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som Lovene ville tilstede. Vi have Alle Samvittighedsfrihed
og uhindret Religionssvelse. I Danmark finder ingen For
følgelse, ingen ukjcerlig Samvittighedstvang Sted. Hs. Maj.
Kongens katholffe Undersaatter kunne bygge og boe hvor de
ville i Danmark; og paa adskillige Steder i Riget have de
Kirker og Geistlige." Paven ytlrede, at han ingenlunde
tvivlede herpaa, da Kongens cedle og milde Sindelag var
ham velbekjendt. — Jeg tcenker, at Cardinalen havde sagt
Paven Noget om mine Reiser i Tyrkiet; idetmindste forte
Hs. Hellighed nu selv dette paa Bane, og yttrede: „Man
har sagt mig, at De har reist meget omkring i Verden, at
De har vcrret i Tyrkiet og Con stan tinopel i nogle Aar —
hvorledes har det behaget Dem der?" Foranlediget ved dette
Sporgsmaal kom jeg til at fortcelle Hs. Hellighed Et og
Andet om Grækenlands Udseende, om mit Ophold i Constantinovel, Athen :c. Det lod til, at Hvad jeg sagde in
teresserede denne i Udseende og Adfcerd meget elskværdige
77aarige Olding. — Da jeg endelig selv yttrede: at jeg
vel ikke lcengere turde opholde Hs. Hellighed, rakte hau mig
atter Haanden med disse Ord: „Jeg venter, at De snart
igjen kommer til mig, at fortcrlle mig mere baade om Norden
og Osten. Ogsaa vil det altid glcede mig at erfare, at De
og deres Landsmcrnd befmde Dem vel i mit kjcere Rom."
Herpaa kyssede jeg hans Haand, og forlod ham. Det havde
ret glcedet mig, i Ncerheden at see denne mcrrkvcerdige Olding.
^ T h o r v a l d s e n s Forbindelse m e d M i s s M . , e n skotsk D a m e
af meget god Familie, megen Dannelse og temmelig anseelig
F >
Formue, er aldeles afbrudt, og hun har som en Fslge deraf
forladt Rom i Forgaars. Jeg har lcest hendes scerdeles vel
skrevne 6—7 Sider lange Afskedsbrev til Thorvaldsen. Endskjondt Enden paa dette Forhold er hoist ubehagelig, isoer
for hende, maa jeg dog paa Thorvaldsens Vegne gloede mig
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over, at dette Forhold oplostes. Hun havde kjedet ham tildsde. Strar da jeg saae hende ssrste Gang, indsaae jeg tyde
ligt, at hun flet ikke var for ham. Vistnok var hun hsist an
stændig og dannet, endog mere boglcerd end fornsdent, men
uden Naturel, uden nogen Blomst, uden eiendommelig Jdee,
eller original Tanke, eller munter Meddelelse. Thorvaldsen
har begaaet den Feil at antage den Velvillie eller Tilbsielighed, som gjensidig opstod isjor imellem ham og Miss M.
ved et Ophold i Albano og siden paa en Reise til Napoli,
for noget Andet og Varigere end hvad den var. Miss M.s
Godhed for ham, medens han var syg i Albano, havde ind
taget, endog rsrt ham; og Thorvaldsens Genie og elskværdige
Munterhed siden paa en Lysttour til Napoli havde indtaget
hende. Ingen af dem tog sig i Agt for, at Forholdet lette
lig kunde blive et ganske andet siden i Rom, hvor Thor
valdsen vendte tilbage til sine mangfoldige Arbeider, og paa
ingen Maade havde Tid til at bevcege sig om Miss M.,
som paa hiin Udflugt, og hvor han, som naturligt, har saa
meget Andet, der interesserer ham. — Af de 30,000 Frem
mede, man nys regnede her, var natnrligviis mangfoldige
Englcrndere, blandt disse heelt samose Personer. Det er
ret morsomt, at see disse Herrer jage omkring med Heste og
Hunde her complet som i Hydepark. En vis Hr. Cornwell
f. Er. spadserer omkring paa Irinita 6t;i mmiii's deilige
Promenade med sin Veddelobshest efter sig; den folger ham
som en Hund, og Romerne sige — der er virkelig noget i —
at den ligner sin Herre baade i Maneer og Fysiognomie.
Forleden kom den os paa Promenaden lidt vel ncer, og
Rcevens venlige Anmodning hos Asmus blev anvendelig:
„Tritt er mich nicht, Herr Pserd, ich will ihn anch nicht
treten." — En Anden gav nylig en snurrig Jagt, hvortil
meget fornemme Personer vare indbudte. En Rcev havde

