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Thorvaldsen i Rom

modtog

den

glædelige

Efterretning, at hans Landsmænd med en saa gansjie
ualmindelig Varme havde fulgt Opfordringen til at
reise ham og hans Værker et Museum i Kibbenhavn, havde han ved sin Side en yngre Landsmand,
paa hvis Dygtighed som Architect han satte megen
Priis og med hvem han derfor oftere havde afhandlet
den Sag, der nu syntes at blive klarere.
D et var Architect?n Gotilieb Bindesboll.

Efter

de akademiske Læreaar tilbragte han endeel af sin
Reisetid i R om , og, paa Thorvaldsens Opfordring
og i Overlæg med ham , havde han giort et Thor
valdsens Museum i Kidbenhavn til Gienstand for
sit Studium.
. Man ventede nu i Danmark

kun

paa,

at

Thorvaldsen selv skulde lage en fast Eeslutning om
1

1838.

sin

Hiemreise.

Da han

derfor

i Januar d. A.

i Skrivelser til Akademiet og til hans V en, Collin,
havde erklæret, at det var hans Onske at benytte
den forste Ledighed, der tilbod sig, modtog han
snart en egenhændig Skrivelse fra Prinds Christian
Frederik,

som officielt underrettede ham om , at

Fregaten R ota, fort af Capitain Rahlerup, vilde i
de forste Dage ai Mai afgaa til Middelhavet og i
Slutningen af Juni være ved Livorno, for at mod
tage ham og dem , han onskede at tage med sig,
og at Fregatens Chef var beordret til at landsætte
ham , hvor han muligen maatte onske det.
Allerede i længere Tid var Thorvaldsens eneste
Virksomhed gaaet ud paa at giore sig færdig og at
paaskynde Fuldforelsen af de endnu ikke afleverede
Arbeider. Med Undtagelse af Monumentet f o r Goethe,
vides det ikke h eller,

at tian i den senere Tid

havde overtaget nogen ny Bestilling.
Men han havde givet Torlonia det Lofte, at
ville. Tid efter anden, forsyne sin Eleve, Vincenzo
G alli, med Compositioner til de ovrige Dekorationer
i Villaen i Castel Gandolfi.

En stor Deel af disse vare

allerede udforte af G alli, og Thorvaldsen benyttede
derfor nu sine ledige Timer til at foroge denne rige

Samling af mylhologiske Composition e r , og vedblev
endogsaa, efterat han var afreist fra R om , at for
syne ham med Tegninger dertil.
Alle disse til Villaens Dekoration horende Bas
relieffer kunne indbefattes under to Hovedafdelinger,
nemlig mythologiske Basrelieffer til Vægdekoration
og allegoriske Billeder til Loftcassetterne.
De mythologiske Basrelieffer ere alle af samme
ovale Form

og Störreise,

nemlig 1' 18' höie

og

9 y brede.
Kunstneren synes ihenseende til Valget.af Gien
stande for disse mythologiske Billeder at have sögt
en indre Forbindelse mellem sine Fremstillinger,
m en har dog paa den anden Side ikke villet beröve
sig et friere Valg, for et saadant Sammenhængs
Skyld.
Saale des staaer M y theme om D iana

og om

A m o r og P syche som Hovedpartier i^denne Gruppe,
der til det fordrede Antals Fyldest hlev foröget med
nogle Fremstillinger af andre, nogenlunde tilsvarende
Myther.
Den Cyklus, som behandler Mythen om Diana^
bestaaer af horten Compositioner:
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Latone.

Tab. 109.

Da Latone

ved

Jupiter var

frugtsommelig,

forfulgte Juno’s Skinsyge den landflygtige Moder.
Påa Oen Delos havde hun fundet et Fristed, og
fddte der Apollo og Diana til Verden.

Men Juno

forfulgte hende med Dragen Python.
Basrelieffet fremstiller M oderen,

som flygter

med begge Bdrnene paa sine Arme for Slangen.
Tab. 110.

Diana
som Jagtens Gudinde med den guldhornede Hiort.
«

Tab. 111-112.

Diana og Actæon.
Den kydske Diana er med* sine Nymfer steget
i det eensomme og skiulte Bad i Skoven.

Actæon,

en thebansk Yngling, opdager paa sin Jagt Gud
indens hemmelige Leeg og lister sig til, for igiennem
Lovet at være *Tilskuer.

Men da Diana opdager

hans Formastelse, overstænker hun ham med Vand
og forvandler ham derved til en Hiort, og lader
ham som saadan sonderrives af sine egne Hunde.
Det ene af disse Basrelieffer fremstiller Diana,
som i den stille Skov, opreist i Badet, udstrækker

bydende sin hoire Haand og lader Forvandlingen
sk e e , idet hun med den venstre halvt dækker sig
med Gevandtet.

En forskVækket Nymfe soger at

skiule sin Nøgenhed ved at knæle ned ved Gud
indens Side. Hunden staaer ved Diana’s anden Side,
og fiernere ligge hendes Jagtredskaber i Skoven.
Det andet fremstiller Actæon i den begyndende
Forvandling. Endnu staaer han opreist, men Stillingen
antyder allerede Overgangen til det iiirfodede Dyr.
Hovedet er forvandlet, og Halen er sprunget frem. I
sin venstre Haand svinger han endnu Jagtspydet, for
at værge sig imod sine fire Hunde, der anfalde ham.
I Museet findes en væsentlig forskiellig Gomposition af dette Basrelief.

Vi antage den her frem

stillede for den af Kunstneren foretrukne, da han
iblandt flere Plader har efterladt os denne til Af
benyttelse i dette Værk.

Chione.

“■

Dædalions Datter, Chione,' var saa skidn, at
haade Apolio og Merkur elskede hende.

Hovmodig

havde hun paa Jagten yttret, at hun var skidnnere
end selv D iana, men denne Haan straffede Gud
inden ved at sende hende en dræbende Piil.

Da
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Faderen Dædalion erfarede dette, styrtede han sig
ud fra Parnasset, og i Faldet forvandlede Apollo
ham til en Hog.

*

I det forste af disse to BasreliefFer er Diana
fremstillet, idet hun har udsendt Pilen fra sin Bue;
ved hendes Fod springer Hunden afsted.

I det

andet Basrelief ligger Chione truffet af P ilen , og
fra Biergets Side seer man den forvandlede Dæda
lion svæve ned som en Hog.
Ved disse to BasreliefFer maa vi bemærke, at
et andet tilstedeværende Sidestykke, som fremstiller
Orion truffet a f Pilen, lader form ode, at Thorvaldsen
fdrst har villet behandle Mythen om Orions Ddd,
og at dette sidsthævnte Basrelief saaledes ved hans
forandrede Beslutning er blevet overflodigt.
Tab. 115-116,

Diana og Endjmion.
Uagtet Amor ikke havde Magt over Diana,
blev hun dog, ved engang at see Endym ion,

saa

forelsket i denne skionne Yngling, at hun hemmeligt
lod ham fores til det afsides liggende Bierg Lathmos,
for der at kunne see ham , medens han slumrede.
I det ene af disse BasreliefFer har Kunstneren
fremstillet Gudinden, som af Amor fores til den

slumrende Ynglings Leie; i clet andet har han frem
stillet Endymion i Slummer, medens hans Hund
er vagtsom ved Gudindens Nærmelse.
I de fem følgende Basrelieffer har Kunstneren
ikke fremstillet nogen M ythe, men kun

Dianas Nymfer

Tab. 117-121.

for saaledes at betegne Jagtlivet og de opvartende
Nymfers Beskæftigelser.
En af disse aftørrer sin Bue med et Klæde,
en anden undersoger Spidsen af en Piil, som hun
har taget ud af Koggeret, medens Hunden ligger
træt ved hendes Fod.
En

tredie* afpudser

det tomte Pilekogger,

medens en yngre Nymfe holder Pilene i sin Arm.
Hunden sidder ved hendes F o d ,

hegierlig

efter

igien at komme paa Farten.
En fierde Nymfe gaaer med Fakkel og Spyd
i Haanden,

ledsaget af en H und, .for at opjage

Skovens Dyr.
En femte vender tilbage fra Jagten, og paa
sin Bue over Skulderen bærer hun Byttet, medens
Hunden logrende folger hendes Fied.
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Tab. 122.

Gallisto.
Callisto var en af Dianas Nym fer, der, lige
som Gudinden se lv , havde lovet evig Kydskhed.
Men Jupiters Kiærlighed kunde hun ikke modstaae,
og Kunstneren har i dette Billede fremstillet, hvor
ledes hun sørgmodig vanker om i Skoven, frygtende
sin strenge Herskerindes Vrede.
Foruden de anførte Basrelieffer om Diana og
hendes Nymfer valgte Thorvaldsen endvidere Frem
stillingen af Sagnet om

Atalante.

Tab. 123.

Kied af de mange B eilere,

giorde Konge

datteren Atalante det til ejn Betingelse, at den, hun
skulde skienke sin Kiærlighed,

maatte forst over

vinde hende, den letfodecle P ige, i Veddelob.
Beiler, som indstillede sig,

Den

skulde lobe uhindret
•

af sine Vaaben, men selv vilde hun hære sit Jagtspyd,

for dermed at stode ham n ed ,

indhentede ham.

naar hun

Paa denne Maade vare allerede

flere Ynglinge faldne som Offere for deres Kiærlig
hed, da Hippomenes indfandt sig, for at lobe med
Atalante.

Men Venus havde forsynet ham med tre
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Guldæbler fra Hesperidernes Have, og alt som han
lob, lod han et af disse falde til Jorden.

Da Ata

lante nu saae disse Æbler ligge paa hendes Vei, kunde
hun ikke modstaae Fristelsen, m en standsede for
at tage dem op, og paa denne Maade seirede Hippom enes og tog hende tilægte.
Basrelieffet fremstiller Atalante lobende

med

et af de opsamlede Æbler i Haanden.

Meleager.

Tab. 124.

Som Sidestykke til det foranfdrte Billede valgte
Thorvaldsen Atalantes Elsker, Meleager, efterat han
har nedlagt det kalydonske Vildsviin.
Diana havde nemlig i sin Vrede sendt et ode
læggende Vildsviin ind i Kalydon, som beherskedes
af Meleagers F ader, Kong Genens.

Meleager sam

lede derfor de omboende Helte og indbod ogsaa
Jægerinden Atalante,

der paa denne Jagt saarede

Uhyret, som Meleager da giennemborede.
Basrelieffet fremstiller Heroen, staaende med
den ene Fod paa det saarede Vildsviin, ifærd med
at stode det med sit Sværd, medens hans Hund
anfalder det.
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Tab. 125.

En Heros og en fældet Love.
Under denne Betegnelse har Kunstneren i en
egenhændig Liste paa sine Arbeider anfört det fol
gende Basrelief, der fremstiller en Helt, væbnet med
Pilekogger og Bue, og som med sit Jagtspyd synes
at ville dræbe en saaret L ove,

der ligger under

hans Fod.
Saavidt vides, er dette Billede ikke at henfdre
til nogen bestemt Mythe.

Adonis.

Tab. 126.

D en skiönne Adonis stotter sig til Spydet og
hviler sig efter Jagten.

Hans Hund synes at vente

paa, at han snart skal vaagne af den kiælne Elskovsdrom, hvori han er hensiunken.
han tænker paa,

At det er Venus,

er af Kunstneren antydet ved

hendes D u er, som næbbes bagved ham.

Tab. 127.

Narcissus.
Som Adonis i det foregaaende Billede er frem
stillet, fordybet i sin Kiærlighed til Venus, saaledes
har Kunstneren i dette Sidestykke fremstillet Yng-
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lingen Narcissus, fordybet i Betragtningen af sig selv.
Han staaer lænet ud over Vandspeilet, der giengiver
hans B illede,
ham.

og Amor staaer bagved og udleer

Ved Vandet bemærkes den Blom st, til hvilken

Narcissus hlev forvandlet, og som derfor fik hans
Navn.

*

•

Det vil bemærkes, bvor nær Billedhuggeren i
dette Basrelief er gaaet ind paa det Maleriskes Om
fang,

at han endog har angivet Speilbilledet paa

Vandets Overflade.

Men deri har han kun fulgt

antike, plastiske Behandlinger af denne Mythe.

Apollo og Daphne.
Da Apollo havde seet den skionne Daphne,
optændtes han af Elskov, m en Daphne flygtede for
Gudens Favntag til sin Fader, Flodguden Peneus,
som omskabte hende til det Træ,
efter hende.

der fik Navn

Den veemodige Sanggud helligede sig

dette Træ og bekrandsede sin Lyre med dets Blade.
■ I Behandlingen af denne Mythe har Thor
valdsen bagved Apollo, som bekrandser sin Lyre,
fremstillet Daphnes Forvandling. Amor staaer tanke-

Tab. 128.
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fuld ved Træets Rod med sin Finger paa Læben, og
til Venstre ligger Flodguden Peneus i stum Vrede.
Som Sidestykke til Mythen om D aphne, frem
stillede Kunstneren en lignende Forvandling, nemlig
Mythen om

Pan og Syrinx.

Tab. 129.

D en arkadiske Najade, Syrinx, var en Datter
af Flodguden Ladon.

I hende forelskede sig Skov

guden Pan, men da han efterstræbte hend e, flyg
tede hun til Faderen,
et Siv.

og. forvandledes af ham til

Da Vinden blæste i Sivene, og Pan hörte

disse Sörgetoner, afskar han Rorene og dannede
sig deraf en F löite,

som han gav den Elskedes

Navn.
Rasrelieffet fremstiller den bukkefodede Pan,
som holder den færdige Syrinx til sin Læbe, for at
fremkalde dens Toner.

A m or, som staaer halvt

inde i Sivet, der skiuler den Elskede, blæser i et
afskaaret Ror, og fremkalder den T on e, som Pan
söger at efterligne.

Paa den anden Side ligger Flod

guden Ladon, opmærksom paa, hvad der foregaaer.
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D en Cyklus, söm behandler Mythen om A m o r
og P sych e, bestaaer af sexten smaa BasreliefFer, der
udgiöre et selvstændigt Heelt.
D enne M ythe, som saa ofte er behandlet af
ældre

og nyere K unstnere, er fuldstændigst, om

end ikke ganske reent, opbevaret fra en tidligere
Oldtid af den romerske Skribent Apuleius,
levede

paa Keiser Hadrians Tid.

som

Som Episode

er den Giandspunktet i denne Forfatters Fortælling
A sinus aureus^ det gyldne Æsel.
Uagtet ogsaa Danmarks poetiske Literatur kan
opvise mesterlige Behandlinger af denne M ythe, og
uagtet alle Digtere i deres Hentydninger synes at
forudsætte, at denne Mythe engang for alle er op
tagen‘i den poetiske Almeenkundskab, saa linde vi
dog her en passende Anledning til at komme de
Mange tilhiælp, der maaskee ikke kiende Mythen
fuldstændigt og i Sammenhæng.
Dette kan i Korthed skee, idet vi fremstille
disse Thorvaldsens dertil hörende Billeder.

Mythen om Amor og Psyche.
Der var et Sted i Grækenland en Konge og
en Dronning, som havde tre skionne Dottre.

Den
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Y ngste,

som hed Psyche, overgik alle Andre ved

en

magelos Skionhed,

saa

maatte
•

være

at man troede,

Gudinden Venus,

det

som havde taget

Bolig iblandt Menneskene.
I denne Tro vistes der hende en Tilbedelse,
som kun tilkom Skionhedens G udinde, og da de
gamle Venustempler efterhaanden bleve forladte og
öd e,

saa fortornedes Gudinden over denne For

m astelse, og hendes Vrede faldt paa den uskyldige
Pige.
Imedens

begge

Psyches Sostre,

som

ikke

kunde lignes med hende i Skionhed og Y nde, vare
hievne forenede i Ægteskab med rige Kongesönner,
blev hun derfor siddende i sin Faders Hiem , thi
hendes Skionhed var saa stor, at Ingen vovede at
nærme sig.
Omsider blev dette den gamle Fader til stor
Græmmelse.

Han besluttede, at spörge Oraklet,

hvorledes han skulde kunne forsone

den

af de

höie Guder, hvem hans Datter havde været saa
'

ulykkelig at fortorne.
Imidlertid havde Venus kaldet A m o r, Kjærlig-

Tab. 130. hedsguden, til sig og fortalt ham , hvorledes hen
des Dyrkelse nu blev ringeagtet for denne döde-
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lige

Piges S k yld ,

at ville hevne

og

han

dette.

lovede

sin

M oder,

Men dengang havde han

endnu ikke seet den skiönne P ig e , og da han
nærmede sig hende, fo r a t saare hende med sin Piil,

Tab. 131.

blev han selv rort a f Kiærlighed.
Den gamle Konge,

som kom til Oraklet, f o r

a t udsporge sin Datters Skiebne,

hörte derfor her

den morke T ale, at Psyche var elsket af et grusomt U hyre,

som

frygtede for,

og at han skulde smykke sin Datter

og

selv Jupiter og alle Guderne

som i et Liigtog fore

et höit Bierg,

Tab. 132.

hvor

hende

til Tinden

af

Brudgommen da vilde ind

finde sig.
Med stor Græmmelse adlod Faderen Oraklets
strenge B ud, og da Psyche saaledes i et Sørgetog
var hragt til Biergets overste T inde, vendte han
tilbage til sin Dronning, og de lukkede sig inde
med deres Sorg.
'

Da Psyche nu stod ene paa det höie Bierg,

folte hun sig omfattet af en mild Luftning, thi Ze
p h yr tog hende p a a sine A rm e og har hende ned
i D alen, hvor han lagde hende paa et Leie af duf
tende blomster.

Tab. 133.
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Efter en sod Slummer vaagnede h u n , og nu
smilede den skiönneste Natur hende imöde.

Foran

laa

noget,

der

et

deiligt

Slot,

skionnere

der er hygget af Menneskehaand.

end

Hun nærmede

sig Indgangen, og da hun vovede at træde derind,
fandt hun Alt paa det Rigeste udstyret til hendes
Modtagelse.
Men der kom intet levende Væsen tilsyne.
Hun folte sig kun omgivet af venlige Aander, og
Alt var rede til at tiene hendes Onsker.
T ab.134.

Da Natten kom , lagde hun sig til Hvile p a a
det eensomme Leie, og i det dyhe Morke folte hun,
at et elskende Væsen med Orahed sluttede hende
i sine Arme.

Tab. 135.

Ved Daggry vaagnede

hun,

m en hun var

alene f og med omme Længsler saae hun den næste
Dæmring imöde.

Og den tause Nat bragte hende

atter Kiærlighedens Glæde.
Da imidlertid hendes to Söstre havde erfaret,
hvad

der havde tildraget s ig ,

ilede

de til deres

Fædrenehiem, at tröste de to sörgende Gamle, og,
for om muligt at bringe dem nogen Beroligelse,
besluttede de, at efterspore deres ulykkelige"Sösters
Skiebne paa det B ierg, hvor hun var bleven udsat.
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Da Psyches usynlige Herre vidste, hvad der
vilde sk ee, sagde han en Nat til h en d e, at en stor
Fare truede deres lykkelige Samfund.
h e n d e,
oppe

at hun snart vilde höre sine Sostre kalde

fra B ierget, hvor

de

bad og formanede h e n d e ,
kiende, thi
end

hun

være,

Han fortalte

sögte h e n d e ,
ikke

m en

at give sig til-

da vilde hun mode storre Fristelser,

kunde

m odstaa,

og Folgen

at Kiærlighedens Glæde blev

vilde

da

til Sorg

og

Skilsmisse.
Hvor glædeligt det end vilde have været for
P syche, igien at see sine Sostre,

saa lovede hun

dog, at hun vilde folge hans Raad.

Men da Dagen

kom ,

og hun atter var alene,

vaklede hun i sit

gode Forsæt, og, da hun nu hörte Söstrene kalde,
og hun ikke turde svare,

fölte hun sig som i et

Fængsel og mere forladt end tilforn.
Selv ikke det natlige Elskovsmöde kunde trö
ste h e n d e , og uagtet hendes usynlige Elsker forudsagde h en d e, at hun vilde komme til at angre det,
tillod han hende dog, at hun maatte see og tale
med sine Söstre, ja endog giöre dem»rige Gaver
af al

sin

Herlighed.

Men Faren

vilde

derved

komme hende nærm ere, sagde han, thi Söstrenes
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Nysgierrighed vilde snart friste hende til at giöre
Forsög

paa at faae opdaget,

om m e,

usynlige Elsker var,

hvem han,

hendes

og hvis hun fik det

at vid e, saa maatte han skilles fra hende.
Psyche lovede i sin Glæde,
skulde sk ee,

og næste D ag,

at dette aldrig

da hun hörte sine

Sostre kalde, gav hun sig tilkiende, og lod Zephyr,
som stod til hendes T ien este, bære dem Begge ned
i Dalen.
Eiter det glade Giensyn maatte hun nu vise
al den Herlighed, hvori hun levede, men om sin
Elsker kunde hun intet sige, da hun ikke kiendte
ham og aldrig havde seet ham.
D enne Tale kunde Sostrene ikke begribe, og
de troede den ikke.
Med kostbare Gaver vendte de tilbage til deres
Hiem, m en nu kiendte de Veien, og Zephyr skulde
hære dem ned i D alen,

saa ofte de indfandt sig

paa Bierget.
Ved

de gientagne Besög

ledet hen paa
gierrighede»

den ubekiendte

vandt ogsaa mere

Psyches eget Hierte.

blev Talen stadigt
Elsker,

og N ys-

og mere Rum

i
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Saalænge hun i sine kiærlige Forestillinger om
den

usynlige

Elsker

bevarede

Skionhed og Elskelighed, som

Billedet
hun,

af

den

efter alt at

d om m e, maatte tillægge ham , var Fristelsen endnu
ikke saa stor;

men da Søstrene en Dag fortalte,

hvad de i Hiernmet havde hört, om Oraklets Udsagn, at hendes Elsker var et U hyre, frygteligt for
Guder og M ennesker, da vaagneiie der en Mistro
i hendes rene Siæl, og nu blev Fristelsen uover
vindelig.

^

I sin Angst for det U h yre, som maatte skiule
sin rædselfulde Skikkelse for h e n d e , sogte hun R a a d
hos sine Sostre, og lod sig overtale til en List, som
kun altfor godt lykkedes hende.
Ved iSattens Frembrud skiulte hun i sit Sove
kammer en brændende Lampe bag et uigiennemtrængeligt T e p p e , lagde en Dolk tilrede, for med
den at dræbe U hyret, og gik til Hvile.
I den dybe Nat indfandt den usynlige Elsker
sig jefter Sædvane.

Hun lod, som om hun sov, og

da hun mærkede, at han var slumret in d , reiste
hun sig sagteligt fra Leiet.
Med Dolken i den ene Haand og den bræn
dende Lampe i den anden nærmede hun sig, fryg3*

xab. ise.
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tende det rædsomme Syn og den G ierning, som
forestod.
fuldhed

Men Overraskelse, Henrykkelse, Skamog Anger greb hendes H ierte,

da hun,

istedetfor et Uhyre, saae en Yngling af guddomme
lig Skibnhed. Fra hans deilige Hoved bolgede gyldne
Lokker ned over en blussende Rosenkind, og et
blendende Lys spredte sig ud fra de hvide, dunede
Lemmer.

Ligesatn Guden Amor havde han brogede

Vinger, og deres krusede Fier syntes at leve og at
bevæge sig ved

hans duftende Aandedrag.

Men

udenfor L eiet, paa G ulvet, blev hun vaer, at der
laa en Bue og et Pilekogger,

og nu kunde hun

ikke længer tvivle o m , at det jo var Kiærlighedsguden selv, som var hendes hemmelighedsfulde og
skiulte Elsker.

Tilbedende boler hun sig frem over

den Sodtslum rende, og for at beskue hans skibnne
Træk holder hun Lampen henover hans Legeme.
Da sprutter den urolige Flamme, og en Draahe af
sydende Olie træffer Gudens blendende hvide Skul
dre, saa at han vaagner i Smerte.
Da. Amor saae sig forraadt af sin elskede P sy
che , sprang han op fra L eiet; forgieves s'ogie hun,
Tab. )37.

ved knælende a t omfatte hans Been,
tilbage.

a t holde ham

Afmægtig sank hun til Jorden, og da hun
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vaagnede, var hun alene.
nu,

Med Smerte folte hun

hvad hun havde tabt,

og hendes Kiærlighed

anklagede hende for at have brudt det Ord, hun
havde givet den Elskede.

•

Da vandrede hun fortvivlet til en nærliggende
Flod og styrtede sig i Bolgerne.

Men Flodguden

tog sig af den arme P ige, har hende paa sine Arme
og lagde det skiönne Legeme op paa den blomster
rige Flodbred.
I Nærheden sad den gamle Pan og bbeste i
sin Rörflöite, m edens hans Geder klattrede om paa
Fieldet.
Da han blev Psyche vaer, gik han til hende,
og, eftersom ogsaa han kiendte Kiærligheds Sorger,
sogte han a t tröste hende.

Han gav hende det Raad,

at hun skulde bringe Amor sine Bonner, da han
vist vilde forbarme sig over h e n d e ; men Psyche
taug, da h u i^ v el vidste, at netop Amor havde for
ladt hende i Vrede.
Der fortælles n u , hvorledes hun længe van
drede om uden Ro eller H vile, og hvorledes Venus
havde krævet det Lofte baade af Geres og af Juno,
at de ikke maatte tage den landflygtige Pige i deres
Beskyttelse.

Derfor blev hun allevegne afviist, hvor

xab. iss.
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hun k o m , og maatte ikke engang skiule sig i Neegdyngerne paa Marken.
Paa sin rastlöse Vandring kom hun en Dag
til et Tem pel, helliget Venus, og da hun ikke vid
ste, at det netop var Skionhedens Gudinde, som
allevegne lod hende forfølge, sogte hun ogsaa her
om Beskiermelse.
D en strenge Gudinde modtog h en d e, for at
straffe og ydmyge hende eijdnu mere; men Psyche
underkastede sig, laalmodig og rede til at adlyde
ethvert B ud, som Gudinden paalagde hende, i det
Haab, omsider at forsone Herskerindens Vrede.
Venus lod da forst store Dynger af Hvede
korn, Bygkorn, Valmufrö, Erter, Lindser og Bonner
kastes sammen og blandes tilhobe, og nu befalede
hun Psyche, at hun inden Aften skulde samle hver
Slags for sig i ligesaa mange Dynger.
Psyche maatte da vel fortvivle ^ d denne Be
faling.

M en, medens hun lod sine Hænder synke

i Mismod, var der en lille M yre, som havde hört
Gudindens Befaling.

Flux löb den omkring og sam

lede alle de Myrer, den kunde finde, og opfordrede
dem til at komme den arme Pige tilhiælp.
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En utallig Mængde Myrer vrimlede nu frem
imellem hinanden og samlede hver Slags Sædekorn
i særskilte Bunker, og da dette var hragt i Orden,
adspredtes de og forsvandt i deres Tuer.
Da Venus om Aftenen kom h iem , studsede
hun ved at see Arheidet fuldfort, og betænkte sig
paa et nyt Arheide for Psyche til den næste Dag.
Ved Morgengry blev Psyche kaldet for Venus.
Gudinden befalede hende n u ,

at hun skulde gaae
•
til en nærliggende S k ov, hvor hun vilde finde en
græssende Faareflok med

gyldne Skind.

Af den

gyldne Uld skulde hun bringe en Haandfuld tilbage.
Paa Veien til Skoven kom Psyche til en Bæk,
som

hun skulde vade over.

Da hviskede Sivet,

som stod i Vandet, til hende og fortalte, hvad hun
ikke vidste, at hun her gik en Fare imode.

Disse

Faar vare n em lig, saalænge Solen sk inn ed e, saa
vilde og ustyrlige,

at de sonderrev E nhver, som

nærmede sig, med deres spidse Horn, eller dræbte
dem ved giftige Bid;

hun maatte derfor oppebie

Solens N edgang, for i Dæmringen at liste sig ind
imellem Buskene og de lave G rene, hvor hun da
hist

og

her vilde finde

kunde sanke tilsammen.

afrevet U ld ,
•

som hun
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Dette gode Raad fulgte Psyche, og bragte, for
Natten kora, en stor Mængde af den gyldne Uld
tilbage.
Da tænkte Venus, at raan raaatte udfinde noget
endnu Vanskeligere for den næste D ag, eftersom
Psyche var kommen saa vel fra det, der hidtil var
paalagt hende.
Overst oppe paa et af de vildeste Bierges
steileste Tinder udvælder en Biergstrom, som i sit
Fald forener sig med Underverdenens Floder, Styx
og Kpcythus.

Omkring Fieldkloften, hvorigiennem

den sorte Flod nedstyrter, lure rædselfulde Drager,
der udstrække deres lange Halse og forfærde alt
L even d e, som nærmer sig.
Derhen befalede Venus, at Psyche skulde beTab.139. give sig, og gav hende en Vandkrukke, som hun
skulde

fylde

ved

Bækkens

Udspring

og

bringe

Krukken fyldt tilbage.
Psyche begav sig taalmodig paa Veien' op ad
Fieldet, hvor Dødsfaren mere og mere nærmede sig,
alt som hun steg iveiret.

Men

da hun ikke var

istand til at komme videre, brast hun fortvivlet i Graad.
Da

forbarmede Jupiter sig over

sendte sin Orn* til hendes Bistand.

hende og

I sin Flugt tog
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Ornen den tomme Krukke af hendes Haand, og i
mægtige Svingninger hævede den sig mod Flodens
U dspring, fyldte Krukken og svævede atter ned til Tab.i4o.
Psyche^ som knælende modtog den af Ornens Næh.
Vaersomt vendte hun nu tilbage ned ad Bierget
og bragte den strenge Gudinde det, som hun havde
befalet.
At det var lykkedes Psyche at giöre det Um u
lige, opbragte den stolte Venus endm ere, og hun
sagde nu spottende:

”Da du har kunnet udrette

dette, skal jeg imorgen give dig Ledighed til at giöre
mig en Tieneste, som jeg sætter endnu mere Priis
p a a !I ”
Næste Morgen befalede hun Psyche at gaae til
Underverdenen med det Budskab,

at Venus bad

Proserpina om noget af den evige Skiönhed , som
Underverdenen havde i sit Giemme.
Ved at h öre.dette, fölte P syche, at denne vilde
blive den sidste Befaling, thi fra Underverdenen,
vidste h u n ,

var der ingen Tilbagegang til Livet.

Da hun nu gik henad V eien, kom hun til et höit
Taarn og besluttede at stige derop, for at styrte sig
ned derfra, thi dette var jo for hende den nær
meste Vei til de Dödes Rige.
4
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Men .det gamle Taarn ynkedes over hende,
talte til hende og sagde: ’’Ikke langt herfra, i Lacedæmon,

Tænar.

Gaa derhen og folg den Sti,

som du vil see for din Fod.
sider til dit M aal!

Den forer dig om

Men tomhaandet maa du ikke

begive dig paa Veien! Tag i hver Haand en Honning
kage og læg to Oboler i Munden.

Du skal 'fristes

paa Veien til at standse og til at tale;

men gaa

stille og taus fremad og agt paa Intet, uden paa at
komme til Maalet.

Naar du staaer for ProserpiTia,

saa nyd Intet og sog ikke H vile, men fremfor dit
Budskab uden Frygt! Naar du da er undgaaet alle
de Farer, som vil mode dig, og du har faaet af
Proserpina

den

guddommelige

Skionhed ihænde,

saa har du endnu den listigste Fiende i dig selv,
som vil friste dig til at aabne Vasen; men gior det
ik k e!”
Disse gode Raad satte Mod .i den arme Pige,
og hun begav sig nu paa Veien til Lacedæmon.

I

Byen Tænar forsynede hun sig med to Honning
kager,

tog Pengene i Munden og hetraadte den

hende anviste Fodsti,
Hun

var ikke

gaaet

meget langt,

da hun

paa Veien modte en humpende Æseldriver med et
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haltende Æ sel, som var belæsset med Brænde.

Da

Psyche kom nærmere, faldt nogle Stykker Brænde
fra Æ selet ned paa Veien.

Foreren bad hende om

at hiælpe ham med at samle det o p , men han gik
taus og stille forbi, som om hun ikke hörte hans
Begiering.
Nu nærmede Psyche sig til en F lod,
hun skulde sættes over.

D et var Styx.

hvor

Færge

manden Charon tog den ene OboC som hun havde
i M unden, og satte Baaden fra Land.
Som hun nu sad i Charons Baad, for at fores
over til de Dödes B ig e , saae hun en O lding, som
svömmede bagefter Baaden og udstrakte sin Arm
med Bon om Redning.

Men Psyche lod sig ikke

bevæge af hans ængstlige Raah, og det var, som om
Döden havde tillukket hendes Öie og Hierte.
Paa den anden Flodbred fulgte hun stille den
Fodsti, som laa for hende.

Da kom hun forbi et

Sted, hvor nogle gamle Quinder sad ved en Væv
midt paa Veien.

En af dem kaldte og bad hende

om en Haandsrækning, for at friste hende til at
lægge en af Honningkagerne fra sig, men Psyche
gav ikke Agt paa Quinderne og gik videre.

Tab. i4i
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Omsider laa Proserpinas tause Boliger foran
h e n d e ; m en ved Indgangen stod det forfærdelige
U h y r e C e r b e r u s , Hunden med tre H oveder, som
en uundgaaelig Bevogter.
T ab.142.

D a rakte Psyche Hunden den ene Honningkage
og smuttede i det samme forbi; og nu forte Veien
hende uden Hindringer til D ödens D ronning, som
modtog hende m ed Mildhed og hörte det Budskab,
hun havde at bringe fra Venus.
hende venligt at sidde ned

Proserpina bad

og at tage Spise og

D rikke, men Psyche ihukom Formaningen og ven
tede stille og taus ved Dören.

^

Da rakte Proserpina hende den evige Skiönhed i en lukket Vase, og Psyche begav sig paa Tilbageveien.

Paa det Sted , hvor Cerberus holdt Vagt,

gav hun Uhyret den anden Honningkage, og da
hun igien stod ved F lod en , for at föres over af
Charon,

lod 'hun ham tage den anden Obol fra

hendes Læber.

Snart nærmede hun sig nu atter

M enneskenes Boliger.
Men da alle Farer og Fristelser syntes lykke
ligt at være overslaaede, og hun mere og mere i
Tryghed kunde bære V asen, hvori hun bragte Ve
nus en udödelig G ave, vaagnede der en Begierlig-
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hed i hendes Hierte efter at see dette Middel til en
uvisnelig Skionhed.
Farerne laa nu saa langt bag ved hend e, og
hun var nu atter paa de sikkre Veie, — hun ønskede
blot at see d et, som hun har i Vasen.
D enne Fristelse

kunde hun ikke raodstaae.

Sagte hæver hun Laaget, for at kaste et Blik ind i
d e n , men en giftig Dunst strømmer 'hende imöde,
og bedövet segner hun som et Liig til Jorden.

Men

A m or, som altid havde været bered paa at komme
hende til Hiælp, ilede til, loftede hende i siii'^Arm,
tog en P iil u d * a f sit Kogger, f o r dermed at heröre xab.ns.
hendes B r y s t, og strax vaagnede hun atter til Livet.
Kiærlighedsguden befalede nu Psyche at fuldfdre hans Moders Befaling, og medens hun fortsatte
Veien med den lukkede Vase til Venus's Tempel,
floi han med lil til O lym pen, hvor han fortalte Her
skeren, den milde Jupiter, om sin egen Kiærlighed
og Psyches mange Lidelser, og bad ham om hans
Beskyttelse for dem Begge.
Amors Bon rorte Gudernes og M enneskenes
Fader.
en

Han sammenkaldte alle Olympens Guder til

hellig Raadslutning angaaende Amors Kiærlig

hed til Psyche.
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Da Jupiter havde talt de Elskendes Sag, gav
alle Guderne deres Bifald, og selv Venus glemte sin
Vrede og lod sig formilde.
Tab. H4.

M erkur blev da sendt ned til Jorden, f o r at
fore Psyche op td Olympens hole Boliger, og, da hun

Tab. 145.

traadte ind i Gudernes K reds, rakte Jlm or hende
Udødelighedens Bæger og sluttede hende kiærligt i
sine Arme.

D en

anden Afdeling

Thorvaldsen
kunde

efterlod G alli,

udfore dem

af de Conipositioner,
for at han

derefter

til Dekoration* for Torlonia’s

Villa, var et Antal af lyve smaa Basrelieffer, til
rhombeformede Loftcassetter, i en Størrelse af 10|"
og
Attributer

lir.

Under smaa, svævende Genier med

har Kunstneren villet personificere en

deel af de mest fremtrædende, menneskelige Virk
som heder, og deres Mængde gior os det tilraadeligt,
her at indskrænke os til, kun i Korthed at betegne
dem med Ord:
t) Handelens Genius med Merkurstaven og den
fulde Pengepung.
2) Skibsfartens
Skulderen.

Genius

med

en

Koerstav

over
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3) Jagtens Genius med Spyd over Skulderen og
med Fuglevildt i Haanden.
4) Fiskeriets Genius med en ^Medestang og en
anglet Fisk.
5) Agerdyrkningens Genius med en Segl i Haan
den og et Neeg under Armen.
6) Havekunstens G enius, bærende paa sit Hoved
en

Kurv

m e d . Blomster

og i Haanden

en

Blomsterkost.
7) Landkrigens G enius, med Sværdet i den höire
Haand og Skeden i den venstre.
8) Sokrigens G enius, bærende Forstavnen af et
Krigskib.
9) Religionens Genius svæver med himmelvendt
Aasyn og oplöftede Hænder.
10) Poesiens G enius, med Lyren i Armen og Plectret i Haanden.
11) Astronomiens Genius, bærende en Himmelglobe.
12) Lægekunstens Genius med Æskulapstaven og en
lille Skaal.
13) Comoediens Genius med den comiske Maske
og Hyrdestaven.
14) Tragoediens Genius med
og Köllen.

den tragiske Maske
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15) Dandsens Genius med Tambourinen.
16) Musikkens Genius med en Dobbeltfloite.
17) Retfærdighedens Genius med Vægten.
18) Bygningskunstens Genius med Passer og Vinkelmaal.
* 19) Billedhuggerkunstens Genius med Hammer og
Meisel.
20) Malerkunstens Genius med Pensel og Farveskaal.
Vi optage under dette Afsnit af Thorvaldsens
mindre Compositioiier et lille Basrelief,

som

er

blevet henfdrt t il, og muligen ogsaa staaer i nogen
Forbindelse med, forannævnte Suiter, saameget mere,
som

det er angivet at være modeleret i Vinteren

1838—39.
Det fremstiller

Tab. 146.

