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FORORD.
Denne afhandling haaber jeg med tiden at kunne fort
sætte med andre studier over den danske nationalliberal
ismes historie. — Jeg takker hr. lensgreve Knuth for tilla
delse til at benytte arkivet paa Knuthenborg, hr. rigsar
kivar Linvald, som har givet mig adgang til nogle ikke
almindeligt tilgængelige arkivalier paa rigsarkivet, samt hr.
magister Gay, der har vist mig den store velvillie at stille
en del af sin kildesamling til min disposition i manuskript.
Af den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelse har
jeg til afhandlingens udarbejdelse modtaget en understøt
telse, for hvilken jeg bringer stiftelsens direktion min ær
bødige tak.
December 1935.
P. B.
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INDLEDNING.
En videnskabelig biografi af D. G. Monrad foreligger
ikke, men hans personlighed og gerning er adskillige gange
blevet litterært behandlet, baade af beundrere og modstan
dere. Kun de vigtigste arbejder skal her nævnes.
Den udførligste biografiske skildring er P. V e d e 1 s
friske og levende, af stærk sympati baarne afhandling,1)
der imidlertid ikke omfatter perioden 1848— 65. For nær
værende undersøgelse har især Vedels afsnit om tiden før
1848 betydning. Det lider under enkelte svagheder, der
maaske til en vis grad skyldes den hastige udarbejdelse,
som bliver en tidsskriftsartikel til del, men ogsaa en til
bøjelighed hos Vedel til at slutte tilbage fra Monrads stand
punkt i senere tid; saaledes er Vedels opfattelse af Monrads
stilling til valgretsspørgsmaalet 1842 formentlig paavirket
af hans senere forsvar for den almindelige valgret, og Mon
rads holdning efter den konstitutionelle helstatsforfatnings
skibbrud synes at have præget Vedels skildring af hans
ideer om rigspolitikken før 1848.2)
Det glimrende hovedværk om Danmarks historie 1848—
66, N. N e e r g a a r d s Under Junigrundloven, giver vig
tige bidrag til forstaaelsen af Monrads indenrigspolitik,
men intet samlet eller klart billede deraf. Monrads forhold
til forfatningens tilblivelse 1848— 49 berøres kun med faa
ord,3) og indtil 1864 er det egentlig kun hans deltagelse i
forfatningskampen i 50’erne og hans virksomhed som in
denrigsminister, der behandles indgaaende. Hovedkarak*) Tilskueren 1904—05.
2) se iøvrigt afsnit A.
3) I, 406, 422.
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teristikken af Monrad som indenrigspolitiker er henlagt til
skildringen af hans tredje ministerperiode,4) og først paa
dette punkt af sin fremstilling synes Neergaard at være
blevet klar over det væsentligste motiv til Monrads reform
politik^) i det mindste er denne, paa de steder hvor den
forinden omtales, ikke set under et helhedssynspunkt. —
F r e d . N ø r g a a r d s livsskildring slutter sig for de punk
ters vedkommende, der har interesse for os, i det væsent
lige til Vedels og Neergaards arbejder, men indeholder dog
enkelte værdifulde bemærkninger om Monrad som parla
mentariker.
Skønt Monrads politiske gerning kun i ringe grad har
været genstand for historisk undersøgelse, har der dog efterhaanden i litteraturen — og derefter i den almindelige
bevidsthed — dannet sig to ved forskellig betoning og for
tolkning af de enkelte træk indbyrdes afvigende billeder
af hans politiske fysiognomi, det ene overvejende sympa
tisk, det andet væsentlig usympatisk. Kun de for tendensen
bestemmende hovedpunkter skal omtales.
Med udgangspunkt i Monrads forsvar for den alminde
lige valgret 1849 og hans tilslutning til venstre i 80’erne
hyldede allerede H ø r u p ham som “den største Liberale,
vort Land har kendt” ,6) siden har P. M u n c h indirekte
fremhævet hans idealistiske, radikalt-demokratiske indstil
ling,7) og E r i k H e n r i c h s e n har karakteriseret ham
som almuens forsvarer og demokraten blandt aristokrater
mellem mændene fra 48.8) Opfattelsen af Monrad som den
radikale demokrat er senere blevet befæstet gennem
Munchs afhandling om Monrads grundlovsudkast9) og Alb e r t O l s e n s Studier over den danske Finanslov, det
eneste arbejde, som gaar nærmere ind paa Monrads kon
stitutionelle opfattelse i tiden mellem krigene. Samler man
de spredte træk til belysning af Monrads forhold til finans4)
8)
6)
7)
8)
9)

II, 810 ff., jfr. dog I, 592 f. og II, 226 ff.
se nedenfor s. 68.
Politiken 5/4 1887.
Vor Historie III, især 356, 360, 362.
Gads danske Magasin 1911—12.
Historisk Tidsskrift, 8. Rk., IV, tillægshefte; sml. afsnit A.

17
loven, som dette værk rummer, maa hovedindtrykket blive,
at Monrad er forsvareren af folketingets ret; muligheden
for mere eller mindre bevidste analogislutninger m. h. t.
Monrads stilling til andre konstitutionelle spørgsmaal er
nærliggende.
Det andet billede faar sit præg ved en ensidig frem
hævelse af træk hos Monrad, der af hans samtidige med
større eller mindre ret betegnedes som uro, experimenterelyst, uberegnelighed, spillelidenskab, jesuitisme, upaalidelighed.10) Med støtte i disse domme, der alle kan ses som
stærkere eller svagere udtryk for den opfattelse, at der ikke
var noget hold i Monrads politik eller hans personlighed,
har E r i k S k r a m 11) fremstillet ham som en kun paa
øjeblikkelige resultater indstillet, næsten overbevisningsløs
opportunist: han viste vel i det store og hele trofasthed
mod den almindelige valgret til folketinget, men var iøvrigt villig til at “forhandle og handle” om “alt muligt andet
i Stat, i det borgerlige Samfund, i Kirke og Kommune” ;
ofte nok vidste han næppe, hvad han selv mente. (Jfr. H ar a l d N i e l s e n , Mænd og deres Gerning).
I det følgende har jeg prøvet at godtgøre, at der er en
skævhed i begge de her skitserede billeder. Jeg har søgt
at paavise eller sandsynliggøre, dels at der virkelig var
faste linier i Monrads politiske ideer — ikke saaledes at
forstaa, at han var doktrinær; hans ideer var ofte i orga
nisk udvikling og i alle tilfælde saa rummelige, at de gav
plads for vekslende, til dels af praktiske hensyn bestemte
standpunkter i enkeltspørgsmaal — dels at hans demokra
tiske sindelag og hans liberalisme havde deres væsentlige
begrænsning.
For at vinde et fastere grundlag for vurderingen af
Monrad og hans indsats, end vi hidtil har haft, har jeg
10) Foruden de i den nedennævnte afhandling af Erik Skram an
førte kildesteder se bl. a.: statsraadsprotokollen 14/2 1849; Balth.
Christensen til Tscherning 2. pinsedag 1852; Bille, Tyve Aars Jour
nalistik, I, 164 ff.; III, 309, 424, 583; C. E. v. Dockum, Min Samtid;
Vindex, Magister Monrad—Minister Monrad; O. Lehmanns koncept
til beretning om ministerskiftet 1863; Krieger III, 63 f., 289.
**) Sønderjyske Aarbøger 1925.
z
Povl Bagge
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søgt at bestemme visse sider af hans konstitutionelle op
fattelse — jeg mener i det følgende at have begrundet, at
det er berettiget at gaa denne vej — og hovedpunkter af
hans anskuelse om staten og dens formaal. Vægten er lagt
paa tiden mellem krigene, da han øvede sin vigtigste po
litiske gerning. I en indledende oversigt er der, væsentlig
som baggrund for den følgende fremstilling, redegjort for
hovedtræk af hans konstitutionelle ideer og disses udvik
ling i tiden indtil 1848, medens hans forhold til junigrund
lovens tilblivelse er behandlet ganske kortfattet, under hen
syn til at V. Gay forbereder en omfattende, paa nyt kilde
stof bygget publikation bl. a. om dette emne. Som bogens
titel angiver, er nogen fuldstændighed ikke tilstræbt; jeg
har taget mig frihed til at udvælge saadanne punkter, hvor
en undersøgelse viste sig frugtbar. Vigtige sider af Mon
rads statsopfattelse, der maatte medtages i en udtømmende,
systematisk fremstilling, f. eks. hans kirkepolitiske syns
punkter, er her ikke omtalt. Hans anskuelse om monarkiets
forfatningsordning er kun inddraget i undersøgelsen, forsaavidt den direkte belyser hans stilling til kongerigets
konstitutionelle problemer, hans skandinaviske politik er
helt forbigaaet.
Forudsætningerne for Monrads ideer er ikke undersøgt
systematisk. Forarbejder, f. eks. en redegørelse for den
danske liberalismes europæiske baggrund, mangler ganske.
En del af Monrads tanker er jo aabenbart fælles aandelig
ejendom for en række af tidens politikere, og at bl.'a. Krie
ger og han gensidigt har paavirket hinanden, kan der vist
nok ikke være tvivl om. Der foreligger imidlertid ingen
arbejder om andre danske politikere, der svarer til nær
værende afhandling, og det vilde i første omgang være
uoverkommeligt at foretage en lignende undersøgelse for
andres vedkommende end Monrad. Saa fortræffelige vær
ker Troels Jørgensens Krieger som Jurist og Flemming
Dahis karakteristik af Andræ er, kan de kun undtagelses
vis benyttes i denne forbindelse, fordi de er skrevet ud fra
andre synspunkter.
Kilderne er først og fremmest rigsdags- og rigsraadstidende samt Monrads artikler, selvstændige skrifter og bre-
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ve. Af brevstoffet er Monrads korrespondance med Krieger
langt den værdifuldeste til belysning af det foreliggende
emne. Monrad havde næppe nogen anden ven, til hvem
han med tilnærmelsesvis saa stor fortrolighed udtalte sig
om politiske forhold, og Krieger paa sin side synes i aarene
omkring 1848 at have næret en næsten ubegrænset tillid
til og beundring for Monrad; senere blev hans bedømmelse
af ham køligere. Desværre svigter denne korrespondance
som Monrads brevveksling overhovedet næsten helt i tiden
for hans egentlige parlamentariske virksomhed, da han
havde saa rig lejlighed til mundtlig drøftelse med sine po
litiske venner.
Benyttelsen af stoffet til vort formaal fremby der visse
metodiske vanskeligheder. Det er i reglen ikke svært at
konstatere, i hvilken retning en politikers virksomhed er
gaaet i det enkelte tilfælde, hans ændringsforslag, stemme
afgivning12) etc.. Saavist som politik er kamp, foreligger
der jo imidlertid altid den mulighed, at hans optræden
har været taktisk bestemt, saaledes at han maaske under
en anden politisk konstellation vilde handle ud fra en til
syneladende stik modsat overbevisning. Naar man kan kon
statere, at politikeren i en række vidt forskellige politiske
situationer har virket i samme retning, er man imidlertid
naaet et betydeligt skridt henimod at eliminere den fejl
kilde, som ligger i det taktiske, og er kommet ind paa hvad
man kunde kalde den politiske strategis omraade, har altsaa tillige faaet fat i noget i politikerens virksomhed mere
væsentligt; saa langt henimod vort maal er det muligt at
komme med saa megen sikkerhed, som historisk forskning
kan naa. Et typisk eksempel er Monrads stilling til spørgsmaalet om afgrænsningen af den lovgivende magts og ad
ministrationens omraader. Paa mere usikker grund bevæ
ger vi os, naar vi skal prøve at bestemme hensigten med den
politiske strategi og slutte fra politikerens egne udtalelser
om hans motiver til hans virkelige bevæggrunde; her er
12) Det sidste kan dog i mange tilfælde, nemlig hvor der ikke
foreligger navnelister til afstemningen, kun konstateres ved hjælp
af den paagældendes motivering af sin stemmeafgivning.
2*
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der intet andet kriterium end konsekvensen i anskuelsen,
handlingernes overensstemmelse med denne og det altid
subjektive begreb “den indre sandsynlighed”. Naar en na
turlig sammenhæng paa disse punkter er paavist, er til
gengæld historikerens opgave løst; videre end til at paavise
en sandsynlighed kan han ikke naa. Som eksempel kan
nævnes Monrads stilling til fæstesagen og godsejerne, hvor
han konsekvent gennem en lang aarrække hævder den
samme opfattelse og saa vidt det kan ses handler derefter.
Noget lignende gælder om principielle udtalelser af teore
tisk art, f. eks. om statsretslige problemer, der ikke fore
ligger i praksis. Principielle, offentlige udtalelser af en po
litiker om de retningslinier han følger — f. eks. Monrads
om hans virksomhed i finansudvalget — er der formentlig
ikke stor betænkelighed ved at benytte. Hvis han paa ste
der, hvor vi i reglen ikke kan konstatere hans standpunkt,
i udvalg o. 1., afgørende bryder med sine egne offentligt
hævdede principper, vil det som oftest senere blive ham
foreholdt under den parlamentariske debat. — Disse for
behold tages her eengang for alle; i det følgende vil der
i overensstemmelse med almindelig sprogbrug f. eks. ofte
blive talt om Monrads mening som ensbetydende med den
anskuelse, han fremsætter.

A. MONRADS KONSTITUTIONELLE IDEER
INDTIL 1849.
Monrads første offentlige optræden som politiker paa
studentermødet i København 3. december 1839 fremstilles
gerne som udslaget af en pludselig samtidig politisk væk
kelse.1) I virkeligheden var hans politiske interesse af æl
dre dato. Maaske blev den for alvor vakt under hans stu
dieophold i Paris 1838— 39, da han viste sig som en inter
esseret iagttager af franske politiske forhold.2) Hans første
politiske pjece, Flyvende politiske Blade nr. 1, der udkom
allerede lillejuleaften 1839,3) synes i hvert fald at vidne
om, at det var en tidligere gennem teoretiske studier mod
net overbevisning, som nu i den ved Christian VIII.s tron
bestigelse skabte gunstige situation fik udtryk i tale og
skrift.
Tankegangen i denne pjece, hvor Monrad søger at hæve
sig til et samlet overblik over det danske monarkis udvik
ling og øjeblikkelige tilstand, er umiskendeligt præget af
Hegelske ideer. Hegel definerer staten som “das an und
für sich vernünftige”,4) for Monrad er den “grundvæsentlig
for den menneskelige Natur, thi den er bygget paa Tan*) Kilden er Birkedals Personlige Oplevelser I, 116 f., som senest
Hans Jensen, De danske Stænderforsamlingers Historie II, 230, sy
nes at give sin tilslutning. Birkedal, som 1837 blev kateket i Ring
købing, kan jo fra da af ikke have haft nærmere føling med Mon
rads udvikling, selv om de lejlighedsvis vekslede breve.
2) Breve fra og til H. C. Ørsted II, 156 ff.; at han i brevene til sin
senere hustru kun lejlighedsvis — 19/11 og 2/12 1838, april 1839 — og
flygtigt berører politik, er forstaaeligt.
s) Fædrelandet 23/12 1839.
4) Grundlinien der Philosophie des Rechts, udg. af G. Lasson, 2.
oplag, § 258.
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ken” . Ligesom Hegel forudsætter han en udvikling af stats
formen efter statens begreb i almindelighed og den danske
stats “princip” i særdeleshed, en udvikling, hvis retning er
nødvendig, men som kan hæmmes eller helt afbrydes.5)
Derfor kan han stille det spørgsmaal, om det danske mon
arki har tendens til at dø eller leve. Som det første af det
danske monarkis principper nævner han, at enevælden
hersker gennem love, som adlydes ikke af tvang, men fordi
fornuften i dem genkender sit eget væsen.6) Mod dette prin
cip strider censuren, der er udtryk for Danmarks afhæn
gighed af udlandet. Det andet princip er statens enhed,
en enhed der hviler paa borgernes organiske samvirken,
paa harmoni mellem folk og regering;7) for at denne en
hed kan opretholdes, er det nødvendigt at landets indbyg
gere kan komme til at føle sig som et folk. Mod dette prin
cip strider provinsialstænderne, som fremmer partikularis
men. Det tredje princip er moraliteten; mod dette strider
bl. a. opretholdelsen af en moralsk fordærvelig institution
som tallotteriet.8) Paa et hovedpunkt fjerner Monrad sig
her tilsyneladende fra den Hegelske tankegang, idet han
som statens formaal sætter det utilitaristiske, at gøre folket
lykkeligt i timelig og aandelig henseende, et formaal, som
Hegel vel ikke afviste, men som dog for ham var noget se
kundært; det er imidlertid, siger han selv,9) kun for at
finde et fælles udgangspunkt for sig og sine modstandere.
I en redaktionel artikel i Dansk Folkeblad 1843, der efter
al sandsynlighed skyldes ham, er overensstemmelsen med
Hegel ogsaa paa dette punkt slaaende: “Staten har sit For
maal i sig selv, den omfatter alle Klasser, alle Interesser,
5) Sml. Georg Lasson, Hegel als Geschichtsphilosoph, 131 ff.
6) jfr. Grundlinien der Philosophie des Rechts §§ 132, 211 f.
7) jfr. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschich
te, udg. af G. Lasson, 2. oplag, 122, og Grundlinien der Philosophie
des Rechts § 260.
8) P. Vedel stiller i sit referat af Monrads skrift (Tilskueren 1904,
224 f.) hans tankegang paa hovedet, naar han siger, at Monrad be
stemte »det danske monarkis princip« som udvortes afhængighed
o. s. V.
9) Flyvende politiske Blade nr. 1, 31 f.
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indenfor dens Skranker maa enhver Borger kunne føle sig
tilfreds; den maa, idet den omfatter og besjæler hele Sam
fundet og alle dets enkelte Bestanddele, kunne fordre, at
de forskjellige Elementer bøie sig under dens eneberetti
gede Almagt, og ei sønderlemme Eenheden, der er Grund
betingelsen for dens Tilværelse”.10) Med Hegelsk dialektik
skildrer Monrad i Flyvende politiske Blade nr. 1 de euro
pæiske staters forfatningsudvikling. Friheden, der er “Eu
ropas Grundtanke”,11) udarter til en vidtdreven partikula
risme, som modsætning til denne fremkommer den alt ni
vellerende uindskrænkede absolutisme, hvis historiske nød
vendighed Monrad udtrykkelig anerkender. Under den
konsekvente gennemførelse af det absolute monarkis prin
cipper, lovbundetheden og enheden, vil dette “ifølge sit
eget Begreb” udvikle sig til et konstitutionelt monarki,
hvor statens grundelementer, enheden og friheden, genfin
des i forædlet form og harmonisk samklang; 184212) taler
Monrad ligefrem om “den for hele Verdensudviklingen
gjældende dialectiske Bevægelse gjennem en Sætten og Op
hævelse af Modsigelser”.
Efter analysen af svaghederne i det danske monarkis
øjeblikkelige tilstand fulgte i hans andet skrift paavisningen af midlet til at raade bod derpaa, en fri forfatning,
som efter hans mening vilde modvirke eller ophæve den
finansielle svækkelse, afhængigheden af udlandet og split
telsen i provinser og nationaliteter.13) En konstitution var
da i første række nødvendig af hensyn til staten, kun i an
den række af hensyn til folket. Under statshensynet søgtes
i den ovennævnte artikel 1843 ogsaa den nationale vækkel
se indordnet gennem følgende betragtning: nationaliteten
er en slags naturmagt; hvis den træder i kamp med staten,
som er aandens frembringelse, og fordrer dennes opløs10) Dansk Folkeblad 30/6 1843; sml. bl. a. Hegels Vorlesungen über
die Philosophie der Weltgeschichte, 90 f.; Grundlinien der Philoso
phie des Rechts § 258, 265 f. med Zusatz.
n ) jfr. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte,
757 ff., 877 ff.
12) Flyvende politiske Blade nr. 3, 14.
!3) Flyvende politiske Blade nr. 2 (1840).
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ning, vil fornuften sikre civilisationen sejren. Hvis opfyl
delse af nationalitetens krav derimod er ensbetydende med
en højere udvikling af staten, saaledes som det er tilfældet
med den danske nationalitetsbevægelse, vil staten ved at
bekæmpe denne bekæmpe sig selv og lide nederlag, forsaavidt forholdene overlades til deres egen naturlige
gang.14)
Endnu stærkere end i sin første pjece betoner Monrad
i sine forelæsninger over Danmarks nyere historie16) den
konstitutionelle bevægelses historiske nødvendighed, som
ogsaa franske politiske historikere havde ment at kunne
paavise.16) Det europæiske statssystem skildres som hvi
lende paa en konstitutionel tanke, og det vises “hvorledes
det er denne store mægtige Urtanke, der bryder og gjærer,
der forbereder og baner sig sin Vei i Verdenshistorien” .
Betydningen af den konstitutionelle bevægelse, der begynd
te med Christian VIII.S tronbestigelse, og som Monrad nu
anser for død, siges at være, at Danmark dermed har gen
nemløbet den “kongelig konstitutionelle Verdensretning”,
saaledes at det næste trin i udviklingen maa, hvis det no
gensinde kommer, blive en “folkelig konstitutionel Bevæ
gelse”, sluttende sig til den “folkelig konstitutionelle Ver
densretning”, som indlededes med julirevolutionen. Naar
Monrad samtidig taler om “Nutidens fornuftsbegrundede,
af de historiske Forhold uafhængige Fordringer” og be
brejder den ridderskabelige slesvigholstenske bevægelse
dens “besynderlige Sammenblanden af Fortid og Nutid”,
kan det altsaa ikke betyde, at den moderne konstitutionelle
bevægelse for ham betegner et brud med den historiske ud
vikling, han maa tværtimod mene, at den svarer til den
14) Dansk Folkeblad 30/6 1843.
15) Brudstykke af manuskript i Monrads papirer, affattet tidligst
1843, senest 1844; kun slutningen af 12. samt 13. og 14. (sidste) fore
læsning er bevaret, den sidste med rekapitulation af samtlige fore
læsninger. Manuskriptet har maaske været grundlag for de forelæs
ninger han i vinteren 1843—44 holdt paa Københavns universitet
(Dansk Folkeblad 17/11 1843; Fædrelandet 9/1 1844).
16) Sml. bl. a. Louis Halphen, l’histoire en France depuis cent ans,
29 ff.

