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Alessandro Boccanellis 
98-årige far Alberto ejer  

’En dansende ung pige’ af 
Thorvaldsen. Hun blev  

skabt i 1837.

Alle tiders berømteste danske  billedhugger, Bertel Thorvaldsen, 
har efterladt sig mere end sit kunsteriske værk. Hans efterslægt  
bor i Rom og hæger om minderne fra den store mand.

Arven efter
thorvAldsen
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Øjenvidne
Digteren Christian Hostrup i Alba-
no, den 18. januar 1853: »[Fru 
Giorni] (Elisa Thorvaldsen, red.) ... er 
en ganske smuk – men noget svær ita-
liensk dame, meget venlig og talende, 
med stor interesse for god musik og 
dansk ... Sønnen, Alberto, er en ganske 
net fyr, der ligner Thorvaldsen noget. 
Augusta er en sød lille pige, der ser 
lidt sygelig ud, men har et rigtig rart 
og forstandigt ansigt; skade, at hun 
kun taler italiensk ligesom forældrene, 
mens Albert taler meget godt dansk.« 

Parakitterne skratter ivrigt i træerne 
tæt på familien Boccanellis tagter-
rasse i det solbeskinnede, centrale 
rom. Indimellem får de selskab af 

lifligere stemmer, når operasangerne i de 
2000-årige Caracallas termer nærved blæn-
der op for sommerforestillingerne. det vir-
ker passende, at Alessandro Boccanelli – tip-
tipoldebarn af den store, danske 
billedhugger Bertel thorvaldsen – har den-
ne kulturens kulisse som nabo.
»thorvaldsen betyder stadig meget for vo-
res familie – og det er fra ham, jeg har mit 
hvide hår,« ler Alessandro, som er hjertelæ-
ge og bor med hustruen Angela og deres tre 
sønner midt i den italienske hovedstad.

det er nok ukendt for mange, at thor-
valdsen havde børn, men han fik en søn og 
en datter med elskerinden Anna Maria Mag-
nani (1772-1846).
Carlo (ca. 1806-11) døde som barn, mens 
elisa (1813-70) nåede voksenalderen. hen-
des efterslægt har i dag bredt sig mange ge-
nerationer både i Italien og UsA.
»elisa var gift to gange og fik syv børn. Kun 
to drenge, én fra hvert ægteskab, overleve-
de. fra dem spredte familien sig bl.a. til Pa-
lermo og new York,« fortæller Alessandro 
Boccanelli.
ved siden af ham sidder Maria Claudia Ca-
telli med lysende blå og usicilianske øjne. 
hun er ud af den palermitanske slægtsgren, 

og hendes oldefar var bror til Alessandros 
mormor. Mon det er thorvaldsens nordiske 
gener, der lever videre i hans tiptiptipolde-
barn? 

kejserindens hund

et tredje ’familiemedlem’ ligger helt stille på 
sin blomstrede porcelænspude. den gylden-
brune hund med de vagtsomme øjne og 
guldhalsbåndet er nedarvet i slægten fra 
elisa thorvaldsen og har i dag sit hjem hos 
Boccanelli-familien. I levende live var hun-
den kejserinde Katharina 2. af ruslands 
yndling – og i den udgave i Meissen-porce-
læn, som kejserinden fik fremstillet af den, 

disse miniatureek-
sempler på Thor-

valdsens arbejder fandt 
Alessandro Boccanelli 

på et loppemarked 
i London.

Bertel Thorvaldsens 
tiptipoldebarn Ales-
sandro Boccanelli med 
en tegning af sin be-
rømte forfader, som 
stadig betyder meget 
for familien. Ales-
sandro har fire børn, så 
de danske gener lever 
videre. Det vides ikke, 
hvem der har lavet 
tegningen.
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den samme arvehistorie gemmer statuen 
’en ung danserinde’ på. den skabte thor-
valdsen i 1837, og Alessandros 98-årige far 
passer fortsat godt på familiens kopi.    
At den store billedhugger var en berømt 
magtfaktor i datidens romerske og interna-
tionale kunstverden, kan aflæses i efterslæg-
tens gode forbindelser. elisa thorvaldsens 
første mand, kammerherre og oberst Johan 
friedrich Paulsen, også kaldet fritz, var hof-
kavaler hos prinsesse Charlotte frederikke. 
hun konverterede til katolicismen efter sin 
skilsmisse fra Christian 8. og boede 11 år i 
rom. 
og elisas og fritz’ søn Alberto – ham med 
porcelænshunden – fik den ærefulde stilling 

denne tegning af Elisabeth Jerichau 
Baumann (1819-1881) forestiller Trofimo Paulsen 

(1876-1951), Thorvaldsens oldebarn. Jerichau 
Baumann boede fast i Rom i 1845-49.