En Baechantinde med en Fugl.
(1' e r h- J 5i" br.)

En ung Baechantinde reiser sig, siddende paa
sit L eie, for at lege med en lille, kiælen F ugl, som
hun holder iveiret paa den ene Pegefinger, m edens
hun tirrer den med den anden.

Hun er ganske
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nogen, og det lange, udslagne Haar falder ned over
Ryggen og om den venstre Skulder. . Et Panther#
'%
skind og et stort Drapperi bedækker H ynderne;
paa hendes Thyrsusstav hænger en frisk Rosenkrands, og ved hendes Fod staaer Viinkanden og
Tarabourinen, som minde om bacchiske Glæder.
D en eneste Oplysning, yi iovrigt have kunnet
indhente om denne Compositions Oprindelse,

er

d en , at der heri skiuler sig en gangbar, italiensk
Equivoque: ’’uccello, 6 priapo”.
Det idrste for 1838 bestemt angivne Arbeide
af Thorvaldsen er BasreliefFet

Adam og Eva.

Tab. 147.

(3' 2" h . ; 4' 9" br.)

TU dette Arbeide havde han allerede i N o
vember 1837 giort en Skizze, som nu er opbevaret
i M useet, men forst i Midten af April 1838 fuld
endte h a » BasreliefFet, der fremstiller vore forste
Forældre i Familielivets Ro.

Adam

sidder ved

Evas Side ved Foden af et Træ og omslynger hen
des Skuldre med- sin venstre Arm, som for at be
rolige og tröste hende.

Paa sit höire Knæ holder
5
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han med den anden Arm den lille A bel, medens
Kain, som staaer h o s, ypper Kiv med sin Broder
og vil fravriste ham et Æble.

Ved dette Æble,

som er Gienstanden for Bdrnenes Tvist, hentyder
Kunstneren paa Syndefaldet og dets Folger og an
giver denne Tanke endnu tydeligere ved at lade
Paradisets Slange nærpie sig Abels brændende Alter.
Dette Basrelief blev ikke udfort i Marmor,
men er kun b evareti Gipsmodellen, som tindes, i
Museet.
Samtidigt med dette Basrelief var Thorvaldsen
beskæftiget med Statuen

Vulkan,

Tab. 148.

(.r r h.)
som, med sin Hammer i den sænkede hbire Haand,
stotter

sig til Ambolten

ved Tangen,

som

holder i den

venstre.

Vaaben,

han har smedet for Mars og for

som

Amor.

Ved hans Fod

han

ligge de

,

For at skiule, eller snarere for at hentyde til
den Legemsfeil, som tillagdes denne olympiske Gud,
har Kunstneren stillet det haltende Been bbiet mod
Fodstykket af Ambolten.
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Vi have allerede i det Foregaaende, under
Aaret 1833, nævnet Foranledningen til denne Statue.
Det havde nem lig,

ligesiden han i 1810 compo-

nerede del anakreontiske Basrelief, hvori han frem
stillede Mars’s Besog i Vulkans Værksled, været en
stadig Gienstand for hans Tanke, at behandle dette
Emne i en Gruppe, eller rettere i en Forening af
flere fritstaaende Statuer.

D enne Tanke havde alle

rede i samme A a r ' fremkaldt Gruppen M ars og
A m or, og den hleV i 1833 end mere levende i hans
Siæl, da Slotsbygnings-Commissionen i Kiobenhavn
opfordrede ham til at foretage Udførelsen af tre
Statuer,

efter eget Valg, til et Cabinet paa Chri-

stiansborgslot.

Hertil viide Thorvaldsen

nu

an

vende den allerede længe færdige Gruppe M ars og
A m o r, i Forbindelse med en Veim s-Statue og en
V ulkan, hvilke tre Gompositioner tilsammen skulde
udtale

det Stof,

som han,

efter Anakreons 45'^=

Sang, havde behandlet i Basrelieffet.
Statuen V ulkan blev

derfor, strax efter at

Modellen var færdig, paabegyndl i Marmor, men
ved Kunstnerens nærforestaaende Hiemreise maatte
han forlade den ufuldendt,

og fik, fdrst ved et

senere Besog i R o m , 1842, Leilighed til selv at
6*
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lægge Haanden derpaa, dog uden ganske at fiildfdre den.
Under disse Beskæftigelser var Indpakningen
af Thorvaldsens Sculpturer og Malerier i fuld Gang.
Men uagtet 62 Kister vare forte til Livorno, for
•

der at indskibes,

naar Fregatten k o m ,

skal det

neppe have været al mærke i Stadierne, at en saa
betydelig Masse allerede var afsendt.
I Mai d. /\. sendte Thorvaldsen en Gienpart
.af sit Gavebrev til Kiohenhavn.

Det var i Form af

en donatio mortis causa^ hvorved han skienkede sin
Fodehy alle de Kunstgienstande, han e ied e, eller
forinden

sin Dod maatte komme til at e ie ,

Offentliggidrelsen

af dette Actstykke

og

bidrog ikke

lidet til Museums Anliggendets videre Fremme.
Fregatten Bota var nu afgaaet fra Kiohenhavn,
og Chefen havde Ordre til, ved sin Ankomst for
Livorno at erfare Thorvaldsens Onsker og at giore
ham Opholdet paa Hs. Majestæts Fregat i alle Maader saa behageligt som muligt.
Den

10'’« Julii 1838 lod Rota Ankeret falde

paa Livornos Rhed, og samme Dag reiste Capitain
Dahlerup overland til R om , for selv at overbringe
Kunstneren Budskabet om Fregallens Ankomst og
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at stille den til hans Raadighed.

Alle de Betænkelig

heder, som ellers saa let kunde have reist sig i det
sidste Oiehlik, bleve saaledes hævede, og med Billed
huggeren Mathiæ og Maleren Blunch forlod Thor
valdsen Rom den

August ved Midnat,

og den

13'^® lettede Fregatten.
I Kiobenhavn lod snart det glade Budskab,
at Rota var underveis til Danmark, og at Thor
valdsen var ombord.
Ved denne ISyhed reiste sig almindeligt det
Sporgsmaal,

hvorledes

man skulde

modtage den

store Kunstner, og en Forening, hvoriblandt Thor
valdsens nærmeste V enner, overtog nu dette An
liggendes Ledning.
For ikke at overraskes,
ening sat sig i Forbindelse

havde
med

denne For-

den Comman-

derende paa Vaglskibet i Sundet, og en Bekiendtgidrelse udgik til Kiobenhavn ern e, at det danske
Flag vilde blive heiset paa Nicolai Taarn, naar det*
erfaredes, at Rota var under Opseiling,

og alle

vegne, saavel hos Autoriteterne, som hos Private,
modte dette Anliggende den storste Beredvillighed.
Ldverdagen den 15*^® Sept. 1838 erfaredes det,
at Fregatten nærmede sig Helsingoer, men at en
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stærk Strømning og Modvind nodte den til at ankre
i Hornbeks-Bugten.
Dette Budskab gik samtidigt over Sundet til
Helsingborg med en Indbydelse fra Helsingber, til
næste

D a g . i Forening

at

drage

Nordens

store

Kunstner imode paa Dampskibet Dronning Maria.
Under

dansk og

svensk Flag,

og

med et

Musikcorps ombord, nærmede Dampskibet sig Fre
gatten, som laa for Anker.

Med Sang og Jubel,

som rigeligt besvaredes fra Rota’s Mandskab, gik
Dampskibet rundt om Skibet og lagde sig ved dets
Side.
For en Stund

forlod Thorvaldsen

nu den

kongelige Fregat og gik ombord i Dampskibet, hvor
han hbitideligt blev modtaget med Sang og med en
la le af Pastor Boye fra Helsingoer.
Da denne Fest var tilende, og Thorvaldsen,
ombord i Fregatten,

med sit Blik fulgte de bort-

• dragende V enner, brod Natten frem , og den rul
lende Sbes eensformige Toner aflbste de jublende
Sange.

Stille og taus gik han paa Dækket, lænede

sig stundom paa sine Arme ud over Helingen, og
sænkede

sit

klare Blik i det

bragte ogsaa Nordens Himmel

dybe Mbrke.

Da

sin store Son

en
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festlig H ilsen, ved fra den fierne Horizont at ud
sende usædvanligt skionne Nordlys, som Havet op
fangede i sit mdrke Speil.
Forgieves havde man i Kiobenhavn, Time for
T im e , seet efter Signalet paa Nicolai Taarn; det
viste sig ikke hele Søndagen, og næste Morgen var
det saa disigt, at Manden, der stod paa Udkig ved
Batteriet Sextus, ikke oinede andet end Taage.
Men efter Middag slog Taagen ned i en fiin
og giennemtrængende Regn, og da Himlen klaredes,
viste det sig, at Fregatten nærmede sig Batteriet Trekroner.
I det næste Oieblik vaiede Flaget paa Nicolai
Taarn, og ved dette Tegn vendte alle Fodgængere
iilsomt deres Gang ud imod Toldboden, og snart
stimede Menneskemasser giennem Gaderne i denne
Retning.
Til en festlig Modtagelse var Alt imidlertid
rede.

Fra Nyhavns Canal, langs med Bolværket

forbi Larsens Plads, laae de forskiellige Foreningers
Baade færdige og ventede kun deres Besætning,
som ilede til fra alle Kanter.
Veiret var raat, og Regnei^ faldt tæt fra de
lavthængende Skyer.

Men desuagtet saae man inden
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faa Minutter

Baadene,

smykkede

med

Flag og

Blomsterkrandse, i en lang Bække glide hen forbi
Flaadens Leie ud igiennem Bommen.
Hver Baad angav ved Flagets og Vimplernes
Mærker, hvilken Forenings Udsendinge den forte.
I Kunstnernes Flag saae man Thorvaldsen Gratier,
Dagen

og hans siddende Amor-, Studenter-For

eningen forte Minerva i Flaget, Industri-Foreningen
Vulkan-, Lægernes Baad havde en Æ skulap, og et
Fartoi, som var bestemt for Danmarks udmærkede
Digtere, seilede under en Pegasus.

Endeel af Baa

d en e, henhorende til forskiellige Foreninger, forte
Musikchor, og Maneuvren blev styret a f en almeenyndet Sdofficeer, som paa sin lille Baad forte Neptun
i Standeren.
Fregatten

laa

allerede

indenlnr Trekroners

Batteri, da Baadene viste sig, og fra Toldbodbom
m en , hvor deres Antal forogedes, deelte de sig i to
Hækker, for at omkredse den.
I dette Oieblik brod Solen giennem Skylaget, og
en skion Regnbue hvælvede sig næsten ligeover Skibet.
Disse, af Himlen selv begunstigede, Oieblikke
tle i de mange Tusinders Erindring,
ville aldrig udslet^s
som havde den L
Lykke at nyde dem.
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Imedens Baadene med deres tonende Musik
sogte at ordne sig paa begge Sider for at omgive
Fregatten, roede en, med pompeiianske Dekorationer
N

smykket, Baad hen under R ota, for at bringe Thorm ldsens kiæreste Medarbeider og

hans Biograph

som Deputerede ombord.
Thorvaldsen stod paa Skandsen ved Belingen,
som om det ikke var barn,

alle disse Festligheder

nærmest angik; m en , da han saae sine Venner, om
favnede han

dem hierteligt

og

gav dem

neppe

Ledighed til at overbringe Budskabet.
I det næste Öieblik tonede Heibergs skiönne
Sang fra de omleirede Baade, ‘og derefter fulgte et
rungende Hurra, som fandt sit fuldtonende Echo
hos de mange Tusinde, der i tætte Masser, amphitheatralsk bedækkede hele T oldboden, Langelinie og
Castelsvolden.
ISu nærmede Baadene sig Fregatten, for at
sætte alle dem ombord, der længtes efter at trykke
den

hædrede Oldings Haand,

og denne

Mylren

omkring Skibet og paa Skibet, havde i nogle Ö ieblikke et saa betænkeligt U dseende,
maatte befrygte,
tilstöde.

at man vel

at et eller andet Uheld

kunde
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Imidlertid laa Chefens Chaluppe rede fil at
sætte Thorvaldsen iland,

og da han sad der ved

Capilain Dahlerups S id e, med dennes lille Son foran
sig, ilede man fra Styrbord og Bagbord, for saa
hurtigt som muligt

igien

at komme

i Baadene.

Chaluppen satte af og ilede mod Land under de
pyntede Roerkarles • taktfaste Aaretag, men i dens
Kiölvand opstod der nu en Veddestrid mellem de
efterfolgende Baade.
Fregattens

hele

Mandskab

Ræerne og udtordnede

var

iveiret

et Hurra for den

paa
store,

danske Mand, som Tota havde haft den Ære at
have ombord og at ’fore til Danmark.
Paa Toldboden

var

endeel

af Thorvaldsens

gamle Venner, og deriblandt Kunstakademiets Med
lem m er, tilstede, for at tage imod ham.

Fra alle

Sider strömmede Folk til, for blot at see ham , og
af de Yttringer, som krydsede fra Mund til Öre i
Vrimlen omkring ham ,
det Indtryk,

kunde man slutte sig til

hans ædle Skikkelse giorde paa Al•

rnuen, hos hvem endog hans simple Paaklædning
vakte Sympathie!'.
i

Da det i denne Tummel var lykkedes at faae
ham ind i Karreten, hvor den gamle Conferentsraad
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Hansen^ Freund og Capitain Dahlerup med sin Son
fulgte ham , vaue Hestene allerede spændte Ira Vog
nen , og ligesom omskyllet af et böigende Menneske
hav saae man den överste Deel af Karreten lang
somt bevæge sig igiennem

Amaliegaden

og over

Amalienborg, under jublende Raab fra de sammenstuvede Masser.
Thorvaldsen selv var xden eneste,

som ikke

vidste, at Vognen blev trukket af Folket.

Han hörte

det flere Timer efter sin Ankomst og vilde da neppe
tro det,

idel han forsikkrede, at han ikke vilde

have fundet sig deri, hvis han havde mærket det;
thi den Slags Æ resbeviisning kunde han ikke lide.
Igiennem Charlottenhorgs Port blev Vognen
trukket heelt ind i Gaarden, hen for D ören , der
förte ind til hans kiöbenhavnske Studio.

Der blev

han strax ved Indtrædelsen i det oplyste og med
Blomster smykkede Locale hilset af gamle Venner
fra R om , hans hidsendte Arbeider, og, ret vel til
m ode,

tilkastede han dem ,

en efter anden,

en

venlig Hilsen.
Dören ud til Gaarden stod aldeles aaben og
var opfyldt af T ilskuere, som med Interesse fulgte
hans Blik og Bevægelser, medens han saaledes gik
6*
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omkring rapllern sine Værker.

Da han bemærkede,

at de ISærmeststaaende beskedent holdt sig udenfor
Dorlærskelen, gik han venligt hen til dem og bod
dem at træde nærmere,* og denne Indbydelse blev
modtagen med al Sbmmelighed.
Imidlertid fyldtes Pladsen udenfor Charlottenborg mere og mere af d em , som vendte tilbage
fra Toldboden.

Slottets Port var bleven lukket, men

Folket vilde see ham og trængte saa stærkt paa, at
en Udsending maatte igiennem Portnerens Vindue
skaffe sig Adgang, for at bringe det Budskab, at
man ikke gik bort, for Thorvaldsen havde viist sig.
Da han var bleven underrettet herom af D en,
som skriver dette, lod han sig fore op i Akademiets
Festivitetssal, hvis Balcon vender ud imod Torvet.
D e , som kiendte TAo/va/cism nærmere, ville finde
det charakteristisk, at han selv i et saadant Oieblik
kunde skiemte over Situationen..

Da han, støttet

paa min Arm, nærmede sig Vinduesdoren, for i
det næste Oieblik at træde frem for den hilsende
M enneskemasse,

sagde han til mig:

”Det er jo

akkurat ligesom naar Paven skal uddele Velsignel
sen!” og med disse Ord blottede han sit Hoved og
Iraadte frem paa Balconen, og stod der i Sandhed
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ligesom Paven paa St. Peder i Rom.

En Storm af

det begeistrede Folks Raab omsiisede bam og syntes
at gribe ind i hans flagrende Solvhaar.

D en hele,

store Plads var at see til som et Tæppe, flettet af
opadvendte* Ansigter

mellem

Arme

og

svingede

Hatte, i hvis Midteparti Heststatuen og Lygtepælene
hævede sig, rigt decorerede med klavrende Drenge.
Forend vi forlade det Indtryk, som dette Sted
i Kiobenhavn bevarer og endnu i mange Aar vil
gienopvække hos alle d em ,

der dengang modtog

det, maa vi afbryde Fortællingen om Thorvaldsens
Hiemkomst, for at meddele en anden Begivenhed
i Kunstnerens Livshistorie, for hvilken dette samme
Sted var Scenen.
' Det var flere Aar efter denne mærkelige Dag,
at Forf. engang sildigt om Aftenen fulgte Thorvaldsen
hiem fra et Selskab.

Da vi gik hen over det mbrke,

stille T orv, og Talen ved Modsætningen fortes hen
til den mærkværdige 17^® Sept., da han stod paa
Balconen, standsede han ved Heststatuen med den
Bemærkning, at her havde tilforn staaet et Skilderhuus, og at han netop her engang havde giort sine
Forældre baade Sorg og Skam.
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Han fortalte, at hans Forældre boede i Lille
Gronnegade,

nærved Hovedvagten,

sine fbrste Drengeaar.

da han var i

Det nærliggende Hallandsaas

var hans daglige Legeplads, og "henne ved Hesten"
var det især Drengenes Moerskab,

at dreie

det

ubevogtede Skilderhuus, medens en af Kammeraterne
satte sig op for at blive svinget.

I denne Leeg

bleve de dog ofte forstyrrede, naar Hovedvagten
udsendte et Par Soldater, for at jage dem bort,
m en. saa spredtes de ad til alle Sider og drillede
Mandskaket, saa godt de kunde.
Thorvaldsen saaledes kommen

En Dag var Seriel
op i Skilderhuset,

m edens de storre Drenge svingede ham.
Soldaterne nærmede sig,
Vei,

Men da

og Drengene lob deres

var Bertel for lille til selv at kunne hiælpe

sig ned fra ¿et hbie Sæde.

I hvor lille den Purk

var, som sad der og krbb sam m en,

forsmaaede

Vagten dog ikke denne Fangst, men bragte ham
ind paa Hovedvagten som Arrestant. Det paafblgende
Forhor oplyste, at Drengens Forældre boede der i
Nærheden, og nu bleve ogsaa de hentede.

Imid

lertid havde der samlet sig endeel Tilskuere uden
for Vagten, og Rygtet havde snart fortalt alle Kielderfolk i hele Gaden, at den lille Bertel sad arresteret

47
paa Hovedvagten.

De beængstede Forældre maatte

derfor giennemgaae en Skiærsild af Nabokonernes
malicieuse Beklagelser og Bemærkninger, forend de
•

naaede Hovedvagten, og uagtet Sagen hurtigt var
afgiort med nogle Formaninger for Frem tiden, folte
dog baade Fader og Moder endnu længe den Skam,
som 'Bertel der havde forvoldet dem.

Om Aftenen d. 17'^® Sept. 1838, da Thorvaldsen
var kommen lidt til Bo i sin nye Bolig paa Gharlottenborg, hragte de yngre, danske Kunstnere ham
en festlig Hilsen udenfor hans Vinduer, som vendte
mod den

botaniske Have.

Med et Musikchor i

Spidsen nærmede sig et Fakkeltog igiennem Havens
Gange, og en Sang af Christian W inther blev afsiunget til Velkomst.

Da denne Sang var endt og

alle Faklerne opstablede i et blussende Baal, gik
Thorvaldsen ned til de unge Venner og tilbragte
nogen Tid i deres Omgivelse, indtil han sluttede
Dagen

med nogle

af sine Nærmeste i en stille

Familiekreds.
Da Kunstakademiets Medlemmer næste Morgen
atter samledes paa Charlottenborg, og det netop var
Hoie

Præ sidis,

den fraværende Prinds

Christian
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Frederiks, Fodselsda}^, blev der besluttet en Skovtour, hvori Thorvaldsen med Glæde deeltog.

Paa

den skionne Seplernberdag rullede nu en Række
af Vogne med et muntert Selskab ad Skoven til,
og efter den lange Sbreise tog den muntre Olding
sig med Vellyst et friskt Græsbad under de Ibvrige
Bbgekroner.

Hovedmaaltidet sprudlede med Cham

pagne paa Bellevue, og den gamle Fridsch, Thorvaldsens Ungdomsven, opfriskede hans Erindringer under
megen Lystighed med sin buldrende Basstemme.
Den 20*^® Septbr. indtog Thorvaldsen sit Sæde
som Directenr i Kunstakademiets Forsamling, og i
den Hilsen som h er, i Akademiets Navn, bragtes
ham , underrettedes han om , at en Medaille, ud
præget i Anledning af hans Arbeiders Hiemsendelse
til Danmark, var overdraget Medailleuren Christensen^
og at denne Medaille for Fremtiden aarligt vilde
blive at tildele som Præmie efter Akademiets offent
lige Udstillinger.
Dagen

efter modtog han en Deputation fra

Kiobenhavns Magistrat og Repræsentantskab,

som

overbragte ham en Indbydelse til i en Plenarfor
samling, samme Dag, at modtage Diplom som Æres
borger af Staden Kiobenhavn.

•
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Imedens nu Familielivet* drog Thorvaldsen fra
et Sted til et andet, og han saaledes tilhorte sine
beundrende og velvillige Medhorgeres private Kredse,
traadte ogsaa forskiellige Foreninger sam m en, for at
ordne offentligere Festligheder til hans Ære.
De ikke faa D anske, som tidligere havde til
bragt lykkelige Dage i Rom og saaledes allerede
stode

i

personligt

Kiendskab

til

vor Kunstner,

havde i flere Aar höitideligholdt Thormldsens ”rommershe Fodselsdag” ,
romerske Selskab.

d. 8*^® Marts, i det saakaldte
Det hörte til denne Forenings

Eiendom m eligheder, *at Alt var der stilet paa at
fremkalde Erindringer fra de romerske D age, og
derfor vare alle Omgivelser, ligened til det romerske
Osterivæsen, saa meget sam muligt efterlignet.
At dette Selskab aabnede Rækken af Festerne
til Thorvaldsens Velkomst var i sin Orden.
Den

2^en October om Aftenen

var Osteriet

indrettet i et Theaterlocale paa Ostergade, og da
” den G am le” indfandt sig, bar han den romerske
Bojoc -O r d e n ,

en

Baand, paa Brystet.

Kobberhalvskilling

i

et gront

Tonen havde han saaledes selv

angivet, og Harmonien udeblev ikke.

Efterat alle

d e , der som Sangere, eller som Fortællere kunde
7
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fremtrylle kiære Erindringer og charakteristiske Træk,
havde moret ham og fremkaldt adskillige af hans
egne, gode Historier, indtog han Hoisædet ved det
simple, romerske Taffel, og en Laurbærkrands snoede
sig om hans Jupiters Hoved.

De lystige Bacchanter

bekrandsede sig med Epheii og Viinlov, og Folietter, fyldte over det romerske Mærke,
glad Begeistring.
valdsens Skaal,

hævedes i

Oehlenschlaeger udbragte

Thor-

da en Sang havde indledet den.

Det Ovrige fulgte af sig selv.

Da Thorvaldsen om

Natten fulgtes af det hele Selskab til Charlottenborg,
blev vistnok mangen Slumrende vækket, især da
de gamle, morke Mure kastede det sidste Hurra
udover Torvet og de tilstddende Gader.
I Roeskilde vare Ståenderne paa denne Tid for
samlede, og da vor Kunstner havde flere Venner i
denne Kreds,

fulgte han gierne en Indbydelse fra

den Kongl. Commissarius,
Torsdagen,

den

Conferentsraad Orsted.

October,

indfandt han sig i

Roeskrlde til et Maaltid paa mere end 100 Couverts
og blev der hilset af Præsidenten, Prof. Schouw, i
en Tale, som var indledet med en Sang, og Thorvaldsens Skaal udbragtes under Jubel.

Da han efter

Maaltidet begav sig til Ørsteds Bolig, var Hovedgaden
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’

oplyst fra Vinduerne; men han synes ikke at have
villet tilegne sig denne Æ resbeviisning, idet han
ytfrede til den, som gik ham nærmest: ”H er er
nok Bryllup i B yen laßen ^ siden der illumineres !”
Dette Slags Yttringer i Thorvaldsens Mund vare
imidlertid neppe altid saa naive og ærlige,
det kunde synes.

som

Mangengang forraadede de en

skalkagtig Side, som han vendte udad, fordi han
fandt det bequem m est, paa denne Maade at modtage
Æ resheviisningen, naar han fandt, at man giorde
formeget af det.

Om Aftenen var Domkirken op

lyst, og her havde Byens Indbyggere Ledighed til
at see ham , medens han gik om iblandt Monumen
terne og som Tilhorer bivaanede en Orgelconcert,
der rungede under de höie Hvælvinger.
Den samme^ Forening, som havde overtaget.
Ordningen af Festlighederne ved Modtagelsen paa
Toldboden, havde desuden i . deri udkastede Plan
paatænkt en F est, hvori den mere dannede Deel
af Hovedstadens Befolkning paa en passende Maade
kunde bringe Thorvaldsen Poesiens og Musikkens
Offere ved hans Hiemkomst.

Til denne Fest, som

maatte antages at ville blive meget talrig,

valgte

man det store Locale, som Hôtel d’Angleterre kunde
7*
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tilbyde i sin rummelige Concertsal og de tilliggende
Værelser.
Den 8*^® October, om Aftenen, modtoge Fe
stens Formænd Kunstneren og forte ham ind i en
Forsamling af Damer og Herrer, som allerede havde
taget Sæde foran den Tribune, hvorfra Offeret skulde
frembæres af Digtere og Sangere,

Da D ören, under

Lyden af festlige Trompeter, aabnedes for Kunst
neren, reiste hele Forsamlingen sig, og Alles Blik,
fyldte med Beundring og Kiærlighed, modte den
indtrædende Olding,

der undseelig som et Barn

fortes hen til sit Sæde.

Til den skiönne, gammel

danske Melodi, arrangeret af Rung, tonede nu fra
Alles Læber en deilig Velkomstsang af H . P . Holst,
og det dybe,

hoitidelige Indtryk rorte Kunstneren

og dem , der bragte ham denne Hilsen.
Da Forsamlingen derefter havde taget Sæde,
fremstod Prof. Clausen og skildrede . i et smukt
Fiiredrag

den

dannende

Kunsts

Indflydelse

paa

Menneskelivet og fremstillede saaledes den her feirede
Kunstner som en af det höiere Livs sande Velgiorere.

iSu fulgte en Chorsang af Grundtvig til

Musik af H artm ann, udfort af Mandsstemmer.

D er

efter fremstod Oehlenschlaeger m eé et Digt, hvori han
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sammenlignede ThorvaldseAs Modtagelse paa Rheden,
som en Kunstens Seier,
d 2«^®“ April 1801.

med Slaget paa Rheden,

En fiirstemmig Musik af Kuhlau

fremhar derefter et Digt af Overskou om Kunst og
Kiærlighed, og derefter fulgte en Romance af H en
rik H ertz, Kiærlighed til Fædrenelandet.

H . C. A n 

dersen besteg nu Tribunen og reciterede et Digt:
Jason og Alexanderstoget, og derefter blev et Digt
af J . L . Heiberg, M usik og P lastik, componeret af
TFeyse, afsiunget.

Da H . P . H olst havde reciteret

sit Digt A m o r og P syche, fulgte i fiirstemmig Sang
hans A m o r triumphans,

componeret af Froelich.

Tilsidst besteg Grundtvig Talerstolen og fremsagde i
nordisk Aand og Kraft sit Digt: V in g -T h o rs H am 
m er, og Slutningsstrophen af den Chorsang, hvor
med dette Sang - Akademie var indledet,

sluttede

denne Deel af Festen.
Derefter vinkede Maaltidets Glæder, som efterhaanden lösnede de ziirlige Baand, hvormed dentie
Krands var bundet.
Begeistring,

den

D en glade Stemning og stigende
smukke Tone i et ualmindeligt

renset Samfund, forenede snart Alle, bekiendte og
ubekiendte, i et aabent og hierteligt Forhold, og i
den Sal, hvor nyligt stille Opmærksomhed havde
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lyttet til hvert Ord, derH)lev talet og siiinget, lod
nu Musikkens Opfordring til en kort og improvi
seret D an d s, hvori den bedagede Kunstner ikke
slap fri for at dreie sig et Par Gange i den ung
dommelige Skionheds livsglade Arme.
Fra Industriforeningen overbragtes Thorvaldsen
i disse Dage en Adresse,

og som der næsten fra

alle Samfund mddte ham Udtryk af de Folelser,
der vare fælleds for A lle, saa viste dette sig ogsaa
i de yngre Studenters opvakte og livlige Samfund,
Studenterforeningen, der allerede siden hans Ankomst
talte ham blandt dets Æresmedlemmer.

D en

Oc-

tober modte Thorvaldsen efter Indbydelse i dette
Selskab, hvis sædvanlige Tone saa ganske stemmede
med vor Kunstners Velbefindende.

D et muntre

Maaltid .krydredes med en Sang, hvori H . C. A n 
dersen beviste, at Thorvaldsen var Student, og at
han ikke blot havde

'hugget" sig igiennem , men

giflrt Fyldest fremfor nogen anden.

Paa Bordet

stode to colossale Kager, Fæstningerne St. Angelo i
Rom og Kronborg.

Da Skaalen udbragtes saluterede

begge disse Kage-Fægtninger med deres smaa Ka
noner, og et Tæppe, anbragt i Spisesalens Baggrund,
rullede op.

Der saae man nu i Transparent Thor-
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váleseos M useum ^ saaledes som det snart skulde
^hæve sig i Kiobenhavn.
Universitetet bragte Kunstneren sin

Hyldest

paa en anden Maade.

Under 12‘® October 1838

modtog

en

han

nemlig i

Skrivelse

fra

Consi-

storiet en Opfordring til at disponere over en be
tydelig Sum til en Fortsættelse af Arbeider til Vor
Frue Kirke, en Opfordring, som han med Glæde
fulgte i Udførelsen af Værker, der senere ville blive
at omtale.
I

Under alle de Festligheder, som saaledes fandt
Sted, var man beskæftiget med Opstillingen af Frontongruppen over Indgangen til Frue Kirke.

Ved

Freunds Nidkiærhed og rastløse Iver lykkedes det,
at Afdækningen kunde finde Sted paa Thorvaldsens
Fodselsdag, den 19<i® November. '
Paa Charlottenborg beboede Thorvaldsen den
Stue-Etage ud imod den botaniske Have, som alle
rede i en Række af Aar havde ventet paa ham, og
som han kun havde benyttet i Lobet af Aarene 1819-20,
da forst han var i Kiobenhavn.

Dette Locale var

nu udvidet med tre, temmelig store Studier, hvor
endeel ai hans Arbeider midlertidigt vare opstillede.
D et varede nu ikke længe, forend han ogsaa i de
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ovrige Værelser omgav sig med endeel af de Kunstgienstande, som han havde bragt med sig, og skudte
Væggene med skionne Malerier og med Skabe, hvori
endeel af hans Vasesamling og anfike Broncer bleve
opstillede.
I denne Huuslighed, hvori han fandt sig hygge
ligt og vel,

havde han

hver Time

paa Dagen,

naar han var hiemrae, talrige Besdg og var utræt
telig i at modtage Visiter.

Men da det just ikke

var hans Sag at conversere, tog han som oftest i
denne Forlegenhed sin Tilflugt til at forevise Ma
lerierne paa Væggene, og da Folk i Almindelighed
vare saa hoflige, at de helst vilde see hans egne
Arbeider, saa levede han den største Deel af Dagen
som en Omviser i sine egne Studier.

Pan talte

længe om at komme til at arbeide lidt igien, forend
det lykkedes, og da han omsider begyndte paa et
lille Arbeide, mærkede han, at man var allergladest
ved at træffe ham med Pousseerstokken i Haanden.
Dette fdrste, lille Arbeide i Kiobenhavn, som
han modelerede i Slutningen af Aaret. havde han
bestemt til Frue Kirke.

Hans tidligere udførte Bas

relief, Caritas, var nemlig bestemt til at anbringes
over Kirkens ene Fattighlok;

nu vilde han som
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Sidestykke

raodelere

et

andet

Basrelief til

den

anden.
Da de milde Gavers Anvendelse for en stor
Deel er til de fattige Borns Opdragelse og Underviisning, valgte han, i detle Basrelief at fremstille

Bairnets Skytsengel.
(2‘

Tab. 149.

h . ; 1' 7* b r.)

Det uskyldige Barn sees at træde frem imod
sin Fremtid med Hænderne foldede i Gudsfrygt.
Bagefter i Drengens Fied folger den beskærmende
E ngel, ^ e d sin hoire Haand paa hans Skulder, den
venstre, velsignende, paa hans Hoved.
Dette lille Basrelief blev kort Tid efter udfort i
Marmor og anbragt efter Bestemmelsen.
Imidlertid havde

Thorvaldsen allerede længe

været betænkt paa, formeligt at bringe Sagen angaaeride
sin Donation i fuldkommen Orden og havde derfor
raadfdrt sig med et Par Retslærde, under hvis Veiledning han ordnede sin sidste Villie.

Dette An

liggende var paa denne Tid tilendebragt, og den
5‘® Decbr. 1838 underskrev han folgende Gavebrev:
8
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U ndertegnede B illedhugger B e r t e l T h o r v a l d s e n ,
C onferentsraad,

C om m andeur a f D annebrog og D anne

b rogsm and, p. t. D irecteu r fo r det K ongelige A kadem ie
fo r de skjbnne K un ster i K joben h a vn , erklæ rer herved,
a t ligesom je g u n d er m it O phold i B o m , deels i et den
A u g u st i 8 3 7

i N o ta rii p u b h c i T o r r i a n i Contoir

deponeret D ocu m en t,

deels i en senere ligeledes i be

m eldte C ontoir deponeret Codicil a f 3S^"*Julii dette A a r
h a r tilkjendegivet m in

sidste

efter m in D bd

forholdes m ed m in e E fterla d en 

skulde

Villie

om ,

hvorledes der

ska b er, saaledes h a r je g , der som Kongelig d a n sk E m 
b edsm and,

navnligen som P rofessor ved A ka d em iet fo r

de skjbnne K u n ster i K jobenhavn, h o rer hjem m e i denne
S ta d , i B etra g tn in g h e ra f, og m ed H en syn t il,^ a t den
H ovedskifteb eh a n d lin g , der i sin T id efter m in dbdelige
A fg a n g v il finde S te d , m a a blive a t afholde h er i Staden,
besluttet, ved m it O phold h er a t gjentage og bestemme,
h va d d er sk a l ansees fo r m in sidste Villie, og ubrbdeligen overholdes.

,

T h i fa stsæ tter je g herm ed:

Til m in Fbdeby K jobenhavn skjen ker je g alle m ig
tilhbrende K unstgjenstande, saavel de,
h er i H ovedstaden,

som

den

der allerede ere

langt starre D eel deraf,

der endnu er i Bom., tilligem ed den

T ilv æ x t, de end-
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vid ere in d til m in D öd m aatte erholde, det H ele hestaaende
a f S ta tu e r og B asrelieffer i M a rm o r og i G ips, antike
Vaser, u d ska a rn e

S ten e, P aster, B r o n z e r ,

Terracotter,

M edailler, M alerier, P ra g tvæ rker, stu kn e Kobberplader,
löse Kobbere og L ith o g ra p h ier, H a a n d teg n in g er, B oger og
hvilkesom helst a n d re a n tike og m oderne G jenstande, der
henhore til Videnskaberne og de skjönne K u n ster:

(De

a f m ine Å rb eid er, som i sin T id ere bestilte a f Com
m issionen fo r C hristiansborg Slots og F ru e K irkes Op
fo r else,

og som tildeels ere anbragte p a a de fo r dem

bestemte S ted er,

ere selvfolgeligen ik k e

h eru n d er in d -

begrebne.)
Forbem eldte m m uro kkelig e og uigjenkaldelige G ave
er u n d erka stet folgende Betingelser:-

a, a t alle de ovenfor anforte G jenstande skulle udgjöre
et eneste og sæ rskilt M u seu m , der ska l bæ re m it
N avn,

saaledes a t det aldrig ska l k u n n e blandes

m ed hvilkesom helst andre S a m lin g er,

og fölgeligen

heller ik ke fo rm in d sk e s, deles eller fo ra n d res u n d er
nogetsom helst P a a sku d eller a f nogensom helst A a r s a g ;

b, a t S ta d en K jöbenhavn sk a l lade indrette et p a s 
sende,

sæ rskilt,

og fo r Ild sva a d e

s ik k e rt Locale,

fo r dette M useum .

c, a t je g forbeholder m ig ,
Vanskeligheder m ed

dersom

a t fa a e

det sku ld e

m ode

forbem eldte Locale i

S ta n d , a t fo ra n d re m in D isposition over d e n D ^el
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af

ovennæ vnte

K u n stgjenstande,

som

er

i

Rom ,

h vo rim o d d e n D eel d era f, som er a n ko m m en , eller
endnu m aatte a n ko m m e til D a n m a rk ,

er og fo r 

bliver S ta d en K jbhenhavns E iendom .

d, a t de S ta tu e r og B a srelieffer, som ved m in D bd
skulde findes u fu ld en d te, p a a m it Stervboes B ekost
n ing skulle fu ld fo r es a f H r. Professor F r e u n d

og

H r. P i'e tr o G a l l i , m in E le v , hvo refter disse saaledes fuld en d te A rbeider skulle forenes m ed og in d 
befattes i denne D onation u n d er sam m e Betingelser.