25
øjeblikkelige fase i tankens selvudfoldelse gennem hi
storien.
Efterhaanden forsvandt den abstrakt-filosofiske termi
nologi17) fra Monrads taler og skrifter, og det sikkert ikke
blot fordi hans publikum blev et andet. Under sin syslen
med dagens praktiske politiske problemer har han arbej
det sig bort fra sit filosofiske udgangspunkt, hvis betydning
for hans senere politiske tænkning man dog næppe bør un
derkende. Hegel kan have vakt eller skærpet hans sans for
forfatningslivets historiske betingethed og ikke mindst den
sans for værdien af statens styrke og enhed i alle betyd
ninger af ordet, der i saa høj grad kom til at præge hans
politiske virksomhed. Og endnu over hans senere parla
mentariske gerning falder der et skær af abstraktion fra
det endelige maal, som øjensynligt foresvæver ham: en til
stand af national, social og konstitutionel harmoni. Har
moni mellem tysk og dansk inden for monarkiet, harmoni
mellem samfundsklasserne, harmoni mellem forfatnings
faktorerne, en harmoni som han helst ser tilvejebragt ikke
gennem stærke brydninger, men ved fredelig udjævning
af modsætningerne, i nødsfald gennem statens tvang.
Det er naturligvis ikke min mening, at Monrads konsti
tutionelle ideer ikke skulde være paavirket andetstedsfra
end af Hegel. M. h. t. den faktiske konstitutionelle udvik
ling saa han hen til Frankrig og England som forbilleder,
“civilisationens avantgarde” kaldte han en gang de to
lande.18) Som nedenfor omtalt følte han sig idémæssig i
gæld til julirevolutionen, og paa et hovedpunkt kom han
i modsætning til Hegel, naar han tog afstand fra en korpo
rativt opbygget forfatning. Hans artikler og breve viser,
at han kendte en række navnlig franske politiske og histo
riske skribenter, Lamennais, Thiers, Mignet, Lamartine,
17) Adskilligt flere eksempler end de nævnte kunde anføres. Ty
pisk er bl. a. en artikel i Dansk Folkeblad 17/11 1843: Ideen, aanden,
er verdens herre; for at naa sin egen virkeliggørelse griber den indi
viderne, uden at disse derved lider noget skaar i deres individuelle
frihed, thi de gribes kun af, hvad der ligger i deres eget aandelige
væsen.
18) Dansk Folkeblad 23/2 1844.
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Louis Blanc, Simonde de Sismondi for at nævne nogle ex
empter. Om paavirkning fra de franske konstitutionalister
vidner det maaske, at han i Dansk Folkeblad stærkt beto
nede, at man ikke maatte forveksle Christian VIII og hans
ministre; det var jo Benjamin Constants “opdagelse”, at
den engelske regeringsforms nerve var adskillelsen mellem
den uansvarlige konge og de ansvarlige ministre,19) og
idetmindste senere opfattede Monrad ministeransvarlighe
den som noget centralt eller som det centrale i det konsti
tutionelle system.20) Naar Monrads forhold til Hegel her
er fremhævet, skyldes det dels, at, saavidt jeg kan se, næp
pe nogen anden e n k e l t forfatter har paavirket ham saa
stærkt som denne, dels at Hegels indflydelse kan give i
det mindste en del af forklaringen paa en væsentlig side
af Monrads statsopfattelse, som peger bort fra gængs libe
ral tankegang. —
Fra begyndelsen var Monrad klar over betydningen af
folkets vækkelse til en virkelig statsfølelse, og da haabet
om at Christian VIII vilde tage initiativet i forfatningssa
gen skuffedes, blev en omfattende folkebevægelse for ham
den nødvendige forudsætning for en konstitution. “Det
hvorpaa Danmarks Vel beror”, skrev han i marts 1840, “er
at Menneskebevidstheden forvandler sig til en kraftig Fol
kebevidsthed, at et frisk Liv gennemstrømmer Staten og
alle dens enkelte Dele, at Borgerskabet kommer til at be
tyde . . . at den enkelte paatager sig Forpligtelse til at be
tragte sig som Medlem af det store Statssamfund og faar
Ret til at gøre sig gældende som saadan” . Han følte sig i
den henseende som lærling af julirevolutionen, hvis ide
efter hans mening var borgerrettighedernes hævdelse, me
dens den store franske revolutions ide havde været men
neskerettighedernes hævdelse.21) Ved læseforeningens fest
31/51840 talte han for den politiske ufortrødenhed og op
fordrede hver enkelt til i sin kreds at virke for sandhed og
19) sml. Ruggiero, Geschichte des europäischen Liberalismus 153 ff.
40) Allerede i »Den sidste svenske Rigsdag« (1845) hævdes denne
opfattelse, men skriftet kan af stilistiske grunde ikke være forfattet
af Monrad, der ogsaa kun betegner sig som udgiver.
21) Fædrelandet 13/3 1840; jfr. Flyvende politiske Blade nr. 1—2.
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ret. “Først naar det politiske liv sprudler frem af tusinde
og atter tusinde smaa ubekendte kilder, først da svulmer
bestræbelserne for den lovbegrundede og lovbegrænsede
frihed op til en mægtig strøm, som intet kan modstaa”.22)
I Sine forelæsninger over Danmarks nyere historie udvik
lede han, at kongelovens forbud mod ændringer maatte be
tyde, at kongen ikke paa egen haand, men vel med folkets
organers besluttende medvirkning, kunde udstede en for
fatning — et lignende standpunkt indtog han i statsraadet
184823) — og gjorde opmærksom paa “den Sandhed”, at
en forandring i forfatningen ikke paa hensigtsmæssig maade kunde komme i stand uden en almindelig folkebevæ
gelse. “Først naar hele Folket, naar alle Samfundsklasser
ere grebne, ere gjennembævede af den store Tanke, først
da er det, at den skabende Folkekraft vaagner, først da er
det, at en fri Forfatning, der maa være hele Folkets Værk,
kan komme istand” . Heri laa imidlertid ikke, at Monrad
ønskede forfatningen bygget paa demokratisk grundlag i
moderne forstand. Den forfatning, hvis tilblivelse han be
nyttede som exempel paa den nysnævnte “sandhed”, og
som i studenternes adresse til Christian VIII ved tronskif
tet opstilledes som forbillede, den norske grundlov, havde
en ret begrænset valgret. Og af den eneste udførlige rede
gørelse af Monrad før 1848 om, hvordan han ønskede den
danske frie forfatning ordnet, fremgaar det klart, hvor li
det demokratisk hans anskuelse om valgretten paa dette
tidspunkt var.
Denne redegørelse, der formede sig som en kritik af en
afhandling af P. A. Tutein i Dansk Ugeskrift, fremkom i
Flyvende politiske Blade nr. 3 (1842) og drejede sig væ
sentlig om sammensætningen af den lovgivende forsam
ling. Monrad er klar over, at den danske forfatning maa
indrettes efter landets særlige forhold,24) og at hovedhjør
nestenen i forfatningen, valgloven, maa respektere folkets
individualitet.25) Han ønsker en valglov, der overdrager
22)
23)
24)
25)

Fædrelandet 1/6 1840.
Statsraadsprotokollen 29/3 og 22/4 1848.
s. 2.
s. 4.
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folkets politiske magt til “Folkets Kjerne, den selvstændige
og intellectuelle Bestanddel af samme”, samlet i een valg
klasse. Denne valgklasse repræsenterer den offentlige me
ning, den bestemmer landets aandelige og materielle ud
vikling, de af den valgte vil derfor bedst kunne varetage
det heles vel og løse de modstridende interessers konflik
ter.26) Der kan næppe være tvivl om, hvilke befolknings
lag Monrad tænkte paa. Han hævder, at census ikke maa
sættes saa højt, at nogle faa rigmænd kommer i besiddelse
af den magt, der burde tilfalde landets oplyste borgere,
men paa den anden side ikke sænkes saa dybt, at den naar
ned i “den raa uoplyste Masse, hvis Liv udelukkende er
offret en Kamp for Livets første Fornødenheder, og hvis
Aand ei faaer Hvile til at beskjæftige sig med Fædrelan
dets Anliggender”. Samtidig erklærer han, at erfaringen
har vist, at den bestaaende stændervalglov er gaaet baade
til den ene og den anden yderlighed. Der har i provinsialstænderne været elementer, der blot har gjort modstand
mod ethvert fremskridt, og paa den anden side har der væ
ret elementer, “der stode paa et saadant Culturtrin, at de
neppe kunne siges at repræsentere Nationens politiske Op
lysning, og der paa Grund af en ringe aandelig Udvikling
havde en saa liden Selvstændighed, at de vare givne til
Priis for tilfældige Indflydelser”. Monrad kan derfor ikke
som Tutein anse det for sikkert, at valgloven bør bibehol
des, selv under forudsætning af et tokammersystem.27) Den
sidste af Monrads to grupper maa utvivlsomt søges blandt
bøndernes deputerede. Af landbefolkningen var iflg. stæn
derforordningerne ikke blot husmændene, men ogsaa de
smaa gaardmænd udelukket fra politisk indflydelse.28)
Monrad ønsker øjensynligt yderligere at beskære gaardmændenes valgret. Dette fremgaar ogsaa af, at hans eneste
valgklasse skal repræsentere den offentlige mening, idet
han i sine forelæsninger over Danmarks nyere historie
identificerer bærerne af den offentlige mening med mid26) s. 5 f.
27) s. 5 ff., 13.
28) Hans Jensen, De danske Stænderforsamlingers Historie I, 262.
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delstanden, d. v. s. den i Danmark endnu forholdsvis svage
borgerstand og navnlig det store flertal af embedsmændene.29) Denne middelstand, “i hvilken Folkefornuften har
sit Organ”, er altsaa for Monrad folkets kærne, det “egent
lige Folk”, til den er det at han ønsker den politiske magt
overdraget. Forsaavidt var han i overensstemmelse med
den retning i vesteuropæisk politik, hvis berømteste sam
tidige talsmand Guizot var,30) men det er karakteristisk,
at det middelstandsbegreb, med hvilket Monrad arbejder,
ved embedsstandens overvægt mere ligner det Hegelske31)
end det liberale vesteuropæiske. Han var imidlertid klar
over, at det “under Tingenes rolige Udvikling” vilde være
yderst vanskeligt at forandre en gældende valgbasis. Han
mente desuden, at stændervalgordningens ulemper vilde
blive mindre, efterhaanden som den politiske oplysning
trængte opad og nedad i folket, og at de for en del kunde
hæves, hvis man anvendte indirekte valg, saaledes at valgmændene traadte sammen f. eks. stiftsvis og valgte de de
puterede uden hensyn til valgklasserne; derved vilde man
ogsaa undgaa en snæver lokal- og interesserepræseritation.32)
De indirekte valg skulde tillige virke som regulator
overfor svingningerne i den offentlige mening, i det til
fælde at man — hvad Monrad af hensyn til statsmaskine
riets enhed og rolige gang foretrak — valgte et eetkammersystem. En regulator er nødvendig baade for at sikre kon
gens og folkets frihed, idet den offentlige mening i over
ensstemmelse med loven for den dialektiske verdensudvik
ling bevæger sig fremad under en frem- og tilbagegang.
Regeringen bør altid være herre over denne bevægelse, og
lovgivningen kan og bør ikke gives til pris for dens ubund
ne herredømme. Som en yderligere regulator kan, ihvertfald i en overgangsperiode, anvendes kongevalg i gradvis
20) sml. Dansk Folkeblad 1/9 1843.
30) sml. Charles-H. Pouthas, Guizot pendant la Restauration.
31) Grundlinien der Philosophie des Rechts § 297 med Zusatz; et
stykke heraf benytter Monrad (D—d) som strøtanke i Dansk Folke
blad 11/8 1843.
32) s. 8 f., 23, 30 f.
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aftagende udstrækning, saaledes at folket langsomt vænnes til at overtage magten. En saadan overgangsperiode
anser Monrad for i og for sig ønskelig, men naturligvis kun
for mulig under rolige forhold. “Man maa overhovedet vel
erindre sig, at et Riges Constitution er afhængig af de Stjer
ner, hvorunder den fødes” .33)
Som den anden mulighed drøfter han tokammersyste
met. I dette findes “regulatoren” i førstekammeret, og an
detkammeret bør derfor vælges ved direkte valg. Første
kammerets medlemmer bør udnævnes af kronen — Mon
rad anser det ikke for hensigtsmæssigt i Danmark at give
nogen sæde i førstekammeret i kraft af stand eller stilling,
og korporationer ønsker han ikke at give valgret, for at
der ikke ved disses sammensætning skal blive taget politi
ske hensyn — for at sikre deres uafhængighed paa livstid
og blandt indehavere af “de mere ansete Stillinger” . For
modentlig tænker han særlig paa embedsstanden. For at
forfatningsmaskineriets enhed under dette system kan op
retholdes, er det nødvendigt, at førstekammerets modstand
under givne omstændigheder kan bøjes. Monrad foreslaar
derfor, at der ikke sættes nogen grænse for dets medlems
tal.3*)
Ved siden af sansen for betydningen af statsmaskineri
ets enhed eller, som han senere kalder det, harmonien mel
lem statsmagterne, træder i denne afhandling hans forstaaelse af værdien af administrationens styrke og relative uaf
hængighed stærkt frem. Han anser det for muligt, at ad
ministrationen vil svækkes for meget ved den lovgivende
forsamlings aarlige indkaldelse og ønsker derfor, ihvertfald i begyndelsen, treaarige35) budgetterminer; ogsaa i
denne henseende fandt han altsaa, at provinsialstænderordningen gik for vidt. Saa sent som 1863 udtalte han, at
det var værd at overveje, om det vedblivende skulde være
nødvendigt at have aarlige rigsdage.36) Kronens veto fore33)
34)
35)
36)

s. 12 ff.
se især s. 24, 39, 43 ff.
ikke toaarige, som Vedel i Tilskueren 1904, 381, anfører.
RR. 1863, 168 f.
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slaar han at gøre suspensivt, for at det kan blive mére brugeligt.37)
I denne skitse af en forfatning, der paa flere punkter
— saaledes etkammersystemet, de treaarige budgettermi
ner, kongens suspensive veto — vistnok har den norske
grundlov til forbillede,38) møder vi første gang hos Monrad
nogle af de almindelige synspunkter, der senere blev be
stemmende for hans holdning: Forfatningen skal afpasses
efter landets forhold; de deputerede skal repræsentere fol
ket, ikke bestemte interesser, og vælgerne bør derfor ikke
deles i klasser; regeringen og den lovgivende forsamling
maa kunne hævde sin uafhængighed af den offentlige me
ning, administrationen maa sikres en vis frihed, og enhed
i forfatningsmaskineriet maa kunne tilvejebringes. Betyd
ningen af dette sidste punkt stod allerede tidligt Monrad
klar,38) maaske under indtryk af den politiske diskussion
i Frankrig, hvor bl. a. Guizot40) havde fremhævet den. Det
specielle middel, som Monrad her anbefalede, pairscupsystemet, der havde vist sin praktiske værdi ved gennem
førelsen af den engelske valgreform 1832, røbede han flere
gange senere forkærlighed for.41)
Det er naturligvis ikke tilladeligt uden videre at slutte
som P. Vedel,42) at de meninger, Monrad havde gjort gæl
dende i Flyvende politiske Blade nr. 3, var ensbetydende
med det forfatningsprogram, med hvilket han 1848 traadte
ind i det politiske liv. Det er ikke udelukket, at han for
inden bl. a. m. h. t. valgretten havde ændret opfattelse.43)
Mellem 1842 og 1848 falder den stærke udvikling og orga37) s. 21 f., 51 ff.; sml. P. Vedel i Tilskueren 1904, 230 f., 381. Vedel
synes ikke at have blik for, hvor begrænset den kreds var, til hvilken
Monrad vilde overdrage den politiske magt.
38) Om en tidligere kritik af stænderforfatningens valgordning,
der har berøringspunkter med Monrads, se Hans Jensen, De danske
Stænderforsamlingers Historie I, 270 f.
3e) se det ovenfor s. 21 nævnte brev til Ørsted.
40) Du gouvernement représentatif et de l’état actuel de la France
1816, sml. hans indledning til Histoire parlementaire de France.
41) se nedenfor s. 41, 46, 152.
42) Tilskueren 1904, 381.
43) sml. s. 35, note 60.
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nisation af bondebevægelsen, som Monrad efter sit senere
udsagn44) frygtede som halvvejs revolutionær. Denne be
vægelse vilde formentlig gøre det umuligt ved en fremtidig
gennemgribende forfatningsændring, der skulde have ud
sigt til at bestaa i længere lid, at undgaa at give gaardmandsklassen som helhed del i den politiske magt. Paa den
anden side vilde gaardmændene, hvis de som det eneste
nye element optoges i Monrads eneste vælgerklasse, let
komme til at dominere aldeles, hvilket fra hans synspunkt
set i ingen henseende var ønskeligt; i hans lovgivende for
samling var det ikke de uformidlede sociale modsætninger,
der skulde komme til orde, men “den politiske Ides nød
vendige Modsætninger”, som skulde brydes og forsones i
den “ene, altomfattende Samfundsaand”.45) Denne vanske
lighed opfattede han klart i april 1848, og søgte da at løse
den ved hjælp af en meget udstrakt valgret,46) men det er
usandsynligt, at han ikke allerede tidligere skulde have
været klar over konsekvensen af den gennem bondebevæ
gelsen skabte nye situation for sit forfatningsprograms ved
kommende.
Herom foreligger der imidlertid intet i Monrads skrif
ter, papirer eller breve. Der er i det hele taget saavidt jeg
kan se ingen spor af, at han mellem 1842 og 1848 har søgt
at bringe sine tanker om en eventuel fri forfatnings op
bygning i fast og praktisk brugbar form. Det er vistnok be
tegnende for hans indstilling, at han, da Krieger i somme
ren 1847 bad om hans mening om dette spørgsmaal, sva
rede, at han i grunden slet ikke havde lyst til at tænke derpaa; for at kunne gøre det med rigtig fornøjelse, maatte
man have hele den udførende og den forberedende magt.47)
Den rent akademiske drøftelse af konstitutionelle proble
mer interesserede ham altsaa i længden ikke. Og Monrad
tabte hurtigt troen paa, at den konstitutionelle bevægelse
indenfor en overskuelig tid skulde føre til et praktisk re44)
48)
48)
4T)

se nedenfor s. 68.
Fædrelandet 13/3 1840.
se nedenfor B, kap. III.
Monrad til Krieger 12/6 1847.
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sultat. Paa sin udenlandsrejse 1842— 43, da han nogle maaneder havde været ude af forbindelse med danske politi
ske forhold, tænkte han paa at søge præstekald, hvis han
ikke kunde blive skoledirektør. “Saaledes som Sagerne ef
ter al Sandsynlighed nu staae hjemme, er der ikke at tænke
paa noget politisk Resultat, og det er i Sandhed tungt at
føre et resultatløst Liv”, skrev han til sin hustru.48) Det
er sikkert ogsaa en af grundene til, at han 1846 søgte til
Vester Ulslev. I et brev til Lehmann derfra49) forklarede
han sin afrejse fra København bl. a. med sin uvillie mod
“et actionsløst Actionssted”. “Vester Ulslev er i den Henseeende aldeles fordringsløst”, tilføjede han. Forlydendet
om rigsstænder i begyndelsen af 1847 og regeringens for
fatningsplaner overhovedet stillede han sig meget skeptisk
til, og da Krieger i marts 184750) opfordrede ham til at be
rede sig paa at behandle det konstitutionelle spørgsmaal i
alle detailler, maatte han svare, at han var fuldstændig
uforberedt; han havde nok haft forskellige sager om for
fatninger, men egentlige studier havde han ikke gjort.61)
I november samme aar syntes han, at der herskede det dy
beste politiske vindstille, og da han efter sit eget udsagn
kun skrev, naar et spørgsmaal var sat i bevægelse, kunde
han i al magelighed læse Kant, Luther, det nye testamente
og landbolitteratur.62) En maaned efter fandt han dog den
europæiske tilstand lovende og var tilfreds med valgene i
Danmark, som viste at den konstitutionelle sag ikke var
i tilbagegang; der herskede ganske vist nogen slaphed,
men et folk maatte ogsaa have lov til at sove. “Jeg har vel
ikke store øjeblikkelige Forventninger”, skrev han 14/12 til
Hother Hage, “men jeg er dog sikker paa, at vi inden et
halvhundrede Aar ville have en Konstitution” . Monrads po
litiske studier og litterære virksomhed i disse aar var der
for i en vis forstand et arbejde paa langt sigt, gennem hvil
ket han klargjorde sig sin stilling til en række problemer
48)
48)
50)
51)
52)

