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Nyheder fra Udlandet.
De Frnnfkcs Konge havde endnu ikke under-

skrevet Forordningen om det nye Tbiersske Ministc-
rium. Flere Foriog paa, at faae et andet iitand under
Broglie, Soult, tc. bar ikke lykkedes. Tbuillvigaar-
den var fyldt med Eqvipager daade Nat og Dag.
Saaloenge alt delte stod paa, var hele den kgl. Fa-
miste sendt til Brussel. Med naste Post ville vi for-
modentlig erfare Kongens Besiutning. Hans Son-
ner havde bedt , bom om at tage Dotationsforslaget
tilbage, og da Brudens Medgift er 8 a 9 Mill. Fr.
(hendes Modrenearv) har hendes Fader erklcrret, at
der behoves ingen Appanage ; men Alt iorgjcrves, Kongen
vil have sit Forstag frem iglen. I denne Anledning
have de offentlige Blade beviist, at Ludvig Philip
ner en Privatformue af 140 Millioner. Man kan
derfor ikke tillade, hedder det, at der til eet eneste
MennesteS Underholdning bevilges saameget som
1599 Arbejdsfolk med Koner og Born kunne leve af,
iscer paa en Tid, da ter flere Steder i Frankrig
hersker saadan Nod, at hele Familier ere tode af
Sult. Forstaget gaaer ud paa en halv Million om
Aaret for denne PrindS > Nemours) alene.

I Residenlsstaten Hannover ere trufne overor,
dtntl.mililaireForholdsregler. Enhver Soldat harfaaet
29 skarpe Patroner, Ariillcrisiestene staae altid sadlede
og Kanonerne ladte, og ethvert Regiment bar Ordre
til at samle sig paa given Signal. Hvad alt dette
skal betyde, begriber Ingen. Mellem Regjeringen og
Magistraten finder endnu samme Oppositionsforbold
Stev som for. Regjeringen har, som bekjendt, for-
budt Magistraten alt Samqoem med den suspenderede
Direclor Rumann, men Magistraten har svaret, at
R. er altfor indviet i Stadens Forretninger til at
hans Raad kan undvoeres. Uagtet Regjeringen derpaa
bar skjoerpet sit Forbud , har dog Magistraten atter
svaret, at den Intet foretager sig uden dens hoiaglede
suspenderede Cbeis Raad og Samtykke.

Den russiske Grev Demidow, nær bekjendt
af sine uhyre Rigdomme, formaler sig i denne Tid i
London med den overordentlig smukke Prindsesse
Louise Buonaparte, Datter af Napoleons Bro-
der, Erkongen af Westphalen. Den svenske Minister
Grev Lovenhjelm er bleven forlovet med Grevinde
Natalia Burhowden, Hoffroken hos Kejserinden
af Rusland.

Den svenske Rigsdags naste Forhandlinger ville
blive: om Forandring iEollegialvasenet, olm. Narings-
frihed og Laugenes Ophavelse, en ny Toldlov, :c.

Fædrelandet.
Kjobenhnvn, den 6te Marts. Jgaar blev

Hsiesteret aabner af Hs. Maj. Kongen , i Overva-
relse af Hds. Maj. Dronningen og der hele kgl. Huus,
der bivaanede Acten paa den dertil indrettede Ballu-
strade i Salen. Kl. 12 gik Processionen ud fra
Amalienborg, igjennem en lalrig forsamlet Menneste-
masse, der i lalle Rader var opstillet paa hele Veien
til Ehristiansborg. Efterbaanden som Kongen og
Dronningen, der sad sammen i een Vogn, kom frem,
blottede Mængden Hovederne og hilste arbodigt det
kgl. Par. Paa Ehristiansborg var ter, forinden Retten
blev sat, Eour for dem af te tre forste Klasser, som
vare tilsagte til Taffels. Retten varede til Kl. 5, og
efter en Times Vorerinz faldt Dommen til Fordeel
for Laugsbagerne. Taffelet varede derefter til Kl. 8,
og l Time efter »og den kgl. Familie tilbage til Ama-
lienborg. ledsaget af det talrigt forsamlede Folks uopsige-
lige Jubelraab. Forsk da Kongen var seet at pas-
fere igjennem Palaisgangen ind i sine Gemakker og
Folket havde endnu engang brag« ham sin Hilsen,
skilte? delte ad i storste Orden. Studenterforeningen,
hvis Locale ligger paa den Vei Processionen passe-
rede, havde illumineret. Kongen, Ministrene og de
tre forste Klasser vare ved denne Lejlighed kloedte t
sort Civildragt. (Meddeelt.i
þÿ �Kjobenhavnerne have nu igjen deres Gloede