2.
M ed H en syn til a t je g i O hereensstem m else m ed
den m ig allern a a d ig st fo ru n d te B evilling a f /i'* M arts
1 8 3 3 h a r som m in D atter adopteret F ru e E l i s a S o p h i a
C h a r l o t t e , i Æ g teska b m ed H r. O berst v. P a u l s e n , lige
som og bemeldte Æ g teska b er bleven a u toriseret a f den
p a velig e S to l,

erklæ rer je g

h erved ,

a t,

da je g ,

ifolge

m in tidligere B estem m else, ved et D epositum i N ational
b a n ken , h a r sikk ret bemeldte m in adopterede D a tter R e n 
terne a f 4 0 ,0 0 0 Rbd. Sblv saalæ nge h u n lever;
det m in bestemte

Villie,

sa a er

a t h u n herm ed ska l lade sig

nbie, da det altid h a r væ ret og frem deles er m in Me
n in g , a t fo rn æ vn te hende, fo r L ivstid tillagte aarlige Rente
ska l træ de istedetfor og betragtes som hendes A rvelo d , h vo r
fo r je g herved gjentager de i m in ovennæ vnte Codicil inde-
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holdte B estem m elser, ifolge hvilke h verken h u n eller hendes
M and ska l ku n n e frem sæ tte nogen vid ere P aastand efter
m in D d d , h vo rim o d fo rn æ vn te Rente efter hendes dddelige A fg a n g s k a l tilfalde hendes i Æ g teska b m ed Oberst
V. P o u l s e n , eller i h v ilk et andet Æ g teska b h u n , dersom

h u n blev E n k e , m a a tte in d g a a e, avlede B b rn og deres
D escendentere, saalæ nge nogen a f disse er til, m en n a a r
de alle m a a tte v æ re u d d b d e, anvendes saaledes, som jeg
nedenfor h a r bestem t angaaende den Deel a f mime E fte r
ladenskaber, over h vilke je g ik k e specielt h a r disponeret.

J.

*

Jeg forbeholder m ig a t ku n n e disponere til F ordeel fo r

hvilkensom helst P erson,

der er m ig

k jæ r og

som h a r fortjent det a f m ig , over h va d je g m aatte ansee
fo r p a ssen d e, og d erfo r erklæ rer je g h erved ,

at naar

der findes im ellem m in e P apirer og i m in S k riv e rp u lt
noget B la d P apir m ed

specielle L egater eller D isposi

tioner, som m a a antages a t væ re skrevn e og u n d erskrevn e
a f m ig , efter U dfæ rdigelsen a f denne m in sidste Villie,
da ska l et sa a d a n t B la d P apir ansees a t udgjbre
Deel a f dette m it

T estam ent,

en

og m in e A rvin g er skulle

væ re forpligtede til, nbiagtigen a t opfylde h va d der sa a 
ledes a f m ig m aatte væ re a n o rd n et, ligesom ogsaa m ine
Testam ents E x e c u to re r
stbrste

N biagtighed

i

K jbbenhavn

fu ld b yrd e

disse

skulle
L eg a ter,

m ed
uden

den
at

'
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N ogen p a a nogensom helst M aade sk a l k u n n e m odsæ tte
sig h va d je g , som ovenfor a n fo rt, specielt m aatte have
a n o rd n et, dog er det en S elvfølge, a t det sk a l væ re be
m eldte E x e c u to r e r forbeholdt a t undersøge, saavel Æ g t
heden a f et sa a d a n t D ocu m en t, der m a a tte paaberaabes,
som % S æ rdeleshed h vo rvid t det m a a tte antages a t væ re
æ ldre

end

den 24^" A u g u st 1 8 3 7 ,

efterdi je g

herved

erklæ rer en h ver angaaende m in F o rm u e fo rin d en bemeldte
D a tu m affattet D isposition

fo r u g y ld ig , fo rsa a v id t den

ellers ikke m aatte ku n n e ansees u d tryk k elig en eller stil
tiende gjentaget ved næ rvæ ren d e D ocum ent.
4.
Jeg b ekræ fter herved m in tidligere til F ordeel fo r
m in

ovennæ vnte

adopterede

D atters

i Æ g teska b

m ed

O berst v. P o u l s e n fodte tvende B o rn A l b e r t og C a r l
fa stsa tte
dem

B estem m else, ifblge

har

hos

H andelshuset

h vilken je g

fo r

C. H. D o n n e r

h v ert a f
i

A ltona

deponeret en C apital a f 6 0 0 0 S p ecies, altsaa fo r begge
tilsam m en en S u m a f 1 2 ,0 0 0 Species, a f h vilken sid st
næ vnte S u m
m aatte
efter

(der, fo rsa a v id t je g ik k e i sa a H enseende

træ ffe

m in D bd

m yn d erie,

nogen

anden F o ra n sta ltn in g ,

sk a l indsæ ttes

i alt F a ld

i K jøbenhavns O verfor-

fo r der a t gjbres frugtbringende)

H alvdelen

fo r h v ert a f fo rn æ vn te B b rn forøges m ed de R enter og
Renters R en ter, som d e ra f svares in d til det h a r opnaaet
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den A ld er a f 1 8 A a r , fr a h vilken T id E n h v e r a f dem
ska l væ re berettiget til, u n d er en p a a lovlig M aade be
s k ik k e t C urators T ilsyn , der dog ophorer, n a a r de have
fy ld t det

A a r , selv a t oppebæ re og disponere over

R enterne a f den fo r sam m e udsatte og p a a fo rn æ vn te
M aade forbgede K apital.
at

D et er frem deles m in

sa a frem t fo rn æ vn te m in

hendes

n u væ ren d e

eller

adopterede D a tter

h vilket

a n d et

Villie,
enten i

Æ g teska b

m uligen i Tiden ku n d e indgaae^ fa a e r flere B o r n ,

hun
da

ska l d e r, fo rsa a vid t ingen an d en speciel Bestem m else er
gjort over den

F o rm u e, je g

efterlader

m ig ,

tillægges

hvert a f bemeldte B b rn , som m edens je g lever opnaaer
en A lder a f idetm indste et A a r ,

R enterne a f en ligesaa

stor S u m , som der er deponeret fo r h ver a f de oven
næ vnte B b r n ,

nem lig
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S p ecier,

som

i sa a F ald

ligeledes indsæ ttes i og forrentes a f K jbbenhavns O ver
fo rm y n d e ri,
forblive

hos

m en h v o r a f R en tern e,
deres F a d e r,

sa a længe B ornene

a f denne oppebæres

fo r at

anvendes til deres F ordeel, og efter ha n s D bd p a a Uge
M aade oppebæres a f deres

Værge,

m en derim od n a a r

nogen a f S b n n ern e h a r opnaaet en A lder a f 1 8 A ar,
overlades sam m e til B ru g u n d er en b eskikket C urators
T ilsyn og udbetales dem fr a den T id , de have fu ld en d t
den A lder a f

A ar.

N a a r N oget a f de tvende oven-

navn g ivn e eller noget a ndet a f F ru e P o u l s e n s B b r n , der
i O vereensstem m else m ed F o ra n fb rte ko m m er til a t n yd e
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forbem eldle

R en ter,

ved

sin D bd

efterlader

sig B o rn

eller fæ r n e r e D escendentere, da a rve disse in capita, i
uendelige G rader, de saaledes ledige R en ter, som deles
im ellem A rvin g ern e i lige L o d d er, u d en H en syn til K jonn et, og saaledes, a t de a f een G reen, som ere fjæ rnerc
i G ra d , fo rsa a v id t deres Acsendentere ere bortdode, tilstæ des A d g a n g til R enterne lige m ed de n æ rm ere a f en
an d en G reen i sam m e Linie.
IJ n ie r sku ld e u d d b e,
eller de a n d re p a a

M en n a a r een a f disse

d a tilfalde de ledige R en ter den
lige M aade begunstigede L in ier,

i

h ver a f hvilke de fjæ rn ere i een G reen ligeledes arve
in

capita

tilligem ed

de

næ rm ere

a f en anden Green.

M en n a a r ingen a f disse. L in ier m ere er til, da tilfalde
R enterne de bvrige a f F ru e P o u l s e n s

D escendentere i

O vereensstem m else m ed fo ra n fo rte R eg ler, og n a a r alle
disse L im e r m a a tte væ re u d dbde, da skulle de om handlede
R en ter tilfalde det M useum , d er,

som ovenm eldt,

ska l

oprettes og bæ re m it N a v n , og derm ed saaledes forholdes
p a a sam m e M aade, som je g nedenfor v il bestem m e a n gaaende de a f m ine E fterla d en ska b er, over h vilke je g
ingen anden speciel B estem m else h a r gjort.
S.
H va d a n g a a er de a f m in e E fterla d en ska b er, over
hvilke je g ingen særdeles Bestem m else h a r fa stsa t eller
endnu m aatte fa stsæ tte, da er det m in Villie, a t efter
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m in D od alle F o rd rin g er og udestaaende K a p ita ler in d 
drages,» a t alt andet, der ka n henfores til m in efterladte
F o rm u e (fo rsa a vid t sam m e ikke hestaae i rede Penge),
saa so m

Kongelige

L bsbre,

faste

O bligationer

E ien d o m m e,

sk a l realiseres,

og

a ndre

R ettigheder,

og a t det B elbb,

Sta tsp a p irer,

In tet undtaget,

som d e r a f tilligem ed

de rede Penge, som forefindes efter m ig , bliver tilbage,
eftera t m in B egravelse og a ndre p a a Stervboet hvilende
U dgifter ere u d red ed e, fo r bestandigt indsæ ttes i Ø verm yn d eriet h eri S ta d e n , h vo rim o d B en tern e d e r a f skulle
tilfalde alle,

m in

ovennæ vnte

adopterede

D a tters,

m in D bd i L ive væ rende B o r n , h vilke som m in e

ved
Uni

v e r s a l-A r v in g e r , u d en H en syn til K jbnnet, skulle nyde,
h ver en lige Åndeel, dog saaledes, a t F a d eren , saalæ nge
B brnene underholdes p a a

hans

B eko stn in g , 'oppebær&r

de dem tilfaldne R en ter fo r a t anvende sam m e til deres
F ordeel,
18

A a rs

h vo rim o d h ver a f dem ,
A ld er,

overlades

de

efterat h a ve opnaaet

Sam m e

tillagte

R enter

u n d e r en C urators T ilsyn , som dog fo r Sbnnernes Ved
kom m ende bortfalder n a a r de have fy ld t det

Aar.

Ib v rig t v il je g , a t de u n d er n æ rvæ ren d e Post om handlede
R en ter, som je g h a r tillagt m in adopterede D atters Born,
efter

disses

D bd i uendelige

G rader skulle

arves

af^

deres D escendentere, iblandt hvilke je g v il, a t der i saa
H enseende ska l forholdes ligesom ovenfor u n d er

Post

er bestem t i H enseende til de der om handlede Renter,
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sa a a t n a a r Nogen doei' ud en L iv s a r v in g , den saaledes i
ledige A ndeel alene tilfalder A rvin g ern e a f sam m e Linie,
m en u d en a t den n æ rm ere a f een G reen u d elu kker de
fjæ rn ere a f en anden G reen, m en a t i Tilfæ lde a f a t
Alle a f een L im e u d d o e, den ledige L od da arves in
capita a f alle A rvin g ern e a f den eller de andre L in ier, i
hvilke

der

da

frem deles

saalæ nge N ogen er til.

arves p a a

fo ra n fd rte M aade

M en n a a r de alle ere udddde

skulle sam tlige R enter, fo rsa a vid t je g
M aade

har

disponeret

over

d em ,

ik k e p a a anden

tilfalde

ovennæ vnte

M useum fo r a t anvendes til B estillinger til F ordeel fo r
d a n ske K un stn ere,

i det O iem ed a t befordre de skjbnne

K u n ster i D a n m a rk og a t berige m it M useum m ed de
saaledes a f dem u dfbrte A rb eid er, hvorhos je g in d skjæ rp er
og u d trykkelig en bestem m er, a t K apitalerne stedse skulle
væ re u a fh æ n d elig e,

og a t de a f ingensom helst A a rsa g

eller un d e^ m iet P a a sku d skulle nogensinde ku n n e fo r 
m indskes eller forbruges.

6.
M in tidligere U dnæ vnelse a f H err F i l i p p o R i c c i
og m ine L a n d sm æ n d , H err J o h a n B r a v o og H e rr A l 
b e r t K i i c h l e r , til som T estam ents E x e c u to r e r a t sorge
fo r den p ro m p te og nöiagtige F uldbyrdelse a f A lt, h va d
je g h a r bestem t, p a a
de

m aatte

ansee fo r

den M aade og i den F o rm ,
rig tig st,

og

m ed M yndighed

som
til

67

H err R i c c i ,

eller,

hvis

h a n do er,

til de

overlevende

E x e c u to r e r , a t u d n æ vn e en A nden istedetfor d en ,
m a a tte væ re dod,

eller m uligen

der

ikke vilde befatte sig

herm ed , stadfæ ster je g herved i H enseende til de F o r
retn in g er, som B ehandlingen a f m it Stervho m aatte fo r 
anledige

i

I ta lie n ;

m en

fo rsa a v id t

S k ifte t

bliver

at

behandle h er i S ta d en u d n æ vn er je g herved H err Conferen tsra a d C o llin ,

H err

Professor F r e u n d

og H err

Professor T h i e l e tü saavel i E genskab a f E x e c u to r e r i
det H ele, efter bedste S kjö n n en d e a t overholde og fu ld 
byrd e m in i dette D ocum ent u d tryk te sidste Villie, som i
Sæ rdeleshed

til a t besorge

den fastsatte

F ordeling

af

R e n te r, hvorhos det er m it O nske, a t E en a f Kjöbenh a vn s M agistrats M idte m aatte autoriseres til a t besorge
det F ornödne i F orening m ed

de E x e c u to r e r , som a f

m ig ere valgte, hvilke herved bem yndiges til fo rsa a v id t
dette

bliver

fo rn ö d en t,

at

u d n æ vn e

deres E fterm æ n d ,

hvilke fo r F rem tiden tillægges en lige M yndighed til at
u d n æ vn e A n d re, som dertil ku n d e ansees skik k ed e , m ed
hvilke je g

dog ö n sker,

a t stedse E en u f M agistratens

M edlem m er tager D eel i Bestyrelsen.
K jö b en h a v n , den 5** December t858.

,

9*
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1839.

Det er allerede berort, at Universitetet, i An
ledning af Thorvaldsens Tilbagekomst, havcfe ved
en Skrivelse af 12‘^ October 1838 aabnet Forhandlin
ger med ham angaaende den almindelige Interesse,
man havde for, at Danmarks Hovedkirke maatle
ved en Række af plastiske Værker fra hans Haand
blive et Hovedsæde for den cRristelige Kunst.
Ved et kongeligt Rescript af 25^® Decbr. 1832
vare nemlig særegne Indtægter henlagte til at danne
en- F o n d , som i Særdeleshed var bestemt til at
udrede Omkostningerne ved saadanne Værkers An
skaffelse, som Kirken endnu enten ganske manglede,
eller som ikkun havdes i Gipsafstohninger.
Denne Fond var ved Udgangen af 1838 opvoxet
til omtrent 46,000 Rhd., af hvilke tre Fierdedele
kunde anvendes strax, og denne Anvendelse var,
som nævnt, stillet til Kunstnerens nærmere Forslag.
Thorvaldsen havde besvaret Consistoriets Skri
velse med sin sædvanlige ”Hdimodighed”, og Ud
faldet af disse Forhandlinger blev, at Christusslatuen
i Marmor,

som

var udfort til Slotskirke'n,

blev

Frue Kirke overladt for 16,000 Rhd., og at samme
Kirke kiohte de af Thorvaldsen paa egen Regning i
Marmor udforte ti Apostler til en Friis af 2000 Rhd.
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for hver, hvortil fdiedes en Bestilling paa de to
manglende Apostler, som endnu ikke vare udforte
i Marmor.

Foruden

disse

Arbeider giordes

der

endvidere Bestilling paa fire Prophetstatuer i Marmor
til Nicherne

ved Kirkens Indgang,

dernæst Sta

tuerne Martin Luther og Philip Melanchton i Marmor
til Kirkens Forhalle, og endelig anmodedes Thor
valdsen om i brændt Leer at udfore en christelig
Frise over Kirkens Hovedindgang under Peristylen.
Da nu Frowtonen, Johannes, den Dobers Præ
diken, var bleven opstillet, blev det ogsaa mere og
mere Kirkens Foresatte et paatrængende O nske, at
de dvrige Kunstværker, som allerede vare færdige
til Frue Kirke, maatte blive opstillede paa deres
bestemte Pladser.
Dette Arbeide begyndtes i Marts Maaned 1839,
og da Kirken atter aabnedes fdrste Pintsedag, modte
Menighedens Gie

Christusstatuen ved Alteret,

og

istedetfor Apostelstatuerne af G ips, stode Marmor
statuerne opstillede, forsaavidt de vare færdige.

Sta

tuerne af A ndreas og Thaddæus havde Thorvaldsen
endnu ikke ladet paabegynde i Marmor, da Modellerne
ikke tilfredsstillede ham , og det var hans Agt, ved
Leilighed at giore to andre Modeller til disse Statuer.
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Den knælende Daabens Engel var ligeledes
henstillet paa sin Plads i Choret foran Alteret,

og

samme Festdag, da Kirken aahned^s, holdt Thorvaldsen selv det forste Barn, sin Freunds Datter,
over denne Daah.
D e offentlige Hyldinger og Festligheder i An
ledning af Ankomsten vare efterhaanden afløste af
Selskabslivet i en saa viid Udstrækning, at det næsten
ganske optog Kunstnerens Tid og endog maatte be
frygtes at blive farligt for hans«Sundhed.

”Jeg

driver nok p a a Grund h er!” sagde han en Dag, da
han selv syntes, at det gik for vidt.

Men deels

fandt han Behag i dette Liv, deels var han for
hoflig til at afslaa alle de Indbydelser, som næsten
kappedes om at lægge Beslag paa hans Dage og paa
hans Aftener.
I Theatret,

som han satte saa^ megen Priis

paa, kunde han derfor længe ikke kom m e, og da
han omsider .fdrstegang viste sig, modte ham ogsaa
der

en Efterklang af al den

Hyldest,

som han

allerede saa rigeligt havde nydt.
Det roligere Familieliv og de hyggelige Aftener
i Kredse, hvo.r han kunde være som hiem m e, be
hagede ham m est, og iblandt saadanne fandt han
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sig snart et Hiem i Baron Henrik Stampes Familie,
som han allerede kiendte fra Italien, og hvis Herre
sæde, det skiönne Nysö ved Præsto, snart ved ham
fik en Plads i Danmarks Kunsthistorie.

Tildeels

for at losrive sig lidt fra det trættende Selskabsliv,
fulgte han i Junii 1839 denne Familie til de land
lige Omgivelser mellem Skov og Strand, m en kom
dog ikke endnu saa snart til R o, da han altid var
villig til at folge enhver Opfordring.

Efter nogle

Ugers Ophold paa Nyso giorde han i denne Fa
milies Selskab en lille Udflugt til Kiel og Altona,
og vendte den

3'^*® Julii over Lübeck tilbage til

' Kiöhenhavn, for efter nogle Dages Ophold atter
at foretage en anden Udflugt nordpaa i det Samme
Selskab.
Den 9^® Julii reiste han nemlig til Helsingoer,
og efterat have aflagt et Besog paa Vaglskibet i
Sundet, gik han over Helsingborg til Ramlösa, hvor
han, som sædvanligt, var en Gienstand for Alles
Hyldest.

PTter Maaltidet fortsatte han samme Dag

Reisen til Kulien, hvor han overnattede, og næste
Dag nod han dette Steds navnkundige Skiönheder.
Da h an ,

efter

et Besog

Kulla Gunnarstorp,

Dagen

hos Grev de Geer paa
efter kom

tilbage til
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Helsingborg, blev han der modtaget med et Festmaaltid, hvor en Skaal udbragtes for Naborigernes
aandelige og hiertelige" Forening, et M oment, som
maaskee ikke bliver uden Betydning i de skandi
naviske Sympathiers Historie.

Efter Maaltidet led

sagedes Thorvaldsen ned til Skisbroen, hvor en stor
Deel af Helsingborgs Indvaanere havde

forsamlet

sig, for under Musik og Hurraraab at bringe Nor
dens store Kunstner et Farvel.

Det danske Vagt

skibs Chaluppe havde fra Helsingoer fort Thorvaldsen
over Sundet;

men Færgelauget havde udbedet sig

den Ære at fore ham tilbage.

Ved hans Ankomst

til Helsingoer modtoges han af Magistraten og Borger
repræsentanterne, som forte ham til et Festmaaltid
paa Skydebanen, hvor den skibnne Sommeraften,
den herlige Udsigt over Sundet, under Musik, Sang
og Salutskud,

forenede alle Hierter omkring den

livsglade Olding.
Efter sin Tilbagekomst til Kibbenhavn besluttede
han at begynde et lille Arbeide og valgte at modelere
Holbergs Buste til Sorb Akademie efter et Portraitmaleri, som til den Hensigt var sendt ham , men
de hyppige

Afbrydelser ved

Besbgene

svækkede

hans Arbeidslyst, og nu besluttede han at reise med
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den anlagte BiivSte til iiyso, for der at fuldfore den
uforstyrret.
Men Veien til ISysd gik deniiegang over Moen,
som han ogsaa skulde besdge, og i Selskab med
Oehlenschlaeger og Familien ira Nysd forlod han
igien Kidbenhavn den 18^® Julii 1839.
I Stege var man forberedt paa de to, store,
■ danske Kunstneres Besdg.

D en værdige Olding,

Kidbmand Hage^ havde indbudet dem til sit Huus,
hvor hans 80aarige Fødselsdag feiredes Dagen efter.
Fra Omegnen

og selv

fra Falster havde mange

indfundet sig, og Dampskibet Dronning Maria bragte
om ISatten et stort Antal Kidbenhavnere til Festen.
Men den særegne,

ophdiede

ISaturskidnhed ^

havde ogsaa Krav paa den danske Kunstner, og
Klinten dnskede han at besdge i Stilhed og der
kun at tilhdre Naturen.
han modtage Hyldest.

Men endogsaa der maatte
I Klinteskoven overraskedes

han af et Selskab af fiernere staaende Venner, som
havde forenet sig for at bringe ham en Sang'og en
jublende Hilsen.

Natten tilbragte han hos Pastor

Freuchen i Magleby Præstegaard, og næste Dag drog
# han til Nysd.
10

V
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Her venlede ham nu atter en Fest.

For at

han mere uforstyrret maatte kunne hengive sig til
sine Arbeider,
lille Pavillon,

var der i Nysds Have opfort en
der

skulde

tiene

ham til Studio.

Denne Gratiernes Helligdom skulde nu indvies med
Sang og Tale, og foruden Oehlenschlaeger var ogsaa
Grundtvig

og

Flere

indbudne

overraskede det Thorvaldsen^

til

Festen.

Især

her at omfavne en

U ngdom sven, Præsten P aveis, som han ikke havde
seet, siden han i 1797 ved Malta forlod Fregatten
Thetis, paa hvilket Skib P aveis dengang var Skibs
præst.
Det nye Studio blev strax taget i Besiddelse
. af Kunstneren,

og den fra Kiobenhavn hidforte

Leermodel til Holbergs Buste var det fdrste Værk,
som han her fuldendte.
Da hans Ven Oehlenschlaeger endnu var til
stede,

benyttede han

denne

Ledighed til,

efter

Holbergs at giore Oehlenschlaegers Buste.
Disse Portraiter af Danmarks store Kunstnere
gav nu Anledning til det Onske hos hans omgivende
Venner, at han skulde giore sin egen Portraitstatue,
men dette afviste han i Begyndelsen
Bestemthed.

med megen

Men da han havde betænkt sig lidt.
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fandt han det urimeligt at vige tilbage af Frygt for
Mistydninger, og da han forst havde giort en lille
Skizze, begyndte han snart, til Samtidens og Efter
verdenens Glæde,

Thorvaldsens Statue.
•'
I denne

Statue

Tab. 150.

(6'4* h.)
skienkede

Oldingen

os

et

Billede af sig selv, saaledes som han endnu saae
sig

med

det indadvendte Blik,

usvækket,

sund

og kraftig i Aanden, og saaledes som vi endnu i
Tanken maa see ham efter hans Bortgang, naar vi
tro paa en Legemets Opstandelse.

Han staaer her

i sit Livs skionneste Udviklingsmoment, som en
fuldmoden Frugt af et heelt L iv , levet i den evige
Skionheds Tieneste.
Med Hammeren i den ene, Meiselen i den
anden Haand, stotter han sig til et ufuldfort Arb eid e, Haahets Statue. Hans Hoved er kun bedækket
af den ham eiendommelige Lokkefylde, hans Bryst
er blottet, hans kraftige Legeme frit og uhindret,
kun bedækket af den ombeltede Arbeidsblouse, der
leder Tanken hen til hans Virksomhed • under et
varmere Himmelstrøg.
10*
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At Thorvaldsen valgte H aabets Statue at stotte
sig til, deri har man lagt en Betydning, som han
selv,

engang da han blev spurgt derom , afviste.

Det er nemlig berettet, at han skal have sagt: ”Jeg
har valgt H aabet, og ikke, som mange Andre maaskee vilde have fundet mere passende, — Erindringen,
fordi jeg endnu stdtter. mig til det Håab, at fuldende
Værker i min Kunst, som skulle overgaae alle dem,
jeg hidtil har leveret!”
lidet stemte

Men da denne Yttring kun

med Thorvaldsens sædvanlige

Maade

at udtrykke sig paa og med hans eget Blik paa den
tilhagelagte Virksomhed, spurgte Forf. ham engang,
om han havde yttret dette.

Han svarede, at han

vel kunde have sagt noget Saadant,

men Haabets

Statue havde han valgt fremfor noget andet af hans
Arbeider, fordi denne Statues strængere, æginetiske
Stil giorde en bedre Modsætning til hans egen Statue,
som jo skulde fremstille det Levende.
D enne Statue er hidtil ikke udfort i Marmor,
og kun i nogle faa Afstøbninger bevares dette skionne
Kunstværk.

En Afstobning af den lille Skizze smyk

kede hans Kiste og fulgte ham i Graven.
Iblandt flere, mindre betydelige Udkast, som
Thorvaldsen

i denne

Sommer giorde

paa Nyso,
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nævnes

ogsaa

en

lille Poriraitstatue a f et Barn,

fremstillet som Psyche, der prover Spidsen, af en
af Amors P ile, og Skizzen til en knælende Engel,
bestemt til et Gravmæle og bestilt hos Thorvaldsens
Eleve, M aihiæ , af en Kibbmand Jacobi i Altona.
Iblandt de Arbeider, Thorvaldsen senest havde
overtaget at udfore for Frue Kirke, er der nævnet
en

Frise,

som

skulde

anbringes

over

Kirkens

Hovedindgang.
Et Udkast til denne blev nu et af de forste
betydelige Arbeider, han foretog sig, da han var
kommen

til Ro

i det lille Studio

i Haven

paa

N yso, og hertil valgte han Fremstillingen af

Jesu Indtog i Jerusalem.
Efter den

Skizze

bevares i M useet,

(V

i*

h .; 2 3 ' br.),

som

Tab. I5l-lf)5.

op

blev F risen , som skulde an

bringes paa Kirken, udfort i Kibbenhavn af yngre
Kunstnere i en Stbrrelse af 4 Fod hbi til 48 Fods
Bredde.
Vi beskrive denne Frise fra Venstre til Hbire,
gaaende ud fra Stadens nærmeste O m givelse, hvor
en D eel af Folket venter paa Herrens Indtog.
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Udal'Jerusaleras Port seer man en Fader ined
sine

to Drenge

Frelser imdde.

freidigt ‘ at gaae den kommende
Ved Porten træffer han en Moder

med sine to B orn, — det yngste bærer hun foran
sig i Armen — og ved Kiærtegn opfordrer han hende
til at Tdlge med.
Nærhos siaaer en gammel Israelit, som synes
at underrette en af Folkets O verster om, at Propheten
fra Nazareth

nærmer sig Jerusalem ,

og at hans

Modtagelse forberedes.
En gammel, tvivlende Jode synes overtalt af
sin Datter til at folge ud m ed, for at modtage den
kommende Messias, og medens den hoire Haand
tydeligt rober hans T vivlen, hæver hun i freidig
Glæde

sin Palmegren

folge.

En Dreng med

og

opfordrer

en

ham

Palmegren

til

sees

at
bag

ved dem.
Nærmere frem mod det kommende Tog staaer
en yngre Mand paa Veien.

I et om Livet ophundet

Klæde bærer han en Mængde Blom ster, som han
udstroer.

Den skibnne

sin lille Dreng foran sig,

Moder knæler ned

med

og efter hendes Anviis-

ning hæver han de smaa Hænder i Bon.

Den ældre

Datter derimod knæler paa Veien i Tilbedelse.

79
•

Foran Toget, sorn nærmer sig, svinge en lille

Dreng og to Ynglinge deres Palmegrene og udraabe
deres Hosanna, medens en ældre Mand, i samme
Jubelraab breder sin Kappe paa V eien, og en ung
Quinde bestroer den med Blom ster,

hvilke hun

tager af en Kurv, som en lille Dreng bærer foran
hende.

En knælende Mand udbreder et Klæde paa

Veien for den kommende Frelser,

medens

den

hosstaaende D reng, med Blikket vendt mod Herren,
jublende svinger sin Palmegren.
Stille og sagtmodig rider Jesus paa Aseninden,
der fremledes af Johannes.

Nærmest bag efter folger

Petrus alene og efter ham to D isciple, som synes
at stride om den fornemste Plads i H en en s til
kommende Rige.
En Gruppe af syv D isciple, som , under forskiellige Udtryk, alle love Herren, ledsages af en
jublende lille Dreng med en Palme i Haanden.
Bag efter de andre Disciple folger Judas alene;
han synes at ville skiule sig under sin Kappe, men
hans Aasyn forraader den onde Tanke.
Efter det inddragende Tog fdiger nærmest en
Moder med sine to Bdrn,- som synes at have taget
Palmegrene op af Veien, nu da Skaren er vandret
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derover.

D en ældste Dreng holder sin Palme i

den ene Haand, m edens han hæver den anden;
den yngste rækker Moderen den P alm e, han har
optaget.

Faderen l'olger efter med et Bundt af de

opsamlede Palmegrene under sin hoire Arm, idet
han svinger en enkelt Green i den venstre Haand
og vender sig tilbage mod dem , som paa Veien
have vundet Karskhed ved Herrens Mirakler.

Dette

er betegnet torst derved, at den Halte bortkaster
sin Krykke og viser en Anden den helbredede Fod,
og ved en blind Olding, som har faaet sit Syn igien
og omfavner sit Barn med den ene Arm,

medens

han overskygger det endnu svage O ie, ved Hiælp
af

den

anden

Haand.

Frisen

sluttes

med

et

Palmetræ.
Vi have her beskrevet denne Frise, overeensstemmende med den Tegning, Thorvaldsen selv har
ladet Maleren

W ilh. Gertner tegne

til Brug for

dette Værk.
Man vil ved at sammenligne denne Fremstil
ling af Frisen med det paa Kirken anbragte Basrelief
meget snart træffe paa Uovereensstem m elser,

men

disse ligge væsentligst kun i Omflytningen af enkelte
Grupper, hvortil muligt Frisens Anbringelse i det
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givne Rum som sædvanligt gav Anledning.* Lignende
Afvigelser finde ogsaa Sted imellem
som Museet opbevarer,

den

Skizze,

og den endelig udfdrte,

men dog skizzerede, Frise.
At Thorvaldsen,

ved at skulle overfore en

Composition fra sin Skizze til M odellen, ikke har
kunnet undlade at giore Forandringer,

dette var

ham en gammel Sædvane og en naturlig Folge af
hans altid arbeidende Aand.

Ligesaa lidt

synes

han her at have kunnet modstaa denne Drift, da
han lod sit Arbeide aftegne.

Foruden enkelte Par

tiers Omflytning foretog han nu ogsaa smaa For
andringer , maaskee for at vise os Compositionen
saaledes, som han, efterat have seet den med friskt
Oie og uden at være indskrænket ved noget op
givet Alenmaal, vilde have leveret den.
Men det blev ikke ved denne Frise alene.
At giore Frue Kirke til et Hovedsæde for hans
Frembringelser i christelig Billedhuggerkunst, var,
efterhaanden som han saae denne Tanke mere og
mere realiseret, blevet ham en Y ndlingsidee, der
giorde ham modtagelig

for enhver Yttring

Meddelelse i denne Henseende.
11

eller

82
Architecten, Prof. Hetsch havde nem lig, efter
at Christusstatuen var opstillet i den store Alterniche,
der, vel at mærke, ikke oprindelig var bestemt til
at modtage denne Statue, fundet nogen Tom hed i
O m givelsen,

og

navnlig savnede han

i Nichens

overste Parti et torbindende Led, som , efter hans
M ening, bedst kunde tilveiebringes ved en Frise,
der burde fremstille Jesu Lidelse, eftersom en saadan Fremstilling endnu savnedes mellem Kirkens
vSculpturværker.
Da han yttrede sig til Thorvaldsen derom,
greb vor Kunstner oieblikkelig denne Tanke, uden
at tage Hensyn til,

at

dette

betydelige

Arbeide

laa udenfor Rækten af de Bestillinger, han havde
modtaget af Kirkens Forstandere.
Uagtet Rummet og Hoiden fordrede en Frise
af storre Udstrækning og Hdide, end nogen, han
tidligere havde udfort, begyndte han dog, kort Tid
efter, denne Com position, og man overraskedes
snart ved at erfare, at Skizzen stod færdig i Studiet
paa Ny so.
Efter denne Skizze,

(2 i* h . ; 24-b r.)

som bevares

i M useet, lod han nu Udfdrelsen begynde af unge
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Billedhuggere i Freunds Studio i Kibbenhavn, under
sit jevnlige Tilsyn.
Denne Frise fremstiller:
*

Jesu Gang fra Pilati Huus til
Golgatha.
( 6 'h .; 7 2 'b r.)

Landshbvdingen

Pontius

Pilatus

staaer

paa

Trappen udenfor sit Huus og vasker sine Hænder i
et Bækken, som en knælende Dreng holder hen
foran ham.

Paa Trappetrinet sidder en Yngling med

Haanden under Kind; bagved ham staaer. en Dreng
med Armene overkors, og nærmest ved disse en
Yngling,

som ,

lidt trodsig,

hbire Arm mod Muren.

stbtter sig med den

Alle tre bære Udtrykket

af Misbilligelse i Landshbvdingens Færd.
En Jbde, som synes at have noget at beklage
sig over, henvises af en romersk Soldat til Lands
hbvdingen, m en vender sit Hoved tilbage mod en
anden af de forangaaende Krigsmænd, med hvem
han synes at have haft en Trætte.
D enne Krigsmand gaaer, med Spydet paa sin
Skulder

og Ansigtet

tilbagevendt,

ved

Siden af
ii’^

.56.159.
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en

H est,

som

bærer

den

nævnte

en

gammel

langskægget

Pharisæer.
Foran

Gruppe ride

to

andre

Pharisæere , den forreste paa en Hest, den bageste
paa et skrydende Æ sel, og bagefter dem folger en
Kriger.
Maria, Jesu M oder, som , ledsaget af Johannes,
er fulgt efter, segner hen under sin Smerte, m edens
han holder hende i sine Arme,

og en sorgende

Quinde knæler ned for at understotte og tröste hende.
Af den adspredte Apostelskare folge, foruden
Johannes,

kun

tre

Mesteren

i

nogen

Afstand.

Den sidste af disse standser i sin Gang ved Synet
af den daanende Jesu Moder.

De andre To bevæge

sig fremad i Udtrykket af deres Sorg og Smerte.
En Gruppe af sex Quinder har seet Jesus
vandre forbi med sit K ors; under forskiellige Smertenshevægelser paakalde de ham og udbryde i Klager.
Men m edens Simon af Cyrene soger at lette Herren
Korsets B y rd e, standser Frelseren paa Veien og
vender sig tilbage mod de sorgende Quinder og
tiltaler dem.
Foran gaaer B oddelen, som bærer en Stige
over Skulderen og en Kurv med Redskaber i Haan-
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den.

Hatn fölger hans Dreng med en Bylt under

Armen.
maal,

Drengen synes at giöre Boddelen et Spörgsidet han peger frem mod Golgatha.

Ved

.Siden gaaer hans Haandlanger, med et Toug, der
er bundet til Korset, over sin Skulder, og soger
I

ved at trække deri at fremskynde Jesu Gang, som
er standset, medens han taler til Quinderne.
En anden Boddel forer de to Bövere, den
angergivne og den halsstarrige, frem til Betterstedet ;
han har dem begge bagbundne foran sig og synes
i dette Öieblik at holde dem tilbage ved Bebet,
som han bærer i, sine Hænder.
Jesu Standsning paa Veien spores i den foran
dragende Gruppe af ridende Vagt.

Den forreste

af disse tre Ridende vender sig paa Hesten for
at paaskynde
ligeledes

Togets Gang ;

vender

s ig ,

den

modtager

bageste,
af

den

der
efter-

folgende Kriger Oplysning om Grunden til Togets
Standsning.

En Gruppe af Tilskuere, fire Mænd

og en D reng, ere opmærksomme paa, hvad Fod
manden beretter den Ridende.
Foran de Ridendes Gruppe gaae tre Soldater;
bagved disse sees en Q uinde,
iler, forat komme foran Toget.

der med sit Barn
En Hund gaaer
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foran de tre Fodfolk og forskrækker en Moder,
der ligeledes fdiger med som Tilskuer.

