilling af Daabens E ngel, som fdrst adskillige

Aar efter fremstod.

Denne nærværende Composition beskrives Ibid.

1825. No. 19. p. 73.
123) See tabb. LI. LX. LXV. LXXI, og LXXVI.
124) A thenæ um , Journal o f E nglish a n d Foreign L iteratu re,
Science a n d fin e A rts.

1830. Sept. No. 149, oversat i Kiobenhauns-

posten. 1830. No. 266.

125) cfr. Tiib. K unstblatt. 1830. No. 40.

For dem, som maatte önske, nærmere at kjende de of
fentligen yttrede Meninger, for den Ene som for den Anden, ihenseende til dette Spörgsmaal, henvises til folgende Steder, hvor Forf.
har fundet denne Sag mere eller mindre berört: Tiib. Kunstblatt. 1816.
No. 3. p. 11. Ibid. 1823. No. 74
75. M orgenblatt. 1810. No. 10.
p. 40. A n d ré , Hesperus. 1823. No. 156. Ibid. 159. Ibid. 219.
Ibid. 288. Ibid. 2 99. Ibid. 1824. No. 64, Ibid. 152. L itt. B lä tte r
der B örsen -H alle. 1827. No. 192. p. 364. Ibid. No. 193. p. 375.
126)

24*

188
L ond. M a g a z.

1821. T. I. p. 444. Fernow, Rom. Studien. I. Speth,

D ie K unst in Italien. III. p. 190. seq. A tterhoom , Svea. III. p. 186-

188.

Dr. M ü llers Briefe. II. p. 62 4 - 629.

p. 92. El. p. d. R eche, Tagehuch. II. p. 395.

Odelehens B eiträge.

II.

Carpentier, Reise. T.

II. p. 146, og St. D om in go, R om wie es ist. Leipz. 1825. p. 99.
127) See Anm. II. 31.
128) Saaledes har Sachseren D . L in d a u i Aaret 1826 fremstil
let ham i et Malerie, forestillende et romerskt Osterie og tilhoreude Hr.
Conferentsraad, Ridder Holten.
129) L e p ittu re d ’Ercolane. T . III. p. 41.
130) Dette Basrelief findes beskrevet i Taschenhuch aus Italien
u nd G riechenland a u f d. J. 1830, herausgegehen pon TF. TVaihlinger,
hvor der ogsaa findes et Afrids deraf. cfr. Hesperus pon A n d ré. 1825.
No. 99, og H ellers W öchentliche N achr. 1825. No. 23. p. 226.
131) Eierens Navn er af Thorualdsen angivet at være L a hroucheur.

132) Tüh. K u nstblatt. 1824. No. 52. p. 208. Ibid. 1825. No.
77. p. 308.
133) Til denne Buste benyttede Thorpaldsen desforuden et Por
trait, malet af Th. L aw ren ce, og den af G irom etti modellerede Me
daille.

cfr. Tub. K u nstblatt. 1824. No. 17. p. 68.

I N ew M onthly

M agazine. 1. c. omtales denne Buste som meget lignende.
ter der B ö rsen -H a lle.

{L itt. B lä t

1827. No. 193. p. 374.)

134) Tüb. Kunstblatt. 1825. No. 3. p. 12. bemærker, at Thor
paldsen har valgt den samme Gjenstand, som er fremstillet i det Kob

ber, hvis Plade Consalpi kjöbte, for at lade sætte en allegorisk Figur
istedet for sit Portrait.
135) A llg . Zeit. 1824. Beylage No. 10. I Tub. K unstblatt. 1824.
No. 17. p. 68, nævnes 50,000 fl.
136) Ifblge sildigere Efterretninger fra Rom.
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13T) Tüh. Kunsíhlatt. 1825. No. 3. p. 12. Ibid. x\o. 19. p.
73. Ibid. No. 39. p. 156. H ellers H^ochentl, N ach r. 1825. No. 23.
p. 225. Ibid. No. 26. Ibid. No. 39. p. 156.
138) Refer, i N e w M onthly M agazin e 1. c. siger, at han er
fremstillet staaende, og at Tiara ligger under hamj men dersom dette
ikke er aldeles feilagtigt, saa maa Man vel antage, at det grunder
sig paa en endnu tidligere Skizze, end de anforte.
139) F abri havde dengang nyligen fuldendt en Statue, Crotom aten M ilo , 3 Fod höiere end Colossen paa M onte Cao a llo , hvilket

