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vVL 8 aabnedc D irig e n te n Forsamlingen, bet>
uagtet Tivolis Fodsclsdag feiredes samme Aften, talte
henved BX)0 Medlemmer. Referenten oplceste,
hvad t v var bleven vedtaget paa det foregaaendc
Mode. D i r i g e n t e n gav nu Ordet til Hr. Cand.
Schack, der havde hegscert det for at forsvare det af
Dhrr. Bossemager C h r iste n sen og R 6 e stillede
Forslag om, at Eetkammersystemet stitldc optages i
Programniet.
Cand. juris Scharf udviklede forst, hvorledes, efter .
hans Formening, Forsamlingen burde indskrænke sig
til at fordre Erklam'ng over de eonstitutioncllc Hovedprinciper, son; ncermest vilde komme under Discussion
paa forestaaende Rigsforsamling. Af de opstillede
Punter vilde det saaledes kun blive de om Valgloven og
Kongens Veto, som burde beholdes, hvorimod For
samlingen maatte tilsoie sin Anskuelse om Eet- og Tokammeret. Disses Forhold gik Taleren derpaa over
til at undersoge. Skulde et Tokammer have nogen
Betydning, maatte Meningen vel vccre, at dets Sam
tykke behoved es til nye Love. Det vilde saaledes faae
en Trediedeel af den lovgivende Myndighed. Mcir
om enhver Autoritet, Staten betroede en saadan
Magt, maatte man fordre, at den hvilede paa en vir
kelig Grundvold, at den havde sin Rod i Staten;
den maatte vise sig nodvendig, og ei bcroe paa V ilkaarlighed. At Kongemagten sis Deel i Lovgivnin-

gen, maatte selv Republikanere anerksende som for
Tiden nødvendigt i Danmark; — at Folket fik Deel
deri, maatte selv Absolutister erksende som for Tiden
nødvendigt; — saavel Kongens som Folkets Deelagtighed i Mag'en vare saaledes virkelig nødvendige;
men hvorpaa shtlde en Deling af Folkets Magt støt
tes? Anerksendte man Folket som Eenhed, maatte
dets Repræsentation ogsaa være een. En berømt
Franstmand havde vel indvend', at Folket, stjondt eet,
dog havde fine forstjellr'ge — lovgivende, udøvende og
dømmende— Organer. — Ja, i forstsellige Retninger
kunde Folket bruge forstsellige Organer, men ilke t
samme Retning. Man kunde ligesaa lidt have flere
lovgivende Kamre som flere Ministerier.
Man paaberaabte sig almindelig England. Men
i England eristerede der paa en Maate virkelig to
Folk, i det Mindste den Gang, da dets For
fatning blev til. Det Engelste Aristokratie var den
Gang ikke smeltet sammen med Demokratiet; hunt
hvilede endnu væsentlig paa sin normanniske Oprin
delse, dette paa fin angelsachsiste: de respekterede hin
anden og vare forem de mod Fremmede; men de vare
dog ei blevne Eet. En saadan Dobbelthed i Folket,
anerksendt af Folket selv, fandt ei Sted andensteds,
navnlig ikke i Danmark.
Men, indvendte man, vi støtte ei vort TokammerSystem paa samme Grundvold, som England, men
derpaa, at det kan være nyttigt, hensigtsmæssigt,
medføre adstillige Fordele. Men det er sust det Falste,
at støtte flige Grundbestemmelser paa noget Saadant,
som „adskillige Fordele:" — ligesom en Mand et bor
vælge fig sin Livs-Stilling af Hensyn til Fordele, men
efter hvad han foler Trang og Lyst til, efter hvad der
for ham er nødvendigt: saaledes ogsaa Staten, naar
den stal constituere sin Stilling. Maastee kunde vore
nærværende Forhold medføre, at det var „fordeelagtigst" for os at vende tilbage til Absolutismen: det
kunde f. Er. stemme Rusland for vor Sag.; — men dog
vilde kun faa Fædrelandsvenner være for noget
Saadant.
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Kommer man ind paa Nyttens og Fordelens Ge
bet, da viser det sig ogfaa snart, at her mangler al
Griindvolo. Med hvad Ret vil man saaledeS tilba
gevise dem, der til end storre Sikkerhed forlange tre,
fire, fem Kamre? England kan afvise Sltgt; thi det
har cn virkelig Grund til just at have to Kamre, men
det have de Andre ikke.
(%ae vi nu ind paa Fordelene, der skulle opnaaes:
hvilke ere da disse? — opuaa. s de sikkert ved to
Kamre ? — kunne de ikke opnaaes ved eet? •—
Som een Fordecl fremhæver man den noiagtigere
Discussion: Sagen bliver droftet fra to Sider. —
Ja, Sagen bliver droftet to Gange eensicigt; men
Sandheden kommer ei frem ved to eensidige, men ved
een al sietg Discussion, og for denne er der Sandsyn
lighed i Eetkammeret.
Fremdele? fremhæver man, at Staten sikkreö mod
overilede Beslutninger, mod Bilkaat lighed og De
spoti. Taleren bemærkede derimod, at, naar Sagen
ei a gik Parti-Sporgsmaal, var Sikkerheden ei stor;
tvertimod risike.ede man, at det andet Kammer, i
Tillid til, at det havde cn Dæmper i det forste, let
kunde fristes til overilede Beslutninger: eg da fik igjen
det forste Kammer, naar det, som sagt, ei var PartiSporgsmaal, af det andet Kammers Beflutniug et
stærkt Motiv til at stemme for Sagen. Men i et
Eetkammer, hvor Sagen med det Samme var afgjort,
her maatte Enhver fole Sagens fulde Vægt og det An
svar, man paadrog sig og somman her ei künde skyde
over paa Andre. Nylig havde man ogfaa i England,
som jo havde to Kamre, efter en ganske kort Discus
sion suspenderet den Lov, der hjemlede personlig Fri
hed , medens Udfaldet i Irland dog syntes at rise,
at denne ertraordinaire bestemmelse ei havde væ
ret nødvendig. T. kammer frembød saaledes ueppe
nogen særdeles Sikkerhed mod overilede Beslutninger,
mod Vilkaarlighed og Despoti.
Men selv om Tokammeret skaffede en faadan Sik
kerhed, vare da de farlige Folger af en altfor lang
som Færd ei storre, end de, man kunde frygte af en

altfor hurtig? Hvad havde navnlig Danmark mest
Tilbsielighed til, at gaae for hastigt eller for lang
somt frem? Var Talen om f. Er. Frankrig, kunde
Forholdet vistnok være et andet; — men dog havde de
franste Bureauer næsten eenstemmig stemt for Eetkam
mer, uagtet Frankiig var Republik, medens Dan
mark var Monarchi, — uagtet Frankrig blev beboet
af Franstmcend, men Danmark af Danste.