I sin Frygt

/

for Hunden griber hun det ene Barn op til sig,
medens hun tilbageholder det andet.
Veien stiger her op ad en Skraaning til Bierget,
og to Mænd, som ere ilede iforveien, vende sig,
idet de gaae op ad , for at overskue det efterfølgende
Tog.
Ogsaa ved denne Frise vil man finde Uovereensstemmelser i Fdlgeordenen,
menligner

Beskrivelsen

og

de

naar man sam
vedfoiede

Plader

med den til Frue Kirke modeferede og der opsatte
Frise.
Disse Forandringer ere imidlertid af samme
Natur, som d e, vi have paapeget i Beskrivelsen af
den sidstomtalte Frise:

Jesu Indtog i Jerusalem.

Ved det her omhandlede Kunstværk
mere idinefaldende,

end

der,

er det dog

hvorledes

Opstil

lingen i det givne Rum har fremkaldt saadanne
Omflytninger og Forandringer, da det nemlig her
viser sig som en nødvendig Fordring, hvad Kunst
neren under Udførelsen maaskee ikke strængt har
paaagtet,

at Frisens Hovedgruppe, Jesus hærende

sit K o rs, maatte indtage Midtpartiet af Nichens Bue,
lige ovenover den opstillede Christusstatue.
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lovrigt henholde vi os i Henseende til den
her fulgte Fremstilling til den Omstændighed, at
Kunstneren selv har ladet de her benyttede Kobber
plader udfore og meddeelt os dem til Afbenyttelse
i dette Værk.
Fdrend vi forlade dette Thorvaldsens Arbeide,
maa vi endn u, efter H . C. Andersens Fortælling, i
hans Mdhrchen meines Lebens. IL 42. optage en i
flere

Henseender

charakteristisk

Anecdote,

som

knytter sig til dette Arbeides Historie.
Andersen fortæller, at han var i Besog paa
Nysd i de Dage, Thorvaldsen modelerede Skizzen
til denne Frise.
Studiet,

En Morgen, da han kom ind i

fandt han Thorvaldsen ifærd med Basre-

lieffets Begyndelse og navnlig med Pilatus, om hvis
Dragt Kunstneren ikke syntes at være enig med sig
selv.

Husets Frue, Baronesse Stam pe, var tilstede,

og Talen var om det Costume, Thorvaldsen havde
givet Pilatus.

”Siig m ig !” sagde Thorvaldsen, da

Andersen kom til, ’’f inder B e , a t Pilatus’s Paaklædning er rigtig!'” — ”B e m aa ikke sige N oget!” af
brod Baronessen, idet hun vendte sig til Andersen,
"Det er rigtigt!
Deres V ei!"

D et er fortræffeligt!

G aa D e kun

Men Andersen gik ikke, og da Thor-
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valdsen gientog sit Spörgsmaal, svarede han: ”D a
D e sporger mig, saa m aa je g tilstaae,
kommer mig,
Æ g yp ter,

at det fo re 

a t Pilatus snarere er klædt som en

end som en R om er!” — ” D et er ogsaa

min Mening!" svarede Thorvaldsen og greb i det
samme ind i Leret og odelagde Pilatiis’s Figur. —
A n dersen !” udbrod

Baronessen

med. Heftighed,

N u er D e S k yld i,

at Thorvaldsen har ödelagt et

udodéligt V æ rk !” — ”S a a kan jeg giUre et nyt udodeligt
ærk!” svarede Kunstneren tort og begyndte igien
paa Pilatus.
_

f

Imedens Thorvaldsen paa Nyso deelte sig im el
lem Arbeidet og landlig R o ,

var man i Rom paa

hans Vegne beskæftiget med Indpakningen af 42 Ki
ster med Kunstsager, som Corvetten Galathea atter
var afgaaet til Italien for at hente.

D enne Ladning

ankom til Kiobenhavn i August 1839.
Thorvaldsen havde allerede

begyndt at tale

om , at det var nødvendigt, at han snart igien, for
en kortere T id, gik til Italien, og han anforte som
Grund herfor, at Statuen V^ulkan ventede paa Fuld
endelsen, og at >det vilde være hensigtsmæssigst, at
han modelerede de to, endnu manglende Apostle i
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Studiet i R om , for at d e, forberedede i Marmor,
lettest kunde fores herhid.

Det manglede ikke heller

paa Opfordringer fra hans Venner i R om , at han
dog efter Lofte skulde komme tilbage.
Da han derfor i Ocloher
til

K iphenhavn,

hed

det

vendte fra Nyso

alm indeligt,

at

hans

Afreise til Italien var nærforestaaende og at han
vilde benytte Leiligheden til at giore denne Reise i
Selskab med sin V en , Prof. Schouw.
Ved denne, som det syntes, pludselig tagne
Beslutning, udbredte sig hurtigt Rygtet om hans
Misfornoielse i Henseende til Museets Anliggender,
og det var unægteligt kun altfor sandt, at de Van
skeligheder, som Paabegyndelsen af M useum s-Byg
ningen paa denne Tid maatte giennem gaae, og de
stridende M eninger, som giorde sig gieldende ihenseende til Valget af en Byggeplads,

oftere giorde

ham mismodig.
Vi ville ikke her gaae ind i en Detail, som
kun tilhorer Museets Historie, men bemærke, at
Thorvaldsen satte stor Priis paa den kongelige Gave,
ifolge hvilken en Sidebygning af Christiansborg blev
skienket til• Opførelsen af M useet, og at det, med
hvor megen Grund man end havde kunnet onske
12
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Maseet en anden Beliggenhed,

dog kun var paa

dette Sted, at Planen, under de daværende Forhold,
nogenlunde sikkert lod sig udfore.
Imidlertid lod Thorvaldsen sig dbg berolige og
afventede

Byggeplanens

som faldt den

allerhbieste

Novbr. 1839.

Approbation,

Den fremrykkende

Vinter giorde ham det nu raadeligst, ikke for det
fbrste at tænke paa Afreisen, og under nogle Maa#
neders Ophold i Kibbenhavn havde han beskæftiget
sig med at udkaste nogle Skizzer,
mentet f o r Goethe,

deels til Monu

deels til de fire Statuer,

han

skulde udfore til Christiansborg.
Angaaende Monumentet f o r Goethe^ maa vi her
tilfoie, at Underhandlingerne stadigt havde været i
Gang, siden han modtog Bestillingen, men efter
den Tid var der i den saakaldte G oethe-Comitee i
Frankfurt opstaaet U enighed, idet nogle af Med
lemmerne vilde overdrage Thorvaldsen den hele Sag
til fri Raadighed, andre vilde,

at Statuen skulde

udfores efter Rauchs bekiendte Statuette, og atter
andre, at den store Kunstner skulde tage Hensyn til
en phantastisk Skizze af Digterinden Bettina Brentano.
Thorvaldsens

forste Forslag

havde

været at

fremstille Goethe siddende og at smykke Fodstykket
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med Basrelieffer, som hentydede til hans storste
^Værker.
Saaledes stod Sagen ved Begyndelsen af Aaret
1839, da vor Kunstner underrettede Comiteen om,
at han efter sin forestaaende Tilbagereise vilde be
gynde Udfqrelsen i Rom efter den nævnte Skizze.
Men da det henimod Udgangen af dette Aar er
faredes, at Thorvaldsen endnu var i Kiobenhavn,
og man havde Grund til at tro, at han vanskeligt
vilde kunne losrive sig, skrev Comiteen atter til
ham (»g forlangte et bestemt Svar, om og naar han
vilde udfore dette Arbeide.

Herpaa svarede Thor

valdsen under 18'^« Octbr. 1839, at han fra Kioben
havn vilde levere Modellerne til Statuen og Bas
reliefferne og indsendte

derefter i Foraaret 1840

fbrst Skizzen af den siddende Figur, og senere, i
Juni s. A ., en anden Skizze, hvori Goethe var frem
stillet staaende.

Nu syntes man kun at vente paa

Thorvaldsens Ankomst til Frankfurt,

for at giore

den endelige Aftale angaaende Basreliefferne, men
da ogsaa Aaret 1840 hengik, uden at han afreiste,
modtog han under 12‘« December d. A. en Skrivelse,
hvori Comiteen frasagde sig denne Bestilling.12*

r
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Men fbrend Vi forlade Aaret 1839, have vi
endnn her at tilfbie, at Thorvaldsen d. 20*^® Novbr.
d. A. udnævntes af Kong Frederik den Sietle til Stor
kors af Dannebrogen.

Da han nu

fra Ordens•

Capitulet opfordredes til efter Vedtægt at ophænge
sit Vaabenskiold paa Frederiksborg, componerede
han sit Vaaben, til hvilket der iblandt hans efter
ladte Tegninger-findes adskillige Udkast.
stiller Thor m ed sin H am m er,

Det frem

og har Omskriften:

"Fnhed og Kicerlighed til Fædrenelandet.”

18/iO.

Den

Decem ber 1839 havde Kong Frederik

den Siette sluttet sin jordiske Bane.

Det er bekiendt,

at denne Konge ikke havde synderlig Interesse for
Kunsten og dens Frembringelser, og det er sagt om
ham , at han ikke yndede fremtrædende Personlig
heder.

I ingen af disse Henseender har vor Kunstner

kunnet beklage sig.
at K ongen,

For Thorvaldsen var det nok,

uden at indlade sig videre derpaa, i

Gierningen erkiendte Kunsten som et Led i Ud
viklingens Kiæde, og Kunstnerens jevne og fordringslose

Væsen

havde

alt tidligere

vundet

Kongens

Hierte, ligesom ogsaa Frederik den Siettes Personlig
hed i hbi Grad maatle tiltrække Thorvaldsen,
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Kongens Död giorde derfor et dybt Indtryk
paa vor Kunstner, og uden Opfordring eller Paavirkning udkastede han i al Stilhed en Skizze til
et M onument, som han tænkte sig opreist i Rosen
borg Have paa det Sted, hvor Pavillonen med den
, saakaldte Samsons Statue slaaer.
I denne Skizze, der opbevares i M useet, frem
stillede han den afdode K onge, siddende i Kronings
dragt paa sin Trone.
Samtidigt hermed hævede sig i det Offentlige
nogle

Röster

for

Oprettelsen

for Frederik den Siette,

men

af

et

M onument

disse modte Mod-

ytlringer, og Sporgsmaalet syntes at h en d o , indtil
en Forening i Jylland noget senere optog det og
gav vor Kunstner Ledighed til, under en anden
Form , at tilfredsstille sit Hiertes Trang.
Dagen efter, at Frederik den Siettes Liig var
blevet bisat i Roeskilde,

lod Kong Christian den

Ottende Thorvaldsen kalde og nieddeelte h a m , at
han ved at see Christian den Fierdes Capel i Dom 
kirken, havde besluttet, naar Forholdene efterhaanden begunstigede et saadant Foretagende, at lade
dette Capel undergaae en Restauration, og, at han
*

onskede, at Thorvaldsen vilde overtage at udfore
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Modellen tü en Statue af Christian den Fierde^ sorh
da skulde stöbes i Bronce og forgyldes til dette
Gravcapel.

Da Kunstneren med Glæde tog imod

denne Opfordring, blev Bestillingen formeligt over
draget ham ved et Rescript af 19'^« Febr. 1840.

Christian den Fierdes Statue

Tab. 160.

(6' 10" h.)
fremstiller Billedet af denne folkelige Konge, saaledes som det er os efterladt i C a rd van M anderns
bekiendte Maleri. Med den venstre Arm stöttet mod
f

Sværdet og med Fiederhatten i sin höire Haand,
staaer han mandig og skuer opmærksom hen foran
sig.

Fra hans Hoved nedhænger paa venstre Side

den bekiendte Marelok; omkring Halsen, under den
stukne Krave, Elephantordenen.
Efter denne Model blev Statuen i de folgende
Aar

stöbt

i

Bronce

og ciseleret

af J . Dalhoff.

Ifolge den Plan for Capellets Restauration og Mo
numentets Anbringelse, som Prof. H etsch, i Over
læg med Thorvaldsen^ havde udkastet, skal nu denne
Statue, uden Forgyldning, opstilles paa en Sarcophag,
som skal glemme Kongens Kiste,
henstillet

i en

Gravkielder

under

der hidindtil er
Capellet.

Til
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denne Sarcophag, som bliver udfort af mörkt Mar
m or, med giennembriidte Dekorationer af Bronce,
udforte Thorvaldsen senere, folgende H etsch’s Idee,
et Basrelief, som udtaler Christian den Fierdes Valg
sprog.
Dette Basrelief, som modeleredes i 1842, vil
paa sit Sted nærmere blive omtalt.
Paa Kong Christian den Ottendes Opfordring
giorde Thorvaldsen nu nogle mindre Compositioner
til Medailler, hvortil den nærværende Tid gav An
ledning.
Ved sin Tronbestigelse havde Kongen allerede
i December f. A. overdraget Medailleuren F . Krohn,
at modelere en Revers til en Medaille i Anledning
af Tronbestigelsen.
Kunstneren

den

Kongen

Tanke,

havde

han vilde

selv

opgivet

have

udtalt,

nemlig: D anm ark bederf o r Kongen, og, efter Sigende,
ogsaa hvorledes

denne Tanke

skulde

fremstilles.

Den udkastede Composition fremstillede Danmark,
under Billedet af en muurkronet Q uinde, knælende
i Bon.

Da Kunstakademiet,

som ifölge Befaling

skulde yttre sig om denne Beverscom position, giorde
den Bemærkning, at Fremstillingen di Folket knælende
ikke stemmede med den antikke Kunsts Symbolik
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og lorelagde et Par andre Conipositioner, som man
hellere vilde anbelale til denne M edaille, overdrog
K ongen, under 23**® Januar 1840, Thorvaldsen denne
Sag.

Vor store Kunstner, som ikke fandt Akade

miets Bemærkninger vægtige n o k , for, at Kongen af
den Grund skulde opgive den Tanke,

han selv

havde undfanget, modelerede nu et lille Relief, som
fremstiller D anm ark knælende i B dnjfbr Kongen med
Omskrift: Gud velsigne Kongen^ efter hvilken Model
Medaillonen blev udfort.
En anden Anledning til en Medailles Udprægning var samtidigt forhaanden.

D en 2^**® Mai 1840

skulde festligholdes som Kongens og Dronningens
Solvbryllupsfest, og til denne Medaille havde Thor
valdsen lovet at levere en Com positfcn, der kunde
anvendes til Reversstemplet.

Han modelerede dertil

et lille Basrelief, som fremstiller: A m o r, der m ed
et Rosenbaand omvinder to F akler, som H ym en holder *
i sine Hænder.
Den billedlige Fremstilling af et Solvbryllup
havde ikke været ham saa ganske lef en Opgave,
og Tanken beskæftigede ham endnu, da han henimod Foraaret var kommen til Ro paa Nysb.

Han

havde lovet Digteren H . C. Andersen en Tegning,
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og da han nu traf ham h er, vilde han opfylde sit
Lofte.

Men endnu bestandig med Amor og Hymen

i Tankerne, componerede han derfor paa Papiret en
saadan Gruppe, og denne behagede ham selv.saa vel,
at han Dagen
Tegningen,

efter

had Andersen om at laane

fordi han havde Lyst til at modelere

denne Composition.
Saaledes fremstod BasreliefFet:

Hjmen og Amor.

Tab. 161.

(2' 5» h .; 1' 11" b r.)

Hymen svæver paa udslagne Vinger og hæver med
hver Arm en Fakkel.

Amor flyver forbi under

Hymens venstre A rm ; i den udstrakte venstre Haand
holder han Buen.

Den hoire Haand har netop

sluppet Buestrengen, og idet Pilen træffer, tænder
Hymen den ene Fakkel ved den anden.
Dette Basrelief lod Thorvaldsen udfore i Mar
mor til sit Museum.

Compositionen blev anvendt

til Revers for en Medaille i Anledning af Kronprinds
Frederik Carl Christians Formæling.
Det

er

allerede

oftere

bemærket,

at naar

Thorvaldsen havde fuldfort en Basrelief-Composition,
13
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som tilfredsstillede ham , sögte han som oftest efter
et Sidestykke dertil.
Som saadant turde man vel ansee et andet
Basrelief, han udførte paa ISysö, omtrent i samme
Störreise, nemlig

Tab. 162.

Amor og Psyche.
(2' 4» h .; I' II« b r.)

Amor kommer flyvende til P syche, som halvt
tilhyllet i sit Klædemon, svæver paa de udslagne
Som m erfugle-Vinger og omslynger ham med sin
venstre Arm, idet hun modtager hans Kiærtegn.
Noget efter, eller maaskee samtidigt med disse
sidstnævnte Com posilioner, modelerede Thorvaldsen
paa Nyso to mindre Basrelieffer, hvis Tilblivelsestid
nærmere kunne bestem m es, da de ere daterede af
Kunstneren selv, og ifdlge heraf ere de m odelerede
henimod Slutningen af April 1840.
Til Fru Baronesse Stampes Fodselsdag, hedder
det, bragte Thorvaldsen sin Foræring i et oventil
afrundet Basrelief:
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Diana hos Jupiter.

Tab. 163.

(2' 3« h . ; 2' 7" b r.)

Den kydske Diana staaer for Jupiters Trone
og udbeder s i g , at maatte forblive Mo og hel
lige sig Jagtlivet.
paa

sin

Den olympiske Hersker sidder

ophoiede

T rone,

gives af Dyrkredsen.

hvis

Fodstykke

om 

I hans venstre Arm hviler

Scepteret, ved hans hoire Side sidder O rnen med
Lynet i sin Klo.

Diana træder op paa Tronen,

stbtter den venstre Haand mod hans Knæ, udstræk
ker den hoire bedende, og griber med Kiærtegn
i hans Skiæg.
Dette Basrelief, som ikke er udfort i Marmor,
bærer Indskriften: ’’N ysoe, d. 20. A p ril 1840.”
Til^ den

kongelige Solvbryllupsfest,

som

vi

allerede have omtalt, havde endeel Damer forenet
sig, for i den festlige Anledning at bringe Majestæterne
deres Gaver af tjuindeligt Haandarbeide.

Iblandt

disse havde Baronesse Stampe udfort et Broderi til
en Kakkelovnsskjærm, hvortil Thorvaldsen havde
lovet at ville modelere et Midtparti.

Hertil valgte

vor Kunstner en Fremstilling i et foroven afrundet
Basrelief af
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Hygæa og Amor.

Tab. 164.

(1' 11» h .j 2' br.)

Sundhedens Gudinde sidder i rige Klædemon
med en Skaal, hvoraf hun fodrer Slangen,
hun holder i den hoire Haand.

som

Hos hende staaer

Kiærlighedsguden, som hæver sig, for at sætte en
Krands paa hendes Hoved.
Dette Basrelief er ikke udfort i Marmor; det
hærer den Indskrift: ’’N ysoe, d. 24. April 1840.”
Endnu

et andet A rbeide,

paa Nyso gav Foranledning,

hvortil Opholdet

nævne vi i

denne

Forbindelse, uden at kunne angive dets Tid nær
m ere,

end at det er modeleret i disse Maaneder,

nemlig

Tab. 165.

Christus i Emaus.
(3' 10» h .j 4' 10» b r.)

Den opstandne Christus sidder, efter Vandringen
til Emaus, ved Nadveren med to af sine Apostle,
der forst nu opdage, at det er Mesteren se lv , med
hvem de have talet.

Christus sidder alene tilhoire.

Han er ved at velsigne Brodet, som han holder i
den venstre Haand, og i denne Handling gienkiendes
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han af Apostlene,

som paa den

anden Side af

Bordet segne, knælende og staaende, i Tilbedelse.
Dette Basrelief var af Thorvaldsen bestemt til
Alterbillede for Stavreby Kirke, paa Baroniet Stampenborgs Gods.

Modellen sendtes senere til Rom,

for der at udfores i Marmor af Billedhugger Hulbech.

Da Festiviteterne til den forestaaende Kroning
forberededes,

var Thorvaldsen

endnu

paa Nysb.

Kongen indbod ham til at smykke denne Fest med
sin Nærværelse, men han undskyldte sig m ed, at
den Beenskade,

hvorunder han allerede længere

Tid havde lidt, forhindrede ham i at mode i den
Paaklædning, som hans Rang fordrede.

Desuagtet

modtog han en gientagen Opfordring til at komme,
uden at lade sig hindre af noget Hensyn til Dragten.
Men han lod sig ikke bevæge til at tage mod Ind
bydelsen, og hans Udeblivelse blev ikke ubemærket.
En af hans Venner fra Ungdomsaarene, Philosophen H . Steffens, havde modtaget en lignende
Indbydelse, og var fra Berlin kommen til Hoffet i
'Kibbenhavn.

Efter'Kroningen reiste han til Nysb,

for at see Thorvaldsen igien.

Dette Mbde gav An

ledning fd et mindre Arheide af Thorvaldsen, nemlig
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Steffen S Medaillon, som vor Kunstner ved denne
Ledighed skienkede Verden.
Foruden de allerede anførte mindre Arbeider,
som i disse Sommermaaneder nu og da drog Kunst
neren fra de stdrre Værker, der samtidigt beskæf
tigede ham , maa vi ved dette Tidspunkt nævne to
Basrelieffer, om hvis Tilblivelse vi kun kunne med
dele,

at de bleve

modelerede i Sommeren 1840

paa Nyso.
Det ene af disse, et rundt Basrelief, frem
stiller Mythen om
Tab. 166.

Perseus og Andromeda.
(2' 5" Diam.)

Gassiopeia, Andromeda’s M oder, havde i den
Grad hovmodet sig over sin Datters Skionhed, at
hun havde vakt Gudindernes Vrede.

En Vandflod

overskyllede derfor Kongens Rige, og et frygteligt
Souhyre truede Landet.

Kong Cepheus raadfdrte

sig i denne Nod med Oraklet, som raadede ham,
at offre Uhyret sin Datter Andromeda.
maatte han folge,

Dette Raad

og den skionne Pige blev nu

lænket til en Klippe ved Havet og givet hen i sin
Skiæbne.

Men Medusa’s Banemand, Helten Perseus,
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kom

Andromeda

til

Hiælp,

nedlagde Uhyret og

bortförte den Skiönne.
I Fremstillingen af dette Sagn lader Kunstneren
Perseus flyve giennem Luften paa Merkurs Vinger
med sit skiönne Bytte.
ligger mellem

Den befriede P ige, som

Vingerne paa Ryggen

af ^Pegasus,

stötter sig kiærligt til Heltens Skulder, medens han
folger Hestens Flugt og skiuler Medusahovedet bag
ved sig.« Amor svæver foran Helten og bærer hans
krumtspidsede Sværd, hvormed Souhyrét, som sees
liggende nedenunder, er fældet.
Det andet af de nævnte Basrelieffer er et Arbeide, som Thorvaldsen modelerede til Smykke for
det Asyl for smaa B orn,

der stiftedes til Minde

om Kong Frederik den Siette. ^ Til dette Basrelief
valgte han at fremstille

Jesus, som velsigner Bornene.
(2' 5" h .; 2' 5" b r.)

"X

Frelseren staaer i Midten af de Born, som
ere bragte til h a m , og hans Hænder velsigner en
lille Dreng og et Barn, som M oderen, knælende,
holder i sine Arme.

Til venstre staa to Apostle,

den ene af disse er Johannes; til hoire seer man

Tab.167.
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en tredie Apostel, som vil bortvise to M odre, der
ville bringe deres Smaa til Frelseren.
Det stille Kunstnerliv i Familien paa Nyso blev
paa denne Tid foreviget i et Basrelief,

som vi

ville kalde

Thorvaldsen paa Nyso.

Tab. 168.

(1' II« h .; 3' 2« b r.)

Han bar i dette Basrelief bevaret Billedet af
en af de Familiescener, som stadigt omgav ham,
medens han paa denne Gaard frembragte nye Vær
ker.

Han selv staaer ved Modelerebordet,

hvor

han har giorl en Skizze til Apostelstatuen Andreas,
der altsaa allerede paa denne Tid har beskæftiget
ham.

Hans venstre Arm hviler paa

Cavaletten,

medens han taler med Husets Vertinde, som sidder
hos og synes at have læst for ham.

Den yngste

Datter klynger sig op til M oderen, som for at bede
om noget, m edens den ældre, der staaer bag hendes
S to l, synes at ville henlede Kunstnerens Opmærk
somhed paa sig.

Bagved Thorvaldsen, paa Gulvet,

staaer hans Forraad af blodt Leer i en Bbtte under
det vaade Klæde, og af dette Leer har den lille Dreng
taget sig en Klump og deraf dannet en Skaal.
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Da Thorvaldsen havde modeleret dette Bas
relief, og det skulde.have et Sidestykke, valgte han,
i Modsætning til Huuslivet, en Scene af det friske
Landliv, som hörte med til de daglige Fornoielser,
nemlig

En Badescene ved Stranden.
(1' 11« b r .j 3'2« h .)

Her er det Familiefaderen
Sönner,

hvis

charakterisere.

Sommerliv

og de to ældre

Kunstneren

har

villet

Faderen er steget op af det kiölige

Bad og er ifærd med at aftörre sig.

D en yngre

Son har med sin Hest været ude i Stranden, for at
bade sig, og vender sig mod den ældre Broder,
i

der med sin Hund* kommer fra Jagten og viser
Broderen sit Bytte.
Familielivet paa Nyso skienkede i Reglen vor
Kunstner rolige Arbeidstimer, forfriskende Udflug
ter og selskabelig Adspredelse, naar ikke Besog og
Indbydelser til de omliggende Herresæder nu og
da afbrod Dagens sædvanlige Orden.
Fra den tidlige Morgen fandt han sig som
oftest oplagt til A rb eid e,.og naar han var kommen
14

Tab. 169.
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godt ind deri,

lod han sig ikke gierne afbryde,

for han heniinod Middag var saa træt, at han bedst
kunde söge Hvile ved i en god Vogn at lade sig
kiöre en smuk Tour giennem Strandbreddens deilige
Skovpartier.
Efter‘Bordet hvilede han sig gierne som en
Bedstefader i den blöde Hyndestol.

Der sad han

med halvt tillukkede Oine og nikkende,

medens

hans Yndlingsmelodier lullede ham i et roligt Blund.
Naar han derefter vaagnede og begyndte at muntre
sig, ved at gaae lidt om i Stuen, hvor Digteren
Andersen undertiden sad underholdende

i en

af

Selskabets Grupper, gik han stundom hen til ham,
klappede ham paa Skulderen og sagde med dette
elskelige Skielmeri, som var ham saa egent: ’Taaer
vi Börn saa ikke et Eventyr iaften.?” Og med sin
fine

Fölelse

for

disse Fortællingers

dybe

Værd,

gottede han sig da ved at höre om Toppen og Boldten
og om* den grimme Æ llin g.
Naar saa Mörket faldt paa og Lysene tændtes,
hörte det til Thorvaldsens daglige Brod at komme
til at spille det bekiendte Selskabsspil, Lotteri.

Han

kunde blive gn aven , naac der kom en eller anden
Forhindring iveien,

og Selskabet maatte derfor i
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Almindelighed finde sig i at tilbringe et Par Timer
ved denne, for Alle, paa Thorvaldsen nær, kiedelige
Fornoielse.

M en, naar han saa havde faaet sig sin

gamle P lad s, havde jidsogt sig sit Antal af Lotteri
sedler og havde sine Kobberskillinger paa Bordet
foran sig, saa blev Spillet ham snart ikke længer
en Tidsfordriv,

men en Lidenskab,

og skiondt

Gevinsten eller Tabet kun var ringe,

kunde han

dog ikke finde sig i , at Lykken gik ham imod.
De Kobberskillinger, han vandt, bragte han W ilkens, som skulde giemme dem , for at han kunde
være forsynet til en anden Gang,

og efter hans

Dod fandtes den store, gronne Silkepung spækket
med en Mængde af disse raa Skillinger, som han
havde vundet i Lotteriet.
Under saadanne Dage paa Nyso fyldtes efterhaanden
Studio,

den
med

lille

Havepavillon,

som

var

hans

endeel storre og ‘ mindre Arbeider.

D enne lille Bygning i Nysos Have ligger bagved en
Gruppe Træer paa en Græsplet, som beskylles af
en D ain,

der omgiver Gaarden.

I denne Dam

svommede nogle Svaner, og da Thorvaldsen altid
i en

ualmindelig

Levende,

Grad interesserede

sig

for

alt

kunde disse ædle Dyr natiirligviis ikke
14*
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undgaae hans Kunstnerblik.

At give dem Brod og

at lokke dem op paa Græsset, hörte til hans daglige
Forretninger, og det varede ikke længe, forend de
ogsaa hieve Gienstande for hans Studium og for
hans Kunst.
Det forste Arheide, hvori dette viste sig, var
et rundt Basrelief,
Tab. 170.

Amor paa Svanen,
♦
Og

(2 '7 'D ia m .)

det var især den eiendommelige Maade,

paa

hvilken Svanen fra Landet træder ud i Vandet, der
her synes at have fængslet ham.
Amor har nemlig sat sig op paa Ryggen af
en Svane, som er i Begreb med at vralte ud i
Vandet.
I et andet lille Basrelief synes det at have
været Svanens kraftfulde Hengliden over Varidet, der
var Gienstanden for hans Fremstilling.

I dette Bas

relief,

Amor paa Svanen,

Tab. 171.

(1‘ 10” h . ; 2' 2" b r.)

sidder

Amot

dens Vinger.

knælende

som

I den venstre

en

Skytte

mellem

Haand holder haii
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Buen; den höire forraader, at han netop har sluppet
Buestrengen, medens Oiet folger Pilens Flugt.
Dette Basrelief blev

modeleret i November

1840 og afstobtes i Gips paa Thorvaldsens Fodsels
dag, den lO**® Novbr.
Samtidigt med disse mindre Arbeider havde
Thorvaldsen paa denne Tid (November 1840) giort
Udkast til et storre Basrelief, som banede sig Vei
igiennem de mange Ideer, der giorde Fordring paa
at fremtræde fra hans Haand, og Anlægget til dette
stod paa den nævnfe Dag begyndt, da det sidst
nævnte Basrelief blev afstöbt.
Det Basrelief, vi nu skulle omtale.

Rebekka og Elieser,

Tab. 172.

(3‘ h . ; 5' 10" b r.)

kunde med Grund henfores til det folgende Aars
Frembringelser, saameget heller, da det bærer Ind
skriften:

’’Nys'öe,

d. 26. Januar 1841.”

Compositionen horer til dette Aar,

Men da

og kun den

omhyggeligere Udførelse til det næste, saa henfore
vi det, uagtet Indskriften, til 1840.
Det fremstiller den ofte behandlede F'ortælling
om den tro Tieners, Eliesers, Frieri for Abrahams Son,
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Isak. I Midten af BasreliefFet staaer Elieser og drikker
at Vandkrukken, som Rebekka holder op for ham.
En Dreng bærer det Skrin, hvori Abrahams Forærin
ger bringes til Bruden, og bagved staae Eliesers
Kameler og deres Forer.

Paa den anden Side sees

to Q uinder, der ere komne til Bronden, for at
hente Vand.
Vi have endnu et Par mindre Arbeider at
henfore til Aaret 1840, nemlig tvende Buster, hvor
til TJwrvaldsens Forhold til Baron Stampes Familie gav
Anledning.

Den ene af d iss^ er Busten af Enke

grevinde Henriette a f DannesMold Sam soe, hvilken
blev modeleret paa Gisselfeldt under et Besög fra
N yso; den anden er Busten af Oldingen Admiral
H ans H olsten, som er dateret den 17«*« Nov. 1840.
En Buste af Conferentsraad Conrad Heinrich
Bonner i Altona er, saavidt vi have erfaret, ogsaa
at henregne til dette Aar.

Som vi i de nærmest foregaaende Blade have
sögt, ved nogle faa, lette Træk at opbevare et Billede
af den store Kunstners daglige Liv paa N yso, saa-
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ledes maatte vi nu vel onske en passende Anledning
• til ogsaa at meddele nogle andre Erindringer og
Optegnelser, som kunne tiene til en Charakteristik
af Thorvaldsen paa Charlottenborg, i de Aar han
tilbragte der, efter 1838,

forsaavidt disse ikke lade

sig henføre til bestemte Begivenheder eller kunne
bringes i Forbindelse med de Arbeider, der ellers
betegne hans Leveaar.
Vi ville derfor paa dette Tidspunkt standse
nogle Oieblikke, o g , ligesom vi i det Tidligere have
dvælet ved Mandens private Liv i R o m , ville vi
her m eddele, hvad der ellers ikke let paa anden
Maade vilde kunne meddeles om hans private Liv
i Kiobenhavn.
Ved at berette om Thorvaldsens Ankomst til
^ K iobenhavn, have vi allerede omtalt hans Bolig paa
Charlottenborg, som nu var bleven mere og mere
hyggelig, deels ved de mange Gaver af quindeligt
Haandarbeide, et heelt Ameublement, hvormed en
Forening af Damer forsynede hans Værelser, deels
ved Ordningen af de forskiellige mindre Kunst
samlinger, i hvis Omgivelse han saa giérne levede.
I kort Tid havde han giort utroligt mange
Bekiendtskaher og modtog uafladeligt Besog.

^Da
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disse i Almindelighed vare ham meget velkomhe,
og da alle, som kom til ham , hleve modtagne med
en Hiertelighed, som om de vare gamle Venner og
Bekiendtere, sluttede han efterhaanden en Mængde
Ansigtshekiendtskaher med Personer, om hvem han
ikke vidste andet, end at han havde seet dem til
forn.

Han kom derfor tidt i Forlegenhed, naar

han, for Exempel ved Indbydelser, blev nodt til
at spcirge om Navnet.

•

Paa denne Maade blev Thormldsen ikke sieldent •
kun altfor let tilgiængelig for Besog, der endte med
Anmodninger om et Laan i en oiehlikkelig For
legenhed, og Sligt lykkedes kun alt for godt i Be
gyndelsen.
Paa hans Skriverbord opdyngedes dagligt Breve
i Masse af det forskielligste Indhold, og da en stor^
Deel af disse vare saakaldte ”Ans'6gninger\ kunde
han ikke undvære en Secretair, som giennemlæste
dem og refererede deres Indhold.
Indbydelserne

til Dine'er,

Soiréer,

B aller,

Fadderstads og deslige udgiorde en egen Klasse,
der havde sine Vanskeligheder paa Grund af Collisionen og de Hensyn, som skulde tages, for ikke at
stode Nogen.
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Imellem Bonskrifterne vare vistnok mange fra
værdige Trængende, men Leiligheden fristede ogsaa
de mindre Værdige til her at forsdge Lykken.
Og imellem disse Mange, som bad o m , eller
som kun vilde laane. P enge, indlob ogsaa en stor
Deel Begieringer, som vilde nbies med hans An
befalinger

for

Autoriteterne.

Ansøgninger
Saadanne

til

Kongen

Tienester,

eller

meente

til
den

godmodige Kunstner, kunde man jo dog ikke nægte
sine M edm ennesker,

”t h i ” sagde han, ”rmar jeg

han hiælpe p a a hans Ansogning, blot ved a t skrive mit
N avn, sa a vilde det jo være Synd at nægte ham det!”
Ja, det gik saavidt, a t e n , til D oden dom t. Morder
skrev til Thorvaldsen og bad ham om at benytte
sin nærforestaaende Fodselsdag, til hos Kongen at
udvirke en Benaadning.

D en godmodige Kunstner

var vistnok ikke utilbbielig til i denne Sag at forsøge,
hvad hans Indflydelse kunde udrette; — dog giorde
han det ikke.

Men det fortrød ham bitterligt sid en ;

thi, efter hvad W ilkens har meddeelt o s, sad han
den Formiddag, da Morderen havde bbdet Liv (or
Liv, stille i sin Krog, græd og giorde sig Bebreidelser.
Andre var der, som af Længsel efter Italiens
skibnne Himmel, tilbod sig, at ville folge med ham
15
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tilbage til Rom, for der at leve paa hans Bekostning, —
kort sagt, der indkom de forunderligste Begieringer,
som en vis D eel af Hovedstadens Befolkning troede
ham istand til at opfylde, naar blot han vilde ryste
Lokkerne paa sit Jupiters Hoved.
Opholdet i Kiobenhavn kostede Thorvaldsen i
Begyndelsen temmelig betydelige Summer, m en da
hans rede Penge saaledes snart vare fordeelte, og
han regnede

efter,

hvad

han havde udlaant

og

bortgivet, uden at vide, til hvem , blev han noget
mere forsigtig.
Iblandt de mange Besøgende, meldte der sig
nu og da Slægtninge, det vil sige. Folk, som hed
Thorvaldsen.

Han,

som

siden Forældrenes Dod

aldrig havde vidst af Familieforhold at sige, kunde
nu have samlet en Deel Nærpaarorende om sig.
Baade fra Fyen og Jylland indfandt sig Islændere
af Navnet Thorvaldsen., som havde foretaget sig be
kostelige Reiser til K iobenhavn,

for at faae

det

Sporgsmaal undersøgt og afgiort, om de ikke vare
i Familie med den beromte Kunstner.
Allerede i længere Tid havde man lagt Mærke
til en gam m el,

simpeltklædt M and,

som næsten

hver Sondag Formiddag giorde Thorvaldsen et Besog,
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og som altid maatte sætte sig ind i Sofaen, hvor
disse to Gamle da syntes at underholde sig meget
godt i hinandens Selskab. En Dag, efter et saa•
•
dant Besog, spurgte Thorvaldsen sin Opvarter, om
han kiendte denne M and, og da W ilckens benægtede
det,

fortalte

Thorvaldsen ham ,

at det var Bro

vægteren paa Knippelsbro, en Islænder, som ogsaa
hed Thorvaldsen.

'H an troer, a t han er i Familie

m ed m ig !” tilfoiede vor Kunstner.

Da W ilckens

nu yttrede, at Manden maaskee trængte til en lille
Understottelse, afbrod Thorvaldsen ham med disse
Ord: ” N eiI han siger, a t han ikke trænger til Noget,
og vil ikke have Noget, men det glæder ham , a t han
er i Familie m ed m ig, og kan det glæde h a m , saa
la d ham kun blive i den T ro! "
Thorvaldsens Levemaade var, saavidt det stod
til hans egen Raadighed, meget simpel og tarvelig,
og indtil Middagstid uforandret den samme.