Arheide kun var mærkværdigt ved sin Störreise og derfor en Gjenstand
for mange Satirer.

Videre om denne Statue kan læses i H orm ayrs

1821. No. 110-11. p, 444. Ibid. p. 507.
1825. No. 5. p. 18.

A rchip.

Tüb. K unstblatt.

140) I N y t A ftenblad. 1825. No. 35. p. 302 meddeler en dansk
Reisende lignende Yttringer, som ogsaa han har hört af Thoroaldsen.
141)

Tiib. K u nstblatt.

142)

Det færdige og afdækkede Monument omtales i Hib.

K unstblatt. 1831. No. 48.

1825. No. 39. p. 156.

p. 192.

143) See Anm. II. 60.
144) M orgenblatt.
1825. No. 23. p. 226.

1825. No. 111 . H ellers IVochentl. N achr.

145) Vistnok med Rette dadler

1823. No. 38.
1827. p. 228,

p. 152, som ogsaa Refer, i N ew M onthly M agazine.
C icognara, fordi han i sin Storia della scultura aldeles har forbigaaet
Thorpaldsen, som om han var uvidende om vor Kunstners Retydenhed
i den nyere Sculpturs Historie. Men han afgiver ikke det eneste Exempel paa Italienernes Jalousie mod den nordiske Phidias. Forf. har,
for at söge Efterretninger om Thorpaldsen, gjennembladet Bibliotheca
italian a, d ó m a le A rcadico d i R om a og Effemeride literarie, og i disse
Tidsskrifter forgjeves sögt hans Navn, uagtet Man i disse hyppigen fin
der Efterretninger om Canopa, om Riepenhauserne, om C atel, ja selv
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om ThoTuuldseTis egen Eleve f TenerunL

G uuttani

delV udcctd*

Ital. T. I. P. II. p. 282-283), gjor fra disse en Undtagelse.

146) D a s In land, ein T ageblatt. Münclien, 1830. No. 90, for
klarer denne Gruppe som: L ip e t, forynget i Dödens Arme, hæver sig
paa Psyclies Vinger (?), bekrandset som til en Fest, af Dödens Omarm else, og Ref. slutter efter denne Forklaring saaledes: ’’W enn so Thorvaldsen die dem Alterthum entliehene Dichtung des Todes auf das
glücklichste in eine christliche Symbolik übertragen hat, so darf diese
tiefgedachte und mit der bewundernswürdigsten Zartheit ausgefuhrte
Gruppe unbedenklich den schönsten Sculpturwerken dieser Art, die
von griechischer Kunst auf uns gekommen sind, an die Seite gestellt
werden, ja es ist sogar sehr die Frage, ob sie nicht Alles neben sich
in Schatten stellen würde.

Ein so lieblicher Zauber ist über diese Ge

nien verbreitet, so anmulhig, weich und edel sind ihre Formen gehal
ten, dass es scheint, als wollten sie jeden Augenblick vor unseren
Augen sich aufschwingen und in selige Höhen verschweben.”
147)

Tüh. K unstblatt.

1830. No. 30.

148) I Tub. K unstblatt. 1830. No. 30, har Dr. Schorn meddeelt
en Beskrivelse over dette Monument, som Forf. har troet at burde
lægge til Grund for hvad han herom har anfört.