Et Eetkammer kunde, efter Talerens Mening,
godt organiseres saaledes, at det gav den fornodne
Garanti, f. Er. ved Sagernes gjentagne Læsning
eller Foretagelse paa flere Rigsdage. Endelig syntes
man at glemme det Veto, Regjeringen havde^ Med
Hensyn hertil indvendte man, at Regjeringen ei burde
sættes i den ubehagelige Nodvendighed at stille sig imod
Folket. Men det er dog heelt besynderligt at give
Regjeringen et Veto, i den Tanke, at den ikke stal
bruge det. Og hvilken Indvending, at man ct maa
udsætte Regjeringen for Ubehageligheder! — Den
Mand, de Mæud, der ville staae i Spidsen for
en Stat, maa sinde sig- selv i noget Værre, end at
være udsatte for Ubehageligheder.
Efter atTaleren saaledes havde sogt at udvikle, hvor
ledes det Tokammersystem, man i Danmark kundeforeflaae, maatte mangle sand Grundvold; — hvorledes
det ikke staffede nogen sikker Garanti; — og hvorledes
man i alt Fald kunde opnaae det Samme og dertil
Mere ved eet Kammer: — gik han over til at berorc
den Indflydelse, Tokammeret vilde have paa selve
Forfatningens Aand. og Væsen.
Just fordi denne ei vilde hvile paa nogen sand
Grundvold, vilde den blive forvansket. Kamrenes
Deputerede vilde, ligesom de ved Classevalg Udkaarne,
fole sig ikkesom Statens Repræsentanter, men somderes
respektive Kamres.
Ved ethvert Sporgsmaal vilde
Kammerets Interesse forst trænge sig frem hos dem,
— Statens komme bagefter.
Fik man to Kamre,
vilde det ene arbeide mod det andet: fik man eet,
vilde dette blot arbeide for Staten.
Endvidere vilde man i Danmark vel kunne faae

eet stærkl Kammer, tnen kun to svage. V i havde ikke
Kræfter nok til to Kamre.
Endelig vilde man, ved at vælge Tokammeret, sust
berove den frie Forfatning det, som var dens bedste
og cgenltge Væsen. En slig Forfatnings Formaal var et
saa meget at opnaae materielle Fordele forNationen, som
meget mereat vækkeden til selvbevidst Liv, at vække Almeenaauden, at give Nationen et Sted, hvor den kunde
sinde sig selv, at sætte den istand tilat fole sig som eetJeg.
Men hvor kunde den fole sig som eet Jeg, uden der,
hvor dens selvvalgte Repræsentanter, som en Eenhed
vare tilstede? — Kunde disse selv, fordert te paa to
Kamre, fole sig virkelig at repræsentere Staten og
intet Andet? — Hvor vil den, der som Tilhorer træ
der ind, fole sig varmest om Hjertet, — der, hvor han
kun træffer en Fraktion af dc Deputerede, eller der,
hvor han træffer alt det Bedste, Staten som saadan
har at opvise, — hvor han træffer Staten selv at være
tilstede? — De Fleste af Dem fjende fra Deres Barn
dom Historien om den Konge, der under en Krig med
Romerne sendte sin Minister til disse for at under
handle , og da denne kom tilbage, spurgte ham om,
hvad Indtryk det Romerske Senat havde gjort paa
ham. „Det var for mig," svarede da denne, „som
om jeg stod for en Forsamling af Konger." Troer
De, han vilde have felt det Indtryk, som dette
Svar antyder, hvis Senatet havde „siddet paa to
Kamre — ?"
„Altsaa," sluttede Taleren, „da et Tokammer hos
os formeentlig vil mangle al sand Grundvold; da der
ved Jutet erholdes, som et kan opnaaes ved eet Kam
mer; da Statsmaskineris Gang derved forsinkes, og
fremfor A lt, da den frie Forfatnings bedste Væsen
derved oploses: foreslaaer jeg, at De i Deres Program erklære Dem imod Tokammersystemet, under
hvilken Form det end maatte bydes os."
Leetor Schiern indvendte mod den soregaaende
Taler, at Udtrykkene Eet - og T o -K am m er endnu
syntes at forstaaes og bruges altfor fleertydigen til, at
dette Udtryk burde beholdes i Programmet. Han frem-
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hcevede Forsk/ellen mellem de Lande, hvor Folkets Re
præsentanter balanceres ved en af en anten Billie ud
gangen Repräsentation— somved Lordernes ar.stokraiiste Huns i England og Frankrigs forrige konservative
Pairskammcr,— og hvad der finder Cted i de forenede
nordamerikanske Etater, hvor ben selvsamme Folkevillie paa eengang udtales i tvende Kamre, og hvor
de Stater, der tidligere stut havde eet Kammer, i den
nyere T id, belcrrte af Erfaring, endog have foretruk
ket, til storreSikkerhed, at indfere tvende. Han fpirgte
fremdeles, om man vilde kalde Norges Neprcesentation, hvor Lagthingets Medlemmer vcelges ud af
selve Odelslhinget, for Et- eller To-Kammer?
Eandidat Sch ack svarede, at det ikke kunde betvivles, at han ansaae Norge for at have Tokammer,
og at hans fleste Indvendinger ligesaa fuldt vare ret
tede mod dette, som mod et egenligt aristokratisk To
kammer. Han sremhccvede, at, fifoudt han ikke betviv
lede, at Aristokratiet vilde indsnige sig, hvis man fik
to tkinre, — saa havde han dog i sin Udvikling ikke
forudsat et Tokammer som nodveudigviis aristokratist.
De amerikanste Forhold vare, navtilig da Amerika
var Republik, altfor forskjettige fra vore, til derfra
at kunne slutte stieget; og i det Hele meente Taleren,
at en Stat, ligesom et Menneste, i at uddanne sig til
sit sande Vcesen, kun meget betinget burde tage Hen
syn til Andres Forhold, men fremfor Alt til sine egne.
Caud. P l o u g bemcerkede, at han ikke var no
gen Tilbeder af Tokammersystemet og ikke nogen
Modstander af Eetkammersystemet; han vilde derfor
ikke gjore nogen Indvending imod den foregaaende
Taler (Schack), hvortil der vel sunde vcere Anled
ning , uagtet han havde sagt meget, som var sandt
og rigtigt. Mett han vilde tillade sig at g/øre op
mærksom paa, at Spørgsmaalet ikke var uddebatteret,
hverken hos os eller i Europa, og at dersom man kal
der Norges Forfatning et Tokammersystem, saa mang
lede Eetkammersystemet, trods dets tilsyneladende og
virkelige Fortrin, Erfaring for sig. Sk/ondt han nu
var enig med Scback i, at der i vore Forbold bver-

ken var nogen historist etter social Grund sov at ind
rette et Forstekammer, og fijendt han ansaae et saadant, bygget paa Adels- eller Gedsaristokrati, for al
deles forkasteligt, saa var der dog hos os et Forhold,
Ler lignede det, hvorfor mail i Nordamerika havde
foretrukket Tokammersystemet. Dette var nemlig saaledes indrettet, at hver af Staterne, efter sin Folkelncengdc, sendte Deputerede til Corlgressen, men til
Senatet sendte hver Stat ligemarge Deputerede uden
Hensyn til Folkemængden, for at alle Stater fintbe
vcere lige repræsenterede det ene Sted og Ingen be
bove at befrygte Tilsidescettelse eller Forurettelse af
sine Interesser. Her i Danmark var nu ogsaa tem
melig forffjellige provindsielle Foihoh og Interesser,
navnlig naar man toenker sig Slesvig,' Island og
Fceroerne forenede med Kongeriget i samme Forfat
ning, og Taleren toenkte sig derfor, 'at mctit heri kunde
soge en Grund til at indrette to Kamre paa lignende
Maade som i Amerika. Imidlertid vilde han haabe,
at de provindsielle Interesser paa anden Maade kunde
sikkres, eg at man ogsaa vilde kunne finde andre til
strækkelige Garantier mod Majoritetens Misbrug,
og altsaa, at det vilde lykkes Rigsforsamlingen ad
indfore et forsvarligt og godt Eetkamrnersystem, men
med dette Haab meente han ogsaa, at Sagen derfor
burde henvises uafgjort til Rigsforsamlingens Over
vejelse eg Beslutning.