Om

Morgenen tidlig lod han sig bringe en Pot Melk i
to store Glas og dertil to Tvebakker.

Andet nod

han ikke gierne, fdrend Middagsmaaltidet, der som
oftest fdrst kom henim od A ftenen, naar han skulde
folge den af de mange Indbydelser, W ilckens havde
overst paa sin Liste.
16*
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Men fdrend en saadan Orden var indfort, og
W ilckens var bemyndiget til paa Thorvaldsens Vegne
at modtage Indbydelserne, skele det ofte, at Fami
lier, som troede at være sikkre paa den- berdmle
Tho^aldsens K om m e, fordi ban selv bavde taget
mod Invitationen, omsider, efter længe at bave ventet
forgieves, maatte gaa tilbords uden barn.
gik det en T id,

Saaledes

uden at Thorvaldsen selv lagde

Mærke dertil; thi naar Middagstiden k om , saae han
efter paa sit Skrivebord, og der fandt han da altid
en eller anden Billet, som indbod ham til et Maaltid.
Men efterhaanden fik han dog at vide, at man her
eller der havde ventet ham forgieves, og nu giorde
han sin W ilckens ansvarlig i dette Capitel.
En D ag,

da W ilckens hialp ham med Paa-

klædningen, spurgte han: "H vor skal je g spise idag?"
— ”J a , jeg veed ik k e ,” svarede W ilckens,

’’hvor

Conferentsraaden har bestemt a t ville spise!" — "Ja,
det veed jeg ikke heller!” svarede Thorvaldsen. —
"Hvor er Conferentsraaden fo r s t indbuden? ” — "Ja,
det veed je g ikke! D et m aa D e sorge for!" — "Ja, saa
bliver det nok det bedste," svarede W ilckens, "at Con
ferentsraaden herefter dser Indbydelserne til mig, f o r at
jeg kan skrive dem op." — "Ja, det bliver nok det bedste!"
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D en næste Dag, da Thorvaldsen atter spurgte;
’’H vor skal jeg idag ^ is e til M iddag?” havde W ilckens sex Indbydelser paa sin Liste. — ”N e i ” sagde
Thorvaldsen,
m ig!

"i saa mange Dele kan jeg ikke dele

H vor er jeg f o r s t indbuden ?”

Dette fik han

nu at vide, Igik derhen og fandt, at Sagen nu saaledes var i god Orden.

Det varede derfor ikke

længe, lörend d e, der önskede at være sikkre paa
at see Thorvaldsen hos sig, henvendte sig blot til
W ilckens, thi kom ISogen til Thorvaldsen selv med
en Indbydelse, svarede han: " J a ! det kan je g ikke
love, fo r jeg veed ikke om jeg er andetsteds ind
buden; men vil D e tale m ed W ilckens derom!”
Efterat denne Orden var indfort, som W ilckens
sogte at overholde med Strenghed, kom Kongen,
Christian den Ottende, en Dag med Dronningen i
Studiet, for at see den nyligt modelerede Statue af
Christian den Fierde.

Ved Afskeden indbod Hs. Maj.

Thorvaldsen til at spise

hos

sig

næste Torsdag.

W ilckens stod ved D ö r e n , og ved Kongens Ind
bydelse kastede Thorvaldsen et spørgende Blik til
ham med de O r K a n jeg,

Wilckens?''^ Tieneren

blev noget forlegen ved denne Situation, men Thor
valdsen gientog sit Spörgsmaal: "'Fr der Noget iveien?''''
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— W'ilckeris yttrede blot Navnet:
det er sandt!'"

Orsted. — '"’J a !

sagde Thorvaldsen til Majestæten,

'^Nei! saa kan jeg ikke!

D et er Orsteds Fødselsdag

p a a Torsdag, og jeg har lovet at komme til Roeskilde!'''*
Da nn Kongen venligt smilende sagde: "Det var jo
slemt!" vedblev Thorvaldsen: "N ei! jeg har lovet det
ganske bestemt, og der kommer F ogn efter mig!"
Da W ilckens holdt Bog og sogte paa bedste
Maade

at disponere retfærdigt over

Thorvaldsen,

bekymrede Kunstneren sig, nu meget mindre end
Tor, om disse Anliggender.

Han lod sig mangen

gang ved Middagstid fore derhen, hvor han skulde
spise, og, da W ilckens afleverede og afhentede ham,
vidste han som oftest ikke, hvor han havde været,
eller hvad den Familie hed, hos hvem han havde
spist til Middag.
Saaledes gik det ham en D ag, da han med
D en, som skriver dette, havde spist i et stort Selskah
hos Geheimeraad Mosting.

Da vi tilsammen gik

derira, standsede Thorvaldsen paa St. Annaplads og
giorde mig det Sporgsmaal: "Hvad er han egentlig —
han, StemannF" — "StemannF" spurgte jeg forundret.
— " J a ! han,

hos hvem vi spiste til MiddagF" —

"Men Thorvaldsen!"

svarede je g ,

"vi var jo hos
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— ”7Vaa/” sagde Thorvaldsen,

var d e t

Mdstings P"'
Ved Aftenselskaberne kom W ilckens lettere ud
af det, da han til disse kifnde dele sin berømte
Herre.

Men Opvartningen b le v . rigtignok derved

meget besværlig, da den Gamle skulde folges fra
et Selskab til et andet, og, naar han fandt sig vel
et Sted, ikke tænkte paa, at W ilckens ventede ved
aftalt Klokkeslet paa at folge ham til et andet.

Det

gik derfor som oftest seent ud paa Natten, og ikke
sieldent skete det, at Thorvaldsen indfandt sig, naar
det Selskab, som var indbudet paa ham , allerede
var ved at adskilles.

Naar W ilckens da beklagede

for Thorvaldsen, at det var gaaet saa galt med dette
Besbg, trostede den Gamle ham med de Ord:
men nu har vi dog holdt Ord!''''
Efter de mange ’Arbeidstimer, eller den megen
Stillesidden

om Formiddagen,

havde

det vistnok

været gavnligt for Thorvaldsens Helbred at bevæge
sig lidt i det F rie, men det lykkedes sieldent, at
faa ham u d ,

naar det blot var ‘for at rbre sig.

W ilckens foreslog ham derfor, naar Veiret var godt,
at besoge en eller anden Kunstners Atelier,
det

giorde

han

gierne.

Veien

blev

da

og

oftere
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forlænget ved O m veie, og især glædede det Thor
valdsen, at komme igiennem de Gader, hvor han
i sin Ungdom havde boet hos Forældrene.

Van

dringen blev saaledes 'ofte lagt igiennem Aabenraa.
Der standsede de udenfor Huset No. 226, som Thor
valdsen

betragtede

og

viste

W ilckens,

at d e r ,

paa forste Sal, havde hans Forældre boet, at d er,
ligeover Gadedøren,
kammer, o. s. v.

havde han haft 'sit Arbeids-

En Dag yttrede han Lyst til at

gaae ind i Huset, for at see, om det endnu var
saaledes, som da han boede der.

Men de vare

netop komne indenfor Gadedøren, da de hörte, at
Nogen kom ned ad Trappegangen, og nu vendte
Thorvaldsen om , idet han sagde: ^^Nei! det gaaer
vist ikke a n !

M an var istand til a t sporge os, hvor

vi skulle hen!''''
Undertiden

kunde

det "hænde, at han sad

hiemme i sin Sofakrog, mismodig og uden Lyst til
at

foretage

sig noget.

Naar

W ilckens mærkede

dette, giorde han sig Umage for at faa ham lidt
adspredet, og sendte derfor Bud til en eller anden
af de nærmeste Venner.
havde

En Dag i Udstillingstiden

W ilckens forgieves forsogt saaledes at faae

ham adspredet, og foreslog ham da at gaa lidt op
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paa Udstillingen.

Men dette vilde han ikke.

jeg kommer d e r o p , svarede han,
seer p a a m ig,

^^Naar

gaaer F o lk ‘og

istedetfor a t see p a a Malerierne,

og

det er dog det, de har givet deres Penge ud for!''''
Naar man traf ham i saadanne Stemninger,
kunde han, trods sin sædvanlige Blidhed og Elsk
værdighed, være meget vanskelig og ofte urimelig.
Han kunde da fremsoge Ubetydeligheder, som ellers
Ingen tænkte paa, for deraf at udlede Slutninger
og Mistænkeligheder, hvilke han da med et forunder
ligt Velbehag gav Næring, saalænge denne Stemning
varede; han fremdrog da, under en saadan Sindets
Scirokko, gamle Forurettelser, som han i sin l i d
havde lidt under, fortalte om de kostbare Erfaringer,
han havde giort, om Menneskenes Redelighed og
d esl., og desværre havde disse Erfaringer ikke alene
været kostbare, men efterhaanden i hans Sind ud
viklet

en

Mistænkelighed,

som

selv

bedste Venner altid kunde undgaa,
blæste fra den Kant.

ikke

hans

naar Vinden

Den store Mand var da i

saadanne Oieblikke kun et Menneske af L eer, og
hans Siæl et Bytte for Lidelser, som mest hvilede
paa ham selv, og mod hvilke ethvert Forsog paa
16
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at overbevise eller berolige ham^ vilde have været
forgieves.

Men naar Vinden siden dreiede sig, og

han ved klarere Veir indsaa, at han havde været
for slem , eller havde giort Nogen U ret, saa kom
han dem med en paafaldende Venlighed imode.
I sin Strid mod en bedragerisk Verden, som
han rigtignok stundom troede meget værre, end den
virkelig er, havde han forsynet sig med et Vaaben,
som han brugte med en vis Behændighed.

Han

var, i Ordets mildere Betydning, begavet med en
Listighed, som det morede ham at anvende, naar
der tilbod sig Ledighed.

For ikke at misforstaaes,

ville vi til hans Charakteristik i denne Henseende
kun meddele et Exempel.
Til Opbevareisen af sine kostbareste Sager,
Prætiosa, Guldmynter, Medailler og deslige, havde
han medbragt et M euhel,

som var forsynet med

hemmelige Gieramer, og som efter hans Hidkomst
stod i hans Sovekammer.

Da hans Bolig var i

Stue-Etagen, og Vinduerne vendte ud mod en stor
Have, tænkte han sig Muligheden af et Indbrud,
saameget mere, som han dog oftere var fraværende.
Han giorde derfor Bestilling paa en stor Pengekiste
af Jern, for, som det hed, deri at giemme sine
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Kostbarheder.

Da den var bragt til ham paa Char-

lottenborg, spurgte W ilckens ham en D ag, om han
nu ikke vilde have Sagerne lagte i Kisten.
svarede Thorvaldsen med sit skalkagtige Smil, ^'’Sagerne
ligge meget godt der,

hvor de ligge.

Men nu kunde

det være morsomt, hvis her kom T yve, a t lade dem
slæbe den tomme Jem kiste med sig!^
Angaaende den temmeligt udbredte Menings
at Thorvaldsen skulde have været gierrig, have vi
allerede tidligere laget til Gienmæle.

Vistnok viste

sig mange Smaatræk, hvoraf man med nogen Grund
kunde tillægge ham en Grad af denne Lidenskab;
men for en Lidenskab til at samle paa Penge var
han aldeles reen.

Det skulde da snarest være i en

vis Paaholdenhed. at denne Feil skulde soges, men
da er det uimodsigeligt, at om han end holdt paa
Skillingen, var
Daleren gaae.

han dog ikke bange for at lade
1 mindre Pengesager var han ængstlig

og mistroisk, — det er unægteligt;— i stbrre Sager var
han som oftest rundhaandel,

ja endog grandios.

Frygten for at blive narret var, som allerede sagt,
et sbrgeligl Udbytte af hans forméentlige M enneske
kundskab,

og denne Frygt var det upaatvivleligt
16*
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der ofte iod ham dreie Skillingen i Haanden, inden
han gav den ud.
At han paa sin Person eller sin Paaklædning
ikke vilde anvende m ere, end det allernodvendigste,
dette laa oprindeligen i, at han ikke satte Priis paa
noget Saadant, at han i en Række af Aar havde
været vant til at undvære Sligt og nu satte en Ære
i,

at

have

saa faa Fornodenheder

som

muligt.

Naar han i det ene Oieblik havde kiobt et Maleri
eller en Tegning af en

ung Kunstner og betalt

bedre, end Sligt i Almindelighed betales, og W ilchens da i næste Oieblik viste ham , at hans Sko
vare itu,

og at det hvide Foder tittede igiennem

en Sprække paa Overlæderet, saa svarede han: "'^De
kan jo smore lidt Blæ k paa^ saa sees det ikke!"’''
Og foreholdt W ilckens ham da, at dette ikke kunde
gaa an, blev han undertiden gnaven og svarede:
^^Bet er det sam m e!
Tabte han,

Ingen kan forbyde mig det!'''

ude eller hiem m e, en Knap af sine

Klæder, bukkede han sig besværligt, for at tage den
o p , og bragte den siden til W ilckens med de Ord:
"Gw den hl Deres Kone, at hun ikke kiober nogen an
den!"

Naturligviis faldt det da vanskeligt, naar han

omsider skulde anskaffe noget Nyt.

Engang havde
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han ladet sine to Frakker vende, men da Skræderen
bragte dem , fandt han Regningen for hbi.
havde maaskee ogsaa giort den

Erfaring,

Han
at en

Skræderregning som oftest trænger til R evision, og
havde Arheidslbnnen været ansat endnu lavere, vilde
han ikke destomindre a priori have antaget, at der
maatte

slaaes ISoget

af.

Men

Tilfældet

skulde

være, at han her havde med en meget skikkelig
Mand at gibre, som kun havde forlangt, hvad der
med

Rillighed tilkom ham.

Da Thorvaldsen

nu

principmæssigt vilde afkorte noget i Relbbet, indlod
han sig i en D isput, hvori Skræderen anfbrte til
sit Forsvar, at det kostede ligesaa meget at vende
to gamle Frakker, som at sy to nye.

D enne Sæt

ning hragte vor Kunstners Tanker lidt i Vilderede,
og han blev nu hidsig og spurgte Skræderen, om
han m eente, at han var saa taabelig, at ville betale
det samme for to gamle Frakker, som han kunde
have to nye for.

Alt, hvad Manden protesterede

og vilde forklare,

fandt nu ikke længer Indgang

hos Thorvaldsen, som var overbeviist om , at Skræ
deren havde villet trække ham o p , og i sin Vrede
lod Thorvaldsen nu falde et Ord om Kieltringestreger.
Men detle kunde den ærlige Skræder ikke lade sidde
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paa sig.

Han talte nu vor Kunstner med rolig

/Vlvor ordentlig tilrette og foreholdt ham , at Æren
kunde sidde ligesaa hoit hos den simple Haandværker, som hos den fornemme K unstner, at han
nu helst skienkede Thorvaldsen den hele Arheidslon,
og dermed gik han bort i retmæssig Vrede. Dette slog
Thorvaldsen^ som nu sogte at retfærdiggiore sig ved
at deducere Sagen om igien for Wilckens.
M an d m aa jo være gal!'''’ sagde han,

‘''Naar jeg

kunde have en ny Frakke f o r det sam m e ^ som jeg
skulde give f o r en gam m el,

hvorfor skulde jeg saa

ikke hellere tage en n y , end a t lade den gam le vende
— '"Men Toiet,
IFdckens,

H r. Coiforentsraad!'’' bemærkede

'"Toiet maatte jo ogsaa regnes med." —

"Toiet!" gientog Thorvaldsen, —
op for ham.

nu gik der et Lys

" J a ! saa har jeg nok giort Manden

Uret!" tilföiede han, efter at have betænkt sig lidt.
Da

W ilckens bekræftede dette

og erklæ rede,

at

Skræderen var en meget skikkelig og ærlig Mand,
svalede Thorvaldsen:

'''Ja det m aa han vist være,

siden han blev saa vred,

da jeg kom til a t tale om

Kieltringestreger! — Men saa m aa jeg hen a t bede
ham om Forladelse!" — Da de kom ud paa Torvet,
for at söge Skræderen i hans B olig, skulde det
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hæ^ide sig, at de modte Manden.

Ved at see ham

raabte Thorvaldsen til ham: ^^Jeg beder D em mange
Gange om Forladelse!

J eg har misforstaaet D e m !

N u har JFilchens forklaret m ig Sagen!
god a t komme ind til mig!'’''

Og med disse Ord

trykkede han Mandens Hænder i sine
ham til at komme ind.

V æ r saa

og

nodte

Skræderen var ligesaa for

sonlig, som Thorvaldsen var skamfuld og forlegen,
og nu endtes denne Scene paa en for vor Ment

neskekiender

ligesaa

charakteristisk

M aade,

thi

for at giöre det godt ig ie n , troede han det nödvendigl,
han,

at forsone Skræderen,

kunde ikke skee bedre,

og dette meente
end ved at giöre

en heel Deel Bestillinger paa nye Klædningsstykker,
som han ellers ikke havde tænkt paa at lade for
færdige.

•

Den Mand, der fra en Barndom i Armod,
en Ungdom i ISödtörft havde hævet sig til Velstand
igiennem alle Anseelsens og

den

verdslige Æres

Grader, ligeindtil den storste, jordiske Forherligelse,
glemte aldrig,
Mennesker.

at han

var et Menneske

iblandt

Aldrig har Nogen hört ham hovmode

sig af sin Betydning i Verden; ved enkelte Leiligheder kunde han med retmæssig Selvfölelse og uden
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falsk Beskedenhed udtale sig

over sit vellykkede

Arbeide, men da var det, som om han glædede sig
over et Værk af en Anden.

Men aldrig har han i

Kunsten nedtrykt Nogen ved sin Overlegenhed, og
i Liivet selv folte han sig altid trængende til Overbærelse.

Som Kunstner var han endogsaa mere

billig og overbærende med Andre, end naar han
som Menneske kom i Collision med Verden.
ethvert nogenlunde ærligt Kunstværk vidste

Af
hans

store Aand at udfinde den Funke, som ufuldkom
ment laa deri, og enhver saadan Funke, var den
end nok saa svag, var for ham en Deel af den
store Flam m e, hvoraf han folte sig selv opvarmet.
Han forfaldt derfor stundom til en mindre heldig
Protection af

d e t,

til Tab for hans

som

sogte

hans

Beskyttelse,

egen critiske Myndighed og til

Skade for dem , som lode sig noie med hans gunstige
og milde Dom.
Men enhver ærlig Stræben efter at frembringe
Noget, var ham hellig, og det ikke alene i Kunsten,
men ligesaameget i Haandværket.

Et godt Haand-

værksarbeide kunde, til Exem pel, glæde ham ligesaa m eget, ja mere end et jevnt Kunstværk, og
i en hoiere

Grad

og

med

mere

V arm e,

end
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Sligt i Almindelighed paaskionnes.

I sine Forhold

til den omgivende Venden forbeholdt han saaledes
Dygtigheden i hvilketsomhelst

Fag,

sin

virkelige

Agtelse, medens han ellers, ligesom af Frygt for
Verden, skiulte sig under en Artighed og Beleven
hed , som han bar udenpaa og havde tilvant sig
som et Skiold mod Verden.

Mærkede han derimod,

at Nogen modte ham med en vis fornem Fordring,
saa blev han k o ld , to r , stundom spydig og trak
sig gierne tilbage, for bagefter at give Ondt af sig.
Rangsforhold og deslige var ham en ligesaa
ubekiendt, som uinteressant Sphære. Ordensdekora
tioner betragtede han som Prætiosa, der have en
vedtagen Værdi, og med hvilke man kunde smykke
sig ved visse Leiligheder,
det Slags Folk.

naar man var imellem

Han var imidlertid ikke ufoisom

for disse Smykker, som han nu igiennem eh Række
af Aar var ble ven vant til, at Fyrsterne hængte paa
ham.

Da deres Antal liegyndte at blive betydeligt,

bleve de for ham som en anden af hans Samlinger,
og han morede sig, ved nu og da at see denne
Samling foroget med et nyt Stykke.

Denne Sam

ling af Ordener opbevarede han i et særegent, lille
Skrin, og naar unge Damer besogte ham , fremviste
17

130

han den gierne.

Skulde han til Hove eller i et

Ministerselskab, saa var det ham en Sag af Vigtighed,
hvilke Ordener han den Dag burde bære, for ikke
at .stode Den elier Den.

Men i Slutningen af 1838

gav det Anledning til en lystig S cen e, da han havde
ladet sig overtale til, ved en Hoffest engang at bære
alle sine Ordener.

Det viste

sig nemlig aldeles

umuligt at faae dem alle anbragte, og da den største
Deel var sprættet af iglen, var der endnu nok til
bage, for at vække alle deres Beundring, som kun
kunde vurdere ham efter Antallet af hans Ordener.
Uagtet Thorvaldsen var intet mindre end et
saakaldet Selskabsmenneske, forstod han dog, naar
han nolens volens skulde paa Parade, i store og for
nemme Cirkler at fore sin Person

med Elegance

og Værdighed, og aldrig har han i denne Henseende
kunnet g'ive Satiren nogen Anledning til Spottegloser,
om han endog var ’W en FddseT.

Han bevægede

sig i dette, ham ellers lidet behagelige. Element,
naar det kom an derpaa, med en Mini.sterværdighed,
og i en Kreds af galante og courtlserende Damer
var han galant og courtlserende som en Hofmand.
Men for”at see ham , saaledes som han virkelig
var, maatte man træffe ham ved sit Arbeide, eller
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kiende hans daglige Liv i det ugeneerte Hiem, naar
han enten sad, neppe paaklædt, i sin graa SilkeMorgenfrakke med den sorte Floiels Barret paa det
store, graa Hoved og sögte under en munter Con
versation at skiule, at han kun var i sine Underheenklæder, eller naar han satte al Undseelse tilside
og i dette Costume gik omkring, for at vise Selskabet
sine Arheider og Malerierne paa Væggen.

Naar han

sad alene, havde han som oftest Blyanten i Haan
den, og benyttede de Breve og Convoluter, han
sidst havde modtaget og som laa ham nærmest, til
derpaa at giöre Udkast til Billeder, der i saadanne
Timer steg frem i hans Siæl.

Men desuagtet var

han meget fornoiet, naar der bankedes paa Dören.
Han dreiede da blot Papiret om , eller skiulte det
under en B og, og lod sig nu gierne fortælle Et og
Andet, der forte hans Tanker langtbort fra, hvor
de havde været et Oieblik tilforn.
bydelse

Var der en Ind

forbundet med dette »B esog,

saa maalte

IVilckens kaldes til, for at afgiore om Thnrvaldsén
var ledig,

eller for at notere den; og inden det

ene Besog var tilende,

bankedes der ig ien , og

saaledes gik mangen Formiddag,

indtil

Vrilckens
17*
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indfandt sig, for at hiælpe ham med Paaklædningen
og at sige ham , hvor han idag skulde spise.
Uagtet TJtorvaldsen aldrig yttrede nogen Misfornoielse m ed , at hans Dage saaledes gik h en , hlev
dog den stadigt indstromrnende Masse af Indbydelser
ham efterhaanden besværlig. At hans Helbred skulde
kunde lide ved disse daglige D in éer, det vilde han
slet ikke indrømme; ligesaalidt klagede han over,
at han hindredes i at arbeide,
begyndte,

thi naar han ret

stod han tidligt op om Morgenen og

arbeidede da med en magelos Hurtighed.

Men i

en anden Henseende beklagede han sig derimod
oftere over, at han næsten daglig maatte spise ude,
nem lig, fordi han derved som oftest hindredes i
at komme i Theatret, thi der fandt han stadigt en
N yd else, som han satte overmaade megen Priis paa.
Efter mange forgieves Forsog paa at faae lidt mere
Raadighed over sin Tid og sine Fornoielser, tog han
derfor den Beslutning!', da dog Wilchens var gift og forte
sin Huusholdning i Boligen, i Reglen at ville spise
hiem m e, naar kun W ilckens’s Kone vilde paatage
sig at sorge for Middagsmaaltidet.
ligviis fra

denne Side

hans O nske,

giort Alt,

Der blev naturfor at opfylde

og var der ham i denne Henseende
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noget iveien, saa var det, at han troede al bemærke,
at man vilde giore det altfor godt, og at han paa
den Maade var den stille og indskrænkede Familie
til altfor megen Uleilighed.

En Dag ved et saadant

Maaltid udtalte han denne Beklagelse for Wilchens,
og yttrede, at det dog var urimeligt, al hans Kone
skulde have saamegen Uleilighed med Opdækning
• for ham alene; han bad derfor IVilckens, at sporge
sin K one, om han ikke i Fremtiden maatte spise
ved deres eget Bord.

W ilckens, som havde sine

gode Grunde for ikke at gaa videre ind herpaa,
blev imidlertid ofte nodt til at söge Udflugter.

En

D ag, da han alter trængte paa'med denne Begiering,
bemærkede W ilckens, at han og hans Kone vare
vante til at spise meget tidligere, end ^'’Conferentsraaden^\ — ‘''•Aah! er der ikke andet iveien,^'' sagde
Thorvaldsen,
det!

^'saa kan vi jo

let komme ud a f

L a d os rette os lidt eßer hinanden!

D e herefter spiser en

Time sildigere,

N aar

og je g en

Time tidligere, saa passer det jok'' — Der maatte
altsaa en anden Grund

til,

for at mode

Thor

valdsen, og W ilckens havde nu kun den egentlige
tilbage, og med den maatte han nu rykke frem.
'''Hvad troer Conferentsraaden, a t Folk vilde sige, naar
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man hörte,

at D e sa d tilbords med Deres Tiener!'''

— "Kommer D e nu igien m ed Deres "Folk" P" svarede
Thorvaldsen ærgerlig.

"Jeg har tidtnok sagt Bern,

a t jeg bryder mig Hike om, hvad Folk siger.

Jeg

er mm egen Herre og har Lov til a t giore, som jeg
vil!" — Og efter at have brummet lidt, tilfoiede
han: "De er i Deres Stand ligesaa god, som jeg i min!"

Efterat have raeddeelt disse Optegnelser, som
dog ialtfald maa kunne tiene til at bevare et livligere
og mere fortroligt Billede af vor K unstner, optage
vi atter Traaden der,* hvor vi slap d en , med det
Forsæt,
andre

leilighedsviis at fuldstændiggiore det med
Charakteertræk,

som

höre

til

den

sidste

Epoche af hans store Liv.
'•841.

Paa Nyso begyndte Thorvaldsen det ny Aar
med Nytaarshasrelieffet:

Tab. 173.

Aarels Genius.
(1' 9" Diam.)

Med en Krands af Vaarens Blomster paa Ar
m en , med en Hbstkniv og afskaarne Ax i hoiie
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Haand, og med en Drueklase i den venstre, glider
den bevingede Genius paa Skoiter igiennem Steenbukkens Tegn paa den ham omgivende Dyrkreds.
Nogle Uger senere modelerede Thorvaldsen et
andet, lille Basrelief, et Product af hans Svane-Studier,
nemlig

Leda og Svanen.

Tab. 174.

(2' 2« h . ; 3' 2» b r.)

Amor har saaret Jupiter med sin Piil og flyver
bort med hans Lynstraale.

I en Svanes Skikkelse

nærmer Jupiter sig den elskede Gienstand, og Leda
modtager ham med sine Kiærtegn.
Denne

Gipsmodel

bærer

Indskriften:

Den

3die Febr. 1841.
Faa Dage efter fremgik der fra Thorvaldsens
Haand et christeligt Basrelief:
m

Jesus og Samaritanerinden.
(2' 5« h .; 2' 3" b r.) ’

Jesus sidder ved Brbnden og læner sig til
dens Band.

Foran ham staaer Quinden med Haan

den hvilende

over Vandkrukken

og

horer

med

Forundring paa, hvor noie han kiender hendes Livs
skiulte Forhold.

T ab.175.

136

Denne Gipsinodel fuldfortes til Afstøbning den
10<ie Febr. 1841,.
Hvor hurtigt disse Emners Behandling fulgte
paa hinanden i den uforstyrrede Arbeidstid, have
VI saameget lettere kunnet iagttage, da Thorvaldsen
nu synes at have giort sig det til Regel, at betegne
hvert Arbeide med Angivelse af den D ag, da han
fuldforte det.

Imidlertid glemte han det dog under

tiden; men i saadanne Tilfælde har Gipserens Reg
ninger nogenlunde kunnet supplere, eftersom Kunst
neren soni oftest havde en Gipser med sig, naar
han var paa ISyso.
Den IS-i« Febr. s. A. findes saaledes atter et Par
BasreliefFer færdige.

Her var det imidlertid ikke nye

Ideer, som satte hans Haand i Virksomhed; men
snarere,

hvad vi af hans efterladte Blyantsudkast

maa antage, ældre Tanker, han nu gav Form i to
skizzerede BasreliefFer af Mythen om Amor og Psyche.
Det ene af disse fremstiller;

Tab.176.

Amor forlader Psjches Leie.
(1' 7“ h .; 2' b r.)

Psyche

slumrer

endnu paa sit L eie,
«

der bærer

tydelige Spor af, at Amor har hvilet ved hendes
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Side. Amor har reist sig vaersom t, for ikke at vække.
P syche, og er ifærd med at forlade hende.
Det andet tilsvarende Basrelief fremstiller

Tab.177.

Psyche ved Amors Lele.
(1' 7« h .; 2' b r.)

Det er Mythens Katastrophe, som Thorvaldsen her
igien har behandlet.

For at faae det Uhyre at see,

til hvis Kiærlighed hun troer sig opofFret,

lister

Psyche sig med Lampen til den Uhekiendtes >Leie.
Men ved Synet af Elskovsguden taher hnn Dolken,
hvormed hun vilde befri sig, ud af Haanden.
Af et Brev, som Thorvaldsen paa denne Tid
skrev fra Nyso til Forfatteren, sees det, at det var
hans Hensigt, Dagen efter, d. 19**® Febr. 1841, at
tage fat paa et noget storre Arbeide, end de sidstforegaaende, og dette ifolge en Bestilling, der alle
rede var giort hos ham i October f. A.
Istandsættelsen

af Svanninge

havde foranlediget Kirkeeieren,

Kirke i

Fyen

Hs. Excell. Grev

B ille Brahe til det O nske, at smykke denne Kirke
med et Monument til Erindring om Præsten H ans
M adsen,

som under den saakaldte Grevens Feide

havde erhvervet sig et hekiendt Navn i den danske
18
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Historie.

Et andet Kunstværk, der horer til de mest

udbredte i Nationen, havde allerede tidligere ind
præget H ans M adsens Navn i Folke-E rindringen,
men i Svanninge havde han været Præst, og der
tilkom ham derfor, fremfor alle andre Steder,

et

Mindesmærke.
Thorvaldsen havde overtaget denne Bestilling,
og da Preislers Kobberstik efter Pauelsens Maleri
var ham fra Ungdommen af i indgroet M inde, synes
han ikke at Kave kunnet losrive sig ganske derfra,
men valgte, i sit Basrelief,

Tab. 178.

Præsten Hans Madsen og Johan
Rantzau,
(4' 4^" h .; 3' q « b r.)

at gientage den sam m e, af Maleren allerede be
handlede, Scene.
,

Præsten staak barfodet foran den danske Feldt

herre, saaledes som han er undflyet fra Lybekkernes
Hær, med en Humlestang i Haanden, hvormed han,
efter Sagnet, havde staget sig over Vandet.

Han

meddeler Johan Rantzau, hvad han under sit Fangen
skab har erfaret om Fiendens Planer.
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Dette Basrelief fuldfortes, ifölge Indskriften,
d. 5‘® Marts 1841, i Leermodel og blev senere afstobt i Bronce og indsat i et Monument i Svanninge
Kirkes Vaabenhiius.
Endnu

et lille Arbeide,

som Thorvaldsen i

Marts Maaned 1841 modelerede paa N yso, have vi
her at optage, nemlig Basrelieffet

Jesus lærer i Templet.

Tab. 179.

(2' 8" h .; 2' 4" b r.)

Jesus staaer belærende paa et ophoiet Trin
foran to Skriftkloge, af hvilke den ene sidder med
den aabnede Bulle paa Skiodet og stotter opmærk
som sit Hoved mod den venstre Haand.

Den An

d e n , som staaer ved Siden, griber sig grundende
i Skæget, idet hans hoire-Haand synes at forraade,
at han vil fremfbre en Modsigelse.

I Baggrunden

paa Væggen sees Lovens Tavler.
Allerede i foregaaende Sommer var der iblandt
Kunstnerens m ange, let udkastede Compositioner
bemærket et Basrelief, hvortil nogle spanske Dandsere, der havde viist sig paa Theatret i Kiobenhavn,
havde givet Anledning.

Den sædvanlige Theater18*
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dands, som gidr vel megen Fordring paa plastisk
Værd, kunde naturligviis ikke tiltale vor Kunstner
i Almindelighed, og den havde i hans O ine ikke
noget at giore med Seulpturen.
Nationale

charakteristisk

Hvor derimod det

fremlraadte

i

Dandsens

Bevægelser, tiltalte det ham i hdi Grad.
D e spanske Dandsere havde saaledes vakt hans
Interesse, og hvad mange, med mere eller mindre
Grund, fandt anstødeligt i disse D andse, forargede
ikke ham, m en forsynede ham derimod med Mo
tiver.

Allerede i 1840 havde de fremkaldt et Bas

relief, hvortil han nu ud'forte et Sidestykke.
Disse to Basrelieffer, som hver for sig fremstille

Tab. 180-181.

En Satjr, dandsende med en
Bacchantinde,
ere af noget forskiellig Størrelse, nemlig 2' 2^" h. til
2' hr. og 2' 4" h. til 2' 1" br.
I det ene omslynger den med Vedbende bekrandsede Bacchantinde en dandsende Satyr med
hbire Arm og svinger i hbire Haand sin Thyrsusstav, medens Satyren slaaer Bækkenerne sammen
med opløftede Arme.
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I det andet Basrelief holde

de Dandsei^de

hinanden om Livet med hoire Arm og svinge venstre
Arm , Haand i Haand, over Hovedet.
Foruden de under dette Aar nævnte Arbeider
have vi endnu til denne
å

Tid at henfore et lille

skizzeret Basrelief, som Thorvaldsen udkastede, efter
Anmodning af Kong Christian den Ottende, for et
Reversstempel til en M edaille, der skulde tiene til
Udmærkelse for saadanne literaire og artistiske Fortienester, der nærmest berorte fædrenelandske In
teresser.

Medaillens

Omskrift: ''Tngenio et arti'\

blev ham opgivet, og i en lille Medallion af 1' Diam.
fremstillede Kunstneren Lysets Genius, staaende med
sin Fakkel; ved hans Side et Skrin med Skriftruller
og en Lyra.
Da Sommeren 1841 nærmede sig, og Thorvald
sen var bestemt paa, at ville benytte den gunstige
Aarstid til at komme tilbage til R om , hvor han
endnu havde ufuldendte Arbeider henstaaende, blev
denne Plan ham nu saameget lettere at udfore, som
Familien Stampe besluttede, at folge med ham til Italien.
Efterat Alt var forberedet til denne R eise, som
fra Præstb skulde begyndes med et Kongeligt Damp-
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sk ib,

havde Tkorvaldsen,

efter et kort Besbg

i

K iobenhavn, , endnu et Par Dage tilovers paa Nyso.
Under denne Mangel paa Beskæftigelse,

erindrede

han, at han havde givet Overpræsidenten, Kicerulf^
et L ofte, som han ikke havde indfriet.
■

Medens

Andre sorgede for Indpakningen af hans Sager til
R eisen, tog han derfor igien fat paa Leret og ud
kastede e t lille Basrelief, forestillende Retjærdigheden^
under Billedet af en Q uinde, som paa en Vægtskaal
veier Kongens Krone og Bondens'L ee.

Dette Bas

relief hærer Indskriften: '^Nysoe, d. 23. M a i 1841.’’
Da Basrelieffet var færdigt, og han havde be
tegnet det med Datum , var der endnu en Klump
Leer, et Hiorne af Skifertavlen og lidt Tid tilbage.
For at benytte denne Overflodighed af T id, Plads
og Leer, giorde han endnu et lille Udkast til et
Basrelief:
m od

A m o r og P syche tage A fsk e d , svævende

hinanden.

udtalte

sin

Dette

Afsked

lille Basrelief,

med

N y so ,

hvori

han

betegnede

han

med Indskriften: '^Nysde, d. 24. M a i 1841”, og gav
sig nu til selv at afstohe begge disse Leermodeller
i Gips.
Imedens han var sk led es beskæftiget, ankom
Dampskibet Kiel fra Kiobenhavn og kastede Anker
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udenfor Præsto Bugt.

Blandt flere al TJwTvaldsens

Venner havde ogsaa hans W ilckens onsket, at see
sin kiære, gamle Herre endnu engang for Afreisen
og at folge ham over Ostersoen.

W ilckens lod sig

strax ilandsætte, og da Thorvaldsen erfarede, at han
var kommen til N yso,

lob han ham imode og

kyssede ham.

«

Nu skulde W ilckens see Alting, hvorledes han
havde det, og hvad han senest havde giort, og den
godmodige

Herre forte nu selv

sin Tiener om.

sagde han, da han viste ham den endnu
ganske vaade Gipsmodel af Basrelieffet Retfærdig
heden,

dette Stykke har jeg giort til Overpræsidenten!

R et, synes jeg , er saa passende til ham ! — O g det
der,^"'

sagde h an ,

Hiorne,

idet han pegede paa Tavlens

“'‘'har jeg modeleret a f lidt Leer,

jeg f ik

tilovers
Næste D ag, Tirsdagen d. 25'*® Mai 1841, henimod Aften, gik Beiseselskabet om bord, og W ilckens
fulgte med Thorvaldsen.

Paa Brohovedet ved Præsto

havde Byens Indvaanere opfort en AEreport.

Havne

broen var smykket med Blomster og Inscriptioner,
o g, under Afsyngningen af en Afskedssang, bragte
unge Damer vor Kunstner en Krands af Skovens

#■
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Egelov.

Da Chaluppen stbdte fra Land, hilsedes

han under Kanonsalut med Hurraraab fra Strand
bredden.