GenieT ThorvAldsen
Bertel thorvaldsen (1770-1844) 
var en af sin samtids største 
billedhuggere, som skabte et 
væld af statuer, portrætbuster 
og relieffer i marmor til samti-
dens elite. Han var søn af den 
islandske billedskærer 
Gottskálk Þorvaldsson og den-
nes danske hustru karen, født 
Dagnes. Familien var fattig, 
men den unge thorvaldsens 
talent viste sig tidligt, og han 
blev som 11-årig optaget på 
kunstakademiet i københavn. 
thorvaldsen rejste i 1797 til 
Rom for at skabe sig en karrie-
re, og her boede han de føl-
gende 40 år og havde stor suc-
ces. I 1838 vendte han tilbage 
til Danmark. Her opholdt han 
sig med undtagelse af få rejser 
til Rom på herregården nysø til 
sin død.

blev den i 1800-tallet den danske prinsesse 
Charlotte frederikkes kæledægge.
Porcelænshunden var nemlig en gave fra 
kejserinden til prinsessen. denne kostbar-
hed gav prinsessen videre som en dåbsgave 
til sin hofkavaler Johan friedrich Paulsen 
(1780-1843) og hans hustru elisa thor-
valdsens førstefødte, som prinsessen selv 
bar ved dåben. 
»Kejserindens porcelænshund har jeg arvet 
gennem min mor ersilia Boccanelli (1919-
2008),« forklarer Alessandro. 
»Min mormor Maria teresa Paulsen (1878-
1963) var datter af dåbsbarnet Pietro Alberto 
Paulsen (1834-1921), i daglig tale Alberto li-
gesom min ældste søn.«

den smukke, lyrespillende amorin lavet 
af Bertel Thorvaldsen har hjemme hos bil-
ledhuggerens efterslægt i Palermo, som 
hedder Diliberto-Paulsen til efternavn. 
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som pavelig kammerherre ved pavehoffet, 
hvor han f.eks. kunne agere som pavens per-
sonlige assistent ved officielle ceremonier.

Berømt omgangskreds

Mens samtalen falder på Alberto, materiali-
serer en tegning af et af hans fire børn sig 
pludselig i en mappe, som Alessandro Boc-
canelli har arvet fra sin mor. ’trofimo Paul-
sen, 5 måneder. du er sød!’ står der på den. 
og nedenunder det berømte malernavn 
elisabeth Jerichau (Baumann, 1819-81). end-
nu et bevis på, at familien omgikkes dem, 
der var noget ved musikken – og staffeliet 
– i 1800-tallet. 

Alberto kunne faktisk tale dansk som sin 
mor elisa og blev derfor med tiden sam-
lingspunkt for de danske, tilrejsende kunst-
nere i rom og omegn. han voksede op i 
byen Albano lidt syd for rom efter sin fars 
død. her giftede hans mor sig nemlig igen 
med jordejeren Pietro Giorni (1813-76). 
og her kommer det maleri, som Alessandro 
nu bærer ud i lyset på terrassen ind i billedet.
»Carlo Giuseppe Giorni var den anden søn 
ud af elisas syv børn, som overlevede. han 
blev landskabsmaler og giftede sig ameri-
kansk, og de kunstneriske gener gav han 
videre til sin søn Aurelio Giorni (1850-1928), 
som blev en berømt komponist og pianist,« 
forklarer han.

Tre familiemedlemmer ved familie-
gravstedet: Manfredo Ferrante, som 
samler på dansk impressionistkunst, hans 
fætter Alessandro Boccanelli og Maria 
Claudia Catelli. De to sidstnævnte er di-
rekte efterkommere af Thorvaldsen.

Portræt af Bertel Thorvaldsens 
datter Elisa. Hun blev døbt Elisa Sophia 
Charlotte og fik sit første navn efter 
baronesse Jacqueline Elisabeth Schubart 
(1764-1814), kaldet Elisa, hvis mand 
Herman Schubart (1756-1832) var en 
af datidens store kunstmæcener og 
en god ven af Thorvaldsen.