Capt. H o ffm ei er meente, at en Folkeforsamling,
som denne', ikke vilde kunne have nogen afgjerende
Mening om saa vanskelige og vigtige Sporgsmaal
som Eet- og Tokammersystemet, samt det suspensive
og absolute Veto, da disse Sporgsmaal udfordrede
en alsidig Droftelse og maatte forhandles i Forbin
delse med det Hele. Han meente desuden, at det ikke
var saa overordentligt vigtigt, hvilken Form Forfat
ningen faaer, naar Folket veed at benytte den.
Red. G r ü n e spurgte, om ikke nu den Tid stulde
være kommet, da vi vecd, hvad vi ville; jo , vi veed,
at vi ikke ville noget Aristokrati, og der for ville vi
heller ikke noget Tokammersystem: thi det er ikke an
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det end et Middel foe Aristokratiet. Saaledes viser
Historien det i alle de Stater, hvor det er indfort.
Man skulde derfor ikke lade sig forvirre eller opholde
af dem, der sige, at vi ikke forstaae os paa flige
Ting. V i ville den politiske Lighed og derfor kun en
Folkerepræsentation, hvis Medlemmer erc valgte af
Folket paa een og samme Maade, og font derfor fmt
udgjore eet Kammer eller een Forsamling. Han pro
testerede imod at man udgav Norges Forfatning for
ct Tokammersystem. I Norge vælges alle Deputerede
ligeligt af Folkets Midte, og naar Forsamlingen t,l
Sagernes Behandling deler sig i et Lagthing og ct
Sdelsthing, faa kan dette dog ingenlunde kaldes to
Kamre. Men heller ikke den nordamerikanske Unionsforfatning kan henregnes dertil; Senatet i Nordamc'rika er ikke noget engelst Overhuus, men meget mere
et Statsraad, da det dannes af de enkelte Staters
Repræsentanter og altsaa repræsenterer Föderationen,
medens Congressen er den egentlige Folkerepræsenta
tion, der vælges over siclc Unionen, ligeligt efter Fol
kemængdens Antal.
Ned. sii i' c ansaac det som Pligt for Enhver, der
havde en modnet politisk Anstuelse, at udtale den; der
til var Folkets Tridune owrist, men Ingen var be
rettiget til fra denne at bestride Andres Berettigelse eller
forudsætte Myndighed hos fædrelandstsindede Mænd,
naar de samledes til Udtalelse om Sporgsmaal, ter
i Aarhundreder havde beskjæftiget Nationerne, og
navnlig i den sidste Tid maattet paatrængt sig Hvermands Dom. Alle de gode Sider ved et Eetkammer
vare fremhævede og navnlig af Hr. Schack udfor ligt
udviklede; een vilde han endnu kun nævne og som
Han ansaae som en af de vigtigste: den Folkelighed,
der knytter sig til Enekammeret, den solkekjære Inte
resse, det skaber bos Menigmand, naar Bonden,
Haandværkeren eg den jævne Borger veed, at hans
Repræsentanter have en ligeberettiget Stemme ved
Afgjorelsen af Landets Anliggender og at denne kun
udgaaer af een fælleds Overveielse, hvorved ikke de
sprænglærde Herrer eller Hoitstaaende regiere, men

fun den sandeMajoritet. En Sondring af Folkereproe»
sentatiouen, der desuden i det ene Kammer maa fode et
Aristokrati, det vccre efter udvortes Stilling, Alrer eller
Clique-Jndflydelse — svoekker Folkets Tillid til dets
Anliggenders Bestyrelse, og den Bygning, som ikke
staaer paa Folketillidens Grund, maa vakle. Det var
ogsaa det, der i Folket endnu havde bevaret nogen I n 
teresse for Ståenderne, at Samlingen fandt Sted i eet
Fcrlledsraad, eg Indretningens gode Deel burde man
vel bevare, naar hele den ovrige Rest lykkeligviis er
bragt til Hvile.
Cand. B r i r bemoerkede, at han, for sit Ved
kommende, foretrak Eetkammersysteinet, men Sporgsmaalet dreiede sig her ikke om, at antage eller at
forkaste det ene eller det andet System, men om det
stalde optages i Programmet eller ei. Han meente
forresten ikke, at d.t var en ufeilbaar Maalestok for
Folkelighed, at antage Eetkammersystcmet og om
vendt, og der knude vift gives dem, der vare fol
kelige, uden at vcrre paa det Nene med Eet- og To
kammersystemet.
Lector Sch je ru foreslog der Amendement: „at
forpligte Valg-Candidaterne til at modarbeide et
Overhnus."
Kjobmand Unua: Mine Herrer! Man bruger
nu en ny Taktik; naar man vil forebygge, at der
indrommes Folket en Frihed, saa siges ikke meer:
„det er ube ti me li g! " men derimod: „denne Sag
er ikke nddebatteret her i Landet.! den er ikke uddebatteret i Europa! — den sande Mening er, at man
troer Folket forstaaer den ikke; man troer Folket stem
mer for Noget, som ikke er det selv klart bevidst, at
det kun ledes dertil af nogle Enkelte, som man bencevner Agi t at orer . Min Mening er, at den For
samling, som forrige Gang og taften er her, meget
godt forstaaer og veed hvad den vil, meget godt ind
seer ved det foreliggende Sporgsmaal, at Eetkam
mersy stem et er en folkelig Indretning, som bedre
tjener til dens Tarv end to Kammere; den har her
hört en sandrue og grundig Dreftelse d oangaaende.