.Dampskibet laa henved en Fierdingmiil .

ude fra Land, og under den nedgaaende Sols skibnne
Belysning fulgtes Chaluppen af flere Baade med
Venner der fra Egnen.

Paa Overreisen var Thor-

valdsen meget stille og alvorlig, og da han næste
Dag steg iland ved W arn.emiinde, omfavnede han
W ilckens og var meget bevæget ved at sige ham Farvel.^
Fra R ostock, hvor han var hleven modtaget
med Festligheder, reiste han, ifolge en Indbydelse,
til Hoffet i ]Neu-Strelitz, og ankom til Berlin den
29<^® Mai.

Her blev nu mange, gamle Bekiendtskaber

fornyede, og da han medbragte Contourtegninger
af de Arbeider, han havde udfort i Kiobenhavn og
paa N ysb, kunde han i Vennernes Kreds tilfreds
stille deres Begierlighed efter at kiende Compositioner, hvis Rygte vare komne til dem fra Norden.
Den 30‘®Mai tilbragte han Aftenen i den Kongelige
Familie paa Lystslottet ScJionhausen,

og til den

Juni var et stort Festmaaltid foranstaltet af Ber
lins ældre Kunstnere i den saakaldte Jagorske Sal.
Paa

denne

af en Deputation

D ag,

Kl. 3 ,

fortes Thorvaldsen

ind i Kredsen

af denne Byes
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forste Kunstnere og Videnskabsmænd. I Baggrunden
af Salen var Thorvaldsens Buste opstillet i en Niche
af Lovværk, og Rauchs bekiendte i^ictoria var stillet
saaledes i Forbindelse m ed B u sten ,
krandsede

den.

I Beretningen

om

at hun bedenne

{Tub. Kunstblatt 1841 p. 252) hedder det,
Kunstners Fremtræden i denne

Fest
at vor

Kreds giorde et

uheskriveligt Indtryk, og at hans barnlige Eenfold,
i Forening med Udtrykket af genial Kraft, gav det
sölvomlokkede Hoved en uimodstaaelig Gratie.

Fesl-

maaltidet forskionnedes ved endeel, sindrige Toaster
og ved D igte,

der deels bleve frem sagte, deels

afsungne.
I de folgende

Dage

fortes han

omkring i

Kunstnernes Ateliers og i de interessanteste Sam
linger, og forend Afreisen maatte han endnu engang
sidde for Professorerne Begasse og Krüger.

D en

forste malede hans Portrait ä la prim a; den anden
tegnede det i Crajon og udforte det som Kobber
stik i Aquatinta Maneer.
Efter otte Dages Ophold i Berlin forlod han
sine derværende Venner Sondagen den 6‘® Junii, og
reisle til Dresden.

Ogsaa der nod han den sæd19
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vanlige Modtagelse hos alle de Samfundsklasser, han
kom i Beroring med.
Ldverdagen den 12“ Juni var ' han af Kongen
af Sachsen ind buden til at bivaane en Forestilling i
det ny Theater.
ham

En kongelig Equipage afhentede

fra Hotellet,

og,

da han

viste sig

i

den

kongelige Loge, blev han hilset af det tilstedeværende
Publikum

med

stormende

Acclamationer.

Efter

Forestillingen blev Dækket atter hævet, og en yndet
Skuespillerinde bragte ham i en
Hilsen fra Scenen.

Epilog Kunstens

Et Festmaaltid i Theatrets Foyer

sluttede derefter Dagen.
Fra Dresden begav han sig over Leipzig til
Frankfurt.

I Leipzig havde M endelsohn-Bariholdy

ved hans Giennemreise arrangeret en musikalsk Fest,
og

efterat have

bivaanet

ved Hôtel de Saxe,

et Maaltid

hvori 80 Damer

i Havesalen
og Herrer

deeltoge, reiste han videre.
Sondagen den 27^^ Juni ankom han til Frank
furt.

Det Forhold, hvori han ved Gothe-Monumentet

var stillet til denne Stad, synes ikke fra nogen af
Siderne at være blevet videre berbrt.
Venner og Bekiendte fra Rom

Blandt flere

traf han

her en

Madame L . Gontard, som Aftenen efter hans An-
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komst samlede Frankfurts Kunstnere om ham i en
livlig Fest.

Næste D ag, den 29^« Jun i, reiste han

til Mainz med Længsel efter at see sit Monument
over Guttenberg, der allerede i flere Aar havde været
opstillet.

Her blev han af Byens Repræsentanter

festligt modtagen med Musik og flammende Fakler,
og Dagen efter afhentedes han af Regeringspræsi
denten med Folge og fortes til Guttenhergs Monu
m ent,

der fandtes bekrandset med Blomsterguir

lander, og her hilsedes han af den Folkem asse, som
opfyldte hele Pladsen, med et Længe leve.
De to folgende D age, han tilbragte i Mainz,
hengik under forskiellige F ester-og Maaltider, og
om Aftenerne var Monumentet belyst.
Den

Juli forlod Thorvaldsen Mainz og reiste

over Mannheim og Karlsruhe til Stuttgart, hvor han
ankom Tirsdagen den 6‘®. Endskiöndt det ved hans
Ankomst i Hotellet Zum Könige von England var Aften,
begav han sig strax ned paa Pladsen, for nærmere
at see sit Monument over Schiller, som han havde
lige udenfor sine Vinduer.
gik

stille

omkring,

Men medens han her

havde Rygtet forkyndt hans

Ankomst, og en Deputation af Formanden for Mo19*
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num enlets Oprettelse, Hofraad o. Reinbeck, og D irecteuren
V.

Kdstlin,

for

de

offentlige

Kunstsamlinger,

Hr.

sdgte ham forgieves i Hotellet og fandt

ham omsider i Beskuelsen af sit Værk.

Pludselig

fyldtes Pladsen af en M enneskem asse,

bengalske

Flammer forvandlede Morket til en blendende Klar
hed , og efter en Serenade af Selskabet Liederkranz
fulgte et tusindstemmigt Leve fra den forsamlede
Mængde.
Næste Formiddag overraskedes han i Hotellet
af en Deputation fra Magistraten og Borgerrepræ
sentanterne, som i Stadens Navn bragte ham Hilsen
og Tak for det herlige Mindesmærke og indbod
ham forst til en Fest den følgende D ag, den 8^^ Juli,
i Kuursalen i Kannstadt og derefter til en Aftenfest
den 9*^® paa Silberburg.

Ved denne Fest overraktes

ham Diplom som Æ resborger a f Siuttgarl — ”en
AEresbeviisning

— hed

det

i

Repræsentationens

Tale — ”der hædrede dem selv m ere, end ham,
hvem den skienkedes.”

Efter et tredobbelt ^^Hoch!'^

for ThoTvaldsen og for Schiller,

fortes Kunstneren

ved Midnat i et Fakkeltog tilbage til Staden, som
han Dagen efter forlod, for at reise til Augsburg.
Her opholdt han sig kun een Dag og besogte de
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vigtigste Kunstsamlinger d. 12‘®Juli, reiste om Af
tenen videre og naaede München næste Formiddag.
I

München

var

Thorvaldsens

Ankomst

en

Overraskelse, da Rygtet havde fortalt, at det var
hans P lan , ligefra Stuttgart at reise igiennem Schweitz
og over Alperne.
Saameget storre var derfor den almindelige
Glæde.

Thorvaldsens forste Udflugt var til W ittels-'

bacher-P ladsen,

for d er-a t se e , hvorledes hans

M onument for M axim ilian tog sig ud i Omgivelsen.
De mange Venner og Landsmænd flokkedes snart
om ham , m en Kongen af Bayern var paa den Tid
ved Badestedet Brückenau.
To Dage efter Ankom sten, d. 15^® J u li,' var
Thorvaldsen indbuden af Selskabet D ie Zwanglosen^
en aandrig Kreds af Videnskahsmænd og Kunstnere.
I et simpelt og fordringslost Locale, der stemmede
med dette Selskabs Aand og Vedtægter, modtes vor
Kunstner her med ældre V enner, og blandt disse
nævnes Schelling, Thiersch, Hofraad W alter, B oisserée, v. H eydeck, Grev v. Seinsheim, Naturforskeren
M artins, Billedhuggeren Prof. W agner fra Rom og
flere.

I denne Kreds,

hvor Viinguden snart löste

Læberne til tvangfri Tale og livfulde Sange, udbragte
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SchelUng ^^Das Lebehoch und Lebelang'’'' for Thor
valdsen.

M artins fremmanede Naturens Aander og

den tropiske Varme til Dagens Forherligelse; Kurlænderen Stieglitz priste Selskabets Lykke i gammel
græske Rhytmer; Orientalisten Neumann forkyndte
Thorvaldsens Roes i fem levende Sprog, chinesisk,
arm enisk, fransk, engelsk og tydsk; Weichselbrenner
foredrog en Udsigt over Thorvaldsens Liv og Værker;
Hocheder en

humoristisk Reflexion

om Kunst og

Industri, en Strid mellem Thorvaldsen og Diævelen.
Med et Digt indledede L m s t Forster en Skaal for
Thorvaldsens E lskede, den med Myrther og Laurbær
hekrandsede, altid med Viin fyldte, Foglietta, Thiersch
reciterede en Sonnet som Indledning til en Skaal
for '"das edle Greisenpaar" Thorvaldsen og SchelUng.,
mod hvilket Udtryk Hofraad W alther protesterede
i et Impromptu, som igien hesvaredes af Thiersch.
og saaledes afvexlede endnu længe livfuld Sang og
Tale til vor Kunstners Friis. .
Ligesom de Ældre saaledes havde feiret Thor
valdsen i deres '"tvangfri" K reds,

vilde ogsaa' de

yngre Kunstnere berede ham en F est, der paa eengang skulde hære Præget af Tvangfrihed og festlig
Glands.
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Den

Juli overraktes ham Patent som Æ res

m edlem af Kunstforeningen, og til den forberedede
Fest havde Kunstnerne valgt den Knorrske Olkielder
ved Marsfeld.

D enne Halle, der egentlig ikke var

andet end en stor Ladebygning, blev ved Kunst
nernes hekiendte Opfindsomhed og Lethed i at ud
fore de dristigste Projecter, i to Dage omskabt til
en festlig Tron- Vaaben- og Banquet-Sal af im 
ponerende Skionhed.

D e raa Vægge bleve skiulte

under store, vævede Tæpper, der fremstillede Otto
von W ittelsbachs Heltegierninger, Loflbielkerne bernaledes med architectoniske Ornamenter, Guirlander
af Egelov med Lysekroner anbragtes under Loftet,
Trophæcr af Faner og gamle Vaaben opreistes midt
i Salen og ved de med Tæpper skiulte Sidevægge.
De lange Borde sm ykkedes, mellem Blomster og
Frugter, med Statuetter, tildeels efter Thorvaldsens
egne Værker.

Midt paa den ene Side af Salen , lige

overfor Æ ressædet, opreistes en Tribune, som var
smykket med Kongens Buste af Thorvaldsen.
"Da Dagen kom , og Thorvaldsen havde taget
Plads i Hoisædet, omgiven af mere end 300 Gjester,
aabnedes Festen med Kongens og derefter Thor
valdsens Skaal. Under Maaltidets stigende Begeistring

y
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forhöiedes dette Skuespil ved Indladelsen af de mange
Tilskuere, som nu opfyldte alle ledige Pladser i Salen.
1 denne brogede Vrimmel indtraadte en Stilhed,
da Mercurius, indhyllet i en tyk P els, (fordi Mün
chens Clima var ham utaaleligt,) 'indfandt sig og
anmeldte som Prologus en dramatisk Forestilling.
Gienstanden

for denne Spog var en endelig Af-

giorelse af det meget omtvistede Spörgsmaal, hvilken
B y , Thorvaldsen nærmest tilhorte.

Som Advokat for

Mainz fremtraadte Guttenberg, for Stuttgart Schiller,
tor München Maximilian, og denne sidste indfandt
sig endog tilhest.

For Danmark talte Christian den

Fierde, og Amerika, Rom med Flere fremkom lige
ledes med deres Fordringer.

Jupiter sad paa D om 

mersædet, og Juno ved hans Side; men da ogsaa
hun blandede sig i Striden og vilde giöre Olympens
Fordringer gieldende, blev Jupiter vred og domte,
at Thorvaldsen tilborte den hele Verden.
Mod Slutningen antog Festen en höitideligere
T on e, da M ünchens Liedertafel hævede sine fulde
og kraftige Stem m er, og i den ualmindelig skionne,
stierneklare Nat fortes Thorvaldsen med Sang til
sin Bolig.
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Fra Kongen afB aiern , der, som allerede sagt,
paa denne Tid var i Brückenau,

indlob

under

17^« Juli en egenhændig Skrivelse til Tfiorvaldsen,
hvori han beklagede sin Fraværelse og sendte ham
Storkorset a f St. Michaels Fortieneste Orden.
Ingen D ag, skrev man fra M ünchen, hengik
n u , paa hvilken Thorvaldsen ikke var Gienstand
for Opmærksomheder af de forskielligste Slags, og,
da Kunstnerens egne Landsmænd i München endnu
ikke som saadanne havde samlet sig om ham , for
beholdt de sig den sidste Aften, han tilbragte der,
til en roligere, men ikke mindre hiertelig Afskeds
fest, om Aftenen, den 21^® Juli.
Den 22**« reiste han til Hohenschwangau, en
af den daværende Kronprinds af Bayern restaureret,
gammel Borg i Nærheden af den Tyrolske Grændse.
Her vilde h a n , forend han forlod B ayern, hilse paa
den kongelige Familie.
Derfra gik Beisen over Lindau til Schaffhausen,
hvor han den 26^« Juli for förstegang saae Bhinfaldet.
Igiennem Zürick passerede han ubemærket, da en
Fest i Anledning af et Capeis Indvielse paa den
Dag havde draget de fleste Indvaanere ud af B y e n ;
derimod blev hans Besog i Luzern, den 30‘« Juli,
20

•
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festligholdt ved Schweitzer-Monumeniet^ da han kom
derud, for at see det.

,

Efter de m ange, trættende Fester, for hvilke
han i saa lang Tid havde været Gienstand, nod
han nu i en

Maanedstid den

sto r e ,

oploftende

Biergnatur som et kioligt Bad efter en hed Sommer
dag.

Igiennem Berner-Oberland besteg han St. Gott

hard og var nu atter i sit elskede Italien.

Over

Mailand, Genua og Livorno naaede han Florents
den 2<i«“ Septbr.

I det Selskab, som Storhertugen

her, Dagen efter hans Ankom st,
ham ,

forsamlede om

fandt han Stadens mest anseete Kunstnere »

og deriblandt flere kiære Venner.
han allerede næste D ag, d.
til Rom.

Desuagtet afreiste

Sept. over Peruggia

Forst den 12‘« naaede han la Stortå,

bekiendte Vertshuus,

det

en Miils Vei udenfor Rom.

Her havde hans Landsmænd,

de Danske i Rom ,

forsamlet sig til hans Modtagelse.

Da han kom til

Ponte M olle, hilsedes han af de tydske Kunstnere,
i hvis Navn Dr. Schulz tolkede Giensynets Glæde.
Samme Dag modtog han ved sin Ankomst til Rom
en Skrivelse fra Præsidenten i St. Lucca, Gav. Folchi,
som underrettede ham om , at en Deputation fra
Akademiet, bestaaende af Præsidenten, Vicepræsiden-
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ten og Expræsidenten, næste Dag vilde bringe^hani
Akademiets Lykønskning.

Da Thorvaldsen derefter

aflagde sit fdrste Besog i dette Akademie, blev han
ved Indgangen modtaget af alle M edlemmerne, som
med brændende Voxfakler hbitideligt indforte ham i
Forsamlingssalen.
Denne
Anledning

Sept. var en Fest foranstaltet i
af

Thorvaldsens

Tilbagekom st,

og

i

denne deeltoge Kunstnere af alle i Rom værende
'Nationaliteter,

med

Franskmændene,
✓
fandt sig.

U ndtagelse,

af hvilke

ikke

hedder d e t,
en

af

eneste ind-

Ved sin Ankomst til Rom havde han modtaget
en Skrivelse fra Selskabet: y irti et Amicitice i Amster
dam , til hvis Æ resmedlem han var valgt d.

Aug.

1841, og en anden fra Lissabon, som meldte ham,
at han

under

Marts d. A. var optaget som

Medlem af A cadem ia dos bellos aries \ denne Stad.
Endnu ikke ret udhvilet efter R eisen , lod han
de ovrige Maaneder af dette Aar hengaae uden at
foretage sig Noget.

Det var ham noget Nyt at leve

i Rom i et nordisk Familieliv, og Aftenerne giede
nu stille h e n , som om det havde været paa Nysb.
Reiseselskabet forbgedes ved de danske Kunstneres

20*
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og andre Reisendes stadige Besog.

Iblandt Lands-

mændene talte han Digteren H . P . H olst,
denne Kreds forelaeste,

som i

blandt flere Digterværker,

ogsaa en Oversættelse af Ovids Forvandlinger, der
især skal have interesseret.

Under disse Foredrag

sad Thorvaldsen med Blyant og Papir for sig og
udkastede Compositioner, som Oieblikket fremkaldte.
Paa denne Maade siges han, stadigt at have efter
ladt sig en Deel tegnede Udkast, som hans om 
givende Venner bevarede.

Iblandt saadanne Teg-'

ninger

D e sy v

Gerner.

nævnes

fortrinligt

Ugedage

som

Med Leret synes han paa denne Tid ikke

at have befattet sig synderligt;'kun næ vnes, at han
i Decem ber modelerede to Skizzer til de Apostle,
han havde foresat sig at udfore under dette Ophold
i Rom.
Men han befandt sig dog mindre vel i Italien,
end man havde haabet, og klagede nu og da over
Forkiolelser, som han i Norden ikke havde mærket
det mindste til, hvorfor han ogsaa allerede begyndte
at tale o m , at han næste Foraar vilde vende tilbage
til Danmark.
Da Julen kom med sin glade F est,

kunde

han nu iaar feire den i Rom paa Dansk i Familie-
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livet og bedre, end sædvanligt, folge den nordiske
Skik.

Paa Juletræet var der Foræringer og G ien-

foræringer, og iblandt disse en til Thorvaldsen fra
H . P . H olst, som ret var i hans Smag og glædede
ham meget.

D et var en Pousserestok med folgende

Divise:
"For at poussere sig paa Jord en Tomme over Vrimlen,
Saa mange Midler bruges der

—

dem alle kiender Himlen.

D u har med denne lille Stok for Alle, som forstaae D ig,
Pousseret Dig saa höit tilveirs, at Ingen meer kan naae Dig.”

Under muntre Skaaler ved Julegrøden giorde
Thorvaldsen det Lofte, at han m ed den Poussere
stok , som H olst havde skienket ham , vilde giore
et Julebasrelief til Erindring for alle de Tilstede
værende om denne Aften.

'

Uagtet vi ikke vide det med Sikkerhed,* maa
vi dog antage, at dette belovede Julebasrelief tillige
blev hans Nytaarsbasrelief for 1842.

I de fdrste

Dage af Aaret har han nemlig udkastet Skizzen til
et Basrelief, H yrderne, som Julenat tilbede Jesus i
K rybben,

og denne Composition ledede ham nu

tilbage til det tidligere forladte Forehavende, i en
Række af Basrelieffer at fremstille Jesu Liv.

1842.
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’

I det nævnte Basrelief, Hyrdernes Tilbedelse,

knæler Maria foran det spæde Barn, over hvis Hoved
tre, smaa Engle svæve.

Joseph staaer ved Krybben;

tilhoire de tilbedende Hyrder, der som ’’PifFerari”
bringe ham en Morgensang med Sækkepibe og Flöite.
De andre Basrelieffer, som han derefter ud
kastede, fulgte saa umærkeligt, at de næsten syntes
fremstaaede paa engang.

Det næste har formodentlig

været Marios Bebudelse^' derefter fiilgte Flugten til ,
Egypten og Barnemordet i Bethlehem, hvilke tvende
Billeder han samlede i et Basrelief og adskilte ved
en svævende Engel, der heskiermende udstrækker
den ene Haand over den foran bortdragende Familie,
og med den anden bortvender den truende Fare,
som bagved er betegnet ved en Scene af Börnemordet.
I en fierde Skizze fremstillede han Jesus, som i
sit tohte A a r lærer i Templet, dernæst Jesu D aab,
men under Skizzeringen af det

Basrelief i denne

Række, Jesu Indtog i Jerusalem , synes han at være
bleven afbrudt og har maattet lade Skizzen afstöbe
ufuldendt.
D enne Række af smaa, skizzerede Basrelieffer,
som alle have omtrent 2 Fods Hoide, finde vi fortsat i endeel Tegninger med Pen eller Blyant, som
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efter Thorvaldsens Död fandtes mellem hans Papirer
og nu opbevares i Museet.

Disse Fragmenter og

löst henkastede Ideer oplyse os om ,

hvilke Mo

m enter, han har tænkt sig at ville optage i denne
Suite, nemlig Mariæ Trolovelse m ed Joseph^ Josephs
Drom , hvori han advares^ Kongerne, som komme at
tilbede Jesu s,

Omskiærelsen,

Fristelsen i Orkenen,

J a iri Datters Opvækkelse, Jesus i Sam tale m ed den
cananæiske Quinde, Jesus uddriver de Handlende a f
Templet,

Jesus forraades og gribes a f Vagten og

Gravlæggelsen.
Disse forannævnte Udkast til Basrelieffer ere
imidlertid ikke alle at henfore til Begyndelsen af
Aaret.

D e synes snarere at være frem kom ne, et

efter andet, i Lobet af de Maaneder, han nu op
holdt sig i R om , beskæftiget i Hovedsagen med större
Arbeider.

-

Paa samme Tid synes han ogsaa at have syslet
med Fuldendelsen af nogle Basrelieffer for Kongen
af W iirtem berg, Gientagelser af ældre Arbeider.
Statuen V u lkan , som han i 1838 havde forladt
i R om , da den var bozzeret, eller som det ogsaa
kaldes, trukken ud af Punkterne (den forste For
beredelse til Marmorarbeidet), blev nu ogsaa paa
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denne Tid taget for, m en det var især de manglende
Arbeider til Frue Kirke, som laae ham paa Hiertet.
Efter hvad han omtrent paa denne Tid skrev
i et Brev til Kong Christian den Ottende, var det
hans P lan , nu fbrst at modelere de fire , store P ropheter til Frue Kirkes Indgang, m en han synes ikke
at være kommen videre dermed, end til adskillige U d
kast med Pen og Blyant, som senere fandtes efter ham.
Derimod lykkedes det bedre med Apostlerne'.
Iblandt de allerede i Marmor udfdrte og i Kirken
opstillede Apostelstatuer var der, som tidligere be
rørt, to , A ndreas og Thaddeus, med hvilke Thor
valdsen selv ikke var tilfreds og som derfor foreIbbigen vare repræsenterede ved Gipsafstbbninger.
D et var nu hans Hensigt i Rom at modelere disse
fra nyt af, for at Udførelsen i Marmor desto lettere
kunde iværksættes. I Decem ber 1841 havde han giort
Skizzerne, og Anlægget til den første Model begyndte
strax efter 'Nytaar.
Tab. 182.

Apostelen Andreas
(7' 7" h.)

var den forste, han foretog.

Da den nye Skizze

var færdig, fandt han tilfældigviis den allerførste,
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allerede langt tidligere forkastede, Skizze til denne
Statue, henslængt i Kielderen, og'd et var ham en
Overraskelse, ved nu at sammenligne denne med
den sidst com ponerede, at finde, at de vare hin
anden ganske lig e , og at h a n , uden at vide det,
var i Henseende til Com positionen, fort tilbage til
sin forste, oprindelige Idee.
Apostelen

fatter med

sin

hoire Haand det

Overste af det liggende Kors og holder en Skrift
rulle i den sænkede, venstre Haand.

Han er ifort

en K iortel, og Kappen hænger over den venstre
Skulder.
I April 1842 omtales Modellen til denne Statue
som færdig, og umiddelbart derefter begyndte han paa

Tab. 183.

Apostelen Thaddæus.
(7' 7" h.)

U den væsentligt at forandre den oprindelige
Tanke, som Kunstneren havde udtalt i sin tidligere
Composition af denne Apostelstatue, har han frem
stillet Thaddæus,

staaende

med

Hænderne i

en

bedende Stilling foran Brystet, m edens Stridsoxen,
til Angivelse af M artyrdøden, hælder under den
venstre Arm op mod Skulderen.
21

m
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Om Udførelsen af denne Model er det fortalt,
at Thorvaldsen af en Slags Caprice besluttede at over
tage dette Arbeide ganske a len e, uden at bruge
nogen Andens Hiælp, og at han endogsaa gik saa
vidt i denne Egenvillie, at han selv bragte hele
Jernforbindingen istand, et Arbeide, som ellers altid
besørges af Haandværkere under Tilsyn.

Naar man

da betænker, hvilken Masse af Leer der skal opstables
og paaklines, inden endnu den raaeste Form kan
»

fremtræde, saa er det saa meget mere ubegribeligt,
hvad der er berettet af Oienvidner og som bekræftes
i Kunstefterretningerne fra Rom p aa-d en n e T id,
at ti Dage, efterat Thorvaldsen havde begyndt dette
Arbeide,

stod

den

colossale Model færdig til at

afstobes.
Begge

disse Apostelstatuer k o m , forst efter

Thorvaldsens D o d , hozzerede i Marmor, til Dan
mark ,

hvor de under

Professor Bissens Tilsyn

udfortes og endeligen opstilledes i Rækken af de
ovrige Apostler.
Under Thorvaldsens Fraværelse havde Kongen
af W iirtemberg i 1839 været i Rom og havde, efter
et Besog. i hans Studier, giort adskillige Bestillinger
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paa Gientagelser i Marmor af flere mindre Basrelieffer
og af Gruppen Gratierne.
Disse Bestillinger havde allerede, som omtalt,
for endeel beskæftiget ham , m en en Gientagelse af
Gratierne i Marmor var en saa vigtig Opfordring,
at den krævede hans hele Opmærksomhed.

Ved

igien nærmere at undersøge dette Værk, hvoraf M o
dellen henstod

i Studiet mellem saamange nyere

Værker siden 1819, fattede han snart den Beslut
ning, at foretage nogle Forandringer.

Og som han

næsten aldrig har kunnet gientage sig selv, uden
at hans altid levende Aand bragte noget Nyt ind
deri, saa forte denne Retouche ham ogsaa snart
saavidt, at han besluttede aldeles at omarbeide den
hele Gruppe.
Dette skete i Begyndelsen af Mai 1842, og
Arbeidet greb ham i den Grad, at han fra den aarie
Morgen indtil efter Middag Klokken fem ikke lod
sig drage fra Studiet, saalænge Modellen var under
Arbeide.

Digteren H . P . H olst, som paa denne Tid

var i R om , spurgte en Morgen til hans Befindende.
’’Jeg- kan ikke sove‘' \ svarede Thorvaldsen, ^^Gratieme
forstyrre min Nattero!'"
21*
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Til denne

Tab. 184,

Gruppe af Gratierne
(ry 5>“ h.-)'
valgte Thorvaldsen et nyt Motiv, og som en Folge
heraf, undergik Figurernes Stilling og Udtryk væsent
lige Forandringer.

I den ældre Composition havde

han fremstillet de skionne Sostre armomslyngede,
saaledes at den midterste holder de to andre i sine
Arme og boier Hovedet mod Sosteren paa venstre
Side,

som

kiærtegner hende med sin Pegefinger

under Hagen.

I den nye Composition skulde der

imod Handlingen dreie sig om en af Amors Pile,
som den tredie af Gratierne rækker hen til den
a n d en , for at hun skal prove dens Od med sin
Finger.

Ved deres Fod sidder Amor, ligesom i den

forste Composition, og spiller paa sin Lyra, men i
den nye Composition er tilfoiet hans Bue og Kogge
ret, hvoraf Pilen er taget.
Da denne Model var færdig og afstöbt,
Udførelsen i Marmor strax paabegyndt,

blev

Den skulde

dog kun bozzeres i Rom og derpaa sendes tillige
med

Modellen til K iobenhavn, hvor Thorvaldsen

glædede sig ved ,

da i god Ro at kunne fuldende

m
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et A rbeide, som i den Grad tilfredsstillede ham
selv, at han vistnok sieldent saa gierne og saa uforheholdent har talt om noget andet af sine Værker,
som om dette.

^

Saameget mere smerteligt var det ham derfor,
at netop den Kiste, hvori Modellen hefandtes, ved
Udskibningen, Aaret efter, paa Kiöbenhavns Rhed
gled ud af Tougværket og styrtede fra en betydelig
Höide ned i Barkassen. Thorvaldsen sad ene hiemme
i sin Stue paa Charlottenhorg, da W ilckens bragte
ham Budskabet om dette Uheld.

kVilckens forsik-

krer , at han neppe nogensinde har seet Thorvaldsen
saa bedrovet, som han blev ved denne Efterretning;
han satte sig til at græde, vilde ikke see iiogen og
var længe ikke til at tröste.
søgelse fandtes det d og,

Ved nærmere Under

at Skaden var ikke saa

stor, som man havde Grund til at befrygte, og da
Kunstneren i nogen Tid selv havde syslet med Frag
m enterne, stod Modellen omsider for ham^ som om
den aldrig havde lidt noget.
I Thorvaldsens egenhændige Optegnelser over
Arbeider

fra

denne Tid

finde

vi

endnu

nogle

mindre anførte, om hvilke vi kun vide, at de ere
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N

m odelerede under dette Ophold i R om , hvorfor vi
optage dem her efter de Værker, hvis Tilblivelse
sikkrere kunde bestemmes.
For en Campo santo, eller Kirkegaard, modelerede han saaledes to Basrelieffer,

hvilke,

efter

Composition og Storrelse at dom m e, ere Sidestykker;
et tredie, som er storre end disse,

og som ikke

er anfdrt paa Thorvaldsens Liste, turde maaske være
en Composition, som har maattet vige Pladsen for
en anden Bearheidelse af samme Gienstand, nemlig

Tab.185.

En Engel med Basunen.
('2' 7« h .j 1' 6" b r.)

Det er D om m ens E ngel,

som i Haabet paa

den evige Barmhiertighed, vil vække de D ode af
deres Grave.

Med den venstre Haand paa Brystet,

med Blikket hævet mod de evige Boliger,

lofter

Englen Basunen i den hoire Haand.

Tab. ¡86.

En Engel med Sværdet.
(2' 7« h . ; 1' 6« b r.)

Med Straffens Sværd paa den h ö ir e fSkulder,
holder denne Dom m ens Engel i sin venstre Haand
den Skriftrulle, hvorpaa Menneskenes^ Gierninger
ere opskrevne.

167

En anden En^el med Basunen.
(3 '2 " h .; 2'1^« b r.)

D enne Dom m ens Engel, som sees forfra, holder
Basunen i sin hoire Haand.
over Englens Hoved.

En Stierne er anbragt

Dette Basrelief er ovalt.

De folgende Sommermaaneder hengik under
Fuldförelsen af ufuldendte Arbeider og Indpakningen
af dem , som vare færdige. Familien Stampe tiltraadte
Tilbagereisen, uden at Thorvaldsen fulgte m ed , men
forend denne Skilsmisse havde Kunstneren modeleret
Baronesse Stampes B u ste,

som senere udfortes i

Marmor.
Fregatten Thetis, fort af Capitain Zahrtmann,
ventedes nu i Livorno paa Tilbagereisen fra Levanten.
Ifölge en allerhöieste Befaling skulde den der m od
tage Thorvaldsens övrige Sager og om muligt Kunst
neren selv, for at fore dem til Danmark.

Da Fre

gatten den 30‘® September 1842 lod Ankeret falde
udenfor L ivorno,

laa der 80 store Kister færdige,

som fra Thorvaldsen var sendt derhen.
Efter den i denne Anledning forte Correspon
dence forventedes det, at Thorvaldsen selv paa denne
I

Tid vilde indfinde sig i Livorno, for at folge tilbage

T ab .187
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med Fregatten; men da det afgiorende C)iel)lik kom,
var han tvivlraadig, og i sin Vaklen overdrog han
den i Rom værende Kunstagent B ra vo , som havde
staaet ham troligen hi i disse Anliggender, at fdige
med Sagerne til Kidhenhavn.

Om hvorvidt han

selv vilde indfinde sig i Livorno, fdrend Fregatten
lettede, derom yttrede han sig ubestemt.
Da Bravo var afreist fra Rom, steg Thorvaldsens
Raadvildhed ud over alle Grændser, og det saameget
m ere, som han nu fandt det nddvendigt, selv at
fdige med.

Men paa den anden Side var han aldeles

tilgængelig for deres Raad, der helst vilde beholde
ham i Rom.

Dertil kom , at hans Helbred var tem

melig nedbrudt, og at hans Sind, som en Fdige
deraf, var forstemt og uroligt.
I denne Forfatning besdgtes han af en Landsm andinde, Jfr. Frederikke W allich, en Sdster af hans
gamle Ven, Theaterrnaleren.

Hun var, paa en Til-

hagereise fra sine Slægtninge i Algi'er, netop ankom
men til Rom og kunde ikke reise videre, fdrend
hun havde hilset paa Thorvaldsen.
Det er denne Dames Meddelelser, vi skylde,
hvad her kan berettes om vor Kunstners Hiemreise.
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Da hun kom til Thorvaldsen^ fandt hun ham
i höieste Grad mismodig.

Han havde allerede i

nogen Tid lidt af Gigtanfald og fandt sig uhyggeligt
i en Bolig, der nu var öd e, da alle dens Prydel
ser, Kunstsagerne, vare bortsendte.
nu af største Vigtighed,
-Sager til Danm ark,

Han fandt det

at han fulgte med sine

men havde dog ikke kunnet

beslutte sig dertil; hans Læge fraraadede ham paa
det bestem teste, og allerede nu var det maaskee
forsiide.
Jfr. W allichs Reise overland var nær forestaaende, og da hu n. Dagen for hun skulde tiltræde
den , endnu engang besogte Thorvaldsen, fandt hun
ham , til hendes Overraskelse, i et fortræffeligt Lune.
Han havde netop modtaget et Brev fra den danske
Consul i Livorno, som opfordrede ham til snarest
muligt at kom m e,

da Fregatten i dette Tilfælde

endnu vilde vente indtil den

eller

October.

Munter gik han om og syslede med Indpakningen
af sit Reiseskriin,

hvori han selv vilde fore sine

kostbareste Sager med sig, og foreslog nu sin Landsm and ind e,

at hun skulde lægge sin

Reise over

Livorno, for at de kunde folges ad saalangt.

D enne

Opfordring fulgte hun med F orn oielse, og næste
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Dag gik Reisen til Civita vecchia, hvorfra et neapoli
tansk Dampskib forte dem til Livorno.
Kl. 3 om Morgenen den S'**® Octbr. nærmede
Dampskibet sig Livorno’s Havn.

Thorvaldsens Oie

speidede efter det danske Flag, men han erfarede
snart,

at Fregatten Dagen for var afseilet.

Kunstner havde

formodentlig m eent,

I

Vor

at det var

nok, at han selv besluttede at ville fdige m ed , og
havde saaledes ganske glem t, ved et Svar at under
rette Consulen.

Da dette Svar udeblev, var der

ikke nogen Grund for Fregatten til at vente længer.
Thorvaldsen var fortvivlet og saa vred, at da alle
de andre Passagerer forlode Skibet, for at rdre sig
iland, erklærede han, at han blev ombord og vilde
fdige med Dampskibet, naar det om Aftenen skulde
fortsætte Reisen til Marseille.

Derimod bad han sin

Ledsagerinde om at gaa iland, for at,m elde Con
sulen hans Ankomst og at bede ham om et Pas til
Marseille.

Forgieves indfandt Consul D algas sig

ombord paa Dampskibet og gientog dette Besdg tre
Gange samme Dag*, for at forrnaa Thorvaldsen til
dog at nyde noget Giestevenskab i Livorno.

Men

han var ubdielig og saa stivsindet i sin Vrede, at
han ikke engang vilde yttre sig o m , hvorvidt han
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agtede at vende tilbage fra Marseille, eller fortsætte
Reisen overland til Danmark.

Dertil havde han i

denne sin Stemning en egen Grund.

Han antog

nem lig, at hvis Consulen fik hans Plan at vide,
vilde han allerede med næste Post indberette til
Danmark, at Thorvaldsen var reist overland.
sk a l de ikke blive klog p a a

Dette

sagde han til sin Reise-

fælle, ^^Har de narret mig, sa a skal jeg narre dem
igien ! ”
Fra nu af var det hans vigtigste O iem ed , at
kunne naae K iohenhavn, forend fregatten.

Der

hlev nu lagt en Plan til den hurtigst mulige Reise
overland^ og hans Ledsagerinde fandt sig i Alt, hvad
han onskede.
Under de skyndsomme Forberedelser til Reisen
' havde Thorvaldsen nærmest kun tænkt paa at fore
det Reiseskrin med sig, hvori han havde sine Kost
barheder og den uvurdeerlige Samling af Ringe med
antikke Stene.

Paa rede Penge eller Creditbreve

havde han ikke tænkt; kun havde han i Lommen
en gam m el, gron Silkepung med adskillige Guld
mynter, som han under Indpakningen havde stukket
til sig.

Til Lykke var hans Reisefælle saa godt for-

svnet, at hun kunde overtage alle de fælleds Udgifter.
^

'

•

22

*
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I V tO T v a ld s e n s

fdrste Plan var nu at reise over Paris

til Havre, for derfra al gaae til Kidbenhavn med et
Dampskib.

Men da han aldrig for havde været i

Paris, fdlte han, at dette nok vilde standse ham i
hans lilreise, og han besluttede derfor, at vælge den
nærmeste Vei over Straszburg og Frankfurt.

D enne

Plan blev lagt paa Dampskibet mellem Livorno og
Marseille, og da der var Udsigt til at han saaledes
efter sytten Dages Reise kunde være i Kidbenhavn,
vendte hans gode Lune tilbage, og han glædede sig
nu ved alt det, som nylig havde været ham saa
fortrædeligt.
I Marseille, hvor han ankom d.