2/2 1843.
12/2 1847.
Tilskueren 1904, 385 f.
Monrad til Krieger udateret, tra april 1847, og 12/6 1847.
Monrad til Krieger 14/11 1847.
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fra kirkepolitiske til finansielle og paa een gang forberedte
sig selv til deltagelse i et politisk reformarbejde og søgte
at paavirke den offentlige mening i konstitutionel-liberal
retning. Endnu i de sidste maaneder af 1847 var han fuldt
optaget af studier i den danske landbolovgivning.53)
Medens det saaledes er umuligt i enkeltheder at skildre
Monrads forfatningsprogram umiddelbart før Christian
VIII.s død, kan man dog ved hjælp af hans brevveksling
med Krieger naa til klarhed over visse hovedlinier i hans
tanker om forfatningsspørgsmaalet paa dette tidspunkt.54)
Det problem, Monrad i disse breve især kredser om, er her
tugdømmernes stilling. I Flyvende politiske Blade nr. 2
havde han i begyndelsen af 1840 udtalt ønsket om en fæl
les lovgivende forsamling for Danmark og hertugdømmer
ne under forudsætning af at Holstens forbindelse med Tysk
land løsnedes. Det var hans tanke, at den konstitutionelle
frihed skulde vise sig stærk nok til at neutralisere de na
tionale modsætninger. “Mægtig er Provinsforskj elligheden,
mægtig er Folkeeiendommelighed, men mægtigere end Alt
er Friheden”, havde han skrevet. Han forlod dog hurtigt
officielt dette standpunkt, efter hans eget senere udsagn
paa grund af den uvillie, forslaget mødte i Holsten,55) og
udviklede det andet program, som allerede var antydet i
den nævnte pjece.56) Allerede ved 28. maj-festen 1840 talte
han for de t r e forenede stænders skattebevillingsret som
“den eneste betingelse, ved hvilken Danmark og Slesvig
atter kan forenes til et virkeligt rige” .57) Hans senere paa
stand om, at dette for hans vedkommende endnu blot var
en ændring af taktik, et forsøg paa ad en omvej, ved be
nyttelse af den slesvigholstenske samhørighedsfølelse, at
53) Monrad til Krieger 14/11 1847.
54) Desværre for historikerne besøgte Krieger Monrad i sommer
ferien 1847 (Monrad til Krieger 21/5 og 23/9 1847; Krieger til Monrad
17/8 1847), og af deres samtaler, der jo utvivlsomt ogsaa har berørt
forfatningsspørgsmaalet, har jeg ikke fundet spor.
55) se hans »Tilbageblik paa egne Ytringer« i Fædrelandet 5/3
1848.
5e) s. 52 f.
57) Fædrelandet 29/5 1840.
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knytte Holsten nærmere til Monarkiet, er i høj grad sand
synlig.58) Troen paa at friheden vilde kunne forsone na
tionalt opgav han tilsyneladende ikke, selv om han natur
ligvis ikke var blind for, at vanskeligheden blev større, jo
mere modsætningen mellem dansk og tysk skærpedes. I
sommeren 1844 angreb han regeringens forslag om stæn
derkomiteer som egnet til yderligere at øge denne modsæt
ning og derigennem at svække statsenheden. Hvis man nu
vilde gennemføre een folkerepræsentation for hele monar
kiet, maatte den, hævdede Monrad, have besluttende myn
dighed, være en lovgivende nationalforsamling. Derved
vilde man paakalde friheden, “den mægtige folkebevægende Kraft, der kunde bringe Hertugdømmernes Beboere til
at glemme nationale Antipathier. Friheden gjør Undervær
ker — Historien vidner derom — en fri Forfatning ene og
ei stænderske Komiteer vilde mægte at gjøre dette Kjæmpespring__ ”59) Hans overbevisning om, at den brede befolk
ning i hertugdømmerne var loyal, har utvivlsomt bestyrket
ham i denne tro. Hans forudsætning har ogsaa været, at
nationalforsamlingen skulde være folkevalgt, ikke delege
ret af stænderforsamlingerne.60) Da det imidlertid ikke
kunde ventes, at den siddende danske regering vilde gaa
med til en fri forfatning, var det eneste middel til at styrke
den gennem nationalitetskampen svækkede statsenhed, der
for øjeblikket kunde komme i betragtning, en omdannelse
af administrationen. Monrad foreslog m. h. t. provinsadmi
nistrationen en tredeling af monarkiet i provinserne Dan58) »idet det derhos blev mig bestandig klarere, at man kun ved
nøie og uopløseligt at knytte Slesvig til det egentlige Danmark kunde
bevæge Holsten til at vende sig mod Nord, og at saaledes et Forslag,
der ved første Øjekast syntes at ville udsondre Holsten, i sit endelige
Resultat kunde meer end noget andet fremme Statsenheden« (Fædre
landet 5/3 1848).
59) 1845 krævede han dog som betingelse for en fri forfatnings
indførelse arvespørgsmaalets ordning; »naar Regjeringen først har
taget en kraftig og bestemt Holdning i Arvespørgsmaalet, saa vil
en fri Forfatning ene formaae at gjøre det kjært for alle Landets
Beboere, at hele Staten bliver sammen« (Dansk Folkeblad 2/5 1845).
60) Dermed er jo intet sagt om udstrækningen af valgretten til
nationalforsamlingen, men øjensynligt maatte Monrad i det nævnte
3*
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mark, Slesvig og Holsten, men — med visse forbehold, som
skal omtales nedenfor — enhed i den øverste administra
tions organisation, først og fremmest sammenslutning af de
to kancellier. Selv efter en saadan administrativ reform
med den deraf følgende ændring i administrationens aand
vilde man imidlertid efter hans mening næppe kunne ska
be enhed i folkerepræsentationen (at Monrad hermed ikke
sigtede til en fri forfatning er indlysende af sammenhæn
gen). Dertil vilde kræves enhed i folket, som maatte til
vejebringes ved en omfattende og gennemgribende reform
virksomhed (f. eks. indførelse af fælles civillovgivning og
proces foruden den paatænkte fælles straffelovgivning),
“thi ved at gjennemløbe Haand i Haand en rask Udvikling
er det, at Statsdelene ville knyttes til hinanden” .6*) 1846,
under bevægelsen i anledning af det aabne brev om arve
følgen, var Monrad ganske vist forberedt paa, at kampen
mod Slesvigholstenismen kunde medføre en tilbagevenden
til den uindskrænkede enevælde, og at dette maaske kunde
faa en heldig virkning paa nationalitetsmodsætningen ved
at tvinge tyske og danske til at forene sig for at opnaa “et
Maal, der hidtil var forfeilet”, d. e. formentlig en fri for
fatning. Men det betød ikke, at han ikke ansaa det for mu
ligt at løse vanskeligheden gennem en fri forfatning straks.
Tværtimod opfordrede han i samme aandedræt regeringen
til at stille sig i spidsen for reformerne og navnlig til at
erklære, at den “alvorligen er betænkt paa Indførelsen af
en fri Forfatning. Friheden er i vore Dage en mægtig Allie
ret; for Tiden kjæmper den ved Slesvigholstenernes Side;
det beror paa Regjeringen, om den i Fremtiden skal kjæmforhold have en tilskyndelse til at revidere sine anskuelser om dette
punkt, forsaavidt han ønskede en forsamling valgt paa samme
grundlag i hele monarkiet, eller i kongeriget og Slesvig. De befolk
ningslag, han i 1842 vilde give magten, var jo i hertugdømmerne
slesvigholstenismens støtter. 1846 udtalte han da ogsaa sin paaskønnelse af »de Bestræbelser, der ere rettede paa en almindelig Udvi
delse af Valgloven«, idet en mere demokratisk valglov vilde styrke
det danske element i Slesvig. (Dansk Folkeblad 4/9 1846).
61) Dansk Folkeblad 7/6, 28/6, 5/7, 16/8, 6/9, 13/9, 11/10 1844. —
P. Vedel kommer (Tilskueren 1904, 236 f.) paa grundlag af de her
nævnte artikler til det resultat, at Monrad allerede paa dette tids-
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pe ved dens Side” .62) Ligesom i 184063) var det først og
fremmest provinsialstænderne, han ansaa for farlige for
statsenheden. Konsekvensen af det aabne brev mente han
i alle tilfælde burde være stænderinstitutionens ophævelse,
enten saa resultatet blev en konstitution eller den rene ab
solutisme.64) Hvilken af disse to muligheder han foretrak,
kan der ikke være tvivl om.
Under dette energiske forsvar for statsenheden betone
de han imidlertid skarpt, at statens uafhængighed, stats
højheden ikke maatte lide noget skaar. Han var klar over,
at en konsekvent gennemførelse af statsenheden i monar
kiet ikke var mulig, saa længe Holsten stod under det tyske
forbund, og at Holstens særlige statsretslige forhold i desto
højere grad kunde blive skæbnesvangert for hele monar
kiet, jo mere gennemført statsenheden var. Derfor tog han,
da han 1844 drøftede spørgsmaalet om en fælles folkerepræsentation, udtrykkeligt det forbehold, at en særlig un
dersøgelse maatte afgøre, hvorvidt Holstens forhold tillod
en saadan, og hans forslag om enhed i den øverste admini
strations organisation havde til forudsætning den øjeblik
kelige tilstand i Tyskland, hvor det efter hans mening ikke
var muligt at se, om udviklingen gik mod statsenhed eller
splittelse. Under disse omstændigheder burde, hævdede
han, monarkiets regering, i hvis foranstaltninger der ifølge
de statsretslige forhold altid maatte være tale om en tvepunkt har indset, at det nationale modsætningsforhold foreløbig
vilde gøre det umuligt at indføre en fri forfatning for hele monar
kiet. Som støtte for sin paastand anfører Vedel i citationstegn en
passus, der begynder: »Men naar Statsenheden saaledes ikke kan
begrundes paa en fælles fri Folkerepræsentation, maa den gennem
føres i Regeringsorganismen osv.« Dette stykke er imidlertid intet
citat, men sammensat af Vedels eget ræsonnement og en sætning fra
Dansk Folkeblad 6/9 1844, s. 103; navnlig maa den indledende be
mærkning om en fælles f r i folkerepræsentation staa for Vedels
egen regning. I virkeligheden kan den paagældende artikel meget vel
opfattes som et indlæg for øjeblikkelig indførelse af en fri forfatning
for hele monarkiet.
•«) Dansk Folkeblad 25/9 1846.
" ) Flyvende politiske Blade nr. 2, 62.
M) Monrad til Krieger 27/2 1847.
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deling, indtage en “provisorisk” holdning. Holstens forbin
delse med det øvrige monarki maatte kunne løsnes,65) naar
forholdene i Tyskland gjorde en indblanding fra forbun
dets side farlig, ja helt ophæves eller blive til en løs union,
hvis Tysklands statsenhed gennemførtes; hvis omvendt det
tyske forbund opløstes — hvad han kun regnede med som
en teoretisk mulighed, — kunde Holsten indlemmes som i
1806.66) 1847, da bl. a. forbundsbeslutningen 17/9 1846 hav
de vist, hvad man formentlig kunde vente sig fra tysk side
i den nærmeste fremtid,67) blev frygten for indblanding
udefra afgørende for Monrads anskuelse om den form, un
der hvilken en fri forfatning burde indføres i det
danske monarki paa dette tidspunkt. Da han i juni
1847 efter opfordring meddelte Krieger nogle af sine tan
ker om dette spørgsmaal, var det en ejderdansk forfatning,
han skitserede: “Jeg helder bestandig mere til den Mening,
at Holsten maa udelukkes af alle de mange Grunde, som
atter og atter ere bievne fremsatte, og navnlig af den, at
vi have Forbundet imod os, at vi om kortere eller længere
Tid ville have en preussisk Storm, at en saadan Forsamling
vilde komme til at staae under Forbundet, der vil kunne
kassere dens Beslutninger for Holstens Vedkommende og
gribe forstyrrende ind i hele dens Virksomhed. Holsten
bringer os paa en skjæv Maade ind i russiske Intriguer og
under Forbundets Magtsprog. — I to Ord: undertryk Sles
vig og giv Holsten fri”. Den lovgivende forsamling skulde
være folkevalgt, ikke blot fordi kun en saadan kunde faa
tilstrækkelig “moralsk Magt”, men ogsaa fordi et delega
tionssystem vilde være uheldigt for den danske minoritet
i Slesvig. Uanset hans nationale sympatiers varme maatte
han jo i statsenhedens interesse ønske, at tyskheden ikke
fik overvægten i hertugdømmets repræsentation. Han anbe65) Som eksempel nævnede han følgende: Hvis hele Tyskland ene
des om at indføre samme mønt, maal og vægt, kunde Holsten med
god grund fordre at blive delagtigt i denne foranstaltning. Derved
vilde dets forbindelse med det øvrige danske monarki ophøre i denne
henseende.
ee) Dansk Folkeblad 28/6 1844, jfr. bl. a. sst. 11/8 1843.
67) sml. Dansk Folkeblad 24/12 1846.
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falede derfor Krieger at benytte en eventuel omdannelse
af valgloven til at styrke det danske element der. Indenfor
det forenede Danmark-Slesvig ventede han at se sit gamle
haab gaa i opfyldelse, at fællesskab i politiske ideer vilde
vise sig stærkere end nationale modsætninger, at danske og
tyske demokrater vilde kæmpe ved hinandens side for de
ogsaa af nationalpolitiske grunde nødvendige reformer.68)
Ved denne tid udarbejdede Schouw paa Kriegers til
skyndelse et udførligt forfatningsforslag, som skulde over
gives til Ørsted. Krieger refererede for Monrad hovedpunk
terne: een lovgivende forsamling for Danmark og Slesvig,
een for Holsten, samt to særting for Danmark og Slesvig;
subsidiært tre særskilte forsamlinger og een almindelig
forsamling for hele monarkiet. I begge tilfælde skulde der
indrømmes de enkelte statsdele “betydelig Selvstændighed,
navnlig i finansiel Henseende” . Monrad fandt disse forslag
“forkastelige”, navnlig det subsidiære. Der kunde efter
hans mening kun være tale om een lovgivende forsamling
for hele monarkiet eller een for Holsten og een for SlesvigDanmark. Hvis man vilde have flere, maatte der være en
ten et førstekammer for hele riget, eller eet for Holsten og
eet for det øvrige. En slesvigsk lovgivende forsamling vilde
bruge hele sin indflydelse til at komme løs fra Danmark
og forene sig med Holsten; i statsenhedens interesse burde
Slesvig kun have en rent provinsiel selvstændighed. I mod
sat fald vilde den rene absolutisme være at foretrække.
“Det kan dog ikke gaae an at give en Mand, der vil skyde
paa os, en skarpladet Pistol, naar han kun har een, der [er]
ladet med løst Krudt. I Guds Navn heller Ludvig XI” . Mon
rad skelnede mellem tre mulige arter af forsamlinger: 1:
En unionel forsamling, der kunde tænkes, selv om Holsten
og Danmark-Slesvig havde hver sin lovgivende forsamling
og var “udorganiserede” som stater; dens saglige omraade
vilde rigtignok blive meget begrænset, da Danmark-Slesvig
ikke engang kunde have fred og krig fælles med Holsten.
68) »Intet uden en Landboreform kan skaffe os et solidt Parti i
Hertugdømmerne«. (Monrad til Krieger 12/6 1847; jfr. Dansk Folke
blad 11/10 1844).
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2: Lovgivende statsforsamlinger, enten en eller to. Den
dansk-slesvigske forsamlings opgave maatte blive at gen
nemføre en fuldstændig ensartet lovgivning i kongeriget og
Slesvig, bl. a. en ny procesordning og kriminalret. 3: Rene
provinsforsamlinger, der ikke skulde være grundlovfæste
de, men ordnes ved lov. De skulde beskæftige sig med
“Veie, Døvstummeinstitutter, Galehospitaler, Arbejdshuse,
maaske Fængsler, Brandassurance etc.” Man kunde maaske give dem petitionsret, men i saa fald maatte regerin
gen ansætte deres præsident.69) Helst burde regeringen in
den forfatningen udstedtes have ophævet toldgrænsen og
indført en brændevinsskat i Slesvig, men det kunde der jo
ikke være tale om.70)
At Monrads forkærlighed for en konstitutionel tvedeling
af monarkiet nu — og formodentlig ogsaa senere — mere
skyldes frygt for en tysk indblanding end erkendelse af, at
et snævert statsligt samliv mellem de to nationaliteter i
længden var umuligt, bliver overvejende sandsynligt, naar
man tager i betragtning, at han 1852, da den tyske enheds
bevægelse syntes knækket og da arvefølgespørgsmaalet var
ordnet, genoptog forslaget om en gennemført helstatlig
enhed under en fri forfatning.71) P. Vedels opfattelse er,
at Monrad, desillusioneret m. h. t. muligheden for de to
nationaliteters samliv under en fælles fri forfatning, “fore
trak Statsenheden for Friheden” i haab om at absolutismen
kun skulde blive et overgangsled.72) Denne opfattelse, som
jo ogsaa gør Monrads senere holdning uforklarlig, er næp
pe rigtig. For Monrad var der paa dette tidspunkt ingen
modsætning mellem statsenhed og frihed. Vedel har ikke
69) »Man maa skjelne mellem Indrømmelser, hvorved et Partis
Magt udvides, og dem, hvorved Ønsker opfyldes, uden at Magten for
øges«, skrev Monrad i denne forbindelse. »Den sidste Slags Indrøm
melser bør altid gjøres, thi derved svækkes Partiet, da de som paa
Grund af dets Ønsker slutte sig til det, løsrives fra det.......den før
ste bør kun da gjøres, naar Partiet ved Indrømmelsen ophører som
Parti«. Det er en vigtig side af motiveringen for Monrads senere re
formpolitik, navnlig i landbospørgsmaalet.
70) Krieger til Monrad juni 1847: Monrad til Krieger 15/6 1847.
71) se s. 60 ff.
7S) Tilskueren 1904, 238, 381 f.
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set, at Monrads udgangspunkt aldrig var monarkiets na
tionale forhold, selv om han naturligvis anerkendte, at
disse skabte store vanskeligheder, men dets statsretlige
forhold, der kunde faa ligesaa skæbnesvangre konsekven
ser for en absolutistisk som for en konstitutionel helstat.
Monrad havde derfor ingen grund til af hensyn til stats
enheden at opgive ønsket om en fri forfatnings øjeblikke
lige indførelse.73)
At Monrad stadig lagde den største vægt paa statsma
skineriets enhed fremgaar af, at han, inden han kendte
Schouws forslag, indskærpede Krieger, at førstekammeret,
hvis han vilde have to kamre, maatte være afhængigt af
det andet (o: som i Norge?74)), subsidiært af kongen (o:
ved hjælp af pairscupsystemet), og under alle omstændig
heder kunne knækkes.75) Til hovedpunkterne i Schouws
forslag om den lovgivende forsamlings76) sammensætning
og rettigheder — eet kammer med direkte valg efter den
gældende valgret men med udvidet valgbarhed “for at
Veien for almindeligere Indsigt kan blive aabnet”77), mini
steransvarlighed, offentlighed, lovgivningsret i forening
med regeringen, fuld skattebevillingsret, ret til at billige
budgettet og revidere statsregnskaberne — havde han iøvrit “intet at bemærke” ; m. h. t. rettighederne fandt han end73) At Monrad 1847 endte i et konstitutionelt ejderprogram, har
Vedel ikke kunnet vide, da han ikke kendte Monrads breve til
Krieger.
74) I flyvende politiske Blade nr. 3 (s. 25) omtaler han ganske vist
den norske ordning som et etkammersystem.
75) jfr. ovenfor s. 30 f.
76) D. v. s. den dansk-slesvigske lovgivende forsamling. Monrad
gik i hvert fald ud fra, at der var tale om denne.
77) Schouws forslag tilsigtede yderligere at forøge embedsstan
dens indflydelse ved at lade universitetet vælge 2 medlemmer, gejst
ligheden 8, højesteret 2, landso verretterne 2, videnskabernes selskab
og den militære højskole hver 1. Monrad afviste dette: »Det fore
kommer mig uheldigt at udvide Universitetets og Geistlighedens
Medlemmer. Høiesteret og Landso verretterne, Videnskabernes Sel
skab og den militære Høiskole gjøre ogsaa bedst i at passe sig selv.
Paa den foreslaaede Maade ville vi faa et forøget Antal af rasende
Slesvig-Holstenere, hvis Stilling vil kunne give deres Ord Vægt«.
(Monrad til Krieger 15/6 1847).

42
og, at man “fik vel ogsaa nøies med mindre” . Det er imidler
tid næppe tilladeligt at drage slutninger heraf m. h. t. Mon
rads egentlige forfatningsprogram og da navnlig ikke m.
h. t. dettes mere eller mindre demokratiske karakter. Kun
et moderat forslag kunde paa dette tidspunkt vente at fin
de regeringens billigelse, den forfatning, det nu var muligt
at opnaa, maatte nødvendigvis blive et kompromis og be
tegnedes af ham selv udtrykkeligt som en “Leilighedskonstitution”. Desuden troede han jo som nævnt ikke synder
ligt paa regeringens konstitutionelle hensigter. Først 1848
skabte den forudsætning, som han havde erklæret nødven
dig for en “hensigtsmæssig” forfatningsændring: en almin
delig folkebevægelse.78)
Umiddelbart efter Christian VIII’s død var Monrad klar
over, at oppositionen maatte lægge en plan og organisere
et parti, og Krieger saa lidt senere i ham den naturlige fø
rer for et saadant, som den eneste mand der kunde holde
sammen paa Clausen-Schouw-Hvidt og den radikalere
kreds om Fædrelandet. Overfor den liberale kritik af re
skriptet 28/1 virkede han til at begynde med afdæmpende,
men tog vistnok ikke noget fast standpunkt til regeringens
forfatningsplaner. “Jeg selv vil see Tiden lidt an, inden
jeg tager nogen endelig Beslutning eller rettere fatter no
gen endelig Mening”, skrev han 29/1 til sin hustru.79) I
dagene omkring 20/1 havde baade Schouw og Krieger ind
trængende bedt ham om at fremsætte en offentlig udtalelse
om forfatningssagen,80) og i slutningen af februar kom i
Fædrelandet hans kritik af reskriptet 28/1 1848, der imid78) Se ovenfor s. 27; Krieger til Monrad juni 1847; Monrad til Krie
ger 12/6, 15/6, 4/12 1847. Det vil ses, at Monrads brevveksling med
Krieger forudsætter, at hans offentlige udtalelser om hertugdømmer
nes stilling under en fri forfatning i det væsentlige har dækket hans
private opfattelse. At hans offentligt fremsatte meninger om en even
tuel fri forfatnings mere eller mindre demokratiske karakter skulde
være paavirket af frygt for censuren, er ikke sandsynligt, naar han
overhovedet ytrer ønske om en konstitution.
78) Tilskueren 1904, 387; Krieger til Monrad februar 1848.
80) Schouw til Monrad 17/1; Krieger til Monrad 21/1 1848.
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lertid ligesaalidt som hans breve fra denne tid indeholder
noget positivt forfatningsprogram. Han paaviste den lovede
forfatningsordnings svagheder baade i almindelig konsti
tutionel henseende og m. h. t. forholdet til hertugdømmer
ne, fremhævede ligesom tidligere den fare for statshøjhe
den, som en gennemført statsenhed vilde medføre, men tog
samtidig det forbehold, at der var “Midler, hvorved [denne
Fare] kunde formindskes”.81) Ogsaa i den følgende tid
holdt han som bekendt døren paa klem for en nærmere
forbindelse mellem Holsten og den øvrige del af monarkiet.
Hans maadeholdne udtalelser paa dette og andre punkter
har bidraget til at skabe den opfattelse hos den gamle re
gering, at han var den “medgørligste” af de liberale fø
rere,82) en opfattelse der i hvert fald til en vis grad maatte
blive bekræftet ved hans optræden som minister.
Indenfor martsministeriet søgte han fra begyndelsen at
fremskynde forfatningssagen.83) I statsraadsmødet 9/6 ved
toges det paa hans forslag at nedsætte en komité til at fast
lægge linierne for den kommende forfatning; komiteen
kom til at bestaa af Bardenfleth, Hvidt og ham selv. I mø
derne 26/6, 7/7 og 12/7 meddelte Bardenfleth og han hoved
punkter af komiteens forslag, og i statsraadet 15/7 kunde
Monrad oplæse en samlet “Oversigt over de Punkter, Committeen angaaende Forfatningsloven var blevet enig om”,
d. v. s. et fuldstændigt grundlovsudkast, i alt væsentligt
overensstemmende med det rettede Monradske udkast, som
findes i Kriegers arkiv. Disse punkter dannede grundlaget
for de senere drøftelser i statsraadet. Allerede Lehmann
81) Det var meget imod Monrads villie, at disse artikler — ved en
fejltagelse af Krieger (Krieger til Monrad februar 1848) — blev un
dertegnet med hans navn. I et brev til grev Knuth 23/2 1848 (arkivet
paa Knuthenborg) beklagede han sig stærkt over Kriegers fejlgreb
og udtalte frygt for, at det vilde ødelægge den stemning, han havde
faaet oparbejdet »i den høiere Embedssphære«, og forhindre hans
valg som repræsentant for gejstligheden i de erfarne mænds for
samling, som han jo havde erklæret det for rigtigt at samarbejde
med. (Recriptet af 28. januar 1848, 31).
82) Neergaard I, 146, 150.
83) Statsraadsprotokollen 27—29/3.
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kaldte Monrad “Grundlovens væsentligste Forfatter”,84) Og
der er ingen grund til at betvivle, at han har øvet en af
gørende indflydelse indenfor forfatningskomiteen. I almin
delighed er det dog næppe muligt at fastslaa, hvilke dele
af dennes forslag der skyldes ham, hvilke Hvidt og Barden
fleth, ligesom en paavirkning fra andre af ministrene al
lerede paa dette stadium jo ikke er udelukket; alle enkelt
hederne i Monrads egenhændige grundlovsudkast (behand
let af P. Munch i Hist. Tidsskr. 8. Rk., IV, tillægshefte, og
Jens Møller sst. 9. Rk., V), der i sin oprindelige form (uden
blyantsrettelserne) maa være ældre end 15/7 og rimeligvis
yngre end 23/6, kan næppe uden videre — som Munch gør
det — identificeres med hans ønsker eller henføres til hans
initiativ, og med vort nuværende ringe kendskab til hans
forfatningsprogram før 1848 kan det ikke engang fastslaas,
om udkastet i hovedtrækkene stemmer med hans tidligere
anskuelser. Alene derfor og som følge af udkastets sand
synlige karakter af et hastigt sammenskrevet og næppe
altfor vel gennemtænkt diskussionsgrundlag, af “materiale
til en forfatning”,85) bør man være varsom med som Munch
at benytte det til vidtgaaende slutninger om Monrads in
denfor ministeriet enestaaende radikalisme.86) Navnlig sy®4) Af Orla Lehmanns Papirer 180 f.
86) Monrad skal have nedskrevet udkastet i løbet af to dage. (T. C.
Dahis dagbog 25/3 1849).
8e) Jens Møller nævner (anf. st. 482 f.) forskellige punkter i Mon
rads udkast, der muligt skyldes Lehmanns indflydelse, deriblandt
paragrafferne om kommunernes selvstyre og næringsfriheden; i be
tragtning af Monrads senere holdning er det sandsynligt, at han
personlig i hvert fald ikke har næret stor interesse for de paagæl
dende bestemmelser. — En margintilføjelse til udkastets finanslov
paragraf, der i hvert fald ikke stemmer med Monrads senere stand
punkt under statsraadsforhandlingerne, skal nedenfor omtales. —
I udkastets bestemmelse om at kongen ikke kan give provisoriske
love ser Munch (anf. st. 174 f.) et vidnesbyrd om, at Monrad har væ
ret »særdeles forsigtig« overfor kongens indflydelse paa lovgivnin
gen, og han tilføjer: »Hans Kolleger har imidlertid fundet dette be
tænkeligt, og disse Ord er overstregede med Blyant«. Forudsat at
bestemmelsen skyldes Monrads initiativ, kan det saa ikke være
Monrad selv, der efter nærmere overvejelse har fundet den uprak
tisk? Man kan i den forbindelse minde om, at en normal rigsdags-
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nes det dog langtfra sikkert, at hensigten med nogle af de
for udkastets karakter mest afgørende bestemmelser har
været saa utvetydigt radikal, som Munch mener. En anden
fortolkning er i hvert fald mulig og, i betragtning af Mon
rads tidligere og senere holdning, sandsynlig. Det gælder
her om at se bort fra en følgende tids erfaringer m. h. t.
virkningen af de paagældende bestemmelser og, saavidt
det er gørligt, at stille sig paa Monrads eget standpunkt.
Kun nogle hovedpunkter skal her omtales, idet Monrads
forhold til den almindelige valgret behandles i en anden
sammenhæng.87)
Som ovenfor nævnt havde Monrad før 1848 af hensyn
til statsmaskineriets enhed foretrukket en etkammerforfat
ning, og i tilfælde af to kamre havde han krævet, at første
kammeret maatte kunne “knækkes” . Under statsraadets
forhandling om valgloven til rigsforsamlingen88) anbefa
lede han straks tokammersystemet; dette forsvarede han
senere med, at to sæt valgkrese vilde give minoriteterne
større mulighed for at blive repræsenteret,89) men hoved
samling iflg. udkastet ikke skulde vare længere end to maaneder.
Bestemmelsen om provisoriske love omtales ikke i komiteens medde
lelser til statsraadet, og der er intet spor af, at Monrad senere har
søgt at faa den indføjet. I statsraadet 2/8 foreslog Lehmann at ind
skyde en §, der hjemlede ministrene ret til udgivelse af reglemen
tariske bestemmelser, og det samlede ministerium beføjelse til at ud
stede provisoriske love, men forslaget blev forkastet, da det var no
get, »som man helst maatte lade uddanne sig selv«. — Udkastets be
stemmelse om at loves autentiske fortolkning sker ved lov er iflg.
Munch (anf. st. 176) indsat af Monrad »til yderligere Sikkerhed mod
Kongemagten«. Den strider jo imidlertid øjensynligt, hvad Munch
ikke gør opmærksom paa, mod udkastets senere bestemmelse om, at
autentisk lovfortolkning ikke kan ske, iflg. Munch ogsaa Monrads
eget forslag (anderledes Jens Møller anf. st. 456), og er da ogsaa
overstreget med blæk; i statsraadsprotokollen findes intet spor af
den. Forbuddet mod autentisk lovfortolkning, der jo nærmest var
rettet mod lovgivningsmagten, ikke mod den udøvende magt, blev
udskudt af statsraadet; af statsraadsprotokollen (21/8) ses ikke med
hvilken motivering.
87) B III.
88) se iøvrigt herom B III.
89) Fædrelandet 24/3 1849.