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hvoriGrunde for og imod ere blevne veiede, og d en v ee d
at skjelne! Jeg har den Tillid tilden sunde og lov
lige Sands, som det danste Folk besidder, som det
ærefuld i den senere Tid har lagt fer Dagen, at det
vil vide at benytte sine Friheder til Lykke og Gavn
sor sig og Landet. Jeg indseer tilfalde, at det andet
Kammer vil komme til at bestaae af Aristokrater, der
for finder jeg Tokammersystemet upassende sor Dan
mark. Derfor stemmer jeg sor eet Kammer! —
Man har gjort den Indvending, at en overilet Beflutning ved denne Statsindretning let kan saae Lovs
kraft, som ikke ellers saa let vilde stee; men, mine
Herrer! have vi ikke sidste Gang udtalt os for Kon
gens suspensive Vet o; naar altsaa en slig hurtig
Beflutning virkelig stalde indtræffe, da vil jo Su
spensionen give den nye sammentrcedende Rigsforsam
ling Leilighed til paany at foretage Sagen; og vcerer
forvissede om, at Dansternes gode Sands sor det
Lovlige, for det Retfærdige, vil udfinde det Rigtige,
og det opstillede Skræmmebillede forsvinder. Der an
seres et Land som ligger os nær, hvormed vi ere be
slægtede, font med sin demokratiste Statsforfatning
dog har to Kammere; men, mine Herrer! i Norge
eristcrer ingen Standsforstjel, der ere ingen Klasser,
i dette Land kan det andet Kammer, ikke som her,
blive sammensat af de samme Elementer som vi
netop her i Landet stræbe efter at afskaffe; dette
ville v i aldrig opnaae, denne Afskaffelse vil aldrig
lykkes, naar vi faae -en Rigsforsamling med to Kam
mere. Angaaende den si. fte her vedtagne Beflutning
om Kongens suspensive Veto, hvorom jeg vel ikke
vidtloftig her stal udtale mig, har man ogsaa baade
mundtlig og paa Prent anfort, at det var en Form
sag, at det var noget sem notere skulde have været
droslet, og at Forsamlingen ikke ved Discussionen
var bleven sig det Rette klart bevidst. Jeg protesterer
herimod, jeg var ogsaa her tilstede, og forstod meget
godt hvad jeg stemte fvr; jeg forstod meget godt, at
fordi jeg stemte imod det absolute Veto, jeg ikke
derved stemte imod Absolutismen, som man bar sogt
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at opstille som Argument, nemlig at det saaledes
ffulde vcere bleven opfattet, og at de. for de suspen
sive Veto fik den store Majoritet; net! jeg stemte
med Eftertanke, med.den sulte Overbevisning, fordi
jeg vil at det danffe Folk stal have rene, klare Rettig
heder, at Tidens gode Reformer ffulde komme mit
Fædreland tilgode hele og ubeffaarne, og dertil ouster
jeg Held og Lykke!
Capt. Hoffmeyer: Jeg har ikke sagt, at alle
Talerne modte uforberedte, men at dette Sporpemaal
ikke kan asgjores uden i Forbindelse med alle de
ovrige.
Hr. Schack meente, at ethvert Tokammer maatte
blive aristokratiff.
Hr. M o n r a d antager ikke Sporgsmaalet
saaledes uddebatteret, at Majoriteten kan erkläre fig;
han stiller derfor det Amendement, at Sporgsmaalet
bor stilles til Candidatens Overveielse.
Hr. Roe bemærkede, at Programmet ikke var en
Bibel, hvorpaa enhver Candidat ftulde svcerge i den
Grad, at han ikke ffulte kunne nuancere i Noget.
Hr. M o n r a d anseer dette for et faa vcesentligt
Punkt, at man ikke bor binde Candidaterne, ved at
fordre en bestemt Antagelse deraf, og mener, at man
blot bor noies med at henlede Candidaternes Opmærksomhed derpaa.
Herpaa stred man til Afstemning over Eetkammersystemet; Lector Schierns Amendement: „ i n t e t
O v e r h n u s " blev eenstemmigt antaget, hvorimod
Eetkammcret, ikke som Dnffe, men som Fordring,
blev antaget imod 2 Stemmer under stormende Bravo.
B alth a sar Ch r i st en sen. Forinden jeg, som
Dirigent, tillader mig at lede Forhandlingerne iil
Discnsfionen over Eommitteens Indstilling Ltr. a,
fro er jeg, for at lette det Valg paa Medlemmer til
en ny Committee, hvormed Forhandlingen vil have
at slutte denne Aftens Forhandlinger, og navnlig forat de ærede Herrer kunne benytte Mellemtiden til at
vedtage, hvorledes og ved hvem de ville daitne denne
rwe Committee, — at burde allerede nu antyde, at noer

varende Committee har tctnft sig dette Forhold saaledes, at Forsamlingen foretog Valg enten paa ru nu
Committee af til Erempel 31 Medlemmer, eller paa
12 Medlemmer, der bemyndiges ti! selo ved Balg at
supplere sig til dette eller et andet passende Tal. Maastee man endog kunde ville bestemme sig for, at bemyn
dige narvarende Committee til selv at supplere sig paa
denne Maade. Som Opgave for den nye større Commit
tee, har man nemlig tonst sig, at den rnaatte have at
vedtage, hvilke Candidates, der maatte egne sig til
at opstilles, som anbefalelige af Forsamlingen; at
indhente disse Candidatcrs Erklceringer om hvorvidt
Le maatte kunne tiltråde Forsamlingens Program og
ville opstilles som dens Candidater; og derefter at
indstille disse som Forsamlingens Candidater til For
samlingens Ovcrveielse og Afgjorelse, samt endelig,
forsaavidt deres Candidatur vedtoges af Forsamlin
gen, at medvirk paa dennes Vegne til deres Udvcrlgelse as selve Folket.
Eftcrat jeg med disse Par Ord har tilladt mig
saaledes at forberede Forsamlingen for dette Committeevalg ved Slutningen af vort Mode, stal jeg
gaae over til Discusstoncn af Litr. a, og give Committeens Medlem, Redacteur Hansen, Ordet.
Litr. a tages under Discussion.
Red. Hansen: Den Bestemmelse i Valgloven,
at Regjeringen vil valg c at Fserdedcel af Rigsfor
samlingens Medlemmer, har endnu Ingen vovet at
kalde folkelig eller stemmende med det konstitutionelle
Princip; Regjeringen selv har indrømmet, at den er
stridende mod dette. Princip, og de 95 storre Ejen
domsbesiddere i Standerne have sagt det samme.