Oclbr. om

M orgenen, blev han imidlertid strax opholdt i to
D age, fordi han maatte afvente en D iligence, som
gik over Lyon til Straszburg.

Under dette Ophold

var den Bistand, som den derværende danske Con
sul ydede ham ,

saa ringe, al han med Ndd og

Neppe kunde faae sit Pas paategnet, hvorfor ogsaa
Thorvaldsen forlod Consulens Huus med de Ord:
'‘'Saadan en Grohian har jeg dog aldrig f o r truffet p a a
Til Lykke havde hans Ledsagerinde en Veninde 1
Marseille, en Mad. de Salle, som aldrig saasnart fik
Underretning om , at den beromte Thorvaldsen var i
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Marseille, for hun afhentede ham fra Hotellet, for
i sit Hniis at modtage ham med den störste Giestfrihed.

D en

Oct. om Aftenen sknlde Diligencen

afgaae. Det omtalte Skrin med Kostbarhederne truede
med at skaffe de Reisende Bryderier ved Douanen,
m en da Thorvaldsen forgieves havde sögt om Consulens Bistand i denne Henseende og dertil var urolig
ved at aflevere denne Skat i fremmede Hænder, skien
kede Mad. de Salle og hans Ledsagerinde ham den
yderligste Bistand og bragte ham og hans Reiseskrin
lykkeligt i Diligencen.
Tre ISætter og to Dage tilbragte nu vor Gamle
i V ognen, inden han naaede Straszburg.

D en om -

hyggelige Medreisende tilbragte denne Tid under
stigende Æ ngstelse for, hvorledes han skulde kunne
udholde denne Anstrængelse og sogte forgieves, at
formaae ham til at overnatte i Lyon.

Men hun blev

snart beroliget ved at se e , hvorledes Thorvaldsen,
efter engang imellem at have taget sig en Luur,
vaagnede
kræftelse.

styrket og

m unter,

uden

Spor af Af

Han underholdt sig da livligt med de

andre Reisende, paa'hvem alene hans Ydre havde
giort et jslaaende Indtryk og som begeistredes, da
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de erfarede, at de havde den herdmte Thorvaldsen
i deres Selskab.
Fra Straszburg blev Reisen uopholdeligt fortsat
ned ad Rhinen paa de der stationerende Dampskibe,
og de samme Overraskelsens og Begeistringens Scener
gientoge sig dagligt ved alle Stationer mellem de til
komne Passagerer,

Paa Stationen til Manheim var

der adskillige Englændere om bord, for hvem Thor{>aldsens Tilstedeværelse endnu var ubekiendt.

Med,

en af dem kom Jfr. W allich i Samtale; han, var
paa Tilbagereisen fra Rom og fortalte om Alt, hvad
I

han havde seet.

*

Iblandt de Sager, han der havde

kidbt, nævnede han en udskaaren Conchylle med
Thorvaldsens knælende G anym ed og kom saaledes til
at beklage, at han ikke havde faaet Originalen at
see, som var bortsendt.

Medens Englænderen sad

i Begeistring paa den ene Side af Jfr. W allich , sad
Thorvaldsen paa hendes anden Side og morede sig
ved sit Incognito.

Paa hendes Spbrgsmaal, om han

da ikke heller havde seet Thorvaldsen, svarede den
'

Reisende med et Suk: ''’'Unfortunately no!'’' — '"Well!'"
gientog hun da, '"You can see'him here on m y side!''''
I sin Overraskelse og med det Udraab; '’''You don't
mean it!'’'’ greb han hende i Skulderen, sprang op
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og stillede sig hen for vor Kunstner, og yttrede saa
godt han kunde i det franske Sprog sin Lykke ved
dette Mode.

Fra-dette Oieblik af veg han ikke Ira

Thorvaldsens Side, og i det næste flokkedes alle de
andre Englændere omkring ham og sogte paa alle
Maader og ved alle Ledigheder at vise vor Kunstner
\

en Hyldest, som han tog irhod med rolig og naturlig
Værdighed.
Da Skibet lagde an ved M anheim , var det silde
ud paa Aftenen, og Thorvaldsen^ som under hele
Reisen havde ruget paa Skrinet med Kostbarhederne,
var nu meget bekymret for at faae sme Sager i
Sikkerhed under al denne Uro og Færden ved Land
sætningen.

Men nu fik den unge Englænder en

forønsket Ledighed til at vise Thorvaldsen sin Bered
villighed ; troligt stod han Jfr. W allich b i, ja bar
endog endeel af Reisetoiet, medens hun fik Thor
valdsen under Armen og ledede ham iland.

De

andre reisende Englændere kom nu allerede tilbage
fra Hotellet, hvor de havde forberedet Thorvaldsens
Modtagelse, og hvorfra man kom ham imbde med
Lys paa Gaden og forte ham op i Salen.

Her, ved

Table d’h ôte, vilde de alle sidde i hans ISærhed, og
efter et fornoieligt Maaltid,- maatte han, i hvormeget
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han end trængte til Hvile, dog fdrst sætte sig til a t,
skrive, for at forsyne dem med Aiitographa.

Hvilen

blev saaledes kun kort; Kl. 3 samme Nat gik han
med sin Ledsagerinde ombord paa det næste Damp
sk ib ,

der skulde fore

dem til

Mainz.

Medens

han nu sogte at finde et Par Timers S övn , holdt
hun Vagt paa Dækket ved Sagerne, for at de ikke,
som saa let skeer, skulde blive forbyttede paa de
mellemliggende Stationer. Forgieves var det lykkedes
hende at skaffe Thorvaldsen en særskilt Kahyt; Rygtet
om

hans Tilstedeværelse paaforte ham

uafladeligt

Visiter, saa at Capitainen tilsidst maatte tage Nöglen
af Dören og sætte en Skibsdreng paa Vagt uden
for.

1 M ainz, hvor Thorvaldsen havde saamaiiffe
o

Venner og B ekiendte, blev han smuglet igiennem
B yen, for ikke at blive forhindret i, strax at reise
videre.

Saa heldig var han ikke i Frankfurt, hvor

han ankom den 12‘® Octbr. Formiddag Kl. 10.
han steg af i Hotellet, kiendte man ham ,
kom nu i Bevægelse.

Da

og Alt

Han havde neppe lagt sig

til B o , forend Rygtet om hans Ankomst viste sine
Virkninger i endeel Besög af Venner og Veninder,
og snart var han omgivet af en henrykt Kreds,
hvis eenstemmige Begiering var, at han her vilde
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tage Hvile i el Par Dage.

*

Men de elskværdige Da

mers Bonner havde dennegang ingen Magt over
ham.

Kun lovede han sin V en, Billedhuggeren Prof.

L aim itz, at han vilde tilbringe Aftenen i hans Fa
milie indtil Kl. 9, da Diligencen skulde afgaae til
Cassel.

D enne Ven fra Rom veeg nu ikke fra hans

Side, m en spiste med ham i Hotellet, m edens hans^^
Damer hiemme

forberedte

de festlige Oieblikke,

som den store Kunstner denne Aften vilde tilbringe
i deres Kreds.
Efter Maaltidet i Hotellet fik hans Ledsagerinde
ham til at udhvile nogle T im er, medens hun for
lod ham , for at aflægge et Par Besog.

Men da hun

kort Tid efter vender tilbage til Hotellet, overraskes
hun paa Gaden, ved at see Thorvaldsen kiore forbi
i en Equipage med en fornem H erre, der, som
hun i Hotellet erfarede, havde bortfort ham.

Ved

Thorvaldsens Tilbagekomst opdagedes d et, at han
havde

et ulilborligt langt Skiæg,

maalte ihast hentes.

og en Barbeer

Barberen var saa henrykt over

den Ære at have en saa ’’grossmachtig” Hage under
sine Hænder, at han forhoiede sig Nydelsen ved
Dvælen.

Nu skulde Reiselbiet indpakkes og Sagerne

sendes til Postgaarden, og hos Laurntz ventedes
23

-
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hans Ankomst i et stort og yderst elegant Selskab,
hvor Thorvaldsen og hans Ledsagerinde maatte indiinde sig i Reisecostumet.

I de rigt oplyste Værelser,

hvor endeel af vor Kunstners Arb'eider vare opstillede
og omslyngede af friske Blomsterkrandse, bevægede
han sig i det fornemme Selskab med sin majestætiske
Simpelhed, mere udm ærketi den gamle, graaFrakke,
end om han havde baaret alle sine'Baand og Stierner.
Mellem Damerne befandt han sig saa fortræffeligt,
at han upaatvivleligt ganske havde glemt Diligencen,
hvis hans Ledsagerinde ikke efter Aftale havde givet
ham et V ink, da Tiden var forhaanden, og i al
Stilhed fulgte nu Launitz de to Reisende til’ Postgaarden.
Her havde de övrige Reisende af Conducteuren
erfaret, at Thorvaldsen skulde folge m e d , og nu
vilde Alle være i samme V ogn,

som han skulde

kiöre i, saa at der, for Diligencens Afgang, maatte
tages den B estem m else, at paa hver Station skulde
Pladserne skiftes.

Saaledes skete det ogsaa den hele

Nat og den folgende D ag, og det er begribeligt, at
Thorvaldsen ved denne Foranstaltning neppe fik Ro
paa denne D eel af Reisen.

,
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Om Aftenen
den IS'!« Octbr. naaede han saaI
j

ledes Cassel, og her hvilede han roligt om Natten.
Da Diligencen fdrst Kl. 10 Formiddag skulde afgaa
herfra, fik han i Morgentimerne Ledighed til at
bevæge sig lidt omkring i G aderne, m en Rygtet
havde alt forkyndt hans Ankomst, og hvor han kom,
var han en Gienstand for Opmærksomhed.
Da han den 14'^® October kom til Gottingen,
giorde

Diligencen

et kort

O phold,

m en

under

dette indfandt en Deputation fra Staden sig ved
Vognen med Indbydelse til at blive her Dagen over.
Men Thorvaldsen afviste dette paa den venligste,
m en bestemteste Maade og fortsatte Reisen til Han
nover, hvor han ankom om Morgenen den 15*^® og
lagde sig temmelig udmattet til Hvile.

Da han nu

ved Middagstid kaldtes til Bordet, befandt han sig,
efter nogle Timers S b v n , upasselig og vilde ikke
nyde noget.

Han klagede over Smerter i Brystet

og led af en voldsom Hoste.

Som sædvanligt, naar

han ikke befandt sig v e l, var han nu meget ned
stem t, og man kan tænke sig hans Ledsagerindes
Uro og Bekymring ved saaledes at spore Fblgerne
af de overvættes Anstrængelser.

Selskabet ved Table

d’h ô te , som havde glædet sig til at see ham i deres
23*
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M idte, lod forespørge, om ikke nogen Adspredelse
kunde være ham tienlig, og da Thorvaldsen erfarede
det, fik han selv Lyst til at indfinde sig.

Imedens

han nu lod sig opm untre, sogte Jfr. W allich Raad
hos Læger og forsynede sig, efter deres Anviisning,
paa Apotheket m ed det Fornödne.

Da hun kom

tilbage var der efter Maaltidet improviseret en Fest.
En Sangerinde fra Ungarn foredrog sine Sange ved
Hotellets Fortepiano, de övrige Damer overvældede
ham med Blom ster, og Herrerne udtalte de Fölelser,
som besiælede den hele Kreds ved hans Nærværelse.
Flere af de tilstedeværende Forældre havde endosro
saa ladet deres Born hente fra Hiemmet, for at de
engang, naar de bleve ældre, skulde m indes, at de
havde seet Thorvaldsen.

Alt dette havde ladet Thor-

valdseii glemme sit Befindende, saa at han nu neppe
var at formaae til at bruge de Lægemidler, hans
driftige og omhyggelige Ledsagerinde bragte ham.
Fra Hannover gik Reisen over Haarburg til
Hamburg, og om Eftermiddagen den 17^« October
ankom han lykkeligt i Altona, og blev, idet han
steg ud af Vognen im hollsteinischen H ause, hilset af
Portneren med de Ord: ^^Mein G ott! ist es ja unser
lieber, guter H r. Conferenzrath!'''’
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Det var Thorvaldsens P la n ,

uopholdeligt at

fortsætte Reisen til K iobenhavn, men han havde
giort Regning paa at kunne gaa med et Dampskib
fra Lübeck, hvis Farter h u , paa Grund af Aarstiden, vare ophorte.

Han maatte altsaa slaa sig til

R o , for om nogle Dage at tage med et Dampskib
fra Kiel.
D en forste Dag i Altona hengik under talrige
B esog, m en om Aftenen hilsedes han af en Sang
forening udenfor Hotellet.

Den næste Aften havde

Verten i Hotellet ladet den hele Bygning illuminere,
og Altonas Liedertafel indfandt s i g , for efter en
festlig Tale at hilse Kunstneren med deres Sange.
Efter et Par Dages Ophold under Fest og Adspre
delse , afreiste

Thorvaldsen

den 21'*® October om

Morgenen Kl. 5 med Diligencen til K iel, og samme
Dag besteg han Dampskibet, Frederik den Siette.
Imidlertid havde' Budskabet om Thorvaldsens
Ankomst til Altona naaet Kiobenhavn og i hoieste
Grad overrasket alle dem , som véd Efterretningen
o m , at han ikke var fulgt med Fregatten Thetis,
næsten mistvivlede o m , nogensinde at see ham igien
i Danmark.

ISu derimod var det ikke uden Be

kymring at man imodesaae Dampskibet fra Kiel,

# ■
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I

thi Veiret stormede med Sneefog, den 23<ie Oclbr.
da man vidste ham om bord, og man ventede hele
Dagen forgieves, eftersom Dampskibet havde maatle
lægge sig for Anker ved Vordingborg.
D e speidende Blik tilfredsstilledes fdrst næste
Dag henim od Aften, da Dampskibet viste sig i et
\

raat og stormende Veir med Dannebrog paa T op
p e n , til Tegn paa, at det havde Danmarks Stolthed
indenborde.
D en,

som skriver dette, var imellem dem ,

som , næsten under Fare fdrst naaede ud til Dam p
skibet i en lille Baad.

Da vi vare komne ombord,

fandt vi Thorvaldsen nede i Kahytten ved et Bord,
hvorpaa et .-Lys var ved at brænde ned i Stagen,
m edens

hans Ledsagerinde var sysselsåt med at

samle Reisetoiet. Han syntes, ved fdrste Blik i denne
Uhyggelighed, at være nedstem t, men da han havde
favnet sine Venner og erfaret, at Thetis endnu ven
tedes, opklaredes det lidt efter lidt for ham.

Paa

Toldboden blev han modtaget af sin Datter og hen
des B orn, og i deres Kreds tilbragte han Aftenen,
m edens hans trofaste Ledsagerinde,

der ved sin

Omhyggelighed havde giort sig saa fortient af os
A lle, stille og beskeden trak sig tilbage med den
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glade Bevidsthed, at hun havde været "'‘’den store
Thorvaldsen''^ til god Hiælp og Bistand paa denne
hans lilreise.
Dagen efter sin Ankomst hesogte Thorvaldsen
sit Museum, som m edens hans Fraværelse var kommet
under Tag.

Communalbestyrelsen modtog ham der

i Forening med Museums- og Bygnings-Comiteerne
og forte ham ind mellem de med Krandse og m ed
Grupper af Arbeidsfolkene smykkede Mure.

I en

Tale hilsede Overpræsidenten ham , og fra den mid
terste Halle tonede derefter en Sang af H . P . Holst^ ^
som

blev afsiunget af Studenternes Sangforening.

Derefter gik han om i Bygningen, for at see Alt.
Sin Tilfredshed udtalte han med

den sædvanlige

Beskedenhed og viste den nogle Dage efter i Gierningen.

Thi foruden d et, han allerede tidligere

havde skienket til M useumsbygningen, anviste han
nu en betydelig Sum , hvis Renter skulde anvendes
til en stadig Udførelse i Marmor af de ikke færdige
Arbeider, til Anskaffelse af Fodstykker og til andre
Fornodenheder ved Arbeidernes fremtidige Opstilling.
U nder hans Fraværelse var ogsaa Stohningen
og

Udførelsen

i

Bronce

af

Statuen :

Christian

den Fierde heldigt fremrykket, og Professor H etsch
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havde udkastet Planen til dette M onuments Opstilling
og Omgivelse i Capellet i Roeskilde,

Det havde

været Architectens' T an ke, i Piedestalens Ornering
at udtale Christian den Fierdes hekiendte Valgsprog:
Regna firm a t pietas^ og Thorvaldsen gav denne Idee
sit Bifald,

Da han derfor nogentid efter igien var

kommen til Ro paa N yso, modelerede han der det
Basrelief, som skulde smykke Forsiden af Sarcophagen og som udtaler Valgsproget:

Regna firmat pietas.

Tab, 188,

(l'

h - ; 2' 6" b r,)

Dette lille Basrelief fremstiller Rigsstyrelsens,
Styrkens og Gudfirygtighedens Genier,
med

D en forsle

en Roerstav i Armen og med Muiirkronen

paa sit H oved , den anden ifort en Lövehud og
væbnet med

en K ölle,

den tredie med Psyches

Vinger, Straalekrands om Hovedet og det christelige
Kors i Armen.
Dette R elief, som senere er stöbt i Bronce,
bærer Indskriften: ^''Nyso den 25**« Novbr. 1842.”

Vi have i det foregaaende bercirt den Plan,
som ved Frederik den Siettes Dod yttrede sig i det
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O ffentlige, at sætte denne Konge et Monument,
og' vi have anfdrl, at Thorvaldsen af egen Drift og
uden nogen Opfordring eller Bestilling, modelerede
en Skizze til et saadant M onum ent, som efter hans
Mening passende kunde anbringes i den saakaldte
Herkules-Pavillon i Rosenborgs Have. Fra flere Sider
var der yttret forskiellige Meninger for og imod et
M onument for den afdode K onge, og for K iobenhavns Vedkommende syntes denne Tanke snart at
være opgivet.
Derimod var der i Sommeren 1840 indkommet
et andet Forslag til Thorvaldsen^ hvori han fra en
Forening i Jylland opfordredes til at overtage nogle
Sculpturværker til et saadant M onum ent, der skulde
opreises paa Skanderborgs Slotsbanke, og naturligviis mddte denne 0\iioYAvm^ Thorvaldsens Lofte *om
Bistand.

Men hans forestaaende Reise til Italien

havde hindret ham i, strax at foretage noget dertil.
Da han nu var vendt tilbage, indtraadte han
atter i Forhandlinger med Foreningens Formænd og
med Prof. Hetsch^ og det bestem tes, at Monumentet
skulde bestaae af den afdode Konges cblossale Buste,
opstillet paa en Granitblok, hvis fire Sider skulde
.

*
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smykkes af Basrelieffer, der fremstille den forevigede
Konges m est fremtrædende Fortienester
af Landet.
*
Busten

udfortes efter Thorvaldsens tidligere

Forbillede under hans Tilsyn.

Til Fodstykket m o-

delerede.han i Lobet af de folgende Maaneder lire
Basrelieffer, som vel ikke umiddelbart fulgte paa hin
anden , m en som desuagtet nævnes her i Folge.
D et forste var

Staynsbaandets Losning.

Tab. 189.

(T 11“ h. j r 4” b r.l

En Genius sonderbryder et Aag; ved dens
Side ligge de afloste Lænker.
D ette Basrelief bærer Indskriften:
1842.”

Dec.

D et var imidlertid ikke den forste Behand

ling af dette E m ne, men en forandret Gientagelse
af et tidligere , hvortil Modellen bevares i Museet.
D et næste Basrelief,

Tab. 190.

Provindsialstændernes Indførelse
(1' 11« h .; 1' 4« b r.)

fremstiller en G enius, som holder et oprullet Blad,
den kongelige Forkyndelse.
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Det tredie fremstiller

Retfærdigheds Pleie

Tab. 191.

(1' 11» b . ; 1' 4» b r .)

under Billedet af en G enius, som paa sin Vægtskaal
veier Bondens Lee mod Kongens K rone, støttende
sig til Sværdet.
Ugle.

Mærket: ^^den 6. Wlarls 1843.^’
Dette

en

Ved Foden sidder Viisdommens

Basrelief var

Gientagelse

af d e t ,

¡henseende
han

fdrend

til

Tanken

AO’eisen

1841 modelerede til Overpræsident Kicendff.

i

Men

desforuden havde han allerede i de fdrste Dage af
Januar 1843 til den nærværende Bestemmelse m o
deleret et andet Basrelief, som bevares i Museet og
bærer Mærket:
D ette,

‘" Kiobenhavn den

Januar 1843.”

hvori Betfærdigheden og Styrken,

under

Billedet af to Q uinder, række hinanden Haanden over
Lovens B og, maatte vige Pladsen for det forstnævrite.
Det fierde Basrelief:

Videnskabens og Kunstens
Beskyttelse

Tab. 192.

( i ' II» h . ; 1' 4» b r .)

fremstiller en G en iu s, som med Lyren i Armen
griber
o

en

af

de

Æreskrandse

der

ligge
24*

ved
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Siden.

Paa Jorden staaer et Skrin med Skrift

ruller.
Forend Kunstneren i Marts 1843 modelerede
dette Basrelief, havde han allerede i Januar modeleret
et andet, hvori to Genier svæve med Blomster og
Krandse over et Alter,

der omgives af Kunstens

og^ Videnskabens Atlributer.

Dette Basrelief, som

saaledes fortrængtes, bærer Indskriften: ^'Kiobenham,
d. 15*^® Janu ar 1843.”
D e sidste Dage' af Aaret 1842 tilbragte TJiorvaldsen paa Nysö*

D en forrige Juul havde han

hoitideligholdt i R om , for en stor D eel i den samme
K reds, som nu omgav ham , o g .h an var dengang
kommet bagefter med

sit Julebasrelief.

Nu for-

beredede han sig i al Stilhed til den kommende
F est, og da Juletræets Lys vare tændte paa Nyso,
bragte han sin Julegave, det skionne Basrelief,

Juleglæder i Himlen.

Tab.193.

(Diam . 3' 3“.)

Tre store, svævende Engle lovsynge Frelserens
Fodsel.

D e to holde det oprullede Blad, hvorefter

de synge;

den

Harpens Toner.

tredie

ledsager deres Sang med

Rundt om spores den himmelske
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Glorie

1

en Mængde Sraaaengle, som hver paa sit

Instrument folger Sangens Jubel, og Julens Stiernekrands straaler ned over den hele Gruppe.
Dette Basrelief blev senere bestilt i Marmor
af Kong Christian den Ottende; det paabegyndtes —
m en Kunstneren oplevede ikke at komme til at
fuldfore det.
■•

Imedens vor Kunstner tilbragte den skionne

Juletid i selskabelige Adspredelser paa Tiysb, vare
endeel af hans Arbeider stedede i en ikke ringe
Fare paa Havet.

Fregatten Thetis var lykkeligt an

kom m en til Kiobenhavn nogle Uger. efter Thorvald
sen^ og det Væsentligste var forsaavidt i god Behold.
Derim od var et andet Skib,

D ie gute Hoffnung^

fragtet i L ivorno, for at hidfbre endeel senere ind
pakkede Kister, og dette Skib strandede den 27*^® D e
cember 1842.

Dog bleve Sagerne reddede, og den

Skade, som skete, fandtes ikke betydelig.
Fbrend vi forlade dette Aar have vi endnu
at tilfoie, at Thorvaldsen, foruden de mange Æ resbeviisninger, han modtog paa Hiemreisen og ved
sin Ankomst, i Julii M aaned, den 16*^®, var bleven
hædret af Kongen af Preussen m ed Ordenen pour
le merite dans les sciences ét les arts,

og at det
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Islandske literaire Selskab i Reikiavig, under 7^® Sept.
1842, havde udnævnt ham til dets Æ resmedlem.
1843 .

I sit Studio paa Charlottenliorg modtog Tho?'valdsen jevnligt Besog af Kong Christian den Ottende.
Ved et saadant traf Kongen en Dag den lille Alberto
Poulsen hos Bedstefaderen.

I Samtalen om den

smukke Dreng og hans Lighed med Thorvaldsen.,
foreslog Kongen vor K unstner, at han dog engang
skulde giore en Portraitstatue af K n o sen , og da
Thorvaldsen gik ind derpaa, giorde Kongen Bestil
ling paa en saadan Statue i Marmor.
Da Thorvaldsen derefter var kommen til Nyso,
og Nytaarsdagen, som sædvanligt, opfordrede ham
til at udkaste et Arbeide, for, som han sagde, at
det maatte gaa ham godt i det nye Aar, valgte
han Skizzen til denne Bestilling,

og fremstillede

Alberto som en Jægerdreng, der, med den ene Fod
stillet mod en Træstub, kiærtegner sin H und, som
springer op mod ham.
Desværre kom det aldrig til Udførelsen af dette
Arbeide.

Kun Skizzen, som Thorvaldsen i Januar

1843 bragte med s ig , da han vendte tilbage fra Nysci,
blev tillykke afstobt og opbevares nu i M useet.,
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Som allerede anfdrt, var det nu og i de forste
Maaneder af Aaret, at Basreliefferne til SkanderborgsMonumentet især beskæftigede ham.
D og foretog han ogsaa samtidigt hermed et
Arbeide af en ganske anden N atur, nemlig den
endelige Ordning af hans testamentariske D isposi
tioner.

Ved Freunds Dødsfald og ved forandrede

Forhold i hans Datters Fam ille, havde Thorvaldsen
fundet Anledning til at gibre nogle Tillægsbestemmel
ser ved sit Testamente og Gavebrev, og disse, som
fblge, ere daterede den 25^® Januar 1843:

Tillæ gsbestem m elser til m it u n d e r

D ecem ber i 8 3 8

oprettede og u n d er 8^^^ n æ stefter allernaadigst kon firm ered e
Testam ente og G avebrev.
E fte ra t det fo r m in e A rb eid er og

de bvrige m ig

tilhbrende K onstgjenstande bestem te M u seu m er, ved de
a f den oprindelige Comittee fo r dets O prettelse indsam lede
B id ra g

a f over 6 0 ,0 0 0 Rbd. og ved m in kjæ re Fbde-

stads betydelige T ilsku d op fo rt p a a en til m in e O nsker
sva ren d e M a a d e, og n u er sa a vid t fæ rd ig t, a t je g ka n
h a ve H aab om i indevæ rende Å a r a t tage det i B ru g ,
sa a finder je g m ig fo ra n led ig et til a t fo resk riv e og fa s t
sæ tte fblgende Tillæ g, F o ra n d rin g er og n æ rm ere B estem - _
m elser a f m it T estam ent og G avebrev a f S “ Decbr. i 8 3 8 :
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§ /.
/ § /
relieffer,

liir. d er bestem t,

som

ved

m in D bd

a t de S ta tu e r og Bas-.
m a a tte findes

ufuldendte,

sku ld e p a a m it Stervhoes B eko stn in g fu ld fb res a f (siden
afdbde) P rofessor F r e u n d og P i e t r o G a lli.

D ette fo r 

a n d res d erh en , a t denne F uldfbrelse a f m in e u fu ld en d te
V æ rker s k a l, m o d G odtgjbrelse a f M u seu m sfo n d en , a n betroes P rofessor B i s s e n ,

som je g h erved u d n æ vn e r til

M e d -E xe cu to r a f m it T esta m en t, og som je g h a a b er v il
■isæ rdeleshed p a a ta g e sig det specielle ko n stn eriske T ilsyn
m ed M useet i det Hele.

§
D e i % 2 a f m it T esta m en t indeholdte B estem m elser
b live, fo r sa a v id t m in adopterede D a tter, K a m m erh errin d e
P o u lse n ,

a n g a a er;

m e n , m ed H en syn til hendes B b rn

og D escendenter, er d et m in Villie, a t d er i E e t og A lt
sk a l

forholdes

efter

de

ned en fo r

under

§ 4

anfbrte

F o rskrifter.

§
/ Testam entets § 3 h a r je g erklæ ret, a t, hvis der
im ellem m in e P apirer eller ^ m in e G jem m er sku ld e findes
noget B la d P a p ir m ed specielle L egater eller D ispositioner,
da sku ld e et sa a d a n t B la d P a p iir ansees a t udgjbre en
D eel a f m it T esta m en t, n a a r det v a r u d fæ rd ig et a f m ig
efter 3 “ Decbr. i 838.^

E n d s k jb n d t je g ik k e siden den
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T id h a r gjort nogen D isposition, sa a finder je g det dog
ik k e overflodigt a t erklæ re

enhver

sa a d a n D isposition,

æ ldre end disse T illæ gsbestem m elser, fo r aldeles ugyldig.

A.
I

Testam entets § A h avde je g fo r h ver a f m in e

2 D a ttersb n n er, A l b e r t og C a r l,

bestem t R en tern e a f

'12 ,0 0 0 Rbd., som sku ld e accum uleres in d til deres '18'^“A ar.
D enne K a p ita l, som ved U dgangen a f A a ret 1 8 A 0 v a r
o p v o x e t til 3 0 , i 0 0 R bd., ér in d sa t i K ibbenhavns O verfo rm yn d e rie i J a n u a r

1 8 A l.

D a C a r l i 18A0

dbde,

v a r det m in Villie, a t A l b e r t sku ld e erholde den hele
S u m , m en d a h a n siden h a r fa a et en S b sler A u g u s t a ,
som n u er noget over / A a r g a m m el, sa a ska l hende
a f Renterne a f hine 3 0 ,1 0 0 Rbd. tillægges en sa a d a n
A ndeel, som sva rer til R en ten a f 1 2 ,0 0 0 Rbd. eller a a rligen

A80

Rbd,

og

D ecem ber 1 8 A 2 .
g u s ta

som

beregnes

D ersom

hende

enten A l b e r t eller A u 

sku ld e ved D bden a fgaae fo r end

og h u n p a a den

T id ik k e

tilgode fr a

m a a tte

ha ve

deres

M oder,

nogen anden

L iv sa rv in g , da sku ld e de R e n ter, som den A fdbde h a r
n y d t,

tilfalde den O verlevende, som saaledes bliver be

rettiget til alle de R e n te r, som v a re bestem te fo r dem
begge.

M en sa a fre m t M oderen, m in D a tter, im idlertid

enten i sit n u væ ren d e eller noget a n d et Æ g tesk a b , inden
25
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noget a f bem eldte B o rn s dodelige A fg a n g , m a a tte have
a vlet e e t eller f l e r e B o r n ,

da s k a l i f o r s t e

Tilfælde,

den saaledes senere Fodte forlods a rve den A fd ö d es B enter,
fo rsa a v id t disse ik k e overstige dem , som den æ ldre O ver
levende

ved D ö d sfa ld et er i

Besiddelse

F a ld skulle de fordeles saaledes,
lige aa rlig B ente); og i s i d s t e

a f (th i i saa

a t begge erholde en
T ilfæ ld e, n a a r nem lig

flere B o rn m a a tte væ re fo d te, d a skulle de v ed D öds
fa ld e t ^ ledigblevne B en ter fordeles lige im ellem dem.

S ku ld e

sa a vel A l b e r t som A u g .u s ta bortdoe fo ren d deres M oder,
d a er det en Selvfö lg e, a t de a n d re L iv sa rv in g e r, h u n
m u tig en p a a d en T id m a a tte h a ve, a rve de ledigblevne
B enter.

M en,

n a a r ingen

a n d re L iv sa rv in g e r

m aatte

v æ re til p a a den T id , d a den L æ ngstlevende a f de B orn,
h u n n u h a r , ved D öden m a a tte a fg a a e ,
B e n te r,

som

tilhorte denne,

tilflyde

d a skulle de

m it M u seu m ,

sa a led es, a t sa a fre m t K a m m erh errin d e P o u l s e n

dog

senere
!<

m a a tte blive M oder til fleve B o r n , d a skulle disse a rve
bem eldte B e n te r, som m ellem flere A rv in g er a ltid fordeles
lige.

D en a f m ig i m it fo rn æ vn te § a f m it T estam ent

g ivn e E r k læ rin g , ifölge h v ilk en d er fo ru d en de i Testa
m en tet til C a r l

og A l b e r t bestem te B e n te r,

sku ld e i

K iöbenhavns O verfo rm y n d e ri indsæ ttes og fo rren tes i 2 ,0 0 0
Bbd. fo r h v ert a f de a n d re B o r n , som K a m m erh errin d e
P o u ls e n

m a a tte fo d e , tilbagekalder je g h erved aldeles;
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h vo rh o s je g fa stsæ tter, a t den i Testam entets § 2 inde
holdte B estem m else, a t B enterne a f de i N a tio n a lb a n ken
deponerede 4 0 ,0 0 0 Bbd. (egentligt 4 0 ,3 0 0 Bbd.) i S ta ts
p a p ir e r sku lle, efter oftnæ vnte m in D atters D b d , tilfalde
hendes B o r n , bliver saaledes a t fo rsta a e , a t i det TilI

fæ ld e, a t h u n fa a e r flere B b r n ,
avlede B b r n ,

da skulle disse senere

ved deres M oders dbdelige A fg a n g ,

fo r-

trin sviis n y d e G odt- a f disse B e n te r, som (n a a r flere
\
B b rn ere til) skulle fordeles saaledes, a t alle m ine D atterb b rn ,' sa a vid l m u lig t, i det H ele erholde h ver en lige
stor A ndeel; m e n , som i T ilfæ lde, at h u n ik k u n efterlader
sig E et i L iv e , tilfalde denne alene fo ru d en de B en ter, som
ifblge F o ra n fb rte m a a tte tilflyde S a m m e.

F o rsa a vid t m ine

D atterbbrn m a a tte efterlade sig D escendenter, da er det m in
Villie, a t de, hine ifblge ovenanfbrte B estem m elser tilko m 
m ende B en ter, efter deres D bd skulle gaae i A rv til D escen
denterne,

saalæ nge N ogen a f dem er til,

i O vereens-

stem m else m ed de alm indelige A rvelo ve, som fo r K onge
rig et D a n m a rk ere g ivn e eller herefter m a a tte gives fo r
D escendenters A r v , dog saaledes, a t B enterne edtid u d en
H e n sy n til K jbnnet fordeles lige^ m ellem flere A rvin g er;
og sk a l d e rfo r A lt, h v a d i Testam entet er bestem t angaaende A rvefb lg en , fo rsa a v id t det ik k e stém m er herm ed,
væ re tilbagekaldt.

D e K a p ita ler, h v o r a f B en tern e, som

ovenm eldt, ere tillagte deels m in adopterede D a tter, K am 25*
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m erh errin d e P o u l s e n , deels hendes B o rn og D'^escendente r,

sku lle, n a a r Alle disse ere hortdode,

M u seu m ,

til

hvis F ordeel R en tern e

D e i Testam entets

blive

tilfalde m it
at

anvende.

§ indeholdte B estem m elser angaaende

R a a d ig h ed en o ver de R e n te r, som i O vereensstem m else
m ed denne Tillcegspost tilfalde m in e D attérbbrn og deres
D escendenter, blive ib v rig t a t tage tilfblge.

§
D en

§ i m it T estam ent angaaende de a f m in e

E fterla d en ska b er, over hvilke je g ingen sæ rdeles B estem 
m else h a vd e fa stsa t,

ophæ ves

og

tilbagekaldes

herved

aldeles, fo rsa a v id t dens F o rsk rifte r ik k e h er gjentages . ,
D e rim o d fa stsæ tter je g , a t A lt, h v a d je g efter m in D od
efterlader m ig , ska l tilfalde m it M u seu m , m ed U ndtagelse >
a f,

h v a d je g in d til en S u m

a f 4 0 0 0 Rbd. in d en m in

D bd m a a tte finde fo r god t, in even tu m m o rtis, a t dis
p o n e re over.

Alle K u n stsa g ern e skulle optages i M useet

og a lt det O vrige s k a l gjbres i Penge og henlæ gges til
Aluseets F o n d , h vis R en ter skulle a nvendes til B estillinger
til F ordeel fo r d a n ske K onstnere, i det O iem ed a t be
fo rd re de skjbnne K onster i D a n m a rk og a t berige m it
M u seu m m ed de saaledes a f dem u d fb rte A rb eid er; h vo r
hos je g in d skjæ rp e r og u d try k k e lig bestem m er, a t K a p i
talerne stedse skulle v æ re

u a fh æ n d elig e,

og

a t de a f
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ingensom helst A a rsa g eller u n d e r intet P a a sk u d , skulle
nogensinde k u n n e fo rm in d skes eller forbruges.

§
B egyndelsen til den i fo rrig e § om talte F ond

er

gjo rt ved den K a p ita l a f o m tren t 2 S ,0 0 0 R h d ., som je g
allerede h a r skjæ n ket til M useet og afleveret til Testam entsE x e c u to r e r n e ,
til A n ska ffelsen

og h vis R en ter m a a a f disse
a f hvad

d er

h o rer

anvendes

til K onstsagernes

hensigtsm æ ssige O pstilling og til M useets indvendige F o rskjönnelse.

§ 7.
S o m Folge a f de i de tvende n æ stforegaaende §§
indeholdte B estem m elser, v il den um id d elb a re
lu kken d e

B estyrelse

a f M u seet,

m eerbem eldte E x e c u to r e r,

tilko m m e

og

u d e

og p a a lig g e

som je g h erved yd erm ere be

m y n d ig er til a t a n ven d e de

til deres D isposition satte

M idler fo r a t vedligeholde og foröge M useets K onstsager
og a t fo rskjo n n e dets In d re , sa a a t det altid k a n blive
et h æ d erligt M o n u m en t

fo r

D a n sk 'K o n st

og D a n ske

K onstneres / Præ stationer.