46
grunden har sikkert været, at en af eet kammer bestaaende
lovgivende forsamling under de herskende forhold maatte
have faaet en saa demokratisk sammensætning, som Mon
rad ikke havde tiltænkt sit etkammer, og som det vilde væ
re vanskeligt at skabe en modvægt imod i selve kammeret.
Monrads motivering i statsraadet var da ogsaa, at første
kammeret skulde virke som regulator, men i overensstem
melse med sin tidligere opfattelse betonede han, at det ikke
maatte benyttes til at “dele magten”. 1842 havde han under
forudsætning af et tokammersystem foretrukket et konge
valgt førstekammer med ubegrænset medlemstal, 1847 hav
de han været inde paa samme tanke, og i marts 1849 er
klærede han, at han i og for sig havde sympati for et kon
gevalgt landsting bestaaende af embedsmænd eller embedsmænd og aristokrater, ogsaa dette i forening med pairscupsystemet, men at han hverken ansaa det for muligt eller
rigtigt i øjeblikket at gennemføre et saadant førstekammer,
som i hvert fald vilde komme til at savne den nødvendige
støtte i den offentlige mening.90) I betragtning af at han
i begyndelsen af april 1848 foreslog kongevalg til rigsfor
samlingen er det ikke usandsynligt, at han endnu paa dette
tidspunkt har tænkt sig et kongevalgt førstekammer i den
lovgivende forsamling. I sommeren 1848 havde han dog i
hvert fald opgivet denne tanke, maaske under indtryk af
den modstand, kongevalgene til rigsforsamlingen havde
vakt.
Den løsning, forfatningskomiteen i statsraadsmødet 26/6
foreslog, og som trods de betænkeligheder flere af statsraadsmedlemmerne gav udtryk for i alt væsentligt overgik
til det endelige grundlovsudkast, var følgende: de to kamre
skulde begge vælges paa grundlag af samme valgret som
rigsforsamlingen, “deputeretkammeret” for 4, “senatet” for
8 aar, saaledes at halvdelen af de valgte afgik hvert 4. aar.
Deputeretkammerets medlemmer skulde vælges i samme
distrikter og paa samme maade som rigsforsamlingens, se
natets derimod amtsvis og uden fremstilling af kandidater.
Kun deputeretkammerets medlemmer skulde have diæter.
90) Fædrelandet 23/3 1849.
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For intet af kamrenes vedkommende skulde der være no
gen valgbarhedscensus, men valgbarhedsalderen skulde for
senatets vedkommende være 35 eller 40 aar, for deputeret
kammerets 25. Dette forslag fremtræder i det væsentlige
som Monrads og Hvidts, idet Bardenfleth paa visse punkter
er blevet overstemt. Bardenfleth erklærede saaledes, at han
vilde foretrække, a t senatets medlemstal blev det halve af
deputeretkammerets (komiteens forslag: 1/3), og a t halv
delen af senatets medlemmer valgtes af kommunalraadene ;
han nærede desuden “nogen tvivl” om, hvorvidt der ikke
burde indføres en valgbarhedscensus.
M. h. t. v a l g r e t t e n til senatet nævnte Monrad, at
komiteen var gaaet ud fra det af statsraadet selv tidligere
opstillede princip, at vælgermyndigheden ikke burde deles
mellem klasser. Da Tscherning og Knuth henstillede, om
ikke senatets medlemmer kunde vælges af kongen blandt
kandidater designerede af deputeretkammeret, og Moltke
mente, at de to kamre maaske dog ikke burde vælges paa
samme grundlag, fremhævede Monrad, at senatet som udgaaet umiddelbart af folket vilde kunne optræde “med
samme berettigelse” som deputeretkammeret. I statsraadsmødet 8/8, hvor Moltke beklagede, at de to ting efter grund
lovsudkastet blev “saa lige” — folketinget burde efter hans
mening nærmest repræsentere “personligheden”, landstin
get “ejendommen” — indvendte Monrad, at en lav [valg
rets?] census til landstinget vilde betyde, at alle bønder
kom med, en høj, at tinget blev “depopulariseret”, d. v. s.
mistede sin tilslutning i den offentlige mening. Ogsaa 1849
fremhævede han den almindelige valgret som et middel til
at styrke tingets position overfor andetkammeret.91) Det
andet motiv, der synes at have spillet en afgørende rolle
for hans stilling, var hensynet til en eventuel konflikt mel
lem kamrene. 1849 forsvarede han den almindelige valgret
til landstinget bl. a. med, at det udelte folk ved en opløs
ning af rigsdagen vilde komme til at afgøre eventuelle
stridsspørgsmaal mellem kamrene, medens forskellig valg
ret til de to ting vilde gøre en løsning af konflikten umuM) Fædrelandet 23—24/3 1849.
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lig.92) Det var derfor ogsaa en selvfølge, at han i statsraadet 31/7 protesterede bestemt mod Lehmanns forslag om
at gøre landstinget uopløseligt. Hans tankegang paa dette
punkt svarer ganske til hans anskuelse før 1848 om forhol
det mellem kamrene og har ikke nogen nødvendig forbin
delse med en mere eller mindre demokratisk sammensæt
ning af disse.
M. h. t. v a 1 g b a r h e d e n til senatet fremhævede Mon
rad i statsraadet 26/6 blandt de konservative garantier de
større valgkredse, der formentlig vilde betyde at kun per
soner som nød “en større og mere udbredt anseelse” kunde
blive valgt. At han ikke omtalte diætløsheden i denne for
bindelse maa skyldes, at dens betydning var selvindlysende.
Paafaldende er det, at bestemmelsen om senatsmedlem
mernes bopæl i valgdistriktet først nævnes i statsraadspro
tokollen 15/7; maaske har den som et nødvendigt supple
ment til diætløsheden fra begyndelsen været blandt valgbarhedsbetingelserne i grundlovskomiteens forslag og er
kun ved et tilfælde ikke nævnt i den summariske oversigt
i statsraadsprotokollen for 26/6; i Monrads udkast findes
den ihvertfald, og der er intet spor af, at han har modsat
sig den. Diætløsheden og bopælsbetingelsen var for alle
uden for København ensbetydende med en faktisk, høj
valgbarhedscensus93) ; at hensigten var, med undgaaelse af
en formel, odiøs census, at sikre de velhavende landboeres,
d. v. s. først og fremmest godsejernes, valg i landdistrik
terne er klart, og det blev ogsaa senere sagt af Monrad.94)
Han havde, som det nedenfor skal omtales,95) vægtige
grunde til at ønske godsejerne draget ind i det nye konsti
tutionelle liv, han betragtede ikke flertallet af dem som ari
stokrater, men som medlemmer af middelstanden, selv om
de naturligvis i forhold til bondevennerne dannede et kon
servativt element,96) og det maatte i alle tilfælde være af
M)
*3)
gaard
M)
9B)
®°)

Fædrelandet 23/3 1849.
Jfr. Balth. Christensens udtalelse i rigsforsamlingen, NeerI, 436.
se s. 168.
B, kapitel III.
Dansk Folkeblad 1/9 1843; Fædrelandet 23/3 1849.
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betydning for den rolige overgang til den ny forfatnings
ordning at sikre et befolkningslag, der havde spillet saa
stor en rolle i stænderne, og som havde repræsentanter i
ministeriet, en rimelig stilling indenfor grundlovens ram
mer. Da bestemmelsen — som man altsaa ikke, hvad Munch
synes tilbøjelig til, bør se som udtryk for nogen vidtgaaende demokratisk tendens :— ikke kunde gennemføres paa
rigsforsamlingen, foreslog Monrad indirekte valg og en
valgbarhedscensus paa 300 rdlr. afgifter, medens han af
viste en indtægtscensus;97) det er saaledes øjensynligt, at
det netop var de store grundejere, han ønskede repræsen
teret i landstinget.
Ogsaa paa et andet hovedpunkt bør man vogte sig for
at overdrive Monrads radikalisme. I Monrads grundlovs
udkast staar i randen ud for finanslovparagraffen: “det
første Kammer kan kun forkaste eller antage Budget
tet (?)”. Alb. Olsen finder heri bevis for at Monrad “da godt
kunde have tænkt sig at give Folketinget en alt overvejen
de Indflydelse paa Budgettets Fastsættelse”." ) Det er næp
pe tilladeligt at slutte dette paa grundlag af det i øjeblik
ket foreliggende materiale. Sætningen er en randnote, som
kan være tilføjet f. eks. under komiteens behandling af ud
kastet, og behøver som nævnt i alle tilfælde ikke at skyldes
Monrads initiativ eller at dække hans opfattelse, selv om
den er nedskrevet af ham. I de statsraadet forelagte ind
stillinger fra grundlovskomiteen findes den ikke,99) og se
nere paa sommeren var Monrad ihvertfald klar over vær
dien af første kammers deltagelse i budgetbehandlingen.
97) Fædrelandet 24/3 og 3/4 1849.
98) Olsen, 20.
99) »Finanslovparagraffen« havde i de statsraadet 15/7 forelagte
punkter følgende form: Over Statens Indtægter og Udgifter vedtages
aarligen ved Lov et Budget for det følgende Aar, der først forelæg
ges 2det Kammer. Enhver Skattelov har saaledes kun Gyldighed for
eet Aar, medmindre anderledes udtrykkeligt bestemmes. Budgettets
Udgiftsbestemmelser ere bindende for Regjeringen og kunne ei over
skrides uden Ansvar. Intet Staten bindende Laan kan gjøres uden
Lov. Hvorledes der skal forholdes med de communale Afgifter, der
dog aldrig kunne paalægges ene af Regjeringen, vil blive bestemt
ved Communalloven.
Povl Bagge
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Da Lehmann i statsraadet 31/7 i forbindelse med sit forslag
om førstekammerets uopløselighed foreslog at overlade
budgetsagen alene til andet kammer, subsidiært, at begge
kamre i tilfælde af uenighed om budgettet skulde træde
sammen for at afgøre uoverensstemmelserne i forening,
protesterede Monrad bestemt. Hvis man tog budgettet fra
første kammer, ophævede man i grunden kammerets hele
betydning og ødelagde dets anseelse, hævdede han; ved en
sammentræden af kamrene vilde andetkammeret være tal
mæssigt overlegent, og hvad der blev vedtaget i et saadant
fællesmøde vilde maaske senere ikke kunne gennemføres
ved lov. Han nærede i øvrigt i modsætning til Lehmann in
gen synderlig frygt for en uløselig konflikt mellem kam
rene om budgettet og fremhævede, at en stor del af dette
var staaende poster. Lehmanns forslag blev forkastet. —
Albert Olsen gør tillige opmærksom paa, at Monrad i 70’erne
havde en helt anden opfattelse af landstingets deltagelse i
finanslovbehandlingen end den der finder udtryk i den
nævnte sætning i hans grundlovsudkast. Det skal nedenfor
vises, at han øjensynligt allerede inden 1864 var klar-over
de uheldige følger, en videre udvikling af finanslovbehand
lingen efter de hidtidige linier kunde faa for ligevægten
mellem forfatningsfaktorerne, og at han reagerede her
overfor baade i sin opfattelse af finanslovens karakter og
i sin anskuelse om landstingets stilling til finanslovbehand
lingen — idet hans opfattelse dog stadig holdt sig indenfor
de ved junigrundlovens finanslovparagraffer skabte ram
mer, som han næppe ønskede ændret.
Et af de mest karakteristiske punkter i grundlovskomi
teens forslag var de saakaldte landboparagraffer, løftepara
graffer om de paa jord hvilende privatafgifters og tiendens
afløsning mod fuld erstatning, om hoveris afløsning samt
— den vigtigste — om fæstes overgang til selveje mod fuld
erstatning til godsejeren.100) Allerede i første halvdel af
10°) §§ 74—76 i den statsraadet 15/7 meddelte oversigt. § 74: En
hver paa Jord hvilende Privatafgift samt Tiende kan fordres afløst
af den bebyrdede Ejer mod fuld Erstatning. En Lov herom skal fore
lægges den første Rigsforsamling (o: rigsdag). § 75: Hoveri eller
Pligtarbejde kan ei betinges for Overladelse af Jord eller Huus til
Brug eller Eie. Det nu bestaaende Hoveri og Pligtarbeide kan saavel
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april havde Monrad under hensyn til gæringen paa landet
erklæret det for nødvendigt, at regeringen “foretog noget
m. h. t. landboforholdene”, og han havde — øjensynligt
for at imødekomme bondevennernes krav, saaledes som de
var formuleret navnlig i Balth. Christensens m. fl. stænderdeputeredes adresse til kongen 17/3 1848101) — foranledi
get, at nogle herhenhørende underordnede punkter blev
taget under overvejelse i statsraadet og delvis gjort til gen
stand for provisorisk lovgivning.102) 16/4 formulerede bondevenneselskabets formand Balth. Christensen, vistnok til
dels i forstaaelse med Monrad, overfor premierministeren
en række krav, som efter hans mening maatte opfyldes, for
at landalmuen kunde “knyttes med Tillid og Kj ærlighed
til det Bestaaende” og roen paa landet sikres. Bl. a. for
langte han, a t alt hoveri skulde afløses og a t der skulde
nedsættes en landbokommission for at undersøge landbo
forholdene og gøre forslag til deres omordning, navnlig
m. h. t. fæstegodsets snarest mulige overgang til arvefæste
eller selvejendom under anerkendelse af fæsterens med
ejendomsret til fæstegodset. M. h. t. det første punkt var
der i statsraadet 22/4 enighed om, at alt hoveri in natura
skulde afløses mod passende vederlag, naar yderen eller
den berettigede forlangte det, og grundlovsforslagets para
graf herom var altsaa i realiteten i overensstemmelse med
statsraadets beslutning. Spørgsmaalet om landbokommis
sionen satte statsraadet derimod i bero. Da grundlovsfor
slagets løfteparagraffer i august kom til behandling i stats
raadet, gjorde Bardenfleth, støttet af Bluhme, Moltke og
i hvert fald i begyndelsen af Knuth, gældende, at alminde
lige løfter om sociale reformer ikke hørte hjemme i grund
loven. Monrad erklærede da, at han i det væsentlige intet
havde imod, at alle bestemmelser om sociale forhold udgik,
af den Berettigede som af den Forpligtede fordres forandret til en
Penge- eller Kornafgift efter en Lov, der vil blive forelagt den første
Rigsforsamling. § 76: Brugere af fæstepligtig Jord kunne fordre den
overdraget til Selveiendom mod fuld Erstatning, der fastsættes ved
uvillige Mænd. De nærmere Bestemmelser ville blive givne ved Lov.
101) Almuevennen 22/3 1848.
102) Sml. Neergaard I, 287.
4*
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men at han dog ansaa det for betænkeligt saaledes at opgive at fastlægge hovedlinierne for den fremtidige ordning
af disse forhold. “Disse spørgsmaal vilde dog uundgaaeligen fremtræde, og det vilde da være uvist, om de til den
tid vilde behandles med det maadehold og den upartisk
hed, som man nu for øjeblikket saa sig i stand til” . Om
landboparagrafferne sagde han, at han især havde ønsket
dem indsat for at gøre en ende paa “de vidtløftige bevæ
gelser m. h. t. landboforholdene”, men at det dog maaske
var urigtigt at knytte saadanne brændende spørgsmaal til
udkastet. Det blev derefter vedtaget at udelade de sidst
nævnte paragraffer.10^)
Landboparagrafferne har utvivlsomt staaet Monrads
hjerte nær, ikke just fordi han nærede socialreformatori
ske tilbøjeligheder, men fordi han ønskede ved indlednin
gen til det fri forfatningsliv at bortrydde en af de vigtigste
anstødsstene for hvad han ansaa for en sund konstitutionel
udvikling, det skarpe modsætningsforhold mellem to be
folkningslag. Men ogsaa den anden grund, han i statsraadet angav for sit ønske om at faa de paagældende para
graffer optaget i grundloven, er vistnok rigtig. Det afgø
rende punkt var her bestemmelsen i § 76 om fuld erstat
ning. Allerede før landboparagrafferne blev drøftet i statsraadet, havde han overfor Moltke erklæret at maatte ud
træde af ministeriet, hvis denne bestemmelse skulde blive
forkastet.104) Efter hans senere holdning i fæstesagen er
der grund til at antage, at den paagældende bestemmelse
var tænkt som et modtræk mod bondevennernes krav om
anerkendelse af fæsternes medejendomsret, som Monrad
vistnok vilde afvise, og i det hele mod deres efter hans op
fattelse overdrevne og uretfærdige fordringer om nedsæt103) Statsraadsprotokollen 13/4, 15/4, 17/4, 22/4, 12/8 og 28/8 1848;
Statsraadets journalsager nr. 42/1848 og 50/1848; Monrad til Balth.
Christensen 22/4 1848. Monrad arbejdede senere underhaanden for at
faa landbospørgsmaalene eller i det mindste en del deraf ordnet paa
selve den grundlovgivende rigsforsamling. (T. C. Dahis dagbog 25/10,
16/11 og 28/11 1848).
104) Monrad til premierministeren 28/7 1848, statsraadets journal
sager nr. 119/1848.
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telse i fæstegodsets overtagelsespris.105) Det var da langt
fra Monrads mening at gaa bondevennernes ærende m. h. t.
landbospørgsmaalene; forsaavidt skriver hans nære ven og
fortrolige Krieger med rette, at det skyldtes en falsk opfat
telse af Monrads stilling, naar godsejerne 1849 modsatte
sig hans valg til formand for landbokommissionen.106)

105) Se bl. a. F. 1850/51, 5181 ff., 5729, 5787 f., 6492, Anhang A, 1032;
F. 1851/52 5759 f.; Neergaard II, 259. At fordringen om anerkendelse
af fæsternes medejendomsret allerede nu for bondevennerne var ens
betydende med et krav om et afslag paa 1/3 i fæstegaardens værdi
ved dens overgang til selvejendom — et afslag som Monrad idetmindste senere fandt urimelig stort — fremgaar bl. a. af den oven
nævnte adresse til kongen 17/3 1848. Det hedder heri, at der bør gøres
skridt til afløsning af alt fæstegods, »hvorved efter vor Formening
den af Deres Majestæts højsalige Fader ved Afløsningen paa de kgl.
Domæner i Naade udtalte Anerkjendelse af Fæsternes Medejendoms
ret i Fæstegodset, efter det samme Forholdstal som der, passende
og retfærdigt kunde lægges til Grund.« Dermed sigtedes øjensynligt
til kgl. resolution 1/7 1846 om bortarvefæstning af fæstegodset paa
domænerne, som ganske vist ikke indrømmede fæsterne nogen med
ejendomsret (se motiveringen i Ny Collegial-Tidende 1846, 523 ff.),
men som Balth. Christensen alligevel straks tog til indtægt for den
i adressen 1848 hævdede opfattelse (stændertidende for Østifterne,
1846, 611; jfr. kommissarius’ afvisning af Christensens paastande
sst. 613). Iflg. denne resolution skulde ejendommen, hvis den ikke
var bortarvefæstet i fæsterens eller hans enkes levetid, kunne er
hverves af en af livsarvingerne for 2/3 af værdien i handel og van
del, og hvis den ved auktion blev afhændet til andre, skulde fæste
rens uforsørgede livsarvinger have V3 af købesummen udbetalt —
som man ser bestemmelser, der blev forbilledlige for senere forslag
om afløsning af det private fæsteforhold.
106) Krieger I, 92.