Men hvad stal man da med denne ufolkelige og prin
cipstridige Bestemmelse? De større Ejendomsbesiddere
i Standerne have sagt, at te tilraadte den fordi de
antoge, at Regjeringen vil gjenncmfore den paa tn
fornuftig og folkelig Maade; da man gjorde opmærk
som paa, at Ministeriet havde sagt: de Kongevalgte
stulle dampe den altfor fremstyndcde Bevægelse, og
at det altsaa ikke kunde vælge folkelige Mænd, saa vi-

ftes der ben til Ordene: a l t f o r fremskyndet Bevcegelfe, men dette „ a l t f o r " betydede, efter Talerens
Mening, aldeles intet, thi Ministeriet vilde vistnok
felv afgjorc, hvilken Bevcegelfe der skal ansees for
a l t f o r fremftyndet, og herfor vil det ansec Alt, hvad
der ganer videre end dets eget Udkast. Men scet, at
Ministeriet virkelig vilde vcrlge enkelte dcmokratistsindede Mætib, fan kan ingen Saadan modtage dette
Balg. Enhver crgte Demokrat man gfore det forste
Punkt i vort vedtagne Program til sit, men den der
gfcr det, kan ikke modtage noget Kongevalg. De
Kongevalgte blive da altfan ikke folkelige liberale
Mcrnd. Da denne Sag ievrigt i den seneste Tid var
blevet ndforligere droftet i Pressen, faa skulde han
ikke gane videre ind derpca. — I Committee» var
fremkommet et Forslag om ett Protest imod Konze
rncendencs Decltagelse i Afstemningen, men det var
faldet mod en meget ringe Majoritet, hvorimod man
besluttede at henstille til Forsamlingen det foreliggende
Punkt. Han meente, at et saadant Andragende, fem
det fcreslaaede, vilde vcere Regjeringen meget ubeha
geligt, eg det burde derfor undgåaes, naar man
vidste en anden Udvci, eg en saadan vilde ban foreflane. Han vilde imidlertid forst foreflaae, at man
tog den sidste Scetr-ing i Punktet ferst, da det ikke
vilde betyde meget, om Forsamlingen blev konsti
tuerende, naar ikke de kongevalg te Medlemmer ndsondredes. Punktet, om Forsamlingen burde vcere
eonftituerende, vilde man sikkert ikke have tccnkr
paa, naar ikke Regjeringens Organ i Ståenderne
havde sagt, at den ikke stulde vcere eonftituerende;
thi Alle ansaac det for den Tid som en Selvfolge, at den 111natt c vcere det. Kongen har svo
ret at holde sig Kongeloven efterrettelig, og den
forbyder ham i § 3 at ophceve den; dette Lofte
kan kun Folket fritage ham for, ved at enes med ham
cm hvad der ftal i Stedet. — Hatt vilde nu foreslaae,
at Forsamlingen besiuttede, ikke at andrage hos Negfcringen, men optage et Punkt i sit Program, som
lod saaledes: „De kongevalgte Medlemmer bor, ab
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den reglementariske Bei udsondre», og Rigsforsamlin
gen bor være konstituerende." Han gjorde opmærk
som paa, at Ordet „udsondres" med Flid var valgt,
fordi det tillod at ordne Sagen paa flere forfljellige
Maader, og nærmest derved, at Forsamlingen i sit
Forhandlings-Reglement ordnede saadant.
Cand. P l o u g yttrede, at Hum her ikke vilde indlade
sig paa nogen Bedommelse af Kongevalgene, der nu
ikke ferelaae til Forhandling, men indskrænke sig til
at undersøge det af Hansen fremstillede Forflag.
Dette gik for det Forste ud paa at forlange, at Rigs
forsamlingen flulce være consti tuerende. Det
kom nit an paa, hvilket Begreb Proponcn en forbandt
med denne Benævnelse. Meente man, at hele Sta
tens Sonverainitet fluide nedlægges i Forsamlingen,
saa at denne havde fri Haand til, om den vilde, at
indfore en Republik eller et tyrkisk Despoti, saa var
dette det Samme, som at forlange, at Kongen fluide
afsætte sig selv. Det e kunde vel altsaa ikke være Me
ningen, saameget mindre som Statens Grundlov ud
trykkelig forpligtede Kongen til i Forening med Fol
ket at træffe Forandringer i Statsforfatningen. Men
meente man ikke Andet elid dette, saa havde den kgl.
Commissarius Stænderne, hvis Ord Taleren op
læste, netop i Regieringens Navn sagt, at Forsam
lingen i Forbindelse med Regieringen skulde vedtage
Forfatningen, saa at dennes Tilblivelse forudsætter
fælles Samtykke. Det var altsaa en Misforftaaelse,
naar man troede Forsamlingen kun skulde være raadgivende, den flulce være constituereude i den sidste
Betydning af Ordet, og at forlange dette var derfor
overflødigt. — Hvad de kongevalgte Medlemmers Ud
sondring angik, da kunde han for det forste ikke ind see,
at dette fluide være nødvendigt her at faae at vide, hvor
ledes de folkevalgte og hvorledes de kongevalgte Med
lemmer stemte; thi selv omAfstemningerne ikke, som han
ønskede, kom til at foregaae offentlig, saa vilve man
dog af de Deouteredes Wringer kunne drage aldeles
paalidelige Slutninger i saa Henseende. Han kunde
dernæst ikke erkjende, at Udsondringen af de konge
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valgte Medlemmer vilde vcere gavnlig, thi naar
Rigsforsamlingen saaledes blev deelt i to Kamre,
saa maatte man indromme begge lige Indflydelse paa
Forfatningen, medens de Kongevalgte, samlede i een
Forsamling med de Folkevalgte kun udgjorde en Fjerdedeel. Men man kunde heller flet ikke rente, at Regjeringen gik ind herpaa; efterat Valgloven, billiget
af den store Majoritet i begge Stænderforsamlinger,
var udkommen som endelig Lov, saa kunde Negjeringen ikke tage samme tilbage; gjorde den det, saa vilde
den have tabt al Agtelse. At fordre dette var altsaa
uny'tigt, forsaavidt det ingen umiddelbar Virkning
kunde have. Derimod kunde det vel have en middel
bar Virkning, det kunde betragtes som en Demonstra
tion. Som saadan vilde da en Beflutning herom til
kendegive Mistillid til Regjeringen. Men uden at
indlade sig paa, hvorvidt Regjeringen kunde have for
tjent en saadan Tilkjendegivelse eller ikke, vilde Ta
leren gjore opmærksom paa, at, da Regjeringen var
indsat ifolge Folkets udtalte Duske og kun havde detS
Tilliv at flotte sig paa, saa kunde den kun svækkes
derved eller endog blive nedt til at aftreede. Men
det nccrvcercn.de Oieblik var ikke heldigt til at frem
kalde en saadan Crisis, da en overmægtig Fjende
havde overstredet vor Grcendse og de vcnflabelige
Magter, der havde paataget sig at forsøge at skaffe os
Fred, ved enhver Bevcegelse i det Indre vilde stodes
bort, og overlade os til vor Skjcebnc. Taleren bad
derfor Enhver, der havde Kjcerlighed for Fædrelandet
og dets Velfærd, som dog maatte staae hoiere hos
Alle end deres forstjellige politiske Meninger, indstæudigen om Jutet at foretage i denne Strid, der kunde
forstyrre Enigheden og svække Regjeringen; vilde
man ikke opgive sit Forsæt, saa kunde man idetmindste
uden Skade opsætte det til Rigsforsamlingen kunde
stemme.