§
O ver alle til M useet hörende K o n stsa g er, a f h va d
N a v n næ vnes k a n ,

sk a l

et nöia g tig t K atalog

og v ed T ry k k e n bekjendtgjöres.

fo rfa ttes
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§ 5.
Ligesom AU, h va d der horer^ til Vedligeholdelse og
F ordgelse a f Aluseet (o: K onstvæ rkern e) s k a l, som m eldt,
u d fo res v ed

de

P engem idler,

som

af

m ig

dertil ere

skjæ n k ed e , saaledes haaber je g , at K om m unalbestyrelsen,
so m sa a velvilligen h a r sbrget fo r , a t den a f A rch itecten
B i n d e s b b l l u d ka sted e s m u k k e Plan er v ed h a m bleven
heldigen u d fo rt, v il ogsaa fo r F rem tid en sbrge fo r , a t
denne

kostbare

B y g n in g

paa

K o m m u n en s

B eko stn in g

stedse fo rsv a rlig t vedligeholdes, og p a a lid elig t T ilsyn der-

' m ed stedse fo re s, sa a a t den altid kq,n blive et sikk e rt
og a n stæ n d ig t O pbevaringssted fo r de kostbare K onstsager,
je g h a r skjæ n ket S ta d e n K jbbenhavn.

§ ^0.
E x e cu to re s testam enti ere fo r n æ rvæ ren d e T id de s
H errer C onferen tsra a d C o llin , Ju stitsra a d T h i e l e , Pro
fesso rern e C l a u s e n , S c h o u i o og B i s s e n , sa m t et M ed. lem a f K jbbenhavns Atagistrat.
u d n æ vn e E fterm æ n d

i

D e bem yndiges

de F ra træ d en d es

S ted ,

til a t
h vilken

B em yndigelse ska l tilko m m e deres eventuelle E fterm æ n d .
Ligesom de n u væ ren d e E x e c u to r e r a f Venskab fo r m ig
og a f K jæ rlighed til K onsten,

have p a a ta g e t sig dette

A rheide u d en noget Vederlag, saaledes 'antager je g ogsaa,
a t deres E fterm æ n d ville gjbre det.

N a a r N ogen a f de
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N u væ ren d e fr a træ d e r, in d skræ n ke s deres

T al til S ; og

sk a l det v ed A fg a n g og ved en n y E x e c u to rs U dnæ vnelse
v æ re en R egel, a t der im ellem E x e c u to re rn e altid ere
tvende P rofessorer a f A k a d e m iet fo r de skjonne K onster,

/

.#

M edlem

a f K jobenhavns

'

M a gistrat,

og

idetm indste

/ L o v k y n d ig , som væ lges enten m ellem de T ilforordnede
i H öiesteret eller i L a n d s-O ver- sa m t H of- og S ta d s-R etten .
F orsæ det im ellem dem h a r bestandigt
h a r v æ re t i

denne F u n ctio n ;

i

den, som læ ngst

Tilfæ lde

a f M enings-

forskjellig h ed skeer A fgjörelsen ved de fleste S tem m er.
KiiSh e n h a v n , den 25* Januar 48J5.

Albert Thorvaldsen.

I Februar Maaned d. A. blev Thorvaldsen fra
Slotsbygnings-Commissionen mindet om at henvende
sin Opmærksomhed paa den lovede Dekoration til Christianshorgs Slots Façade og til Slotskirkens Fronton.
Disse Bestillinger, som allerede forlængst vare
giorle hos ham , syntes n u , under forandrede For
hold , endelig at skulle komme til Udfôrelse.

Til

Slottets Fronton henlaa Skizzen allerede i mere end
30 Aar ubenyttet; Skizzen til Slotskirkens Fronton,
Jesu Opstandelse., var nu ankommen hertil mellem
de ovrige Sager, og til de fire Statuer., som skulde
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opstilles i Nicherne paa Slottets Hovedfagade, havde
han allerede i 1839 modeleret nogle Skizzer.
Paa hans Forslag blev det nu bestemt, at Slottets
Fronton skulde udfores i brændt L e e r ,

og dette

colossale Arbeide overdrog han til sin E lev, Billed
hugger G. Borup, som senere, i 1847, fuldforte det.
D e fire colossale Statuer vilde han selv foretage
i sit Studio paa Charlottenborg, m en ,

da han nu

tog de gamle Skizzer for sig, tilfredsstillede de ham
ikke, og han maattc da forst blive enig med sig selv
om, hvorledes han vilde forandre disse Compositioner.
I April d. A. overraktes ham en Addresse fra
et betydeligt Antal af Kiobenhavns Studerende, hvori
han opfordredes til at giore en Statue for den Plads,
som ligger imellem Universitetet og Byens Hoved
kirke,

og hertil onskede man især, at han vilde

vælge Billedet af Kirkens og Skolens Beformator,
•Martin Luther.
Hvorvidt Thorvaldsen er gaaet ind paa denne
Plan, skulle vi ikke kunne sige, skiondt der neppe
er nogen T v iv l-o m , at han har bifaldet den.

Han

havde allerede giort Skizzerne baade til Luthers og
Melanchtons Statuer, men disse vare bestemte til at
opstilles i Frue Kirke.

Kun' saameget kunne vi
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derior i denne Henseende lilfoie, at han indtil sine
sidste Timer interesserede sig for at opfatte delte
Billede.
Da nu en mildere Aarstid nærmede sig, drog
han atter til N yso, hvor han i Lobet af to Maaneder
efterhaanden modelerede en Række af mindre Arbeider, som vi her skulle anfore.
Det fbrste af disse fuldforte han i Model den
Julii.

I en Forudfblelse kaldte han spbgende

dette Arbeide: A m o rs Svanesange og det blev ogsaa
den

sidste Gang i Rækken

af hans mangfoldige

Værker om Am or, at han behandlede et saadant
Emne.

Han havde saa ofte i muntre Tim er, naar

han foreviste sine Basrelieffer om Kiærlighedsguden,
spbgende yttret, at nu var det paa den hbie Tid,
at han rystede Amor ud af Æ rm et, og en saadan
Beslutning syntes han nu at ville betegne ved sit
Basrelief,

Amor flyver bort.

Tab. ¡94.

(Diam. 3'.)

Amor er i dette runde Basrelief fremstillet i
Flugt m ed en L yre, hvis Strænge han herbrer.

For

at angive, at han her synger sin Svanesang, anbragte
Kunstneren nedenunder Kiærlighedsguden en Svane.

26
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En 'saa uvæsentlig Omstændighed som den, at
%
dette Basrelief blev 'udskaaret i en M edaillon, kan
hos Thorvaldsen have været nok til at fremkalde
den hele Række af de paafolgende M edaillon-B a s
relieffer.
heide,

Thi som oftest naar han begyndte et Arvar dets fremtidige Anbringelse

stemmelse ham aldeles ligegyldig.

eller Be

Men

bagefter

giorde han ikke sieldent den Bemærkning, naar et
saadant var færdigt,
P en d a n t,

og

passede

det fdrste Arheide,

at nu maatte det have
saa ikke

den

en

Pendant til

saa giorde han en Pendant til

Pendanten.
Saaledes antage vi derfor, at idetmindste ad
skillige af de paafolgende Medaillonbasrelieffer ere
foranledigede.
Han modelerede nemlig strax, efterat A m o r va r
ß ö ie t bort,

en anden Medaillon i den omtrentlige

Störreise, (den lige Afpasning behøvede han ikke
at iagttage i Modellen) nemlig
Tab,195.

Thalia og Melpomene.
(Diam. 2‘ 5'.)

D en muntre Thalia, med den comiske Maske
hængende paa Hyrdestaven, svæver hen imod sin
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tragiske Soster, for, som Kunstneren selv udtrykkerle
sig,'

sporge hende, hvorfor hun altid er saa ahorligy
Dette

Basrelief,

som

i sin Gienstand

svarede som Pendant til det foregaaende,

ikke
ledede

n u , som det syn es. Kunstneren ind i en heel Cyklus
af Basrelieffer, der efterhaanden udvidedes og fdrst
blev afbrudt ved hans Dod.
Vi finde nemlig i hans O ptegnelser, at han,
endnu forend Julii Maaned var udlobet, havde fuld
fort tre andre Modeller til tilsvarende Medailloner,
nemlig:

t

Malerkunstens Genius,

Tab.! 96.

■ (Diam. 3' 1".)

som sidder med en Farveskaal i venstre, og Pen
selen i hoire Haand,
B ille d e ,

i Begreb med at male et

forestillende Bebudelsen ;

rundtom

ligge

Maleredskaber.

Billedhuggerkunstens Genius,
(Diam. 3‘ 1".)

sidder, hvilende paa en lille Colonne med hoire
Fod paa en dorisk Ca’p itæl, med Hammer og Meisel
foran et Basrelief, som fremstiller Minervas Fddsel.

26

’^

Tab. 197.

204
Dette Basrelief, som blev afstbbt d, 21^® Julii
1843, tilfredsstillede ikke Kunstneren senere, og han
syn es,

ved gientagne Forsbg paa at fremstille sin

egen Kunsts skionne Genius, ligesom atvære kommen
ind i en aandelig Kamp med den Tanke, han,vildefremstille.

Vi forbeholde os her, senere at omtale

disse Omarbeidelser af dette Basrelief nærmere.
Det tredie Basrelief, som han udforte i Model
i Julii Maaned d, A ., fremstiller
Tab, 198,

Poesiens og Harmoniens Geniei%
(Diam. 2' 6".)

svævende ved hinandens Side.

Musikkens Genius

rdrer sin Lyres Strænge, Poesiens Genius stotter
sig til den Andens Skulder og holder i den hvilende
hdire Haand en Griffel, i den udstrakte venstre et
oprullet Blad.

Ved

hegges Toner hæver Psyche

sine Vinger.
Dette Basrelief bærer Indskriften:

N y so e , den

30‘® Ju lii 1843.
I August Maaned drog Thorvaldsen igien tilbage
til Charlottenborg, hvor nu storre Arbeider skulde
foretages.
til de fire

Det var nemlig Udførelsen af Modellerne
colossale Statuer til Slottet, som ,

en
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efter anden, skulde fremtræde af Leret, for derefter
at foreviges i Bronze.
D en fdrste, han foretog, var

Hercules.

Tab. 199.

(12' 4" h.)
t

Heroen staaer i en udfordrende Stilling; i den höire
. Haand holder han den sænkede K ölle, raed den
venstre griber han i Lövehuden, som hænger over
hans Skulder.
D et varede ikke mange Dage, forend Skikkelsen
bevægede sig ud af de raa Leermasse!', men Kunst
nerens Venner vare ikke uden Bekym ring, ved at
see den gamle Mand betro sig til de falske Brædder
og Underlag, som han selv havde opstablet, for at
kunne kom m e til at arbeide paa Statuens overste
D ele i en saa ualmindelig Hoide. Naar man advarede
ham , svarede han:

^''Falder jeg ned, saa doer jeg

p a a Falpladsen
Paa samme Tid lod han en af sine herværende
Elever forberede den næste Statue, Æ sk u la p , i det
tilstedende Værelse, da det var hans Hensigt, strax
at begynde paa d e n , naar Modellen til Hercules
var fra Haanden.
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Men uagtet han ikke selv vilde tilstaae det,
var det dog ikke til at skiule, i hvilken Grad dette
Arbeide, som han rastlos hengav sig til, anstrengede
og trættede ham , og da han henim od Slutningen
af November var kommen saavidt, at Statuen kunde
afstbbes, betroede han denne D eel af Arbeidet til
Gipseren og reiste til N ysb, for at udhvile sig der.
Men forend vi Folge ham d eru d , rnaa vi dog
endnu omtale et andet A rbeide, som han under
Modeleringen af Hercules foretog sig.
De Forsbg paa at brænde Leer {terra cotta),
som Broncestciberen B a h lh o f paa denne Tid giorde,
havde vakt

Thorvaldsens Interesse.

Da B ahlhoff

derfor en Dag i September bragte ham et Leeraftryk,
taget i en Gipsform, af Basrelieffet Kiærlighedens
A ld ere, med Anmodning om , at Thorvaldsen vilde
give det en Retouche,

overtog han gierne delte

Arbeide.
Men da han begyndte derpaa,

overraskedes

han ved den Opdagelse, at dette Arbeide led under
mange Svagheder,, som han deels maatte tilskrive,
at han i sin Tid havde modeleret det paa en eneste
Regndag, deels at han ikke selv havde retoucheret
Udforelsen i Marmor, men overladt dette til en af
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sine Elever.

D enne Opdagelse krænkede ham mi

ikke lidet, og havde han kunnet udslette dette Værks
Tilværelse, saa havde han , efter hvad han yttrede,
gierne giort det.

I temmelig lang Tid saae man

dette Basrelief paa Staffelien,

og af og

til be

skæftigede han sig derm ed, indtil han ved Reisen
til Nyso blev afbrudt og forlod det.
D et blev dennegang kun et kortere Ophold paa
Nyso. Imidlertid optog han dog atter her den Traad,
han havde forladt og forøgede Medaillonbasrelieffernes
Cyklus m ed tre ny Fremstillinger.
Han havde endnu ikke mellem de dannende
Kunsters Emblemer behandlet Bygningshunsten, og
hans forste Beskæftigelse blev derfor nu

Architecturens Genius.
(Diam. 3' 1'.)

Genien staaer med Passeren i den hbire Haand
og Lodsnoren i den ven stre, hældende sig mod en
Colonne, til hvilken en.Tavle m ed en Grundtegning
og et Vinkelmaal ere opstillede.

Bagved sidder Mi

nervas Ugle paa en jonisk Capitæl.
Dernæst modelerede h a n , for at opfylde et
L ofte, han havde givet Akademiet i Kiobenhavn,

Tab. 200.

< f

-ry

^
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en M edaillon,

som

skulde kunne tiene til Avers

for den saakaldte Store Guldmedaille.
•

Tab. 201.

I

Han fremstillede nemlig i en svævende Gruppe
—

De tre dannende Kunster.
(Diam. 2' 6„.)

'

Architecturens Genius svæver i Midten og omslynger
iDed sine A rm e, til Hoire M alerkunstens, til Venstre
Billedhuggerkun.stens Genier.
Men ved alle disse M ed aillon -Compositioner
havde den førstnævnte, ylm o r f l y v e r hort, dog end
nu ikke faaet sig en ganske tilsvarende Pendant,
og en saadan fulgte n u , idet Kunstneren modelerede
Basrelieffet

Tab. 202.

Hjuieuj
(Diam. 2‘ 8".)

svævende med en brændende Fakkel i hver Haand,
ledsaget af to elskende Duer.
Imod Sædvane var han allerede i SeptemhfiiL
tilbage

i K iöbenhavn, og begyndte n u , skiondt

ikke med synderlig Iver, at arbeide paa Modellen
til Æ sk u la p , som ved hans Tilbagekomst stod anlagt.
G runden, hvorfor han ikke, som sædvanligt,
greb x\rbeidet med Lyst, kom

snart for Dagen.

'
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Han folie sig ikke vel, og hans ene B een, som
havde et gammelt Saar, smertede ham , saa at han
omsider blev nodt til at holde sig rolig paa sin
Sopha. Om at söge Lægehiælp, vilde han Intet höre,
og alle Bönner og Overtalelser vare forgieves. Under
Skin af tilfældige BesÖg fik man imidlertid en af
vore förste Læger kaldet, som i Spög fik sine godg
Baad indsmnglede og Wilchens stadigt underrettet
om Behandlingen.

Et Par Fonleneller havde i en

Række af Aar befriet ham for endeel Usundhed,
men dem havde han
efter sit Lune.

været vant til at behandle

Da hans Tilstand blev en Gienstand

for Omtale, sendte Dronningen ham sin Livlæge,
og

efterhaanden fandt han

behandlingen.

sig villigere

i Læge

Men Fontenellerne lukkede sig, og

de Bestræbelser, som nu giordes, for at aabne dem
igien, bleve frngteslöse.

I sin Utaalmodighed over

dette Sophaliv, erklærede han, at indtil Juni vilde
han holde sig rolig, m en saa ikke heller længer;
ISytaarsdag maatte og vilde han arbeide, thi kom
han ikke til at arbeide paa denne D ag, saa vilde
det gaae ham galt hele Aaret igiennem.
Dette Lövte blev ogsaa givet ham ,

og,

da

Nytaarsmorgen kom , havde W ilchens forberedet Alt
27

1844 .
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i del tilstddende Værelse, for at han, med Benet
hvilende

paa

en Skammel

og opstablede Puder,

kunde sidde foran Staffelien ved Skifertavlen.

Efter

Lofte indfandt Lægen sig tidligt og bifaldt de trufne
Foranstaltninger. Efterat Saaret var undersogt, fandtes
det dog tilraadeligere,

at han vilde lade Tanken

om at arbeide fare og endnu nogle Dage forblive
rolig paa sin Sopha, da han saa maaskee om ganske
kort fid vilde kunne være fuldkomment igien paa
Benene.

D enne Dom gik ham nær til Hiertet, og

den hele Dag var han mork og nedstemt og er
klærede, at dette Been vilde blive hans Dod.
I Midten af Januar var han igien saa v e l, at
han kunde gaae lidt omkring, og da han var kommen
saavidt. Varede

det ikke

mange D age,

for

der

stod et Udkast til et nyt Basrelief paa Staffelien.
I dette Basrelief,

Tab. 203.

Fredens Genius,
(2' 5'/ h. j 6' 1« b r.)

fremstillede han en Love og en O r n , som ved
hinandens Side fredeligt æde af et Kar,

som en

bevinget Genius knælende holder hen for dem begge,
og bagved Genien satte han den tro Hund.
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D enne Composition vakte, allerede for den var
fuldfort, megen Opmærksomhed.

Med god Grund

meente m an, at Thorvaldsen havde taget Anledning
til denne frem stilling af en forestaaende Formæling
mellem

en russisk Storfyrstinde og en Prinds af

den danske Kongefamilie, og da Kunstneren saaledes syntes at være kommen ind paa det politiske
G ebeet, undgik han ikke Oppositionspressens Be
mærkninger.

Da nu JVilckens fortalte Thorvaldsen^

at Bladene havde omtalt og forklaret hans Basrelief
saaledes, svarede h a n : ”»7a! det kan være meget
rigtigt!

J eg har rigtignok ikke tænkt det\ men nu

vil jeg sætte Frihedshuen paai'^ og samme Dag for
andrede han Basrelieffet, ved at give Genien Frihedshuen paa Hovedet og bagved at tilfbie et Frihedstræ
og en Trophæ paa en gammel Egebul , en Tilsætning,
hvormed han ikke forskibnnede sin Composition.
Da dette Basrelief midt i Februar var blevet
afstbbt, foretog han endnu en Medaillon, til Fort
sættelse af den oftere omtalte Cyklus, nemlig

Poesiens Genius,
(Diam. 3' 1'.)

som med himmelvendte Blik udstrækker Plectret i
den

hbire H aand,

m edens den holder Lyren i
27*

Tab. 204.
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venstre Arm.

Ved Siden er stillet et Skrin med

Skriftruller, over hvilke ligger en Laurbærkrands.
Vi komme nu tilbage til det A rbeide, som
syntes

at skulle være Slutstenen

Kunstnerliv,

nemlig

Kunsts, Sculpturens,

Fremstillingén
Genius.

i

Thorvaldsens
af hans egen

Som anfbrt, havde

han under Sommeropholdet paa Nyso modeleret et
saadant (Tab. 197),

hvori Genien sidder foran et

Rasrelief, Minervas F odsel, men det udtalt« endnu
ikke,

hvad han vilde have udtalt til Ære for sin

G enius, og nu, ved Udgangen af Februar, foretog
han derfor en ny Behandling.
Tab. 205.

I dette Basrelief,

Billedhuggerkunstens Genius,
(Diam. 3'.)

lod han Genien have taget Sæde paa O rnen ved
den Olympiske Jupiterstatues F od,

ifærd med at

efterarbeide dette mægtige Kunstværks lavere Regioner.
Han fuldlorte denne Composition netop paa sin
saakaldte ^'’romerske Fddselsdagp^ d. 8**® Marts 1844,
men han var endnu ikke tilfredsstillet,

og denne

D ag, som ellers var ham 'en Fest mellem Venner,
var ham nu eensom -og stille.

Han havde været

mork og indsluttet i sig selv lige fra Morgenen af.
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og paa den

T id ,

Vennerne

pleiede at komme,

for ak lykonske ham , gav han JVilckens Ordre til
at sigé, at han var ude og ikke at indlade I'iogen.
I en mork Stemning og ganske ene tilbragte han
hele D agen, indtil han om M tenen sogte hen til
den italienske Opera.
Onsdagen den 20**® Marts yltrede Thorvaldsen
for Wilckens^ at han ikke befandt sig v e l, og at
han foite en besværlig Trykken for Brystet. Forgieves
had JVilckens om Tilladelse til at imderrelle Lægen;
det blev ham paa det strengeste forbudt.

Da Thor

valdsens Befindende ikke var bedre om Aftenen,
raadforte W ilckens sig med Andre, og det Idev nu
besluttet, at Lægen,

uden Thorvaldsens Vidende,

endnu samme Aften skulde underrettes, for at han,
som af et Tilfælde, kunde indfinde sig næste Morgen.
M en, da han saaledes kom og raadede til en Aareladning, erklærede Thorvaldsen^ at han ikke vilde
höre noget derom , at han nu var vel og feilede Intet.
Han vilde arbeide og lod Staffelien flytte hen ved
Vinduet, og med et Stykke Kride giorde han nu
Udkast paa Skifertavlen til et nyt Basrelief.
Det var Sculpturens Genius, som han nu trediegang vilde fremstille.

Da W ilckens nærmede sig og
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saae de Udkast han giorde, sagde Thorvaldsen i Spög:.
"Billedhuggeren m aa höiere o p !” Han havde nernlig i
disse löse Streger anviist sin Genius en höiere Plads;
han havde sat ham paa Skulderen af den Olympiske
Jupiter! — Det blev hans sidste Composition, og den
sorte Tavle med de hvfde Træk giemmes nu i Museet
som det Eneste, der er tilbage af hans sidste, himmel
stræbende Tanke.

Næste Dag befandt han sig, som det syntes,
bedre.

Om Aftenen gik han i Theatrct, og derfra
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besøgte han en Familiekreds, som han forst forlod
henim od Midnat.
Lbverdagen d. 23'*® Marts befandt han sig saa
vel, at han allerede tidligt om Morgenen stod ved
Cavaletten, hvorpaa han havde anlagt Luthers Buste.
Ved dette Arheide traf jeg ham om Formiddagen,
da jeg som Kunstakademiets Secretair havde et Brev
at bringe ham 'fra K ronprindsen, Akademiets Hoie
Præses.
knap.

Thorvaldsen var ualmindeligt stille og ord
Brevets Indhold ledede hans Tanker hen paa

Tildelelsen af Boliger paa Charlottenhorg Slot. —
^^Hvem mon der f a a e r min Bolig, naar jeg doerP'^
spurgte han efter en Pause.

Overrasket ved dette

Spbrgsmaal, sbgte jeg at aflede hans Tanker, som
om der var al Rimelighed for, at vi endnu længe
skulde beholde ham.

Men han afhrbd mig med et

ganske usædvanligt Alvor. — ^'Siig ikke det!'''’ sagde
h a n , ''''Med mig er det snart fo rb i! — Forend Nogen
tænker derpaa’ Og jeg vilde ret onské''' tilfbiede han,
idet han foldede sine Hænder paa Brystet, ''''at det
m aa skee snart, fo r e n d jeg fa ld e r mig selv og Andre
til Byrde!'''' Han stod som i Bbn foran m ig, og den
indre Bevægelse, som lyste ud af hans store Oie,
greb m ig , saa at jeg forstummede.

Der indtraadte
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nu en lang P au se, som det var mig umuligt at af
bryde.

Jmidlertid log han atter fat paa Arbeidet,

medens jeg i en smertelig Fblelse

sdgte efter en

nogenlunde passende Anledning til at bryde Taush ed en , der med hv^ert Oieblik blev pinligere.
forehavende .Arbeide var min eneste Udflugt.

Hans
Jeg

fortalte ham da, at en Samtidig af den store Refor
mator, D avid H opf er ^ havde i et raderet Blad skienket Efterverdenen en aandrig Profil af Jjuther, som
det

maaskee kunde interessere ham at have ved

Haanden under dette Arbeide.

Han svarede, at han

kiendte det ikke, men kunde vel have Lyst til at
see det.

Jeg tilbod, d a , at jeg strax vilde hente det

Ira den Kongl. Kobberstiksamling, hvorfor han tak
kede mig meget venligt, og jeg forlod ham.

Efter

en halv .Times Forlob kom jeg tilbage med Bladet
i det Haab, at det skulde give hans Tanker en ny
Retning, men jeg traf ham ikke længer hiemme og
saae ham ikke mere ilive,
W ilckens

sagde m ig,

at Thorvaldsen havde

yttret, at da Kronprindsen var kommen til Byen,
vilde han gaa op paa Slottet, for at giore sin Op
vartning. Da Kronprindsen ikke havde været tilstede,
havde Thorvaldsen skrevet sil Navn i Forgemakket,

-iA
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formodentlig sidste Gang,

han skrev det, og var

gaaet hen i Museumsbygningen.

Efter et Par Bestig,

blev han hos Overpræsident K iæ ru lff om Middagen,
indtil sildigt ud paa ISatten.'
Uagtet det var langt over Midnat, da han kom
hiem , gik han dog ikke tilsengs, men blev siddende
i sin Sopha, da

forlod ham.

T V ilc h e T is

Klokken var endnu ikke F em ,

da han næste

M orgen, Søndagen d. 24^« Marts, ringede paa W ilckens og klagede over, at han aldeles ikke havde
kunnet sove.

Uagtet W ilckens stigte at berolige ham,

stod han dog op , satte sig i sin Sopha og begyndte
at læse.

Men strax efter faldt han i Sovn og sov

indtil Kl. 8.

Da han havde drukket den sædvanlige
y

Portion Mælk og spist sine Tvebakker, gik han, forfrisket, som det syntes, til sit Arheide
Buste

og

foretog

nogle

Forandringer

Luthers
efter den

nævnte Radering af Hopfer.
Han vedblev med dette Arheide den hele For
middag, og da der^kom Bud fra Baronesse Stampe
med Indbydelse til at spise der om Middagen, af
slog han det og erklærede, at han vilde blive hiemme
hele Dagen. Ikke destomindre lod han sig dog over
tale, da Baronessen selv indfandt sig og opmuntrede
28
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ham lil, föi'st at, iöl^e med i et Par Visiter og dereder at spise til Middag med OehlenschUiger,

An

dersen, Ernst Meyer og flere gode V enner, forend
han om Aftenen gik i Theatret.
Han stod endnu foran Luthers Buste, hvoraf
klin den hoire Side var nogenlunde sammenarheidet,
da han gav efter for disse Overtalelser.

Da tryk

kede han den lille Leerklump, som han holdt mel
lem Fingrene, fast paa Bustens Brystflade, stodte
Modeleerslokken ind i det blöde Leer og — forlod
Arbeidet.
Han sad allerede i Vognen hos sin Ledsager
inde, da W ilckens af den Ordre, Kudsken fik, er
farede , at der skulde giores Visit hos en Fru Smith.
W ilckens, der var Thorvaldsens Hukommelse i alle
deslige Sager, gik til Karreet-Vinduet med de Ord:
glemmer Conferentsraaden ikke a t giore Und
skyldning f o r , at D e ikke kom der sidst
gav sig til

at lee

over denne

Thorvaldsen

Formaning,

men

lovede, at han nok skulde huske det, og Vognen
rullede ud af Charlottenborg,
i Vennernes

Kreds

Ved Maaltidet var han

ualmindelig

m unter,

fortalte

Anecdoter, lo af ‘'‘'Corsarens'''' Vittigheder og talede
om en forestaaende Beise til Italien.

Mærkeligt blev
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det, at han, ved at tale om Museet, i Spog tilldiede:
'‘"
’J a ! nu han jeg gierne dij, fo r Bindesboll har min
Grav færdig!''^

t

Da han gik til Theatret, modle han Bindesboll,
som fulgte ham derhen.

Ved Indtrædelsen i Hof-

parqueltet modte han Conferentsraad Collin og hilsede paa ham med den sædvanlige Venlighed.
ket var endnu ikke hæ vet,
Plads,
han

da

han

indtog

men pludseligt boiede han sig,

vilde tage noget op fra Gulvet.

Dæk
sin

som om
Det næste

Oieblik greb hans nærmeste Omgivelse med Skræk,
og saasnart det kunde skee, blev hans Legeme livlost baaret ud i Forhallen.
Faa Minutter efter rullede en Karreet ind i
Charlottenborg, og fra det aabne Vindue lod en
S t e m

m

e er dddf^^ Det tunge Legeme blev vaer

somt baaret ind paa Sophaen, en Aare blev aabnet,
men ikke en Draahe Blod kom tilsyne.
Ved den, nogle Dage efter, foretagne Obduction viste det sig, at D od en ,

som jo skulde have

en legemlig Aarsag, maatte antages at være udgaaet
fra en organisk Feil ved Hiertet, og mærkeligt turde
det maaskee være, hvad et Brev af 30‘® Octbr; 1817
fra Lægen A lbr. v. Sckdnberg udviser, at hans lidende
28 *

-
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.

filstand paa den Tid (1817) antoges af Lægen for at
være en Folge, af ''Forhærdelser i enkelte KiertLer'^
{bedre passer Tydskernes '"Anschappun^en^')^ hedder det
og ikke, hvad Thorvaldsen selv befrygtede, en be
gyndende Brystsyge.

Fredag Middag d. 29^« Marts 1844 bevægede et
stille Tog af unge Kunstnere sig over Charlottenborgs
Gaardsplads.

Imellem deres Arme hvilede den el

skede Mesters afsiælede L egem e, som saaledes blev
baaret op i Akademiets Festsal, hvorfra den hoitidelige Liigfærd skulde udgaae.
Omgivet af sin Kunsts classiske Forbilleder og
af endeel af sine egne Værker, hvilede Thorvaldsen
der, skidn i Ddden som i Livet.

Ved hans Baare

holdt unge Kunstnere Sdrgevagt, Nat og D ag, og
hans tro Tiener,

W ilckens veeg næsten ikke fra

Baaren.
Paa det Sted,, hvor den store Thorvaldsen nu
hvilede efter et saa mærkværdigt L iv , stod han netop
for 50 Aar siden som ung Mand, for at modtage
Akademiets stdrste Præm ie, og Dagen efter hans
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Jordefærd, den 31‘« Marts, var allerede længe iidseet
til Festligholdelsen af hans akademiske Jubilæum.
Loverdagen den 30‘« Marts 1844 var berammet
til Tkorvaldsens Bisættelse.

Over den hele Stad spo

rede man en Familiesorg, som omfattede Alle, fra
Fyrsten af og til den simple Arbeidsmand.

1 Mor

gentimerne vare alle Gader og Torve, hvor Liigtoget
skulde vandre, ved det Offentliges og ved private
Foranstaltninger renset og smykket.

Fra Charlotten-

horgs P ort, over Kongens i^ytorv , giennem Øster
gade , Amagertorv, Vimmelskaftet og INygade dan
nede sig Rækker af de forskiellige Haandværkslaug,
som

modte sorgklædte,

med floromvundne Faner

og Sörgemusik, og holdt Veien aaben for det kom 
m ende Liigtog.
Den aarlige Udstilling var allerede tidligere ord
net i Salene paa Charlottenborg,

hvor Kunstens
\

Farvepragt brod igiennem

de sortheklædte Gange.

D er samledes alle de m ange, som udsendte fra de
offentlige

Autoriteter eller fra private Foreninger,

.skulde danne Sörgetogel.
Da Tiden nærmede sig, ordnedes dette Folge
og skred, saavidt Rummet tillod det, ind i den sorthehængte,

i mat Lampeskin dæmrende. Antiksal,

r
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hvoi‘ 1 horvaldsen stille bliinede med Luiirbærki'diidseri
om de hvide Lokker, i en ILgekiste,^ rigt behængl
med storre og mindre K randse, som Kiærligheden
havde flettet til hans Grav.
Da islemrnede Kunstnerne deres Afskedssang:
o
t

”Med tunge Taar er
” Vi bære Danmarks Stolthed nu til Graven!”

Og

nn lukkedes Kisten, paa hvis Laag man saae den

forevigede Kunstners Billede i den Statuette, som
var Skizzen til hans hekiendte Porlraitstatue.

Foran

paa Kisteiaaget laa Kunstnerens M eisel, hekrandset
af Palmer og Laurbærgrene; over hans Hoved hvi
lede en rig Blomsterkrands, flettet ham af Landets
Dronning, og ved dens Side en Egekrands af drevet
Sölv, som bragtes til hans Kiste fra en Forening af
flere Skolers Elever.

Da (remstod Dr. og Professor

theoi. Clausen' og skildrede i en Tale det Betyd
ningsfulde i disse Öieblikkes Handling. Under Kunst
nernes Afskedsquad fortes Liget ned og stilledes i
P orten, medens Sorgetoget ad en anden Vei slut
tede sjg til det.

Da aabnedes Dören ved det for

ladte Studio i Gaardens Baggrund, og i Italiens Navn
bragte det herværende, italienske Operapersonale ham,

deres eget Fædrenelands adopterede S o n , et kiærligt
Farvel.
Nu skred Toget ud fra Slottet paa det, med
en tæt Menneskemasse bedækkede. T orv, men idet
Thorvaldsen saaledes nu sidstegang forlod dette Sted,
tonede Kunstnernes Farvel ud fra Balconen henover
den af usædvanlige Folelser stærktgrebne Mængde.
Igiennem stille Rader af Stadens Haandværkere
vandrede det festlige Tog.

Kisten blev

baaret af

40 K unstnere, og ved dens hbire Side vandrede
ThoTvaldsens kiære W ilckens.

Alt som Toget skred

frem under Klokkernes Ringning og Choral Musik
\

fra Kirketaarnene, sluttede de opstillede Haandvær- '
kere sig dertil med deres Faner og Sbrgemusik, og
i de tætfyldte Gader, hvis Vinduer vare fulde af
deeltagende Tilskuere, faldt der nu og da en skidn
Rlomsterregn ned^over Kisten.
Da dette Tog Kl. 2^ nærmede sig Stadens Ho
vedkirke, dannede 800 Studenter med deres Sang
forening en Kreds paa Pladsen udenfor Kirken, hvor
Toget skred ind under Fortalet.
Kirken, hvor Thorvaldsens Værker i christelig
Kunst skulde modtage den forklarede Mester, var
blindet med sorte Drapperier, og fra Lysekroner
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og Candelabre udbredte sig en hbitidelig Dæmring.
Men mest gribende virkede H artm anns grandiose og
hierteknugende Sbrgemarsch, som fra Orgel og med
Basuner modtog den indtrædende Skare og opfyldte
Alt med et Udtryk af Storhed og dyb Resignation.
Ved Indgangen tog Kongen imod Liigskaren og forte
med sin Son , Akademiets Præ ses, i Spidsen, Toget
op giennem Kirkens Skib, hvor Kisten henstilledes
foran Choret.
Da Orgeltonerne vare hendode. Blev en SorgeCantate af Oehlenschlager afsiunget af det Kongelige
Theaters Sangere og Sangerinder til en Musik af
Capehnester Glaeser,

hvorefter Stiftsprovst

Tryde

holdt en Tale. En Sang af H . C. Andersen, til Musik
af H artm ann, ¡stemmedes af Studenternes Sangfore
ning og sluttede Festen.
D enne Slutningssangs O pfod ring:
"Træd hen til Kisten heri Kom, fattig Mand!
I din Kreds fOdtes han, og du tor sige:
Han blev en Stolthed for vort Folk og Land!"

viste sig nu som en Tanke, grebet ud af Folkets
egen Folelse og Bevidsthed; thi Thorvaldsens Kiste
blev den Dag ikke forladt i den eensom m e Kirke.
Det var efter Hoitideligheden, som om der valfar-

Kl!
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tedes til dette Sted af stille Kredse fra alle Samfun
dets Klasser, og forst da Natten indlraadte, giorde
den fdigende Dags Gudstieneste det nddvendigt, at
Kisten blev henstillet i Sacristiet.
Da Thorvaldsen ved sin Tilbagekomst i Aaret
1842 besbgte sit M useum, var det ikke undgaaet hans
Opmærksomhed, at Bygm esteren, ifolge hans eget,
tidligere O nske, havde redet ham hans sidste Leie
midt i den lille Gaard, som Museet indeslutter. Han
talede ikke derom , dog stod han engang ved sin
Grav og sænkede sit tankefulde Blik ned i dens Dyb.
Skionnere skulde ingen Kunstner, ingen Fyrste
hvile, end han, hvis Værker tillige hlev hans Mo
nument.

At han ikke skulde opleve Fuldfdrelsen

af dette Kunstens T em pel, var en Sorg i Sorgen,
men maaskee ogsaa formeget at onske for en Dodelig,
var han end ydmyg og beskeden som Thorvaldsen.
Imedens Museet var under Arbeide, henstille
des Kisten med hans Stov i et Gravkammer i Frue
Kirke, og havde end ikke Andre bragt Krandse til
dette eensomme Sted, saa glemte Wilchens det dog
ikke, hverken den 8<*« Marts, eller den 19^« Novbr.
Aar 1848, d. 6‘« Sept , medens Ufred og svære
Omskiftninger havde grebet Mængdens Tanker,
29

og
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.

det stille Hierte sdgte sin Fred i det eensom m e Kam
m er, gik Morgensolen deiligt op over de danske
Sletter.

Lette, rosenrode Morgenskyer seilede hen

over den stille Gaardsplads i

Museet og kastede

Skiæret ned paa de Palm er, Roser og Lillier, som
smykkede Gravstedets himmelblaa Vægge.
I den aarie Stilhed rullede en Vogn hen for
Indgangen til Museet.

Det var den kiære Gamles

Stov, som nu skulde forenes med alle hans Aands
vidunderlig skicinne Værker.

En lille Kreds sluttede

sig omhyggeligt og fortroligt omkring den Elskedes
Leiested.

En Marmorsteen med en Indskrift, den

lille Egekrands af Solv og nogle hemmelige Taarer
fulgte med Kisten i Graven, og de svære Steen luk
k ede, en efter anden, det trygge Giemrnested.
Nogle Dage efter aahnedes Museet fdrstegang
for det Offentlige, og blandt Alt, hvad der var at
see, tildrog den lille Indfatning med blomstrende
Planter, midt i Museets Gaard, sig de fleste Hier
ters stille Opmærksomhed, og med Ærefrygt blev
der mange Gange sagt:

”Der hviler Thomldsen!”
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