B. UNDER DEN FRI FORFATNING.
I. MONRAD OG DEN FÆRDIGE JUNIGRUNDLOV.

Da forfatningsarbejdet var afsluttet med rigsforsam
lingens vedtagelse af grundlovsudkastet, nærede Monrad
ikke noget stærkt ønske om at komme til at deltage videre
i det politiske liv. Dette skyldtes ikke skuffelse over de re
sultater der var naaet. Han var, hævdede han, tilfreds med
rigsforsamlingens holdning, som syntes ham naturlig for en
overgang fra absolutismen til livet under en fri forfatning,
han billigede i alt væsentligt de forandringer, som var sket
i martsministeriets grundlovsudkast, og han fandt, at den
politiske udvikling i det hele hidtil var forløbet paa en god
og sund maade. Snarere maa grunden søges i, at hans virk
somhedstrang paa dette tidspunkt var tilfredsstillet af hans
nye gerning som biskop. Han var imidlertid fuldt paa det
rene med, at der med grundloven kun var skabt en basis,
paa hvilken et konstitutionelt liv efterhaanden maatte byg
ges op, og at der derved for ham bød sig en opgave, som
han vel ikke vilde søge, men heller ikke undgaa; og han
var klar over, at det, hvis han paany skulde tage del i det
politiske liv, vilde være hans formaal “at rette og lempe
paa Maskineriets Gang”. “Der skal jo Tid til at faae et Skib
i Gang, det er det man overseer, og saa kommer man til
at opføre disse besynderlige tydske Springdandse”.1) Med
dette rent formelle program, som blev det faste punkt i
hans følgende politiske virksomhed, maatte han stille sig
uden for og over partierne, saaledes at det stod ham frit
for naarsomhelst at lade saglige hensyn vige for de konsti
tutionelle. Da bondevennerne i eftersommeren 1849 tilbød
1) Monrad til Krieger 25/5 1849.
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ham deres støtte, hvis han vilde stille sig til folketinget i
Nykøbing, svarede han, at han nok vilde være rigsdags
mand, men at han ikke vilde give løfter saaledes som bon
devennerne, og altsaa ikke vilde stilles af dem alene, da
han i saa fald vilde blive partimand og ufri. For at stille
sig krævede han en opfordring baade fra bønderne og fra
borgerne i Nykøbing. Rent bortset fra at han i landbospørgsmaalet ikke var enig med bondevennerne, var modsætnin
gen mellem disse og bybefolkningen saa stærk, at Monrads
tilslutning til dem vilde umuliggøre den centrale stilling i
dansk politik, han havde tiltænkt sig selv. Som han skrev
til Tscherning: “Jeg vil gjerne være i en føderativ Forfat
ning med Eder, men jeg vil ikke incorporeres. En Incor
poration vilde tilintetgjøre mig uden at gavne Eder”. Dette
standpunkt støttedes af hans personlige utilbøjelighed til
at binde sig paa forhaand og af et bestemt forfatnings
politisk hensyn: han ønskede at berolige “de kjoleklædtes”
stemning over for valgloven. Skønt prøvevalget i november
gav Monrad overvejende tilslutning fra alle kredse i be
folkningen, var han stadig i tvivl om, hvorvidt det dog maaske ikke var ønskeligt, at han trak sig tilbage, og han er
klærede til Balthasar Christensen, at bondevennerne ved
at opstille en modkandidat vilde forhindre hans valg, da
han under ingen omstændigheder vilde indlade sig i en
valgkamp. Medvirkende til denne beslutning var vistnok
den betragtning, at en embedsmand af sømmelighedshen
syn ikke burde tage imod valg i sin egen embedskreds, naar
stemningen for ham ikke grænsede til enighed. Monrad opnaaede imidlertid den almindelige tilslutning, han kræve
de, og valgtes ved kaaring 4/12.2) Monrads holdning under
forberedelserne til dette valg er i det væsentlige karakteri
stisk for hans stilling til de mere eller mindre faste parti
dannelser paa rigsdagen i de følgende femten aar. Han
samarbejdede med dem og brugte dem, men lod sig aldrig
inkorporere, heller ikke af de nationalliberale.
2) Tschernings efterladte Papirer III, 7 ff.; Mørk Hansen til A. L.
Krogh 7/9 1849; Monrad til Krieger 8/11 1849, til Balth. Christensen
samme dag, til Tscherning 13/1 1850; Af Orla Lehmanns Papirer, 143.
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I den nærmest følgende tid betragtede Monrad endnu
sin politiske virksomhed som noget foreløbigt. April 1851
skrev han til Krieger, at bispegerningen tiltalte ham saa
meget, at han var tilbøjelig til at anse eet aar som maxi
mum for sin aktive politiske tjeneste, to maaneder efter
tænkte han endog paa at nedlægge sit mandat, og i som
meren 1852 lod han sig kun efter gentagne opfordringer
bevæge til at tage mod valg. Den politiske udvikling i de
første aar af 50’eme var ham en dyb skuffelse, de stadig
skarpere modsætninger tog grunden bort under hans arbej
de. Da han i forsommeren 1853 havde besluttet ikke at lade
sig genopstille, motiverede han over for en ven sin bestem
melse med, at hans virksomhed paa den sidste rigsdag
havde været aldeles betydningsløs, og at det samme vilde
blive tilfældet “saalænge national Lidenskab og ministeriel
Halsstarrighed kæmpe med hinanden”. Ørsteds grundlovs
forslag kaldte ham frem paany, men endnu i sommeren
1854, efter afskedigelsen, var han forsaavidt rede til at
trække sig tilbage i anden linie, som han havde planer om
at lade sig vælge ind i landstinget, ganske vist tildels af
hensyn til en eventuel rigsretssag mod ministeriet, men ogsaa fordi han mente, at den roligere virksomhed her vilde
passe bedre for ham som gejstlig og i andre henseender.3)
Da forfatningskampen var afsluttet og muligheden for et
positivt politisk arbejde genoprettet, tænkte han vistnok
ikke længere paa at forlade sin naturlige plads i forreste
række.
Selv i disse første aar, da hans tanker droges i anden
retning, under perioder af mismod og lede ved det parla
mentariske arbejde, tabte han ikke sit politiske hovedformaal af syne. Fra begyndelsen førte han en kamp for rigs
forsamlingens værk, grundloven og valgloven, paa tre fron
ter: direkte i forfatningssagen, indirekte ved forfatnings
værkets underbygning gennem reformlovgivningen, og ikke
mindst ved tillempningen af det konstitutionelle maskineri.
Monrads forsvar for rigsdagens grundlovmæssige rettighe3) Monrad til Krieger 14/4 og 23/6 1851, til H. Hage 1/1 1852, til
M. Hammerich 7/5 1853, til Lehmann 14/8 1854; Neergaard I, 747.
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der og dermed for grundloven efter januarkundgørelsen
er for velkendt til at behøve nærmere omtale, og den side
af Monrads tankegang, som vedrører ordningen af monar
kiets forfatningsforhold, skal efter planen for dette arbejde
i almindelighed ikke behandles her. Nogle træk, som kaster
lys over hans forhold til junigrundloven i de første van
skelige aar af dens bestaaen, fortjener dog at omtales.
Endnu i 1850 synes Monrad at have fastholdt sin oprin
delige tanke, at junigrundloven skulde komme til at gælde
for Danmark-Slesvig, og han forlangte i det første folke
ting, at rigsdagen under sine forhandlinger skulde tage
hensyn til dette forhold.4) I Okt. 1850 erklærede han det
for at være et aldeles frugtesløst arbejde at give en ny
straffelov for Danmark alene, da man maatte ønske og iføl
ge grundloven var berettiget til at kræve en fælles straffe
lovgivning for Danmark og Slesvig.5) Ogsaa senere spillede
hensynet til Slesvig en ikke ringe rolle for hans stilling til
forfatningsspørgsmaalet, bl. a. saaledes at han ønskede at
udskyde afgørelsen indtil daniseringsbestræbelseme i her
tugdømmet havde gjort deres virkning og sikret danskerne
overvægten i Slesvigs særlige repræsentation. Hertil sigter
maaske allerede hans ord til Lehmann i april 1851, at no
tablerne forhaabentlig vilde vrøvle tiden hen og fordre for
andringerne i forfatningen grundlovsmæssigt vedtagne,
saaledes at den “faktiske tilstand” kunde fæstne sig.6) Væ
sentlig bestemmende for hans holdning var dernæst frygten
for grundlovens modstandere og hans ønske om at vinde
dem, selv om det skulde ske med ret betydelige indrøm
melser. Engang i foraaret 1851, rimeligvis ved rigsdagssam
lingens slutning, havde han en samtale med Tillisch, under
hvilken denne vistnok gjorde gældende, hvad han senere
sagde til Krieger, at han ikke kunde garantere en slesvigsk
dansk majoritet i den i notabelprojektet7) omhandlede
landdag, hvis valg til denne blev udskrevet de første to
4)
B)
®)
7)

F. 18501,2227, 2342, 2929.
F. 1850/51, 94.
Monrad til Lehmann 14/4 1851.
Se herom og om notabelforsamlingen Neergaard I, 516 ff.
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aar, at man havde “skyndt sig for meget” i Danmark og
gjorde vel i ikke at holde for mange rigsdagsmøder, inden
slesvigerne kom med. Monrad gjorde ham da opmærksom
paa sidste punktum i grundlovens § 24, ifølge hvilket be
stemmelsen om rigsdagens aarlige sammenkaldelse kunde
ændres ved lov,8) saaledes at man uden grundlovsbrud kun
de indføre toaarige rigsdage og derved opnaa hvad Tillisch
ansaa for ønskeligt m. h. t. Slesvig. Men Monrad mente til
lige, at der her var et middel til at imødekomme junigrund
lovens modstandere. “En saadan Foranstaltning”, skrev
han til Krieger, “har altid forekommet mig som en Ventil,
hvorigjennem den reactionære Luft kunde slippe ud, der
som den skulde ansamle sig i for stor Mængde”. Og han
tilføjede, at hvis det var muligt at finde patriotiske reak
tionære, men dog loyale mænd, kunde det gerne være, at
man skulde arbejde for at faa dem til ministre — men des
værre var jo alle de reaktionære slesvigholstenere.9)
I tiden under og lige efter notabelforsamlingen, faa uger
før ministeriets omdannelse 13. juli, udviklede Monrad
over for Krieger sine tanker om forfatningssagens ordning.
Hovedproblemet var foreløbig for ham maaden, paa hvil
ken den nye forfatning skulde indføres, og det altbeher
skende synspunkt, at grundlovens modstandere ikke i et
indledende retsbrud maatte faa et udgangspunkt for en
konstitutionel omvæltning. “Bevarelse af den legale Form
og saa lempelige Forandringer som muligt, det er Hoved
summen af min Viisdom. Blot ikke Brud paa den legale
Form maatte legalisere formelt Revolutionen. Det vilde
jeg ansee for den største Ulykke” . Det er dette synspunkt,
der senere, efter juliforordningen, som han straks karak
teriserede som grundlovsstridig, gjorde ham til den ufor
sonligste af alle.10) Under de givne omstændigheder vilde
han i og for sig ikke have noget afgørende at indvende mod
8) Dette punktum var vedtaget i statsraadet 9/10 1848, efter at
kongen i statsraadet 4/10 havde ytret ønske om, at rigsdagen kun
skulde sammenkaldes hvert andet aar.
9) Krieger til Monrad 13/5 1851; Monrad til Krieger 1/6 1851.
10) Monrad til Lehmann 14/8 1854; J. A. Hansen: Vor Forfatnings
Historie III, 13.
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en oktrojering af fællesforfatningen; men han kunde ikke
se, hvordan det skulde ske uden at omstyrte grundloven
paa illegal maade og derved “lægge et revolutionært Æg” .
Forbeholdet m. h. t. Slesvig i grundlovens indledning vilde
efter hans mening ikke kunne anvendes paa den totale om
dannelse, som notabelproj ektet vilde medføre, at oktroj ere
i hertugdømmerne og lade rigsdagen vedtage i kongeriget
vilde være uretfærdigt og derfor uklogt. Han ansaa det
derfor for det eneste mulige retlige udgangspunkt at holde
paa det formelt retligt bestaaende saavel i Danmark som
i hertugdømmerne, d. v. s. henholdsvis rigsdagen og stæn
derne. Der burde skabes en grundlovgivende forsamling
for Danmark-Slesvig og een for Holsten, og planen til en
saadan burde forelægges stænder og rigsdag til henholds
vis overvejelse og vedtagelse som en grundlovsændring.
“Imidlertid regjerer Tillisch i Slesvig, og der vindes et Par
Aar. Saa kunne vi altid begynde at tale om, hvorledes
Grundloven bør være” . Stor vægt tillagde han ogsaa det
synspunkt, at udsigten til en grundlovsrevision vilde bero
lige forfatningens fjender, men det var hans haab, at man
ikke skulde behøve at gøre dem for store indrømmelser,
“løvrigt mener jeg at vi bør holde paa Grundloven” var
hans præterea censeo. — Gennem Krieger opfordrede Mon
rad indtrængende Hall til at indtræde i regeringen, hvis
det skulde blive ham tilbudt ved den forestaaende rekon
struktion. “Vi maa altid have nogle af vore Venner i Mi
nisteriet. Spiser Rusland et Par “Martsministre”, saa maa
vi strax stille et Par andre” . Men samtidig burde man efter
Monrads mening arbejde paa at vinde Bardenfleth og Ge
neral Hansen i stedet for at søge at fjerne dem, og af hen
syn til den større sag opsætte de andre (d. v. s. de indre)
reformer et par aar.11) Det var hans gamle krav om maadehold i det mindre væsentlige for at redde det væsent
lige,12) som situationen nu gjorde dobbelt berettiget. I fol
ketinget samme efteraar fremhævede han, at ordningen af
Monarkiets forfatningsforhold nødvendiggjorde en ænX1) Monrad til Krieger 23/6 og 4—5/7 1851.
12) Neergaard I, 638.
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dring af grundloven, men at denne kun burde ske paa
grundlovsmæssig maade, og at enhver ændring, der ikke
var foraarsaget af ordningen af monarkiets forhold, “i d e t
m i n d s t e f o r t i d e n ” var langt borte fra hans og hans
venners tanker.^)
At Monrad efter januarkundgørelsen14) opgav sin hen
holdende politik i forfatningssagen og, samtidig med at han
aftvang Bluhme et løfte om ikke at foretage nogen grund
lovsforandring paa anden maade end efter reglerne i
grundlovens § 100, krævede fællesforfatningsloven forelagt
rigsdagen allerede i indeværende samling, skyldtes vistnok
bl. a., at kundgørelsen var et faktisk grundlovsbrud, selv
om den af Monrad og de nationalliberale ikke officielt anerkendtes som saadant. “Det revolutionære æg” var lagt, og
det gjaldt derfor om hurtigst muligt at redde hvad reddes
kunde af den legale form. Efter sin overgang til helstats
politikken samlede han iøvrigt sine bestræbelser om at gøre
centralmagten saa stærk som mulig i den kommende for
fatning for hele monarkiet — den i januarkundgørelsen
forudsatte ordning kritiserede han ligesom senere oktober
forfatningen paa grund af dens føderative karakter.1^) 11.
Maj 1852, tre dage efter underskrivelsen af Londontrakta
ten, opridsede han i et brev til Krieger hovedlinierne i den
kommende forfatningsordning, saaledes som den efter hans
mening burde være. Fællesforsamlingen (rigsdagen) skul
de være “stærk og mægtig” i forhold til provinsforsamlin
gerne (landdagene). Hvis skattebevillingsretten skulde ind
skrænkes ved hjælp af et normalbudget, burde denne ind
skrænkning ske for landdagenes, ikke for rigsdagens ved
kommende, og under alle omstændigheder maatte landda
gene ikke faa større rettigheder end rigsdagen. Kompeten
cestrid mellem rigsdag og landdage skulde afgøres ved
rigslov. Landdagene skulde kun have suspensivt veto; hvis