Roe erklærede, at naar den foregaaende Taler
havde beskyldt Forflaget for en Demonstrallon, der
stnlde udtrykke Mistillid til Regjeringen, saa var der
ikke indre Sandhed i de Ord. Den rette Tilliv vistes
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en Negjering fun ved oi tale Sandhed for den, ved
at Folket taler oprigtig fra sit Hjerte. Kongen havde
selv aabent forelagt Spergsmaalet wed en Dissents i
Ministeriet. Havde det anseet det for rigtigt at M ini
steriets Tilvcerclfc beroede derpaa, faa havde det maattet
gfore det til Cabinetsspergsmaal, og enten den M ini
ster, som consequent havde holdt fast ved Folkcfrihedeno Princip, selv udtråde, eller de andre Ministre
sorlsnge hans Udtræden. Men Spergsmaalet laae
aabent frem for Folket, der som Folk aldrig kunde
erkjende Kongevalg som dets Reprcosentation. Det
var heller ikke rigtigt, at Valgloven kunde ansecs som
den eneste Basis for Rigsforsamlingen. Den sande
Basis var den folkeretlige. Ram* Rigsforsamlingen
sammentraadte, maatte den have at afgjore, «m den var
rettelig constitueret. Det kunde den ved Kongevalg
ikke siges at være; thi Absolutismen er ikke af Kon
gen tilreven, men af Folket ham overdragen Magt,
og naar den stal afloscs af en anden Forfatning, naar
altsaa Kongen tilbagegiver sin absolutistiske Magt, kan
kun Folket ved selvvalgte Repræsentanter bestemme,
hrilken Magtfylde hos Kongen der sattes i Stedet. Eu
saadan Overveielsemaatte ahsaa paa Rgsdagen, uden
Deelagtighcd af de kongcvalgte Medlemmer, fore til
om disse skulde udsondres. Det var en aldeles legal
Bei og kun den, Enhver onstcde.
Red. G r ü ne : Naar man nu vilde fraraade For
dringen cm Kongevalgenes Udsondring, ikke blot som
noget, hvorpaa Forsamlingen ikke forstod sig, uren
tillige som et farligt Tegn paa Folkets Mis'illid iil
Regjeringen, saa vilde Taleren atter advare mod saadanue Paastande. Det er aldeles ilke vanskeligt, gt
fatte Kongevalgenes Betydning ligeover for Folkevakgene. En foregaaende Taler har kaldt dem Fri
pladser. Det var meget rigtigt, de udgjere tilsammen
et Hofparquet; men det er netop enhver saadan gratis
Adgang til en Folkcrepræsentatiou, der stal ophæves.
Enhver bor betale for sin Ptads, meb Aandens Mont
for Folkets Tillid, cg ingen Fribilletter uddeles. —
Man siger, at Fordringen er ubetimelig, at vi derved

vise Mistillid til Negjenngen, og at fret er farligt uiiv
der nuværende Forhold. Have vi fra ikke i otte Aar
idelig Hort, at fret oar ubetimeligt, og nu skulle vi be
gynde igjen frermcfr ? Den famme Taler, fom nu viser'
en faafratt Frygt for Tegn paa M istillid, sagde dog
selv i fret forrige Mofre, at fret ikke beroede faameget
paa Statsforfatningens Former, naar kun Folkets
Aanfr vaagcfre over frets Rettigheder; men er frette nu
ikke Tilfaldet? Det kan altsaa ikke kaldes nogen M is
tillid.— Man vil heller ilke at fren sorestaaende Rigs
forsamling stal kaldes eonstitnerenfre. Men hvad vil
man fra fren stal vare? Skal fren blot bruges til at
affatte Betankm'nger ligesom de forrige Stander?
Have vi ikke tilstrækkeligt lart disse Betankninger at
fjende? Der kan altsaa kun vare Tale om cn eonsti
tnerenfre etter grundlovgivende Forsamling; men det
er urigtigt, naar her siges, at fret fan forstaaes fom
om vi derved henstillede til fre Valgte selv at afgjerc,
om te vilde have eit Republik, et Kongefromme eller
Anarchi. Thi hvis man virkelig vilde anfee Pro
grammet font et Commissorium for fre Valgte, faa er
fren Fortælling allerede tydeligt nok ntodbcviist ved fret
foregaaenfre Punkt, hvori frer er Tale out Kongens
Vero, hvilket altsaa udtrykkelig forudsætter Kougefromntet. Det er derfor vistnok overflofrigt at opholde
Forsamlingen ved atte fre Tvivl og fren Frygt, font
nu fremsættes imod fre opstillede Punkter.
Dr. Beck bemærkede: Der er to Slags Dasis,
teil retlige og den revolutionäre; Revolutionen er nu
fren permanente Tilstand i Europa, udgaaet fra fren
franste Revolution, fra denne Revolution har fret
nuværende Ministerium sit Udspring, og derfor stutte
vi gaae frem ifolge frette Princip.
Cand. B r i r : Her er ikke Tale ottt Mistillid^
Ministeriet blev grundet for at dæmpe et Opror, for
at forsvare Laudets ZEre, og fret har det gjort. Et
andet Sporgsmaa! cr om fret har havt samme Krast
til at ordne Statens indre Anliggender. Fordi man
i en etter anden Henseende udtaler sig imod fret, derfor
viser man fret ingen Mistillid. Han meente, at Folket,
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maatte udtale sin Mening, klare sig Lc vigtige Spergs«mal, og kun ansee den Forfatning for gyldig, der
udgaaer fra det selv.
' Hr. Frederiksen fandt sig opfordret til at med
dele Forsamlingen, at ihvorvel han i det CommitteeMode, hvor dette Punkt omhandles, havde stemt der
for, havde han dog senere, ved noiere Overvcielfe for
andret sin Mening, og stemte nu derimod, da det ifolgc
hans Overbeviisning var illegalt.
Cand. B j e r r i n g , troer ikke, at man vil kunde
soette neget Liberalt igjennem i Rigsforsamlingen,
naar de Kougevalgte ftulde give S t mme. Han be
viser dette med et Regnestykke, og sporgcr derpaa om
det da vilde vcere en saa stor Ulykke, at styrte det
nuvoerende Ministerium, der bestaaer af to Dele,
hvoraf man naturligviis vilde beholde den bedre. Forovrigt maatte en stor Deel af Ulykken for de Konge
valgtes Optagelse hvile paa Stauderne, som med stor
Majori'et havde antaget dette Forslag.