af meget ofie at see den danske Konge med Gemal-
inde uden Folge blande sig imellem Borgerne. Begge
Majestoeter spadsere nemlig meget hppigt og lange
Toure, undertiden sees de endog spadserende allene i
Frederiksberpollee, og det er almindeligt, at bcau monde
traffes om Middagen paa Volden, for der ar mode
Dronningen, som hver Dag qjor sig en Promenade der.
I ncrste Uge agte Deres Majestoeter al »bivaane en
Forestilling i det kgl. Tbealer. (Md.)
þÿ �Snoendernes Sammenkaldelse skal nu vare be-

stemt, nemlig: de danske Oers og den holsteenske Stan-
derforsamlings til den l4oe Jul', den jydske og fles-
vigste til den 14de Oclbr. d. A. Hver af dem skal
vare i 2 Maaneder, og de nye Valg skulle sinde Sled
strar i Begyndelsen af naste Aar. (Hb.N.Z.)
þÿ �Som en Folge af te stedfindende Omstandig-

heder, der have gjort det nodvendigt endnu en Tid-
lang at beholde i Aclivitet Siorstedelen af de under
den afrode Konges Hofhvld horende Betjente og Em-
bedsmand, vil den egentlige Regulering at Kongens
eget Hofhold forst langere hen blive ivarksat, og vel



Folge-Blad
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Forlangte Jndrykkelser.
Stee« Steen fen Blicher, Himmelbjerget og

Offcrstotten.
Motto: þÿ ��S�a�n�d�h�e�d�,sagde Kongen, Sandhed »il jcgherc!

Sandhed taler jeg, og den min Pen stal fore."

Bladet Dannevirke indeholder, efter hvad Aarhuus
Stiftstidende No. di forkynder, en Annonce, hvorudi Hr.
Pastor Steen Steensen Blicher sammenligner Eie-
ren af Himmclbjerggaard Hr. P. Nielsen, med den i
'Samfundet Foragtede, med den der, afstyet som en Spe-
dalfl, sogte Frelse ved Strikken, og han tilfoier: var
jeg Bonde i Rye, jeg vilde stenge mine Dorre
tor ham, og aldrig komme hans Gaard saa nær
at jeg kunde lugte Rogen af han? Skorfteen!þÿ �I Sandhed haarde Ord! og vare de end nedskrevne i
lidenskabelig Hede, sandtes der end Foie til Harme, saa
forekommer der mig dog, som et Phænomen, at den
fromme Hyrde, den gjoeve Dannerftjald, har kunnet huse
faa megen Bitterhed i det Bryst, hvis ssjonne Sange
altid fandt Gjcnklang i danske Hjerter.

Hr. Nielsen har kundgjort þÿ ��a�tAdgang til Him-
melbjerget kun retmæssig kan find e Sted
med hans Minde og Samtykke.« Han har altsaa
ikke spærret Adgangen, men blot erindret om den ved ko-
vene fast begrundede og hos Folket stedse hoit agtede Ei-
endomsret, i Kraft af hvilken man, hvad Bjerger angaaer,
har at henvende sig til ham, og vi stjonne ei ret-
tere, end at han har havt al Foie til denne Kundgjorelse,
vaar seeS hen til hvorledes der ham uadspurgt, publice-res Planer til architectonifle Foretagender, olympiske Lege
cg Carnevaler paa hans Bjerg. Har saaledes Hr.
Nielsen intet foretaget sig, der kan beskæmme ham
selv eller forurette andre, saa maa det i Sandhed oprore
saavel Forstand som Hjerte, at see en christelig og Vega-vet Præst, ved Hjelp af sit aandelige Pund, at knutte
ham, den brcdefrie Mand, saa ubarmhjertigt ; og vi foleos forvissede om at Hr. Pastor Blicher ikke vil være
impplsiv nok til at faa Manden lagt for Had hoS Rye
Sognemænd, som vel ei heller disse eller nogen hans Ra-
boe nu vil finde Rogen af haus Skerstceu mere qvælende
end for.