13) F. 1851/52, 1246 ff.
14) Om hans stilling til denne henvises iøvrigt til Neergaard I,
670 ff.
15) F. 1851/52, 5193 ff. F. 21/9 1855, 668 ff.
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en af regeringen to gange for en landdag forelagt lov16)
to gange blev enten forkastet eller ændret saaledes, at re
geringen ikke kunde gaa ind paa den, skulde et saadant
forslag kunne blive til lov ved rigslov.
Det kan efter min mening ikke vel tænkes, at Monrad
i den grad fuldstændigt vilde prisgive Danmarks konstitu
tionelle selvstændighed, medmindre han gik ud fra den for
udsætning, at fællesforfatningens bestemmelser om rigs
myndighederne i det væsentlige skulde faa junigrundlo
vens liberale karakter, at altsaa — groft sagt — junigrund
loven skulde udvides til at gælde for hele monarkiet og
saaledes spørgsmaalet om den konstitutionelle friheds be
varelse løses i det væsentlige gennem fællesforfatningen.
Han ansaa det dog for en selvfølge, at der maatte “tages
reservationer” m. t. h. Holsten, men omtaler ikke hvilke;
rimeligvis tænkte han paa Holstens stilling til det tyske for
bund. Lige efter notabelforsamlingen skrev han til Krieger,
at de danske notabler ikke burde have stillet sig saa fjendt
ligt over for helstaten, men erklæret sig villige til at gaa
ind paa en fuldstændig gennemførelse af denne under for
udsætning af a t Holsten enten udsondredes af det tyske
forbund eller dets stilling skarpt begrænsedes (d. v. s. vel
paa lignende maade, som det skete ved oktoberforfatnin
gens § 23), og a t holstenerne selv og stormagterne ønskede
det. Det danske standpunkt vilde derefter have været: krav
om Slesvigs nøje forbindelse med Danmark og villighed til
at optage Holsten i denne; holstenerne maatte saa have ta
get ansvaret for en forkastelse.17) I betragtning af Monrads
tidligere standpunkt18) forekommer det paa ingen maade
afgjort, at dette tænkte tilbud var ment alene som taktik,
beregnet paa at fremkalde et afslag. — Om han var villig
til at gøre indrømmelser over for grundlovens modstandere
m. h. t. enkeltheder i den nye forfatning, kan ikke ses. At
han tænkte sig fællesforsamlingen fremgaaet af folkevalg,
18) Meningen maa være: lov angaaende et for vedkommende
landsdel særligt anliggende.
17) Monrad til Krieger 4—5/7 1851.
18) Se ovenfor s. 34 ff.
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kan vistnok sluttes af det paagældende brevs indledning,
og dette stemmer med, at han i efteraaret 1853 som betin
gelse for grundlovsindskrænkningen krævede to tredjedele
af kongerigets andel af rigsraadet valgt efter de for val
gene til folketinget og en tredjedel efter de for valgene til
landstinget gældende regler om valgret og valgbarhed;19)
men videregaaende slutninger m. h. t. hans mening om
fællesforfatningens mere eller mindre liberale karakter til
lader brevet ikke.20)
Ved folketingets behandling af Ørsteds grundlovsforslag
var Monrad hovedtalsmanden for centralisationstendenser
ne, samtidig med at han hævdede, at der ikke maatte fore
tages andre ændringer i grundloven end fællesforfatningen
nødvendiggjorde,21) og at rigsdagen forud maatte kende
denne.22) Hans forkærlighed for centralisationen kom
navnlig frem i de ændringsforslag, han sammen med Bregendahl, H. Hage, Rosenørn og Rothe stillede til regerings
udkastets § 15, som opregnede kongerigets særlige anlig19) F. 1853/54, 2235 ff. Efter i det nævnte brev at have omtalt
Tschernings planer om en føderativ forfatning (Neergaard I, 656 ff.)
fortsætter han: »Jeg anseer naturligviis Delegationstheorien for gal
og desværre ogsaa for farlig, da den stemmer med hvad Regjeringen
paatænker«.
20) I det nævnte brev gennemgaar han først rigsforfatningen, der
efter ordningen af Sies vigs særlige repræsentation og skriver saa:
»Naar Forfatningen bygger paa dette Grundlag, saa maa man iøvrigt lave den som man vil for mig, af Marmor, Leer, brændt Steen,
eller raa Steen«. Jeg er meget i tvivl om, hvordan disse ord skal for
staas og er ikke engang vis paa, at de sigter til forfatningen som
helhed og ikke blot til den slesvigske særordning. Er det første til
fældet, antyder Monrad da hermed sin villighed til indrømmelser,
f. eks. m. h. t. valgretten? (jfr. Tschernings opfattelse af de national
liberales politik, Neergaard I, 658, 847). — Da regeringen ikke bestod
af »ærlige Heelstatsmænd«, mente han, at man gennem Tillisch
skulde søge at vinde kongen for planen, og navnlig for den del af
den, som vedrørte Slesvigs særlige repræsentation.
21) Han erklærede saaledes, at han i og for sig var villig til at
stemme for regeringens forslag om toaarige rigsdage, men han
fandt, at spørgsmaalet ikke stod i nødvendig forbindelse med fælles
forfatningen og at det derfor burde holdes uden for denne forhand
ling (F. 1853/54, 2714 ff.).
22) F. 1853/54, 181 ff.
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gender.25) I sin motivering fremhævede han, at der kunde
komme tider, hvor den folkelige indflydelse blev “meget
stærk over for regeringsmagten”, hvis de enkelte landsdele
fik en selvstændig lovgivende virksomhed. Den enkelte
landsdel maatte kunne udvikle sig frit paa samme maade
som et amt og et sogn, altsaa under rent kommunale for
mer, men det vilde være urigtigt at binde fællesregeringens
myndighed paa halvvejen. Den maatte kunne finde daleren
i mandens lomme og manden selv. Bondevennerne saa i
Monrads holdning ikke alene et forsøg paa at udvikle fæl
lesstatens magt saa meget som muligt, men ogsaa udtryk
for frygt for, at alt hvad der kunde “komme til at staa den
bureaukratiske overmagt imod” skulde blive bibeholdt i
grundloven.24) Øjensynligt var det en helstatsforfatning af
samme stærkt centraliserede karakter som den, han i 1852
skitserede, der endnu i det væsentlige stod for ham som
maalet.
Samtidig afviste han forsøg paa allerede nu at ind
skrænke rigsdagens aktuelle kompetence under henvisning
til januarkundgørelsen eller den kommende fællesforfat
ning. Da krigsminister Hansen i november 1853 i folketin
get udtalte, at det ikke kunde være belejligt nu at forelæg
ge en ny arméplan for den danske rigsdag, da denne ikke
længere var kompetent til at tage beslutning om et af
monarkiets vigtigste anliggender, indrømmede Monrad, at
det vel ikke vilde være bekvemt, men benægtede bestemt,
at det skulde være umuligt. Et hvilketsomhelst lovforslag
vilde under den nærværende tilstand kunne fremmes. Hvis
en lov om et “fællesanliggende” blev vedtaget i rigsdagen,
og ministrene for hertugdømmerne gav deres samtykke,
burde den efter hans opfattelse udkomme.25)
Juliforordningen afbrød brat den her antydede udvik
lingsfase i Monrads stilling til spørgsmaalet om monarkiets
forfatningsordning, som vi — med alt forbehold m. h. t.
enkeltheder — tør betegne som hans bestræbelse for at red23) F. 1853/54, 2235 ff., 2818 ff.; jfr. Neergaard I, 859.
24) F. 1853/54, 2730, 2747, 2842 f.
25) F. 1853/54, 859 f., 1747, 1755.
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de junigrundloven over i fællesforfatningen. Dens bag
grund er formentlig hans sympati for den stærke statsmagt,
frygt for separatistiske tendenser indenfor hertugdømmer
nes særlige forsamlinger og haabet om at bortlede inter
essen fra nationalitetskampen ved at give hele monarkiets
befolkning lejlighed til i fællesskab at bruge en udstrakt
politisk frihed26) — det sidste et karakteristisk vidnesbyrd
paa een gang om hans undervurdering af de nationale mod
sætningers styrke og hans tro paa den konstitutionelle fri
heds vidunderlige virkninger, og derfor et vigtigt bidrag
til vor forstaaelse af Monrads forhold til grundloven. Da
Monrad som gammel mand saa tilbage paa forfatnings
udviklingen i disse aar, erkendte han sit fejlsyn og ind
rømmede, at Ørsteds raadgivende fællesforsamling i og for
sig havde været den rigtigste løsning, hvis det havde været
politisk muligt efter grundlovens givelse at indskrænke det
danske folks indflydelse paa fællesanliggenderne til en
blot raadgivende, men dette ansaa han rigtignok for ude
lukket.27) — Efter den konstitutionelle helstatsforfatnings
udstedelse udviklede Monrads anskuelse om monarkiets
forfatningsordning sig tilsyneladende tildels efter andre,
endnu utilstrækkeligt oplyste linier; saavidt det nu kan
ses, fik den ikke længere umiddelbar betydning for hans
stilling til junigrundloven, og en skildring af den falder
derfor uden for denne afhandlings rammer. —
Under forfatningens revision 1864— 65 arbejdede Mon
rad ikke for den uændrede junigrundlovs ikrafttræden
for alle kongerigets anliggender. Om han paa noget tids
punkt af forfatningsforhandlingerne har ønsket den, tviv
ler jeg paa, og det er sikkert, at han ikke gjorde det ved
deres afslutning. 15/10 1865 skrev han til H. R. Carlsen, at
han vilde komme i en aldeles skæv stilling, hvis resultatet
af et ministerskifte blev den uforandrede grundlov af 1849.
I hvert fald ansaa han det fra begyndelsen for umuligt at
26) Jfr. ovenfor s. 34 ff.
27) Deltagelse, 36 ff. Alligevel syslede han i slutningen af 50’erne
og begyndelsen af 60’erne gentagne gange med tanken om ved en
revision af fællesforfatningen at gøre rigsraadet raadgivende. (Se
bl. a. Neergaard II, 228; Krieger I, 247; II, 190, 197).
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gennemføre dette bondevennernes oprindelige program og
virkede for en deling af valgretten til landstinget halvt mel
lem junigrundlovens og rigsraadets vælgere; han frygtede
for, at man, hvis man ikke i tide samlede sig om et saadant
mæglingsforslag, skulde havne i rigsraadets landsting,
“maaskee i Absolutismen”. I ø v r i g t krævede han paa alle
væsentlige punkter junigrundloven opretholdt. Hans skif
tende holdning under forhandlingerne var bestemt af øn
sket om med dette udgangspunkt og under hensyn til den
kommende politiske udvikling at naa et resultat, som den
overvejende del af folket kunde samle sig om, efterhaanden ogsaa af frygten for, at de endeløse forhandlinger skul
de avle lede ved hele det konstitutionelle liv. Han ansaa,
som han udtrykte sig, hverken en forfatning paatvungen
af bondevennerne eller en forfatning paatvungen disse for
ønskelig. En tid haabede han vistnok paa en udsoning mel
lem de nationalliberale og bondevennerne, hans mæglings
politik medførte at han, som han senere skrev, paa en
maade kom til at “staa Fadder til” overenskomsten mellem
grev Frijs og J. A. Hansen, der af grunde, som nedenfor
skal omtales, “i høj Grad tiltalte ham”. Alligevel frygtede
han for, at den enighed i folket, som havde været hans hovedformaal under forfatningsforhandlingen, ikke skulde
naas, og det var med mørke anelser om kommende politi
ske kampe, at han kort efter rigsraadets slutning for en
aarrække tog afsked med aktiv politisk virksomhed.28)
Siden 1849 havde Monrad da paa alle de afgørende tids
punkter i den danske forfatnings historie kæmpet i forre
ste linie for bevarelsen af den konstitutionelle frihed i den
form — 1864— 65: i det væsentlige i den form — i hvilken
den var garanteret i den grundlovgivende rigsforsamlings
værk; det er i det foregaaende vist, at han til tider havde
været forberedt paa at maatte opgive visse dele af dette,
men der foreligger mig bekendt ikke nogen udtalelse af
Monrad før 1863, der udtrykker ø n s k e t om at ændre en
28) Neergaard II, især 1623, 1664, 1685, 1774 f.; af J. A. Hansens
efterl. Papirer, 150 f.; Krieger III, 248, 251; Sofus Høgsbro: Brevveks
ling og Dagbøger I, 175 ff., 302 ff. Deltagelse, 239 f.; Monrad til H. R.
Carlsen 15/12 1864, 15/10 1865 og udateret fra sommeren 1865.
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tøddel deri.29) Tværtimod accepterede han det idetmindste
udadtil som en urokkelig helhed, ligesom i frygt for at hele
bygningen skulde vakle, hvis en af stenene blev taget bort.
Det er dette forhold, som gør det berettiget at behandle
Monrads konstitutionelle opfattelse efter 1849 som en en
hed. Karakteristisk i saa henseende er hans stilling til løfte
paragrafferne; de burde, hævdede han, hvile paa rigsda
gens og regeringens samvittighed som noget der skulde og
maatte opfyldes, for at grundloven i sandhed kunde siges
at træde ud i livet. Navnlig gjaldt det om § 80, som han
selv forgæves søgte at virkeliggøre. I denne forbindelse sag
de han engang, at hvis man vilde opgive en enkelt para
graf af grundloven, vilde han “aldeles mangle fodfæste”
for en videre deltagelse i det politiske liv, thi hvis een para
graf svækkedes, fordi man mente at kunne tage sig den
let, saa svækkedes ogsaa en hel del andre.30) Og mellem
de store forfatningskampe, i det daglige politiske arbejde,
førte han en uafbrudt kamp for at støtte og styrke grund
lovsværket, en kamp, som hidtil har været lidet paaagtet,
men som derfor ikke er mindre betydningsfuld.
“Naar man vil bedømme en Mands politiske Liv, saa
maa man være istand til at sætte sig ind i hans ledende
Tanke”, skrev Monrad 1870.31) Den ledende tanke i Mon
rads indrepolitiske virksomhed i tiden mellem krigene er
forsvaret for og underbygningen af forfatningsværket fra
1849, og hans storhed fremtræder ikke mindst gennem den
sejghed og konsekvens, hvormed han fastholdt dette hovedformaal under de skiftende politiske situationer. Selv ube
tydelige sager kunde føjes ind i denne sammenhæng og
ses fra dette synspunkt. En række vidnesbyrd herom vil
blive fremdraget i det følgende. Nogle karakteristiske træk
i Monrads indrepolitiske virksomhed har nær forbindelse
med denne hans centrale politiske ide. Det gælder hans
ønske om at opnaa de flest mulige praktiske resultater af
rigsdagens arbejde, som atter gjorde ham til opportunist
29) Her bortses naturligvis fra de ændringer, som var en nød
vendig følge af helstatsforfatningens udstedelse.
30) F. 1856/57, 428; F. 1858, 752, 854, 1666.
31) Politiske Afhandlinger, III, 15.
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og gang paa gang lod ham spille mæglerens rolle. Saa pa
radoksalt det lyder: han blev opportunist ikke paa trods
af, men for en væsentlig del netop paa grund af, at hans
politiske virksomhed i saa høj grad var bestemt af en ide.
Det var hans stadig udtalte frygt, at forfatningen skulde
undergraves, hvis den ikke blev “brugt”, saaledes at der
kom resultater af det politiske arbejde. For at opnaa dette
formaal var han som oftest villig til at ofre sit eget sag
lige standpunkt. Paa den anden rigsdag udtrykte han dette
i tilspidset form: “Naar der er et spørgsmaal, hvorom me
ningerne kunde være delte, saa anser jeg det for rettest, at
man slutter sig til den mening, hvorved lovudkastet kan
blive til lov; under en forfatning, hvor den lovgivende magt
er delt mellem flere, der vilde resultatet af, at enhver af
de lovgivende magter og regeringen ensidig holder paa sin
bestemte mening, blive, at der ikke kan komme love til
veje.”32) Han fattede ikke, at man kunde fastholde en me
ning, naar den ikke kunde sættes igennem, og at man ikke
nøjedes med “det Mindre, naar man ikke kunde faa det
Mere” . Han blev derfor det jævne fremskridts mand.33)
Og naar han ofte indskærpede, at der maatte være konti
nuitet i den politiske udvikling, ikke alene under den fri for
fatning, men ogsaa saaledes at rigsdag og regering under
deres virksomhed saa vidt det lod sig forene med hensynet
til grundloven byggede paa og sluttede sig til, hvad der
var begyndt i enevældens tid, var hans hensigt utvivlsomt
ikke mindst, at det unge konstitutionelle liv skulde styrkes
ved at føjes organisk ind i den historiske sammenhæng.
Sine egne lovforslag og administrative foranstaltninger for
svarede han jævnlig med henvisning til fortilfælde fra ti
den før grundlovens givelse.34)
32) F. 1850/51, 2956.
33) Sml. Fred. Nørgaard, D. G. Monrad, 95 f.
34) Se bl. a. F. 1850 I, 4937; F. 1850/51, 6338 ff.; F. 1855/56, 2522;
F. 1856/57, 692 f.; F. 1857, 2575; F. 1858, 1931 f.; F. 1859/60, 2848;
F. 1860/61, 196, 645, 648; L. 1860/61, 273 ff, 1621, 1741 ff.; Politiske
Breve, nr. 1—4, 4; Den stille Magt, 38; jfr. hans tilslutning til et evo
lutionistisk standpunkt mod Brandes’ uhistoriske individualisme i
Den frie Tanke og Dr. Brandes’ Forelæsninger, 24.
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Med rette fremhæver Neergaard33) i sin skildring af
Monrads ministergerning 1860— 61, at “han saa sin Reform
politiks væsentligste Betydning netop deri, at den skulde
bidrage til at stifte Fred baade politisk og socialt og der
ved bedre end alt andet underbygge den Forfatning, som
han betragtede det som sin særlige Opgave at værne om” .
I virkeligheden var dette synspunkt gennem hele Monrads
rigsdagsvirksomhed efter hans egne udsagn af afgørende
betydning for hans stilling til de store reformsager, som
berørte forholdet mellem by og land og mellem godsejere
og bønder. Først og fremmest gjaldt det om hans stilling
til fæstesagen.
Monrad havde ikke sluttet sig til bondevenneselskabet
— han erklærede senere, at det bl. a. var af frygt for, at
bevægelsen skulde frigøre revolutionære kræfter, der “bort
skyllede rettens og retfærdighedens grænse”36) — men
landboforholdene havde hans levende interesse, og det hav
de været hans tanke, at de herhen hørende problemers løs
ning skulde sikres gennem grundloven.37) Gennem hele
hans rigsdagsvirksomhed var fæstesagens ordning et af
hans kæreste ønsker. Allerede i den andén rigsdagssamling
forelagde han et fæstelovsforslag, som byggede paa tvangs
afløsningsprincippet. I sin motivering betonede han, at al
menvellet krævede spørgsmaalets løsning, og at en saadan
ikke var tænkelig, hvis den skulde overlades alene til den
frie overenskomst mellem parterne. Han fremhævede, at
det var ønskeligt nu omsider at faa ende paa kampen og
hæve spændingen i forhold, hvor der burde herske tillid
og velvillie. “Jeg tror ogsaa”, fortsatte han, “at dette spørgsmaals løsning staar i nær forbindelse med det ønskelige i,
at vor konstitutionelle forfatning kan komme til at virke
heldbringende i enhver retning----Jeg tror, at vi alle vil
indrømme, at det er af stor vigtighed, at der i samfundet
udvikler sig store bevarende kræfter, kræfter, der i deres
anvendelse gaar ud paa, at alt kan udvikle sig jævnt og
35) II, 816.
3«) F. 1850/51, 6338.
37) Se ovenfor s. 50 ff.
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roligt, og at de farlige spring frem og tilbage kan undgaas”.
Enevældens bevarende kræfter havde ved modsætnings
forholdet til de andre klasser tabt disses tillid, mente han.
“Jeg tror at denne absolutismens bevarende kræfters sær
egne stilling er en af de store ulemper, som er forbundet
med overgangen fra absolutismen til den friere forfatning,
og jeg tror, at det er et af vore store politiske hovedformaal
at frigøre os for de hindringer, som stiller sig i vejen for
disse bærende kræfters rigtige udvikling, saaledes at de
kommer til at indtage den plads i samfundet, der tilkom
mer dem. Vi har gjort et stort skridt fremad i saa hense
ende med loven om det privilegerede hartkorns afløsning,
men jeg tror ikke, at det er tilstrækkeligt. Kampen lammer
endnu mange af samfundets gode kræfter og leder andre
hen i en skæv retning. Jeg tror, at der er grund til at fryg
te for, at udviklingen ikke vil gaa jævnt og naturligt for
sig, dersom forholdene længe skulde vedblive i deres nu
værende skikkelse. Navnlig vil godsejeren ikke komme til
at indtage den politiske stilling han bør have. Ja, jeg fryg
ter ikke for her at udtale det, jeg anser det først da for
sikkert, at forfatningen i enhver henseende vil virke be
tryggende, naar saavel her i tinget som paa det andet sted
mange af godsejerklassen er tilstede, valgte, i k k e af de
res standsfæller, thi derved vil de synke ned til at være
deres stands repræsentanter, men valgt af selve folket” .
Dette maal vilde efter Monrads mening ikke kunne naas,
før kampen om fæsteforholdets ordning var forbi. Og han
udtalte som sit haab, at de store bevarende kræfter vilde
være levende og stærke, naar de politiske storme paany
gik hen over Europa. “Den store bevarende kraft, det er
den store selvejer, som vi nu kalder godsejer, og den lille
selvejer, som vi nu kalder bonde”.38)
Hovedsynspunktet — som endogsaa m. h. t. slagordene
til en vis grad foregreb oktoberforeningstanken — at for
soning mellem bønder og godsejere var den nødvendige
forudsætning for at forfatningen kunde betrygges, at grund
loven kunde “slaa rod” og godsejerne indtage deres naturJ) F. 1850/51, 6338 ff.
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lige plads i det politiske liv, fremhævede Monrad siden be
standig som afgørende for sin stilling til fæstesagen — hvil
ket ikke udelukker, at han i og for sig ansaa selvejendom
for et gode. Hans skiftende saglige standpunkter under
denne sags behandling kan forstaas som væsentlig bestemt
af hans ønske om ved sin mægling at muliggøre en løsning,
der kunde gennemføres.39)
Den mindre betydningsfulde modsætning mellem køb
stad og land var det Monrads tanke at udjævne ad to veje:
gennem en næringslovgivning med imødekommenhed over
for købstædernes ønsker — se herom afsnittet Staten og
det økonomiske liv — og ved at tvinge de to parter til sam
arbejde paa det kommunale omraade. Allerede 1851 anbe
falede han at gøre amtsraadet til en fælles autoritet for
købstad og land,40) og under behandlingen af indenrigs
ministerens forslag til lov om sogneforstanderskabers og
amtsraads sammensætning og valg i samlingen 1852/53
fremhævede han som et hovedsynspunkt for en reform af
kommunallovgivningen, at der i de overordnede forhold
maatte tilvejebringes forbindelse mellem by og land. Det
vilde ikke alene have praktisk betydning for ordningen af
skolevæsen, fængselsvæsen m. m., men man vilde dermed
tillige “arbejde haand i haand med grundloven” iflg. hvil
ken forskellen mellem købstad og land var faldet bort; og
hvis det var vanskeligt for de to parter at forliges, vilde det
være godt om man gennem kommunalordningen “lærte
dem noget bedre at slutte sig sammen.”41) Tankegangen er
parallel med den, som ligger bag ved Monrads første fæ
stelovforslag: forsoning tilvejebragt gennem tvang. Mon
rads skolelov skabte en samvirken mellem by og land paa
et enkelt omraade, og at udvide denne var formentlig det
vigtigste formaal med hans forslag til lov om en fælles
overordnet kommunalbestyrelse, — se herom afsnittet sta
tens leddeling — som blev forelagt paa et tidspunkt, da
39) F. 18501, 1859, 2356, 5613; F. 1855/56, 3082 ff.; F. 1856/57, 603 f.,
607; F. 1860/61, 1116 ff, 4588 f.; jfr. Neergaard I, 628; II, 250 ff,
826 ff.
40) F. 1851/52 597 ff.
41) F. 1852/53», 178 ff.
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forskellige købstæder bl. a. i adresser til rigsdagen havde
udtalt ønsket om en særlig repræsentation i denne.42) I sit
forsvar for loven fremhævede Monrad, at man overfor dis
se “ligesom begyndende vindpust, der kunde antyde en
storm” netop burde gaa i modsat retning og søge at ud
jævne modsætningerne. Han indrømmede, at der var en
spænding tilstede, men han vilde ikke indrømme, at den
var berettiget. Købstad og land maatte og skulde komme
ud af det sammen, og naar den første ængstelighed var
overvundet, vilde samarbejdet nok give bønder og købstad
boere følelsen af, at de var borgere i en og samme stat, og
derigennem afgive et værn for forfatningen. “Jeg er over
bevist om”, sagde han, “at jo mere købstæderne og landet
arbejder sammen, destomere vil modsætningerne ogsaa
falde bort, destomere vil vi føle, at grundloven hviler, ikke
alene paa det enkelte skrevne bogstav, men paa institu
tioner, der er gennemført helt ned igennem”.43)
Naturligvis havde denne stadige henvisning til grund
loven ogsaa en agitatorisk værdi, som Monrad næppe var
blind for; det er klart at det var en taktisk fordel at kunne
sige om en lov som Monrad om det sidstnævnte forslag, at
den kom til rigsdagen “i forfatningens navn”. Men at Mon
rad alligevel var ganske oprigtig, naar han fremhævede
hensynet til forfatningen som afgørende for hans eget ved
kommende, ser jeg ingen grund til at tvivle paa. —
Under sin rigsdagsvirksomhed i den her behandlede pe
riode og senere henviste Monrad ofte til, at han paa grund
af sit særlige forhold til junigrundloven fremfor de fleste
havde pligt og myndighed til at udtale sig om dens forstaaelse. I de første aar under den frie forfatning, saa længe
en fast konstitutionel praxis ikke var udformet, og medens
det store flertal af rigsdagsmændene endnu var lidet for
trolige med de mange herhenhørende problemer, øvede
Monrad bl. a. i kraft af sin autoritet som grundlovens fader
ikke ringe indflydelse netop paa dette omraade. Naar han
i sit ovenfor omtalte brev til Krieger 25. maj 1849 angav
42) Se bl. a. F. 1859/60, 431, 6408.
43) F. 1860/61, 4536, 4540 f.
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det som sit politiske formaal “at rette og lempe paa Maski
neriets Gang”, tænkte han sikkert dermed ogsaa, maaske
især, paa, at han vilde virke for, at der kom det rette sam
arbejde, det rette ligevægtsforhold mellem de forskellige
forfatningsfaktorer. I det følgende skal hans opfattelse af
dette forhold nærmere undersøges.