G le er up yttrede: at han var aldeles enig med
en foregaaende Taler i, at det var Folkets Pligt at
udtale sin Villie og sine Ouster uforbeholdent for
Regjeringen; men der var en Pligt, han satte endnu
hoiere og det var: at holde sig i n denf or Lovens
G rand ser; han kunde intet Oieblik tvivle om: at
Forsamlingen vilde give ham Ret i, at dette var den
forste Pligt for hver god Borger. Han vedkjendte sig
den Overbevisning, at kongevalgte Medlemmer
i en Folkereprcrsentation var en ligesaa urigtig som
ufolkelig Foranstaltning, og denne Meningsulkjeudegivelse skulde han gjerne udtale og bifalde hvorsom
helst; men ingenlunde kunde han beklappe eller raabe
Bravo for en Discussion, der syntes at dreje sig om:
enten de kongevalgte Deputerede skulde taales paa
Rigsforsamlingen eller ikke; thi ve<vilde han baade Opposi ion og Demonstr-ation, men en lovlig og — frugt
bringende. — Den foreliggende Valglov var et Fac
tum; der forelaae som en igjennem alle l o v 
l i g e Jnstantser fremtraadt Lov; den maatte
der for respecteres og modtages fom den fore-
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Laae. Det var denne Overbevusning, der i Punktet
om de kongevalgte Medlemmer havde bestemt hangt
Fcerd som Medlem af Valgcommittcen. Han havde
modsat sig et Forslag i Comitteen, der gik ud paa,
at det skulde gsores Valgcandidaterne til Pligt som
Rigsdagodeputerede at ta<>e Beflutning om de kongevalgte Medlemmers Udeluk kelse; derimod er han
indgaaet paa det under Litr. a forelagte Punkt, der
med Hensyn til Kongevalgene indeholder, at Forsam
tingen skulde for Negseringen udtale det som sit Dnffe,
at de kongevalgte Deputerede ndsondredes; thi uagtet
han vel ikke havde kunnet Lndsee, at et saadant Skridt
af Forsamlingen vilde kunde lede ti! noget egentlig
praktisk Resultat, saa ansaae han det dog for at
voere baade en lovlig og nyttig Demonstration, der
deels end yderligere kunde sige Regjeringen, at Be
stemmelsen om Kongevalgene var et Misgreb, deels
bidrage til at gsore den vaersom ved Valgene; — og
i et Comitteemode, der var afholdt umiddelbar for han
kom her, var han gaaet ind paa, at dette Punkt for
andredes, som Hr. Hansens Amendement udtaler; thi
kunde Rigsforsamlingen udfinde nogen Maade, hvorpaa den, uden at forandre Valglovens Grund og B lsen, ad den reglementarisk e Vei, kunde udsondre
de kongevalgte Medlemmer, da vilde han ansee det
for saare onfteligt og ved at forsoge det, var Forsam
lingen indenfor dens lovlige Omraade. Det var der
for eiheller fer at tale imod dette Amendement, han
bavde taget tilorde, men kun for at bidrage til at
Discussion en blev fo r t t i l b ag e dert i l. Han kunde
desuden ikke indsee, hvorledes Forsamlingen kunde
ansee sig selv for berettiget til at gaae yderligere.
Disse Forsamlinger, der vare Affodninger af Valgre
form-Foreningen, vare foranstaltede for at bidrage til
at give Valgene til den forestaacnde Rigsforsamling
et demokratisk Udfald; men den forestaaende Rigssorsamling havde ingen anden lovlig Grund og Basis
end den foreliggende Valglov; at diskuttere cm, hvor
ledes denne nu skulde omstobes, eller at ville vedtage
Forholdsregler, hvorved Rigsforsamlingen, dersom de
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iværksattes, maatte sprænges, var at somme mb enten
yaa et frugtcsloft eller et revolutionairt Gebect.
Nse kunde ikke samstemme i de Cvnseqventser,
den foregaaende Taler havde udledet af Kongeval
gene for Ministeriets Vedkommende. Ministeriets
gode Villie skyldte man at erkjende. I alt Fald var
der neppe Tid eller Sted til at udvikle Grundene for
Tillid eller M istillid; men det var, som rigtigt be
mærket, Stænderne, som havde tilraadet Kongeval
gene under Indflydelse af et ikke eristerende Tillids
votum, hvem Bebrcidclsen især maatte ramme. Men
Stænderne, hvem Regseringen maaflcc fra den suridifle Side havde været nodt til at forelægge Sagen,
til horte Fortiden og repræsenterede ikke Folkets Frcmtidsopgaver. Da nu ogsåa Pressen havde forsomt
sin Pligt, ved ikke at udtale sig i rette Tid, faa skyldte
Folket sig selv og Regseringen at udtale sig, for at
- Regseringen kan fjende detS Stemme. Beslutter den
derefter muligt, at overdrage til Rigsdagens folke
valgte Medlemmer at afgsore Sporgsmaalet om
Kongevalgene, saa har Ministeriet opfyldt F.lkets
Krav og sitaet det rette Svar paa sit aåbne Spørg smaal.
Cand. B a r f o d stillede detAmendemen.t, „at Lalacandidaten stulce gjore Alt, hvad der staaer inden
for Loven til, f.Er. ved reglementariske Bestemmelser,
at udsondre de Kongevalgte."
Red. M e y e r oplæste derpåa et Brev fra pro
vindjente, hvis Indhold gik ud raa at forsvare Kon
gevalgene.
Hansen: Han var ikke meget ordriig, og da det
ino ' ham auforte alt var besvaret af flere Talere, skulde
han ikke aufore noget videre til Forsvar for sit For
slag; han maatte i Særdeleshed finde det overflødigt
efter Oplæsningen at det smukke Drev Forsamlingen
havde hort, og han takkede Forelæseren rcj meget
herfor, thi den Sag, der trængte til et saadant For
svar, den behøvede man ikke at bekjæmpe med mange
Ord. Han havde ved sit Forslag ingenlunde tilsigtet
LrogetIllegalt, og han indsaa ikke at der laae det aller
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ringeste faabaiit den; tneti han skulde meget gjetne til
troede Hr. Barfods Forslag at optage Ordene „inden
for Loven" i det foreslaaede Punkt, da derved enhver
Betænkelighed tit eb Hensyn til Legaliteten, var fjernet.
Hr. Gl e er u p tiltraadtc ogsaa Barfods Amen
dement.
Ned. Grü ne vilde endnu tillade sig at yttre
et Par Ord om den Samvittighedsfrygt, man nu
endog syntes at ville fremkalde, naar man paastod, at
de af Folket valgte Nigsdagsmedlemmer ikke kunde
udsondre de Kongevalgte, uden at overtroede Lovlig
hedens Groendser. Man havde i nyere Tid ikke ved
alle Leilighcder vceret saa cengstelig for at va'kke eit
saadan Frygt.
Men her kunde Samvittighederne
gjerne berolige sig. Det var kun en fälst Forestilling,
naar der sagtes, at de Folkevalgte maatte ansee sig
forpligtede til strar at kaste de Kongevalgte ud af For
samlingen. Det kunde altsammen stce paa en ordent
lig Maade, naar de Folkevalgte strar ved Rigsdagens
Begyndelse indgave et Andragende til Regjeringen om
de Kongevalgtes Udsondring,' og oppebicde den konge
lige Sanction deraf. Derfor vilde han holde paa at
man ikke opgav Committeens oprindelige Forflag.
Hr. B a r i od s Amendement sattes nu under Af
stemning eg optoges med stor Majoritet.
Sporgsmaalet: „B or Rigsforsamlingen voere eonstituerende?" blev ligeledes antaget med stor Ma
joritet.
Endelig antoges imod een Stemme, „at Forsam
lingens Committee skulde udtale for Regjeringen, at
publicere Forfatninge-Udkastet forinden Valgene fore
tages."