Hvad det nu angaaer, at reise en Offerstotte til Minde
om Sjette Frederiks Regentfortjenester, da ærer vist
hver Dannemand de Folclser, der fremkalde Forslaget;
men, billige det kunne vi ikke alle. Jeg var min heden-
gangne Konge hengiven af gandste Sjæl, og me» alle
brave Danste erkender jeg de Velgjerninger hvorfor
Danriget har ham at takke! Men dog kan jeg ikke stem-
me for Offerstotten! Den skulde staa paa Himmelbjerget
for at minde de faa Bandringsmænd, som komme til den
noget tenlige Egn, om hvad Frederik den Sjette gjord-ior sit Rige; men, om end det skjonneste Marmor oprei-ses, prydet med Indskrifter i Guld om Haus Bedrifter,saa vil den danske Mand dog aldrig kunne besoge Stedet,
»den at »ertelige Erindringer om den saa skæbnesvan-

gre RegjeringSperiode, blande sig med de Folelser, som
Mindestotten stal fremkalde. Bold og Overfald berovcde
os vor stolte Flaate, syv tunge KrizSaar forjog Belstau-
den fra vore Arner, Overmagten adsplittede Tvillingriget
og Landet »edsank i bundlos Gjeld.

At afvende disse Nationalulykker, laa udenfor den af
sit Folk saa tilbedt- Konges Magt og Wiisdom; og vis-
felig, for faa Fyrster have ProrelsenS Dage været tun-
gere. Man indoende mig ikke: Altsaa bor Historien og-saa tie! Nei, til den ere Begivenhederne med Rette hjem-
faldne; Sagastriveren tilhorer det at stildre dem, og glem-mes vil det da neppe, hvorfor i danskeHjerter plan-
tedes for Sjette Frederik en Kjærminde, som
Traditionen vil bevare uvisnelig gjennem
Secler naar alle Stotter hensmuldre.

Aastrnp pr. Hjorring den 5te Marts 1840.
8. Grabert.

Cgfaa ct s?rd om Præsternes Taushcd,
til Hr. B. i Særdeleshed.

lDcn vclmccnte og velstrcvne Artikel i dette Blad
No. 61 giver erempelviis i det Enkelte en tilstrækkelig
Oplysning om del Ugrundede i Anken over Præsternes
faakaldte Tavshed ved Frederik den SjetteZ Tod og Chri-
stian den Ottendes Thronbestigelse. Dog kan det være
nyttigt, at Sagen ogsaa betragtes fra ct almindeligt
Stanopuuct, hvorfor jeg i Beskedenhed henvender mig til
Hr. B. med Sporgsmaal »m: naar og hvor maa vsd
þÿ ��f�l�e�r�eLejligheder« offentligt har bcbreidet Præsterne de-
res Ligegvldighed og TauSyed ved Anledninger, som vir-
keligt kunde fordre deres offentlige Fremtræden? Med
Hensyn til Kong Frederik den Sjettes Dod og Kong
Christian den Ottendes Thronbestigelse har, som hver
Mand i Landet veed, den dauste Geistlighed baade talt
og talt offentligt til Folket, enhver Præst i den ham an-
viste Kreds. De have forkyndt deres Menigheder Tabet
af Landsfaderen Frederik den Sjette, med kjærlig Erin-
dring om det Gode, len hensovede Monark baade var vil-
let og har udrettet for sit Folk; de have ogsaa bedet
Gud om hans Velsignelse over Christian den Ottende og
over al hans kongelige Gjerning, at han til Guds lkEre
og Laudets Bedste maa opfylde det glædelige Haab og
den velgrundede Tillid, som hver retstaffen dansk Mand
nærer til denne fædcenelandstsindede Fyrste, der i en er-
saren »g provet Manddomsalder har besteget Danmarks
kongelige Throne. Hvad beh-veS der nu egentligt,
Sagen ret betragtet, Mere? En Adresse, siger B, om
ikke for Andet, laa for at Præsterne dog skulde vise, at
der endnu er fædrenelandst Sands og Liv i dem, en
Adresse med Indhold: Klage over deres usle Kaar, Klage
c»:r deres Bebyrdelse med allehaande uzeistlize Sysler.
Klage over deres paa mange Maader hemmede Embeds«
virksomhed, Klager, som efter B's Mening ikke ere Hjer-
nespinb. þÿ �Jeg tor driste mig til at sige: Klager, som
fvr storste Telen vilde være ugrundede. Præsternes Kaar
i Danmark ere forholdsviis ikke riuzere eud utallige An-