II. FORHOLDET MELLEM FORFATNINGSFAKTORERNE.

a. Afgrænsningen af lovgivningsmagtens og admini
strationens omraader.
I sin tredie ministerperiode erklærede Monrad engang,
at han som minister maatte se anderledes paa sagerne end
da han var folketingsmand. “Hvad jeg som medlem af et
folketingsudvalg ikke kunde have noget at indvende mod,
sagen set fra folketingets standpunkt, det samme kan jeg,
som den der bærer ansvaret for, at intet overgreb sker, me
get godt imødegaa og modsætte mig”.1) I virkeligheden optraadte han ogsaa som folketingsmand i mangfoldige til
fælde som administrationens advokat, først og fremmest
hvor det gjaldt om at afgøre, hvorvidt et bestemt spørgsmaal skulde være genstand for lovgivning eller overlades
til administrativ afgørelse. Omvendt paatalte han lejlig
hedsvis som minister, at lovgivningsmagten vilde afgive en
del af den myndighed, der efter hans mening tilkom den,
men i hele perioden gik hans bestræbelser paa det her be
handlede omraade dog utvivlsomt væsentlig ud paa at hol
de lovgivningsmagten tilbage fra hvad han ansaa for over
greb mod administrationen. Allerede før 1848 havde han
vist forkærlighed for forfatningsformer, der gav rege
ringsmagten et vist betydeligt spillerum.2) Hans personlige
forudsætninger og vel ikke mindst hans erfaringer som
martsminister gjorde det let for ham at forstaa berettigel
sen af en udstrakt bevægelsesfrihed for administrationen
— som folketingsmand kunde han tale næsten med bekla*) F. 1859/60, 3629.
2) Se s. 30 f.
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gelse om at administrationen mistede sin friere stilling hver
gang der blev givet en lov, og som minister bad han engang
fcingét huske at “en lov er ubehagelig, naar den træder
i stedet for den fuldstændige administrative frihed”.3)
Praktiske hensyn og ønsket om at værne det historisk tilblevnes mangfoldighed mod uniformeringsbestræbelser var
medbestemmende for hans standpunkt. “Det gælder jo i
det virkelige liv ikke saameget om, at ganske de samme
bestemmelser absolut kommer til at gælde paa hvert sted,
som om at bestemmelserne kommer til at rette sig efter de
særlige forhold, som finder sted i de enkelte tilfælde”4) var
hans — praktiske og liberale — grundsyn. Hensynet til ad
ministrationen var dog, som det fremgaar af hans nys nævn
te dobbelte frontstilling, ikke det eneste eller vigtigste for
ham; det afgørende var at harmonien, ligevægten mellem
forfatningsfaktorerne blev bevaret i deres sammenspil.
Naar han optraadte særlig som administrationens forsva
rer, skyldtes det ikke mindst, at denne ligevægt under det
daglige parlamentariske arbejde stadig truede med at for
rykkes til fordel for den lovgivende magt. Her, saaledes ræ
sonnerede Monrad vistnok, laa o'gsaa en fare for at bringe
denne for den nye konstitutionelle tilstand mest karakteri
stiske forfatningsfaktor i miskredit og for at føre den kon
stitutionelle udvikling ind i et skævt spor, til skade for beg
ge statsmagter. Den lovgivende magt skulde fylde det den
i forfatningen tiltænkte omraade helt, men ikke gaa ud
over dets grænse. Nogle eksempler vil belyse hans opfat
telse:
I samlingen 1850/51 forelagde kultusminister Madvig et
lovforslag om religiøs opdragelse af børn af blandede ægte
skaber, som gav anledning til en lang debat i folketinget.
Monrad anførte dette som et vidnesbyrd om, at en ufor
holdsmæssig stor del af rigsdagens tid vilde blive beslag
lagt, hvis kultusministeren havde forelagt mere omfatten3) F. 1855/56, 2096 ff.; F. 1862/63, 2481.
4) F. 1855/56, 2097.
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de love, og han erklærede, at der paa kirkens og skolens
omraade kunde udrettes meget ved administrative bestem
melser, da der netop vedrørende disse forhold fandtes man
ge love, som ikke for alvor var ført ud i livet.5)
Under første behandling af Spandets lovforslag om tros
frihed6) i samme samling gjorde Monrad rede for det stand
punkt han som kultusminister havde indtaget i dette for
hold. Det gjaldt dengang om ad administrativ vej at lempe
behandlingen af de enkelte forekommende tilfælde af æg
teskab udenfor de anerkendte trossamfund efter de grund
sætninger om trosfrihed, som man maatte antage vilde blive
fastslaaet i grundloven og som derfor vilde komme til at
præge den fremtidige lovgivning om disse forhold. Monrad
havde ønsket ad administrativ vej at fastlægge visse reg
ler for behandlingen af saadanne ægteskaber, han vilde
med andre ord strax skabe en fast administrativ praxis.
Han kunde imidlertid ikke sætte sin anskuelse igennem
i statsraadet, hvor det blev gjort gældende, at der hellere
burde erhverves speciel bevilling for hvert enkelt ægte
skabs vedkommende, og da Monrad gik af som minister,
var sagen endnu ikke ordnet. Han beklagede, at det sid
dende ministerium ikke havde skaffet sig en saadan admi
nistrativ myndighed, saa at det paa egen haand kunde ord
ne de enkelte forekommende tilfælde; hvis det var sket,
havde den foreliggende lov “maaske været mindre nødven
dig”-7)
Skolevæsenet var et af de omraader, hvor Monrad især
søgte at værne om den administrative frihed. Det gjaldt
saaledes spørgsmaalet om degnepensionernes bortfald, som
han ikke vilde have ordnet ved lov, da skolelærernes løn
nings- og pensionsforhold var indrettet forskelligt i de for
skellige kommuner.8) Af samme grund kritiserede han Rå
bens og Schølers forslag til lov om skolelærernes løn.9) Ved
første behandling af forslag til lov om skolevæsenet paa
B)
6)
7)
8)
9)

F. 1850/51, 324.
Borgerligt ægteskab, se Neergaard I, 631 ff.
F. 1850/51, 1375 ff., 1384; Statsraadsprotokollen 2/11 1848.
F. 18501, 1916 ff.
F. 1853/54, 4336 f.
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Færøerne i samlingen 1853/54 hævdede Monrad, dels at for
slaget optog alt for mange bestemmelser om enkeltheder,
som slet ikke hørte hjemme i en lov, men som snarere syn
tes at egne sig til at finde plads i et reglement, dels at man
mulig vilde hindre skolens udvikling ved at binde den til
lovens tunge og besværlige former.10) I overensstemmelse
med denne tankegang foreslog udvalget, i hvilket Monrad
var formand, at en række §§er efter lagtingets indstilling
skulde kunne ændres af kongen. Udvalgets forslag blev en
stemmigt vedtaget af folketinget og optoges i den endelige
lov.
Ved første behandling af Halls forslag til lønningslov
for de lærde skolers lærere viste Monrad sig som oftere
mere “administrativt sindet” end administrationen. Han
beklagede, at udkastet i flere henseender gik for vidt i ret
ning af at gribe ind i det “som maa være overladt admini
strationen” og at det derved maaske kunde komme til at
hæmme denne, idet en række bestemmelser derefter kun
vilde kunne ændres ved lov. Det gjaldt f. eks. ordningen
af prøverne for dem, der vilde være overlærere og rektorer
(hidtil fastsat ved anordning), fastsættelsen af normalt ti
metal og bestemmelsen om, at der ikke maatte gives be
taling for inspektion (§§ 5— 6). Kultusministeren svarede,
at udkastet ikke lagde administrationen hindringer i vejen,
men kun antydede “en vej, hvorpaa man ventede, at admi
nistrationen vilde gaa” .11) Udvalget, hvis formand Monrad
var, hævdede i alt væsentligt hans synspunkter m. h. t. ad
ministrationens frihed, saaledes foreslog det udeladt §§erne
5— 6, som kultusministeren derefter tog tilbage. Udfra tilsva
rende betragtninger angreb Monrad det ministerielle forslag
til lov om realundervisningen ved de lærde skoler, samti
dig med at han indrømmede, at han, da dette stof i 1849
(o: ved anordning 2/2 1849?) blev unddraget lovgivningen,
nærede tvivl om rigtigheden heraf. Han foreslog at nogle
§§ skulde udgaa, da de angik administrative forhold, som
burde ordnes ved bekendtgørelse. § 3, der omhandlede de
10) F. 1853/54, 2172.
1X) F. 1854/55,1, 357 f., 362.

77
fag, som realundervisningen skulde omfatte, nævnede han
som eksempel paa, hvor farligt det kunde være i en lov
at opstille administrative bestemmelser, da man derved
blev ført dybt ind i vidtløftige diskussioner.12) Han blev
formand for udvalget, som tilraadede at standse behand
lingen, da det ikke kunde anbefale en del af forslaget, og
en anden del væsentlig omfattede administrative bestem
melser. Udkastet blev derefter taget tilbage ved anden be
handling.
Nogle eksempler fra andre omraader end kirke og sko
le: Indenrigsminister Rosenørn havde afsluttet en treaarig
kontrakt med civillisten, hvorefter denne skulde overtage
Rosenborg gartneri mod et aarligt tilskud af statskassen.
Ved folketingets anden behandling af finansloven for 1851
— 52 spurgte Krieger, om det ikke var nødvendigt ved lov
at bemyndige ministeren til at slutte denne kontrakt, da
den gjaldt for mere end finansaaret. Indenrigsministeren
mente nej, og Monrad støttede ham, .da han fandt, at det
maatte “ligge i administrationens natur”, at den havde til
strækkelig bemyndigelse til at afslutte forpagtningskon
trakter.13)
Ved anden behandling af justitsministerens lovforslag
om grindefangsten paa Færøerne i folketinget 1857 frem
hævede han det besynderlige i, at hele den lovgivende magt
skulde sættes i bevægelse, naar der skulde foretages en for
andring i dette rent lokale reglement, som her paa en højst
uheldig maade var blandet sammen med en lov. Han ansaa det for meget utilraadeligt at binde saadanne rent lo
kale forhold til det besværlige lovgivningsapparat og støt
tede derfor et forslag af Oppermann om at justitsministe
ren efter lagtingets indstilling skulde kunne ændre en ræk
ke af lovens detailbestemmelser.14)
De anførte eksempler er tilstrækkelige til at vise, at
Monrad ikke kom i modsætning til sin fortid for det her
behandlede spørgsmaals vedkommende, naar han senere
som minister forsvarede administrationens frihed.
12) F. 1854/5511, 413 f.
13) F. 1850/51, 3371 f.
14) F. 1857, 2478 f., 2483 f.; sml. F. 1853/54, 1412 f.
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Svingningerne i folketingets stilling til jernbanesagen15)
gav ham i foraaret 1860 anledning til skarpt at hævde re
geringens fulde dispositionsfrihed indenfor de ved jern
baneloven afstukne grænser, samtidig med at han betonede,
at administrationen maatte kunne stole paa rigsdagens sin
delag og have lov til at kræve “kontinuitet” i dens hold
ning til de enkelte sager.16)
I striden om tidligere indenrigsminister Kriegers dispo
sitioner m. h. t. kongerigets reservefond17) tog han bestemt
Kriegers parti og erklærede det for et utilstedeligt overgreb
fra rigsdagens side, hvis den vilde formene regeringen at
udlaane penge der hvor den troede, at de med sikkerhed
og passende fordel kunde anvendes; naar ministerierne
som i dette tilfælde, hvor kongeriget havde laant monarkiet
penge, assisterede hinanden, kunde de uheldige finansielle
følger af sondringen mellem særligt og fælles dog nogen
lunde hæves.18)
Det var dog især de kirkelige love, der gav stødet til
principielle diskussioner om grænsen mellem den lovgiven
de og den administrative myndighed. Den første strid rej
ste sig i anledning af Høgsbros m. fl.s lovforslag om udvi
delse af retten til kirkers og kirkegaardes benyttelse, hvis
hovedformaal var at sikre større frihed paa dette omraade,
end administrationen hidtil havde tilladt. Ved tredje be
handling i folketinget 27. febr. 1860 gjorde Monrad op
mærksom paa det uheldige i, at man vilde drage grænsen
mellem lovgivningsmagtens og administrationens omraader
efter om man fandt den administrative afgørelse mere el
ler mindre tilfredsstillende; lovgivningsmagten burde ikke
gaa ind paa spørgsmaal, som den selv fandt meget vel
k u n d e finde en administrativ afgørelse. Ogsaa af prakti
ske grunde fandt han det ønskeligt, at administrationen
bevarede sin hidtidige kompetence m. h. t. denne sag.19)
15)
1S)
17)
18)
19)

Se herom Neergaard II, 817.
F. 1859/60, 2844 ff., 3472 f.
Se Olsen, 241 ff.
F. 1860/61, 3259 ff., 3312.
F. 1859/60, 2467 ff.
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Loven blev imidlertid vedtaget i folketinget, men faldt i
landstinget.
I samlingen 1860/61 forelagde han i landstinget en lov
om kirke- og præstegaardssyn m. m. Udkastets § 3 gav mi
nisteriet rét til med kirkeejernes billigelse at tillade afvi
gelser fra lovens fordringer. Denne bestemmelse blev
stærkt angrebet af F. Nielsen som givende administratio
nen, der burde staa under loven, for stor myndighed. Mon
rad hævdede, at administrationen for øj eblikket havde end
nu større myndighed og i stor udstrækning ændrede syne
nes indstillinger. Hvis lovudkastet blev vedtaget, vilde den
for fremtiden kun kunne lempe, men ikke skærpe bestem
melserne. “Der maa være administrationen forbeholdt et
skøn, erklærede han, og er der ikke det, er der ingen, der
lider mere under at der ikke kan ske afvigelse fra bestem
melserne, end netop befolkningen selv” . Han vilde finde
lovforslaget betænkeligt, hvis det ikke var sikret vedkom
mende kirkeejer, at han kunde tage sin tilflugt til ministe
riets afgørelse. Han havde oprindeligt tænkt sig at indsætte
i loven en bestemmelse om, at en pligtopfyldende kirkeejer
skulde kunne fritages for aarligt kirkesyn i 5— 10 aar, men
havde fundet det for svært at bringe den i lovform. Derfor
maatte ministeriet have en vis handlefrihed.20)
Til anden behandling stillede udvalget et ændringsfor
slag, der berøvede ministeriet retten til at fritage for det
aarlige kirkesyn, og det blev fremhævet, at man nok havde
tillid til Monrad, men at man maatte sikre sig overfor hans
efterfølgere. Monrad var betænkelig ved ændringen og
hævdede, at de ministerielle embedsmænd som bærere af
den administrative tradition afgav tilstrækkelig garanti
mod den enkelte ministers vilkaarlighed ; naar der var
pressefrihed, vilde den retfærdige sag aldrig raabe forgæ
ves, og desuden kunde der jo interpelleres i rigsdagen. Han
fremhævede, at det var urimeligt, at forskellige kirker, der
i forvejen var underlagt tilstrækkeligt syn, ikke kunde fri
tages for det almindelige kirkesyn, og indrømmede slutte
lig, at § 3 skjulte “en tanke”, idet han haabede dermed at
20) L. 1860/61, 262 f., 266 f.

80
vinde en del af de store godsejere, der som kirkeejere i
reglen samvittighedsfuldt opfyldte deres pligt, for loven.21)
Samtidig med dette lovforslag forelagde han landstinget
et udkast til lov om nogle bestemmelser m. h. t. præsternes
lønning, hvorved disse embedsmænds lønningsforhold paa
forskellig maade søgtes simplificeret. Udkastets § 4 bemyn
digede ministeriet til paa folkekirkens vegne at indgaa
overenskomster med de enkelte præster om en afløsning af
deres embedsindtægter med en fast aarlig gage, og fastsatte
tillige, at kongen ved vakancer kunde træffe bestemmelse
om denne ændring i lønningsmaaden saavel som om af
drag i gagen. Hensigten var at raade bod paa den urimelige
ulighed i præsternes lønning. Monrad indrømmede, at en
fuldstændig lønningslov var paakrævet, men dels vilde den
fordre lang forberedelse, og dels ansaa han det for heldigt,
at dens vedtagelse blev udsat, indtil folkekirkens forfat
ning var ordnet; i mellemtiden vilde ministeriet ved hjælp
af § 4 kunne forberede reformen,22) bl. a. ved at benytte
de indvundne summer (med rigsdagens samtykke, d. v. s.
paa finansloven) til at forbedre de ringere kalds indtægter.
Af forskellige grunde fraraadede udvalget § 4— 5 uden at
stille ændringsforslag. Madvig, som var medlem af udval
get, udtalte i betænkningen,23) at den eneste rigtige fremgangsmaade vilde være ved lov at bemyndige kongen til
at forbedre ringere kalds indtægter med afdrag fra større
osv. “inden for visse i loven angivne begrænsninger og efter
deri antydede regler”. Monrad vilde ikke anerkende, at en
saadan bemyndigelse var nødvendig, idet der forelaa til
strækkelig mange præcedenser for en administrativ afgø
relse. Da folketinget samtidig nægtede at optage folkekir21) L. 1860/61, 277 f., 1542 ff.
22) Det er en af Monrads yndlingstanker, at større reformer paa
lovgivningsomraadet bedst forberedes ad administrativ vej, jfr. at
han, da hans forslag om menighedsraad fik en kølig modtagelse i
landstinget, bebudede at ville holde sig til den administrative virk
somhed og ad den vej forberede opfyldelsen af grundlovens løfte§.
(L. 1860/61, 1264). Administrationen er altsaa for ham ikke alene lo
vens fuldbyrder.
23) Anhang B, 333.
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ken som en særlig postering paa finansloven, hvilket havde
været forudsætningen for udkastets § 4 og 5, erklærede han
rent ud, at han ikke vilde kunne modtage loven, hvis de
to §§ ikke udgik. Lehmann foreslog derefter at optage i lo
ven en bestemmelse om at regeringen bemyndigedes til ved
indtrædende vakancer at forringe, respektive forbedre vis
se kalds indtægter; det var ganske vist sket før uden be
myndigelse, men Monrad havde dog udtrykt sig derom
“med en vis varsomhed” og havde kun talt om præceden
ser. Det forekom ham derfor ønskeligt for regeringen at
faa en udtrykkelig bemyndigelse, men ogsaa fra rigsdagens
synspunkt set vilde det være heldigt, at regeringen ikke fik
fri raadighed over de betydelige midler, der her var tale
om; i det hele taget hørte dette spørgsmaal efter Lehmanns
mening til dem, der burde ordnes ved lov og ikke admini
strativt. Monrad erklærede imidlertid, at han ganske vist i
og for sig ikke havde noget imod, at en saadan bemyndigel
se blev givet, men hvis den blev foreslaaet og derefter næg
tet, vilde det gøre regeringens stilling uklar. Han vilde der
for hellere foreløbig nøjes med hvad han kunde opnaa ved
loven i den skikkelse, den vilde blive vedtaget i. §§ 4— 5
blev derefter forkastet.24)
Paa et mere underordnet punkt af det her behandlede
omraade gav den præstelønningslov, Monrad forelagde i
landstinget i den følgende samling, anledning til strid; et
af udvalgets ændringsforslag, som blev vedtaget, fastsatte,
at bisperne skulde høres om kaldenes klassifikation inden
lovens revision (iflg. udkastets § 10 skulde loven revideres
1864). Monrad erklærede dette for et utilbørligt indgreb i
kronens initiativ. Det var en selvfølge, at regeringen ikke
vilde forelægge noget kirkeligt lovforslag uden at have
hørt bisperne derom, men det burde ikke foreskrives den
ved lov.25)
Ved kgl. anordning 2/10 1862 tillodes det sognebaandsløsere at lade kirkelige handlinger forrette i deres sogne
kirke, og Monrad løste saaledes ad administrativ vej et
24) L. 1860/61, 852 ff., 862, 865 ff.
25) L. 1861/62, 1013.
Povl Bagge
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spørgsmaal, der adskillige gange havde været genstand for
ministerielle og private lovforslag. Anordningen nødven
diggjorde en ubetydelig forandring i lov om sognebaandsløsning, og Monrad forelagde derfor i landstinget 1862/63
et forslag til ændring af denne lov — det drejede sig om
godtgørelse til kirkebetjentene — idet han fremhævede, at
rigsdagen naturligvis trods den kgl. anordning stod fuld
kommen frit. Overfor Madvig, der beklagede, at hovedsa
gen var ordnet administrativt, hævdede han, at det var et
administrativt anliggende, og at det ikke kunde være afgø
rende, at lovgivningsmagten havde beskæftiget sig med
spørgsmaalet uden at løse det. “Grænsen mellem admini
strationen og lovgivningsmagten er meget vanskelig at dra
ge”, sagde han, “hvorved maa bemærkes, at lovgivningen
ikke generer sig for at gribe langt ud over sit eget omraade”.26) Da et mindretal af udvalget udtalte tvivl om,
hvorvidt den kgl. anordning ikke beskæftigede sig med et
lovgivningsanliggende og derfor foreslog anordningen op
højet til lov, paaviste Monrad, at allerede Hall 1855 havde
erklæret sagen for administrativ. Efter Monrads mening
vilde man gaa administrationen for nær ved at lovgive om
dette spørgsmaal, der desuden var et indre kirkeligt, som
rigsdagen ikke burde blande sig i. Han kunde derfor ikke
indstille en lov herom til sanktion. Allerede ved første be
handling havde han erklæret, at naar regeringen havde ud
talt sig gennem en kgl. anordning, vilde den ikke kunne gaa
ind paa nogen lov om samme genstand. Med 20 stemmer
mod 20 forkastedes derefter Frølunds ændringsforslag om
at ophøje anordningen til lov, og da Balth. Christensen ved
tredje behandling genoptog forslaget, blev det paany for
kastet, efter at Monrad havde truet med at anvende det
26) Madvig fremsatte under debatten den paastand, at anord
ninger i henhold til en ved særlig lov given bemyndigelse havde
lovskraft og stod uden for rækken af administrative bestemmelser.
Monrad stod derimod paa det ogsaa i moderne forvaltningsret gæng
se standpunkt, at det var uden betydning for den administrative be
stemmelses karakter om den var foretaget i henhold til bemyndi
gelse i en særlig lov eller i grundloven. (L. 1862/63, 120 f., jfr. Poul
Andersen, Forvaltningsret, I, 52).
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kgl. veto. Andræ motiverede udførligt sin stemmeafgiv
ning: Det var farligt at drage lovgivningsmagtens grænser
for snævert, og hvor der var tvivl om grænsen burde lov
givningsmagten ikke bidrage til at støtte administrationen.
Navnlig var dette farligt, naar det drejede sig om en sag,
der tidligere upaatalt var blevet betragtet som genstand for
den lovgivende magts afgørelse. Han vilde derfor stemme
for Balth. Christensens ændringsforslag, men imod loven
som helhed, hvis dette vedtoges — det sidste som udtryk for
den opfattelse, at den lovgivende forsamling ikke burde
f r e m t v i n g e det kgl. veto. Madvig vilde derimod ikke
stemme for Balth. Christensens forslag, da han ikke vilde
sætte ministeren i en vanskelig stilling. Paa den anden side
opfattede han Monrads lovforslag som forelagt for at søge
approbation paa en administrativ handling, og han vilde
ikke ved at stemme for det fritage alministrationen for en
del af sit ansvar. — Monrad benægtede, at det havde været
meningen at begære sanktion af anordningen gennem det
foreliggende lovforslag; hvis han havde troet, at anordnin
gen havde behøvet en sanktion, havde han forelagt d e n
som lovforslag. Derimod havde han nok med sit udkast
ønsket at give “ligesom en hank” til at komme ind paa en
diskussion af spørgsmaalet som helhed. Han var ikke enig
med Andræ i, at hvad der havde været genstand for lov
givningsmagtens behandling dermed skulde være unddra
get administrationens afgørelse, og ej heller i, at der burde
gøres saa meget ud af lovgivningsmagten som muligt. “Det
er paa ingen maade i statens interesse, at man begrænser
— det vilde følge deraf — administrationen saa meget som
muligt. Det er netop i samfundets interesse, at administra
tionen har et vist spillerum i saa henseende” .27)
En almindeligere konstitutionel begrundelse for sit for
svar for administrationens handlefrihed gav han i folke
tinget 1860/61 under behandlingen af lovforslag om Tersløse
hovedgaard. Rigsdagen burde ikke blande sig i, hvem der
skulde nyde de til gaarden knyttede legater, hævdede han.
Derved vilde den lovgivende forsamling indirekte blive
27) L. 1862/63, 107 f., 120, 662 ff, 815, 827 ff, 834 ff.
6*
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trukket ind i afgørelsen af en administrativ sag og miste
sin karakter af kontrollerende organ ; thi hvem skulde kræ
ve rigsdagen til regnskab for anvendelsen af de paagæl
dende beløb?28)
At Monrads tendens efter 1864 var den samme, fremgaar bl. a. af hans kritik af valgmenighedsloven 1868, som
han angreb bl. a. fordi den indskrænkede administratio
nens frihed i kirkelige sager.2»)
I nogle af de ikke mange tilfælde, hvor Monrads be
stræbelser paa det her behandlede omraade gik i modsat
retning, i retning af at hævde lovgivningsmagtens inter
esser overfor administrationen, skyldes hans holdning øjen
synligt nok saa meget praktiske grunde som principielle
konstitutionelle hensyn.
I landstinget 1860/61 indbragte M. P. Bruun et forslag
om tillæg til kreditforeningsloven af 20. juni 1850; forsla
get omhandlede oprettelsen af obligationsserier. Udvalget
som behandlede Bruuns udkast foreslog i forstaaelse med
Monrad at give dette en tilføjelse om, at de i kreditfor
eningsloven nævnte begunstigelser for de paagældende for
eninger, som hidtil havde været meddelt af indenrigsmini
steren, for fremtiden kun skulde kunne meddeles ved lov.
Monrad erklærede det for nødvendigt at fratage ministe
riet den bemyndigelse, det hidtil havde haft. Han ansaa
det af økonomiske grunde for skadeligt, at nye kreditfor
eninger oprettedes, men saa længe loven af 1850 bestod
uændret, mente han ikke at kunne nægte bevilling til for
eninger, der underkastede sig de i loven foreskrevne betin
gelser. Udvalgets Forslag blev vedtaget.80)
Monrads udkast til lov om kirkesyn (forelagt landstin
get 1860/61) tilsigtede bl. a. ved at give faste lovregler at
fritage ministeriet for den gennemgang af synsforretninger,
som paahvilede det iflg. reskript 19. novbr. 1802; forslaget
aflastede altsaa ministeriet samtidig med at det berøvede
det en del af dets diskretionære myndighed. Udkastets § 39
28) F. 1860/61, 6036 ff.
29) Politiske Afhandlinger I, 29 ff.; jfr. ogsaa II, 439 om de lærde
skoler.
30) L. 1860/61. 1915 ff., 2118.
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fastsatte regler for, hvorledes kirkesynet skulde afgøre er
statningskrav fra kirkeejere ved omlægning af sognegræn
sen. Landstingsudvalget foreslog, at ministeriet i hvert en
kelt tilfælde skulde afgøre kravet — med rekurs til dom
stolene for kirkeejeren — da disse sager var saa indvik
lede, at synsmændene (provsten og to bygningskyndige
mænd) ikke kunde anses for kompetente til at afgøre
dem. Monrad kritiserede skarpt dette ændringsforslag. Han
fandt at man kunde kræve af lovgivningsmagten, at den
opstillede ledende grundsætninger for administrationen.
Hans væsentligste indvending mod udvalgets forslag var
dog, at ministeriets “efter naturretten” trufne afgørelser
vilde blive underkastet domstolenes paakendelse, saa at
ministeriet vilde faa en myndighed “som en art underret”,
og han erklærede, at §en hvis den blev vedtaget “natur
ligvis” aldrig vilde blive anvendt af administrationen, som
vilde foretrække at komme med et lovforslag i hvert en
kelt tilfælde. Udvalgets forslag blev derefter forkastet.31)
Hans stilling til Jessens forslag om en jernbane i Jyl
land og Fyn var ligesom i det nysnævnte tilfælde bestemt
dels af specielle, praktiske hensyn, dels af principielle over
vejelser. Han angreb (som minister) forslaget bl. a. fordi
det gav regeringen for stor myndighed, og han bebrejdede
i skarpe ord den lovgivende magt, at den ved en bemyn
digelse vilde skyde løsningen af de opgaver, der paahvilede
den, fra sig; ved en saadan fremgangsmaade maatte den
lovgivende magt tabe i anseelse. Naar han imidlertid
exempelvis fremhævede, at forslaget ved at bemyndige re
geringen til at betale “indtil 300.000 rdl. pr. mil” vilde med
føre, at entreprenøren vilde forlange denne pris, var det
jo en rent praktisk forretningsmæssig indvending.32)
Alene ud fra principielle overvejelser om den rette
grænse mellem den lovgivende magts og administrationens
omraader forsvarede han kun i enkelte tilfælde lovgiv
ningsmagtens interesser.
Kriegers udkast til næringsloven kritiserede han bl. a.,
31) L. 1860/61 1645, 1651 ff.; Anhang A, 1247.
32) F. 1860/61, 877.
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fordi den administrative myndighed traadte for stærkt
frem gennem hele forslaget. Han fandt det f. eks. urigtigt,
at politimagten fik en saa udstrakt indflydelse som efter
forslaget m. h. t. næringer, der har en ubehagelig lugt,
frembringer røg eller larm, d. v. s. de allerfleste næringer;
efter hans mening burde der i det mindste aabnes udsigt
til, at dette forhold ordnedes nærmere ved lov. Her var det
imidlertid den lokale og ikke den centrale administrations
handlefrihed, han ønskede begrænset. Navnlig angreb han
dog § 97, der bemyndigede indenrigsministeren til ved be
villing at dispensere fra næringslovens bestemmelser; det
kunde være nødvendigt i enkelte tilfælde, men bemyndigel
sen maatte ikke være saa almindelig, at hele forholdet
“faldt ud af lovsform”. Til udvalgsflertallets ændringsfor
slag til denne §, der indskrænkede bevillingsretten til nogle
bestemte tilfælde, stillede han sammen med 3 andre ud
valgsmedlemmer et underændringsforslag, der yderligere
begrænsede denne ret, og som blev vedtaget. Under behand
lingen udtalte han, at man maaske slet ikke behøvede no
gen bevillingsmyndighed men kunde nøjes med special
love.33) Denne skarpe holdning over for administrationen i
bevillingsspørgsmaalet kunde imidlertid vanskeligt forenes
med hans ofte hævdede grundsætning, at administrationen
i modsætning til lovgivningsmagten har mulighed for og
bør have frihed til at tage hensyn til de lokale og andre
særlige forhold. Allerede under behandlingen af nærings
loven indrømmede han derfor,34) at ikke alt hvad der skete
ad bevillingsvejen var uretfærdigt, men at man meget sna
rere maatte gaa ud fra, at der ved bevillinger blev taget et
skønsomt hensyn til de særlige forhold og udrettet “ikke
lidet godt og gavnligt” .
Til anden behandling af Monrads lovudkast om foran
dringer i de gejstliges lønning i landstinget i december 1861
var der stillet et ændringsforslag, der gik ud paa, at samt
lige kommuners offer og accidenser skulde ansættes til ca.
300.000 rdlr., som kultusministeren skulde fordele paa kom33) F. 1857, 135 f., 1667.
34) F. 1857, 1668.
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munerne “efter folketal og evne” . Paa grundlag af denne
“afløsningssum” skulde saa hver kommune selv afgøre,
om den ønskede afløsning eller ej. Monrad erklærede
straks, at forslaget var ham uantageligt, og at det vilde
“stride mod vor hele tidligere udvikling” at give admini
strationen en saadan myndighed til at fordele en byrde
paa alle landets kommuner efter et rent skøn. Da forslaget
blev vedtaget efter anden behandling, stillede Monrad til
tredje behandling et ændringsforslag, ifølge hvilket afløs
ningssummen skulde fastsættes paa grundlag af gennem
snittet af offer og accidenser i aarene 1855— 59; dog skulde
summen kunne nedsættes eller forhøjes — det sidste med
sogneforstanderskabets samtykke — hvis extraordinære
forhold havde gjort sig gældende. Monrads ændringsforslag
blev forkastet, og Monrad erklærede derefter, at han ikke
kunde antage lovforslaget i dets nuværende skikkelse, bl.
a. fordi afløsningssummen paa ca. 300.000 daler var for
lille, men ikke mindst fordi fordelingsmaaden vilde lægge
en byrde paa ministeriet, som det ikke turde paatage sig
ansvaret for, og som han ansaa for næsten enestaaende i
den danske lovgivnings historie. Loven som helhed blev
forkastet.35) Hans standpunkt i denne sag hænger forment
lig sammen med hans hævdelse af, at fastlæggelsen af be
skatningsregler er en lovgivningssag.36)
Hvor Monrad i almindelighed vilde trække grænsen
mellem administrationens og lovgivningsmagtens omraader er ikke saa let at afgøre. 1851 talte han om de bemyn
digelser, der maatte følge af administrationens natur —
et vanskeligt definerbart begreb.37) Ogsaa afgørelsen af,
hvilke sager der som detailspørgsmaal eller lokale anlig
gender var administrative, maatte til en vis grad bero paa
et skøn. I Monrads tredje ministerperiode, da de konsti
tutionelle former havde bestaaet i en halv snes aar, synes
han nærmest at have anset praxis for afgørende, saaledes
m. h. t. bestemmelser om offentlige examiner33) og m. h. t.
35)
36)
37)
38)