Hr. M a g n u s : Mine Herrer! Det er forste Gang
jeg tage. Ordet i en saa talrig Forsamling, og jeg maa,
noest efter at anbefale mig til Deres velvillige Overbcerelse, meget beklage, at det steer for at tra'de i Opposition
mod Mcrnd, som i vor dybe politistc Forncdrelfcstilftand, medens Absolutismens Iernaag hvilede tungt paa
vore Nakker, medens Ordet var lcenkebundet, medens
Politiet og dets Haandlangere bestemte Dagsordnen i

fadrelandstsindcde Mands Forfamkinger, have varet
vore Ledere met en Energi, en Udholdenhed og cn
Selvopofrelse, der fortjener vor varmeste Anerkjendelse. Disse Mand sivde nu sent ansvaUige M ini
stre i Kongens Maat, og at te ikke sidde der forgjanes, det skal Enhver erkjende, t'T veed, at vi i Gjerningen have Pressefrihed og Associationsfrihed, at
gjennemgribende Foranstaltninger, sigtende til at for
bedre de'nndertrykte Huusmands Kaav, allerede midt
under KrigenS Vnlder ere tear ssatte. Men man kan
fole sig overbeviist om, at de ere besjalede af de adleste og reneste Hensigter, og dog vare uenig met dem
om Midlerne til at indfere en i Sandhed fri, folkelig
Forfatning, og den af dem forelagte Valglov kan in
genlunde siges at tilfredsstille Folkets billige Z A n s t e r .
De have selv charakteriseret den som Concessionernes
Frugt, men Folket vil ikke vide af Concessioner at sige.
Folket modtager ikke en tilkastet Almisse, Folket xul
kun sin gode, sin uomtvistelige Ret, og Net er det, at
kun folkekaarue Mand tage Plads i et Folf er a at.
Sporgsmaalet er altsaa, hvorledes ville vi kunne
faae en i Sandhed folkelig Forfatning trods den bestaaende Valglov.? Og det mener jeg vi ere istand til,
saafremt hele Demokratiet ved de forestaaende Valg
flutter sig tat sammen, saafremt vi bidrage til, at
Forsk/ellen mellem Landdistrikter og Kjobstaeer falder
bort, saafremt Lighed i Byrder og Lighed i Rettighe
der for Alvor er vort Losen. Men vi maae ovetbe
vise Landboerne om, at vi arligt og oprigtigt onfle en
flig Forening af Krafter, thi Fortiden er kun lidet
stikket til at indgyde dem Tillid. De bedroveligste
Sider i vor lidet lystelige Standerhistorie ere dog de
Boudesagen indviede. Her stal jeg kun minde om det
Ramaskrig, som den saakaldte rode Bank og desvarre
mange af de folkekaarue Deputerede udstedte, dengang
den adle Veteran i Bondesagcus T j nestc, Drcvsen,
og hans trofaste Stalbroder, B a l t h a z a r C h ri
stensen, udtalte det centnertunge O rd: Bondestan
dens Emancipation, og dog boldt deres Fordringer
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fig indenfor Beskedenhedens fncvrefte Grcendfer. De
forlangte Nedscettelfen af eti Landbocommission til at
undersøge Sagen . og man teede sig, ret som om de
følte, at der gives visse Forhold, som ikke taale at be
lyses af Sandhedens Fakkel!
Men hvis det er sandt, at Fortiden er velstillet
ril at indgyde Landboerne Mistillid, er det meget sn steligt, at Landets forste og storste Commune rcrkker
dein Haanden til trofast Broderstab i samme Dieblik,
som det gsceldcr at grundlcegge Fcrdrelandcts Forfat
ning i Nutid og Fremtid. Det vilde vaere megi t onfieligt, siger jeg, om den ncervcerende Forsamling ud
trykkelig gav sin Committee det Hverv, at arbeide i
Fcelledsstab med Bondevennerne, da dette over
bele Landet forgrenede Selstab ligeledes har henvendt
sinOpmcrrksomhed paa at give den forestaaendc Rigs
forsamling en saa folkelig Character, som den efter
den alt eristerendc Valglov kan faae. Vel veed seg,
at adstillige af Bondevennernes Bestyrelse allerede
have Scede i vor Committee, men en slig Villiestilkjendegivclse af en saa talrig Forsamling kjobenhavnste
Borgere vil sikkert have sin store, sin praktiske Betyd
ning. Jeg foreflaaer og henstiller til Forsamlingen
at votere, at dens Committee stal anmode Bondeven
nernes Bestyrelse, som Landboernes eneste Reproesentanter, om at deeltage i vor Virksomhed, og jeg vil
endnu blot tilfoie, at hvis Forsamlingen gaaer ind
paa mit Forflag, vil den Aand, der rorer sig i Bon
destanden vcere Borgen for, at den af os fremrakte
Haand ikke vil blive tilbagestodt.
Hans Forslag, at scette sig i Forbindelse med
»Bondevennernes Selstab" blev, i Forbindelse med
Litr. c. eenstemmigt vedtaget.
Paa D i r i g e n t e n s Forflag stulde en ny Com
mittee nu vcelges; ved Afstemning blev det, efterat
Dhrr. P l o u g og Frederiksen'paa Forlangende
havde crllceret, at de udtraadte af Committeen, af
gjort med en stor Majoriret, at den gamle Com
mittee stulde vedblive, med Bemyndigelse til at fup-
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plere sig selv met nye Medlemmer, og foretage det
Videre Fornodne, saaledes som foran af Dirigenten
rar henstillet.
Modet fluttedes Kl. il'A t.
Det bemcerkes, at de fleste og navnlig de stene
Taler erc refererede af selve Talerne.
M a g n u s Eiriksson,
Secreta ir i Committee».

•3r*

Paa Anmodning optages Redenstaaende, der urigtigen er gjengivet i det forste Referat S . 7.

I . Lund stemmede overeenSmcbJernsteber Lnnde
og B. Roe, at man ikke i Programmet skulde optage
Rceringsftihed, fordi man ikke med Sandhed kunde sige,
at dette var Noget, der i Almindelighed stod i samme
Forhold til alle Statsborgere, join Religionsfrihed,
Pressefrihed og Foreningsfrihed; han vilde ikke optrcrde som Forsvarer for det nuvcerende Laugsvcesen,
men ligesaalidt for den ubetingede Næringsfrihed, som
i England og Frankrig havde bragt saa store Ulykker
over den arbeitende Befolkning; vilde man derfor
Rceringsfrihed, saa maa'tte man ogsaa indføre Ga
rantie imod Pengemagten, Frihed for det enkelte I n 
divids Virksomhed, det er en naturlig Ret; men saasnart Andres H/celp udfordres, saa maa Forholdet
ordnes. — Laugsva'lenet, som det har udviklet sig i
Tidernes Lob, er muligt, er raaddent; men Prin
cipes, som ligger til Grund for samme, er godt; der
for stal man, ved at grunvlcrgge en ny Tingenes
Orden, gjennemfsre dette Princip. Han stillede
det Amendement: „Reform i RMingslovgivningen."
> «rvs-
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08.964
Forhandlinger i det offentlige Møde i
H ippodrom et, O nsdagen den 16. Augu
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