Ihenseende til Be-

dömmelsen af dette Kunstværk, tillader Forf. sig, for ikke at sonder
lemme bemeldte Dr. Schorns grundige og oplysende Critik sammesteds,
at anfiire denne Kunstdommers egne Ord (1. c. p. 118-120):
”Ein W erk wie dieses, das für immer der öffentlichen Be
schauung ausgestellt ist und durch seinen Gegenstand, wie durch die
Namen seiner Künstler die allgemeinste Theilnahme erregt, wird na
türlich auch auf das Verschiedenste beurlheilt.

Jeder ist hier ein

Kunstrichter, nicht aus Kennerschaft, sondern aus natürlichem Gefühl,
und diese Regsamkeit und Schärfe des Unheils ist ein erfreuliches
Zeichen von der allgemeinen Aufmerksamkeit auf die Sache. Dabei
darf jedoch nicht vergessen werden, dass man gerade während der er
sten Aufregung am meisten geneigt ist, von dem Künstler, an den man
grosse Anforderungen machen zu dürfen glaubt, Uebertriebenes zu ver
langen; nur allmählich gewöhnt man sich an das, was der erste Ein-
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druck Befremdendes hatte, und einzelne Schönheiten treten oft erst
bei wiederholter Beschauung entschädigend und versöhnend hervor.
So sehr ich mir daher den Vorwurf unzeitiger Zurückhaltung zu ma
chen hätte, wenn ich den Tadel, den man darüber ausspricht, ver
schweigen w ollte, so weit hin ich doch entfernt, alle Forderungen,
die man aufstellt, für gegründet zu halten.

Ich will versuchen, das

Für und W ider unpartheiisch gegen einander zu stellen, und fürchte
dabei weder der Anmassung, noch des Mangels an Rücksicht für zwei
Künstler beschuldigt zu werden, die in der That Verdienst genug be
sitzen, um sich ein mässiges Urtheil des Publikums gefallen lassen zu
können.

Die Frage, wem die etwaigen Mängel der gemeinsamen

Ausführung zur Last fallen, gehört nicht hierher, wo blos von der
Sache, nicht von Personen die Rede ist.

Man müsste über alle dabei

eingetretenen Verhältnisse und Umstände genau unterrichtet seyn, um
darüber mit Billigkeit zu urtheilen, und auch dann hätte ein Dritter
noch kein Recht, den Gegenstand vor das Publikum zu bringen.
Zwar sollte ich den Gedanken, als mit Neigung angenommen,
ohne W eiteres voraussetzenj indessen kann ich doch nicht umhin, über
denselben einiges zu bemerken.

Es seyen mir nämlich nur die Fra

gen erlaubt: Konnte es der Anlage des Werks nach

.stisch ausge

drückt werden, dass der Herzog im Begriff sey, in die Grabespforte
einzugehen? Rückwärts schreitend konnte ihn der Bildner nicht dar
stellen, und welcher unvermeidliche Missverstand aus der Stellung vor
der Grabesthüre sich ergeben musste, werden wir im Folgenden sehen.
Ferner: hätte man, um ein anderes Missverständniss zu vermeiden,
nicht lieber den Lorbeerkranz ihm auf das Haupt setzen, als in die
Rechte geben sollen? Und wäre es demnach, da die sämmtlichen Fi
guren doch in keiner Handlung, auch nicht in geistiger Verbindung,
sondern nur in allegorischer Beziehung zu einander stehen, nicht bes
ser gew esen, die Andeutung der Grabesthüre ganz hinwegzulassen, die
Figur des Herzogs in heroischer Gestalt, oder im Feldherrnkostüm,
mit dem Lorbeer des Ruhmes bekränzt, auf einen gegen die übrigen
Figuren stark erhöhten Sockel zu stellen, und, wenn man die Idee
der Geschichte beibehalten w ollte, viel tiefer zu beiden Seiten dessel
ben die Muse und die beiden Genien? Der Gedanke wäre dann freilich
einfacher, aber deutlicher gewesen.