FAmiliesAGAen

1797 thorvaldsen ankommer 
til Rom. 

1813 thorvaldsens datter 
med elskerinden Anna Maria 
Magnani, Elisa, fødes 8. 
marts i Rom. Hendes syv år 
ældre storebror Carlo 
Alberto er til thorvaldsens 
store sorg død ved en ulykke 
i 1811.

1832 Elisa thorvaldsen 
gifter sig med kavaler ved 
prinsesse Charlotte Frederik-
kes hof, Fritz Paulsen. Parret 
får fem børn, hvoraf kun den 
ældste søn, Pietro Alberto 
Paulsen, overlever.

1833 Elisa thorvaldsen adop-
teres formelt af thorvaldsen 
og får ret til at bære hans ef-
ternavn, hvilket hun i forvejen 
altid har gjort.  

1838 thorvaldsen vender 
hjem til Danmark. Han dør 
den 24. marts 1844 under en 
forestilling i Det kgl. teater. 
Elisa bor i Italien hele sit liv 
på nær et kortere ophold i 
københavn efter sin første 
mands død i 1843. 

1849 Elisa thorvaldsen 
Paulsen gifter sig med sin 
anden mand, ejendomsbesid-
der Pietro Giorni, og de får to 
børn, hvoraf kun sønnen, 
landskabsmaleren Carlo 
Giuseppe Giorni, overlever. 

1870 Elisa Paulsen Giorni dør 
17. september og begraves 
på Cimitero della stella i Alba-
no syd for Rom. I denne by 
boede hun med sin anden 
mand. 

1947 Alessandro Boccanelli 
fødes i Guarcino øst for Rom. 
Han er tiptipoldebarn af Ber-
tel thorvaldsen, tipoldebarn 
af billedhuggerens datter Eli-
sa og oldebarn af Pietro Al-
berto Paulsen – pavelig kam-
merherre og Elisas søn.
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Kejserinde Katharina 2. af Ruslands yndlingshund blev foreviget i 
porcelæn af den berømte Meissen-fabrik. Figuren blev fremstillet første 
gang i 1766. Et lignende eksemplar var under hammeren hos Sotheby’s 
i 2010 og opnåede en pris på 15.000 britiske pund (ca. 140.000 kr.).

de tre svævende engle er en originaltegning af Thorvaldsen, som er i 
slægtens eje. Den har dannet forlæg for døbefonten i Brahetrolleborg Kirke 
på Fyn, som billedhuggeren skabte i 1805-07. To kopier af døbefonten fin-
des i Reykjavik Domkirke og i Helligåndskirken i København. 

Af det slægtstræ, som ligger på havebordet 
foran Alessandro, fremgår det tydeligt, at 
der findes et mindre hav af efterkommere i 
UsA med en lille portion thorvaldsen-blod 
i sig.  

Familiegravstedet 

en del af thorvaldsens efterslægt befinder 
sig dog stadig i rom, nærmere betegnet på 
den enorme verano-kirkegård i den østlige 
del af hovedstaden. her sover 11 af billed-
huggerens børne- og oldebørn den evige 
søvn i familiegravstedet, som blev anlagt i 
1859. det gælder bl.a. elisa thorvaldsens 
datter Augusta, der døde som 17-årig, og 

landskabsmaleren Carlo Giorni (1850-1928) lavede dette maleri. Han 
var eneste overlevende søn i Elisa Thorvaldsens andet ægteskab. Carlos 
søn Aurelio, der blev en berømt komponist og pianist, blev beskrevet som 
et vidunderbarn, så kunstnergenerne levede videre i slægten.

sønnen Pietro Alberto samt tre af hans fire 
børn. det efterhånden medtagne gravsted 
har brug for en kærlig hånd, og familien hå-
ber at få det sat i stand, måske med hjælp fra 
danmark.  
tre små engle tegnet af thorvaldsens hånd 
synes at være enige i det håb, som de hænger 
og våger over familien på Alessandro Boc-
canellis stuevæg. de er omsat til marmor-
udgaver på flere døbefonte, bl.a. i Brahetrol-
leborg Kirke på fyn og i helligåndskirken i 
København. Men de svæver også her i Boc-
canelli-familiens hjem og minder om, at ån-
den fra thorvaldsen stadig lever – også i sin 
helt fysiske form hos hjertelægen og hans 
børn.  
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