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Den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen var i sin tid en af 

Europas mest eftertragtede kunstnere. Han tilbragte næsten 

fyrre år i Rom og fik her en strålende international karriere. 19. 

november 2020 bliver det fejret, både i ind- og udland, at det er 

250 år siden, Thorvaldsen blev født. 

KRISTUS. Thorvaldsens statue i Vor Frue Kirke er den første større 

bogudgivelse om Thorvaldsen som kirkekunstner. Vor Frue Kirke 

i København fremstår som et samlet værk tegnet af arkitekten 

C.F. Hansen og udstyret med knap tredive statuer og relieffer 

skabt af Thorvaldsen. Kirken ligger, hvor der siden middelalderen 

har ligget en kirke viet til Maria. Den blev genindviet Pinsedag 

1829 og har siden 1922 været Københavns Domkirke.

Bogen sætter fokus på den monumentale hvide marmorsta- 

tue i apsis over alteret. Fra det øjeblik kirken blev taget i brug, 

har Kristus-statuen haft hovedrollen – både i kirkerummet og 

i kirkens liturgi. Ud fra en tværfaglig tilgang analyserer og for- 

tolker Margrethe Floryan statuen, dens fremtræden og betydning 

i samspillet med de øvrige Thorvaldsen-skulpturer i Vor Frue og 

i forhold til gudstjenesten. Bogen handler også om æstetik som 

en af 1700-tallets nye filosofiske discipliner, om Thorvaldsens 

inspirationskilder og mæcenernes betydning for hans mange 

andre kirkeværker, samt om Vor Frue Kirkes tilblivelse. 

Bogen er gennemillustreret og rummer bl.a. en serie nye 

optagelser fra Vor Frue Kirke ved fotograf Jakob Faurvig/ 

Thorvaldsens Museum.
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