Die Gestalt des Herzogs hätte kei-
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nen andern Anspruch gemacht, als den, ein Ahhild der vollen Kraft
und W ürde seines Lebens der Nachwelt zu bewahren; das Uebrige
wäre gegen ihn mehr untergeordnet geschienen und hätte angedeutet,
dass die Geschichte in dem Augenblick seinen Ruhm zu verzeichnen
beginne, da die Genien seines Lebens und Todes sich umarmen.
W as nun jenen ersten Punkt betrifft, so höre ich häufig die
Klage, dieser Gedanke sey nicht deutlich im Werke ausgedrückt, denn
viele, welchen die Idee nicht bekannt ist, vermeinen in dem Portal,
worüber die goldnen W^orte Honneur et fid é lité stehen, etwa die Pforte
oder den Tempel der Ehre und Treue zu sehen, woraus der Herzog
so eben herausgetreten sey.

In der That ist die Architektur nicht

von solchem Charakter, dass ein Grabmal mit Bestimmtheit in ihr zu
erkennen wäre; auch ist die Thüre geschlossen, statt dass auf römi
schen Sarkophagen der Eingang zur Unterwelt, vor dem der Verstor
bene steht, zwar auf ähnliche W eise, doch mit etwas geöffneter Tlmre
angedeutet zu seyn pflegt; endlich bezeichnet die Stellung des Her
zogs, mit dem Rücken gegen die Thür gewendet, trotz der leisen Be
wegung, die ihr der Bildner gegeben hat, doch nicht ganz deutlich,
er sey eben im Begriffe sich nach der Pforte umzukehren und in die
selbe einzugehen.

W eit verständlicher in dieser Hinsicht, wenn auch

sonst im Gedanken unzusammenhängend, ist die Anordnung des Grab
mals der Erzherzogin Christina in W ien , wo man keinen Augenblick

7.weifelhaft

bleibt, dass der Trauerzug sich in die geöffnete Grabespy

ramide hinabbewege, um dort die Asche der Verewigten zu bestatten.
Bei diesem Monument tadelt man freilich wieder, dass die mittelste
und Hauptgruppe dem Beschauer fast ganz den Rücken zuwendet; mit
Vermeidung dieses Ucbelstandes ist nirgends ein höherer Grad von
Deutlichkeit erreicht, als in dem Grabmal der Marschalls von Sachsen
zu Straszburg, der von den Stufen der Ehre in den vor ihm geöffneten
Sarg gerade herabsteigt.

Dass der Raum zwischen dem Herzog und

der Pforte durch die Rüstung eingenommen ist, die hinter seinen Füs
sen steht, trägt allerdings noch zur Vermehrung der Undeutlichkeit
bei ; läge sie vor ihm oder ihm zur Seite, so würde man leichter se
h en , dass er sie abgelegt hat, um sich ihrer für immer zu entäussern.
So viel mir bekannt ist, war in dem ersten Entwurf die Rüstung an
der Stelle der Genien, was jedoch mit der gegenübersitzenden Figur
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der Geschichte nicht so gut gruppirte und andern Missverstand hätte
erregen können.
An der Figur des Herzogs ist der Bart über der Oberlippe nicht
ganz in Uebereinstimmung mit dem heroischen Costüm, das der Bild
ner gewählt hat.

Aber da der Herzog ihn beständig trug, würde des

sen Weglassung der Porträtähnlichkeit geschadet haben.

Vielleicht

wäre durch etwas reichlichere Bekleidung dieser Contrast einigermassen
zu vermitteln gew esen, da die kurze Tunica, welche den Leib bedeckt,
aber an der Seite offen ist und auch die Brust grösstentheils offen lässt,
in der That kaum als Gewand gelten kann.

Auch die ziemlich starke

Neigung des Hauptes, die fast etwas Sentimentales verräth, scheint
nicht völlig mit der übrigen heroischen Haltung der Figur überein
zustimmen.
W as die Figur der Geschichte betrifft, so findet man einen
Mangel an Handlung darin, dass sie den Herzog nicht ansieht und die
ser ihr nicht geradezu den Lorbeerkranz darreicht.

Diese Forderung

scheint mir unstatthaft, denn in dem Gedanken des Ganzen lag keine
Nothwendigkeit, die beiden Figuren in Handlung zu setzen j ja der
Bildner würde ohne Zweifel einen Missverstand dadurch erregt haben,
denn in der Sprache der plastischen Allegorie hätte dies bedeutet: die
Muse werde mit dem Lorbeer des Ruhmes von dem Herzog gekrönt.
Er trägt den Kranz in seiner Hand zur Versinnlichung dessen, was
die neben ihm Sitzende aufzeichnet, und der Begriff der Geschichte
erscheint uns grösser und edler, wenn wir sie unabhängig, nur der
eigenen Eingebung folgen sehen.

Ueberdies würde durch eine Hand

lung, an welcher blos diese beiden Figuren Theil genommen hätten,
die Gruppe der Genien völlig isolirt worden seyn, und die Darstellung
ihr inneres Gleichgewicht verloren haben.

Auf dem Angesicht der

Muse ist ein leichter Zug von Trauer und stillem Sinnen, doch möch
ten Viele den Ausdruck im Ganzen bedeutender wünschen; denn man
kann nicht läugnen, dass ihre Miene etwas Gleichgültiges und dadurch
die ganze Figur etwas Unlebendiges hat.

Ihre Formen sind übrigens,

obgleich edel, doch ausnehmend stark und kräftig.
In Bewunderung der beiden Genien stimmen alle Beschauer
überein; die hohe Schönheit der Formen, die liebliche Verbindung
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der beiden Figuren, den reinen und erhabenen Ausdruck der Gesich
ter, die vortreffliche Anordnung der Gewänder, die überaus reine und
sorgfältige und dennoch von allen Ansprüchen entfernte Ausführung
kann niemand genug erheben.

Die Gruppe hat in der Anordnung

eine leichte Aehnliclikeit mit der bekannten Gruppe des Castor und
Pollux von S. Ildefonso; aber sie hat mehr Einheit und Harmonie.
Man erkennt die Brüder an der Verwandschaft ihrer Gestalten 5 trotz
dieser Aehnlichkeit jedoch sind ihre Charaktere genau unterschieden.
Ernst und Strenge tritt in dem einen, Milde und Anmuth im andern
in durchgeführter Eigenthümlichkeit hervor.

Ihre Formen sind über

aus rein und edel; die zarteste jugendliche Anmuth verbindet sich mit
Kraft und Fülle der Glieder; es ist die Schönheit der Antike, aber
doch eine individuelle, neue und bedeutsame, die Stellungen sind na
türlich und anmuthig; besonders aber hat der Künstler in dem "\Vurf
der Gewänder eine nicht geringe Schwierigkeit überwunden, indem sie
die Gestalten überall, wo es nöthig ist, mit leichten Linien umgeben
und dennoch fast unverhüllt lassen.

In dieser Gruppe hat Thorwald-

sen die ganze Kraft seines Genius offenbart, und ich scheue mich nicht
zu sagen, dass ich sie zu dem Schönsten zähle, was aus seiner Hand
hervorgegangen ist.
Die Gruppirung der sämmtlichen Figuren ist etwas en g, und es
wäre zu wünschen, dass der Sockel, so wie das dahinter befindliche
Portal einen grösseren Raum darböten.

Die Stufe, auf welcher die

Figur des Herzogs steht, ist schmaler, als die Thüre, und dennoch
treten die Seitenfiguren, von vornen und aus gehörig entferntem Stand
punkte gesehen, noch zu beiden Seiten über die Architektur des Por
tals hinaus und verlieren zum Theil den ihnen bestimmten Hinter
grund.

Auch würde die Wirkung des Ganzen durch die W ahl eines

andern Marmors für die architektonischen Tlieile um Vieles gewonnen
haben.

Die Statuen sind von dem bläulichen, karrarischen Marmor

zweiter Art, der ohne Zweifel gewählt wurde, weil er sich leichter
in so grossen Blöcken darbietet, als der sonst zu Statuen gewöhnliche
weisse. Nun ist aber dieser Marmor etwas dunkler, als der fast durch
gängig sehr weisse Marmor von Slanders, aus welchem die architekto
nischen Theile bestehen, und die Statuen heben sich daher trübe auf
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einem hellen Grund ab.

Da zugleich auch die Beleuchtung des Mo

numents durch das ihm gerade gegenüberstehende Fenster ziemlich
scharf ist und wenig Schattenmasse gewährt, so wäre ein dunklerer
Hintergrund, etwa von dem schönen grauen Granitmarmor, der hier
so häufig verarbeitet w ird, oder auch von schwarzem, um so wohlthätiger gewesen.
Darf ich mir nun noch einen W unsch erlauben, so ist es der,
dass die beiden schwebenden Genien an der Insehrifttafel hinwegge
blieben wären, da sie, hier in München gearbeitet, nieht vorzüglich
gerathen sindj dann, dass des Herzogs Motto statt in französischer,
lieber in lateinischer Spraehe: Honor et J ides, hätte gesczt werden
m ögen, da aueh die Insehrift des Sockels lateinisch ist. — Endlich
dürfte man wohl selbst das Kreuz auf der (etwas mager gearbeiteten)
Krönung des Portals als überflüssig betrachten, da der Gedanke, der
im Uebrigen herrscht, eine mythologische Allegorie oder eine Bezie
hung auf Christenthum enthält, dabei aber die Aufstellung des Denk
mals in einer christlichen Kirehe schon alles sagt, was durch das
Kreuz angedeutet werden soll.
Diese und ähnliehe Bemerkungen werden jedoch niemanden
den Genuss des vielen Schönen und Treffliehen an diesem Monumente
verkümmern können.

Thorwaldsen ist unter allen neueren Künstlern

der Einzige, welcher die Schönheit der Natur eben so rein, mit eben
so ursprünglichem und richtigem Gefühl, wie die Alten, erfasst hat,
und dem es gleich diesen gelungen ist, den Gedanken überall edel,
einfaeh und natürlich in der Gestalt auszuprägen.

Er hat die Skulp

tur zu dem edlen Style der Griechen zurüekgeführt, und es ist ihm,
wie keinem*andern Meister der neueren Zeit, gelungen, s ie h v ö llig
e n t f e r n t v o n a l l e r M a n i e r zu h a l t e n , u n d d e n ä c h t e n u nd
r e in e n Styl dureh alle se in e W e r k e zu b e w ahren.

W ir se

hen in seinen Gestalten die Wahrheit und nur die Wahrheit im Lichte
der reinsten Sehönheit, und alle seine Darstellungen enthalten einen
Reiehthum künstlerischer Gedanken, eine Auswahl von Motiven, eine
Zartheit der Auffassung, wie sie nur dem Geiste gelingen können, der
mit den feinsten und edelsten Mitteln der Kunst vertraut ist.

Darum

mag man es billig für ein Glück halten, in einer so kunstthätigen
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Stadt wie München ein grösseres W erk dieses Meisters zu besitzen.
Was in Thorwaldsen vereinigt wirkt, poetische Schöpferkraft, hoher
Schönlieitssinn und gewissenhafte Beobachtung des höchsten und edel
sten Styls seiner Kunst, kann eines wohlthätigen Einflusses auf ihm
verwandte Geister jeder Art nicht verfehlen.

Möchte die Betrachtung

seines Werkes in dieser Hinsicht fruchtbare Keime wecken und vielen
den richtigen W eg zeigen!

Den danske Billedhugger

Bertel Thorvaldsen
og

hans Værker.
Ved
• J .

M .

T h i e l e ,

Professor, Secretair ved det Kongelige Akadeuiie for de skjonne Kunster.
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