L. 1861/62, 1110, 1344, 1352, 1354.
Se afsnittet statens leddeling.
Ovenfor s. 77.
F. 1861/62, 4161.
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ministeriets ret til ved vakance at gøre et afdrag i et præ
steembedes indtægter. 39) Da Høgsbro i folketinget 1860
krævede, at rigsdagen skulde inddrage undervisningspla
nen i skolerne under sin lovgivende virksomhed, proteste
rede Monrad skarpt mod at man saaledes “vilkaarligt” vil
de afstikke grænsen mellem den administrative og lovgi
vende myndighed og flytte den fra det sted hvor den var
sat “i det konstitutionelle liv som vi nu have levet i de sidste
12 aar”. Ved bekendtgørelse 1850, som rigsdagen ikke hav
de haft noget med at gøre, var det, hævdede han, afgjort,
at undervisningens ordning var et administrativt anliggen
de. Monrad sigtede aabenbart her til bekendtgørelse 13/5
1850 om undervisningsplan og examensbestemmelser for
de lærde skoler i Danmark. I anledning af denne og to
samme dag udstedte bekendtgørelser om ophævelse af exa
men artium og om inddeling af det akademiske aar havde
Grundtvig 27/6 1850 i folketinget interpelleret kultusmini
ster Madvig. Grundtvig ønskede oplyst, om Madvig ansaa
de paagældende emner for at høre under administrationens
eller den lovgivende magts omraade. Madvig svarede, at
han selv havde næret tvivl om, hvorvidt undervisningspla
nens fastsættelse var et administrativt anliggende, men i
betragtning af, at bekendtgørelsen blot var en nærmere ud
førelse af principper, som var fastlagt ad lovgivningens vej
i enevældens tid, havde han anset den valgte fremgangsmaade for berettiget. Han indrømmede, at det ikke havde
været hans mening at unddrage lovgivningsmagten det lær
de skolevæsen, og at der var adskillige ting i bekendtgørel
serne, som ikke alene hørte under administrationen.40) Den
slutning Monrad drog af bekendtgørelsens udstedelse var
altsaa langt videregaaende m. h. t. administrationens kom
petence end den daværende kultusministers officielle
standpunkt. “Jeg skal ikke ytre mig om,” sagde Monrad,
“hvorvidt det havde været hensigtsmæssigt at behandle
dette spørgsmaal ad lovgivningens vej, men jeg maa for
beholde administrationen fuld raadighed over det, den selv
39) Ovenfor s. 80.
40) F. 18501, 7073 ff.
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har bestemt. Det beror ikke paa en beslutning af en enkelt
afdeling af den lovgivende magt, hvorvidt noget skal ind
drages under den eller ikke. Naturligvis miskender jeg
ikke, at den lovgivende magt har midler til at faa ind un
der sin myndighed hvad den tror bør ind derunder, men
for tiden er undervisningssagen rent administrativ og lov
givningsmagten har ikke med den at gøre. Lad d e t blot
være klart; vi kommer i den største forlegenhed, naar det
er uvist, hvad der er under administrationens og hvad un
der den lovgivende magt raadighed” .41) Ti aar senere saa
han dog med forstaaelse paa, at den højere skole ved Halls
forslag til lov om undervisningen i de lærde skoler i Dan
mark blev lagt ind under den lovgivende magts myndig
hed.42) — Omvendt indrømmede han, at anerkendelsen af
et trossamfund var et grænsespørgsmaal, der vel efter hans
personlige mening k u n d e afgøres af administrationen,
men som ogsaa kunde ordnes ved lov, idet der intet præ
cedens forelaa.43)
Det var imidlertid ikke Monrads mening, at den lov
givende forsamling ikke skulde øve en i n d i r e k t e ind
flydelse paa afgørelsen af de sager, som han selv ansaa for
administrative. Da han i landstinget 1862 forsvarede den
ovenfor omtalte kgl. anordning 2/10 1862 med, at udtalelser
i rigsdagen havde vist stemning for en afgørelse i anord
ningens retning, erklærede Andræ det for utilraadeligt, at
den lovgivende magts indflydelse blev gjort gældende ad
en omvej, saaledes at ministeren ikke tog ansvaret for den
administrative afgørelse udelukkende paa sig, men hen
viste til “ytringer, ønsker, formeninger og tilsagn, som var
faldne under en forhandling, der ikke havde ledet til noget
endeligt resultat”, og Madvig udtalte, at rigsdagen udeluk
kende var en lovgivende, ikke en raadgivende forsamling.
“Jeg tror”, svarede Monrad, “at noget af det, der har den
allervæsentligste betydning i hele det konstitutionelle liv,
er netop den gensidige paavirkning af administration og
41) F. 1860/61, 1195 ff.
42) Politiske Afhandlinger II, 439.
43) F. 1861, 4154 ff.
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lovgivningsmagt, den moralske paavirkning, der i saa hen
seende finder sted igennem de offentlige forhandlinger;
hvor derfor administrationens medlemmer ikke møder i
selve de lovgivende forsamlinger, savner man efter min
mening et af de allervigtigste midler til at fremme et fro
digt konstitutionelt liv”. Grundlovens bestemmelser om in
terpellationsret og kommissioners nedsættelse viste des
uden at det ikke havde været meningen at indskrænke
rigsdagens virksomhed til at være rent lovgivende, og en
væsentlig side af finanslovens behandling var jo netop
drøftelsen af administrative forhold.44)
Konsekvensen af dette standpunkt drog han bl. a. ved i
sin tredje ministerperiode at forelægge rigsdagen grænse
tilfælde mellem lovgivnings- og administrative sager. Saaledes søgte han ved § 1 i lovudkast angaaende bestemmel
ser vedrørende lov om kirkesynene bemyndigelse til af mi
nisteriets midler at yde forskud til restaurering af visse
kirker, hvad der efter hans eget udsagn laa meget nær ved
grænsen af, hvad administrationen vilde være bemyndiget
til at gøre paa egen haand.45) Og skønt han ansaa regerin
gen for bemyndiget til paa egen haand at afhænde faste
ejendomme, med undtagelse af domæner (grundlovens §
51), forelagde han dog rigsdagen en lov om bemyndigelse
til at afhænde Mørup hovedgaard under Sorø Akademi,
fordi det forekom ham “bedst at stemme med den hele
indflydelse, rigsdagen gennem finansloven udøver paa ad
ministrationen” . Sagens betydning var i saadanne tilfælde
efter hans eget udsagn afgørende for ham.46)

44) L. 1862/63, 830 ff., 838 f.
45) L. 1862/63, 809.
46) F. 1861, 1240; L. 1862/63, 118; jfr. ogsaa L. 1860/61, 2909.

b. Samarbejdet mellem regering og rigsdag. Regeringsinitiativ og privat initiativ i lovgivningssager.
Formlen for det daglige samarbejde mellem administra
tionen og den lovgivende forsamling var for Monrad h a r 
m o n i.1) For at opretholde denne harmoni maatte hver
enkelt forfatningsfaktor lempe sig efter de andre. “Det lig
ger i sagens natur, at, naar forskellige magter skulle sam
arbejde, saa kan den ene ikke vente i enhver henseende, i
alle sager, at sætte sin mening fuldstændigt igennem. Man
er saaledes henvist til o v e r e n s k o m s t e n s vej” .2) Den
ideelle retfærdiggørelse af dette forhold fandt han i over
bevisningen om, “at man maaske netop faar det rette, naar
man ikke faar alt hvad man vil have, men kun det der
kommer frem, efter at de forskellige anskuelser have kæm
pet og arbejdet imod hverandre”3) og fortrøstningen til “at
ved en offentlig diskussion og forhandling af alle .. . vig
tigere spørgsmaal vil sandheden gøre sig gældende og
sejre” .4) Karakteristisk for den indstilling, med hvilken
han selv mødte til det parlamentariske arbejde, er hans
udtalelse i den anden folketingssamling: “naar det er et
spørgsmaal, hvorom meningerne kunde være delte, saa an
ser jeg det for rettest, at man slutter sig til den mening,
hvorved lovudkastet kan blive lov”5) — en maxime, som
han naturligvis i praxis paa ingen maade selv altid kunde
følge, men som dog er betegnende for hans ønske om at
x)
2)
3)
4)
5)

F.
F.
F.
L.
F.

18501, 3458.
1854/55, 3120.
1862/63, 543.
1861/62, 1046.
1850/51, 2956.
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faa politikerne til at se stort paa sagerne og ved imøde
kommenhed i detaillerne at muliggøre praktiske resultater
af det parlamentariske arbejde. Ogsaa paa dette omraade
— i det daglige samarbejde mellem rigsdag og regering —
møder man hans bestræbelser for at retlede den lovgivende
forsamling og holde den indenfor de rette konstitutionelle
grænser. Saaledes stemte han i det første folketing for et
regeringsudkasts overgang til anden behandling, med
den motivering, at han altid ansaa det for ønskeligt, at
regeringens forslag gik til anden behandling, navnlig
ogsaa for at vedkommende minister kunde tage under
overvejelse, om han selv vilde tage sit forslag tilbage.6)
Som minister virkede han for et nøjere samarbejde med
rigsdagsudvalgene og udtalte bl. a. ønsket om at disse vilde
konferere med ham, inden de stillede ændringsforslag.7)
Da Grundtvig under ministerkrisen oktober 1851 stillede en
dagsorden om at opsætte finanslovens videre behandling,
til ministeriet havde givet tinget tilstrækkelig oplysning om
sin sammensætning og virksomhed, fraraadede Monrad
dagsordenens antagelse, fordi rigsdagen ikke burde gribe
ind i en ministerkrise ; efter hans mening vilde tinget hand
le rettere ved under saadanne forhold slet ikke at holde no
get møde; en lignende stilling indtog han 1857.8) I de
hemmelige rigsdagsmøder i begyndelsen af november 1851,
hvor det blev klart, at regeringens program ikke var fast
lagt, erklærede han, at man i et saadant øjeblik ikke kunde
afhandle fremtidens politik med ministeriet, thi derved
vilde tinget forvandle sig til et statsraad og blive meddelagtigt i den beslutning, der maatte blive taget.9) I det sid
ste tilfælde var hans standpunkt muligvis tildels bestemt af
den foreliggende politiske situation, og det samme gjaldt
maaske ogsaa hans stilling til spørgsmaalet om rigsdagens
lovinitiativ paa det tidspunkt, da hans opfattelse heraf
fremtræder fyldigst.
I samlingen 1853/54, da regeringens passivitet foranledi
gede en række private lovforslag om forhold, hvis ordning
«)
7)
8)
9)

F. 18501 is n .
L. 1860/61, 325.
F. 1851/52, 164; RR. overord, saml. 1857, 127 f.
J. A. Hansen: Vor forfatnings historie II, 144.
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Monrad i og for sig ansaa for ønskelig eller paakrævet,
fremkom han nogle gange med principielle udtalelser, der
alle gik i retning af, at regeringsinitiativ i lovgivningssager
i reglen var at foretrække for privat initiativ.10) Denne op
fattelse havde han allerede tidligere hævdet;11) nu gav
modsætningsforholdet mellem rigsdag og ministerium ham
en yderligere grund til at indskærpe den: frygten for at
man skulde give regeringen anledning til for hyppig brug
af det kongelige veto, noget han af konstitutionelle grunde
var meget betænkelig ved,12) og vel i det hele ønsket om
af hensyn til forfatningssagen saa længe som muligt at
undgaa en aaben konflikt om mindre vigtige punkter. —
Han erklærede, at han ikke var fremkommet med forslag
om forbedring af skolelærernes lønning, skønt han længe
havde ønsket dette spørgsmaal løst, da det som privatmand
vilde være vanskeligt for ham at faa sit forslag til i alle
henseender at passe til de virkelige forhold; han havde
ikke det overblik og savnede de midler til at skaffe sig den
fornødne indsigt, som ministeren var i besiddelse af.13)
Dette Monrads standpunkt gav lejlighedsvis anledning til
skarp meningsudveksling med anderledes sindede medlem
mer af folketinget. Ved lov angaaende postforsendelser 11/3
1851 § 1 var det fastsat, at portofriheden skulde ophøre fra
1/4 1852, men alligevel var portofriheden siden ved aarlige
love blevet forlænget. Skønt Monrad ansaa det for støden
de, at denne afvigelse fra en eengang vedtaget lov saa at
sige aarligt vidnede om, at “rigsdagen vistnok har en villie,
men at den dog ikke ser sig i stand til at gennemføre sit
ønske ligeoverfor regeringens anskuelser om denne sag”,
mente han dog at sagen greb saa dybt ind i administrative
enkeltheder, at tingets medlemmer næppe havde tilstræk
kelig kyndighed til at fremlægge et selvstændigt lovforslag
om dens ordning. J. A. Hansen betonede heroverfor skarpt,
10) At dette ikke var ensbetydende med en fuldstændig afvisning
af privat initiativ, fremgaar alene deraf, at han selv som folketings
mand forelagde adskillige forslag.
“ ) F. 1850/51, 580.
12) F. 1853/54, 963 f.
13) F. 1853/54, 1046.
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at det var “en urigtighed at antyde om nogensomhelst ret
ning i lovgivningen, at tinget m. h. t. denne retning skulde
lide mangel paa kræfter til at tage initiativet” .14)
I et tilfælde, hvor der fra tingets side var taget et ini
tiativ, som Monrad ansaa for mindre ønskeligt, anvendte
han en ejendommelig taktik. Det drejede sig om det af
Hass indbragte lovforslag om frihed ved kirkelige handlin
ger, bl. a. sognebaandsløsning. Monrad kritiserede forslaget
bl. a. fordi det foregreb den kirkeforfatning, som han end
nu dengang ansaa for nærforestaaende, og fordi det var
for lidet gennemtænkt, og han beklagede, at regeringens
uvirksomhed m. h. t. saadanne anliggender fremkaldte dis
se forsøg paa at afhjælpe enkelte særlig trykkende misfor
hold; han vilde anse det for meget bedre, om regeringen
tog initiativet. Hvis forslaget kunde omdannes til en reso
lution, ved hvilken tinget udtalte, at det ansaa visse foran
staltninger for ønskelige, vilde han derimod understøtte det.
Da det af debatten blev klart, at denne taktik ikke vilde
lykkes, og da kultusministeren havde udtrykt ønske om, at
behandlingen maatte blive standset, stemte han — forgæ
ves — mod forslagets overgang til anden behandling.15)
En lignende fremgangsmaade anvendte han med større
held over for N. Schølers og Råbens lovforslag om skole
lærernes lønning. Han var betænkelig ved forslaget, fordi
det vilde skabe enhed paa et omraade, der hidtil var ble
vet ordnet ved en række administrative bestemmelser un
der hensyntagen til de særlige forhold paa hver enkelt sko
le, elevernes antal o. 1. “Man kan give love om mange ting
og bevæge sig temmelig roligt”, udtalte han, “men saasnart
man kommer ind paa det administrative og paa enkelthe
der i forholdene, saa kommer man let til at begaa ikke
ringe misgreb” . Da forslaget kom til anden behandling, var
tiden saa fremrykket, at det ikke kunde færdigbehandles.
Da desuden ministeriet ikke vilde tiltræde forslaget, som
det forelaa, foreslog Monrad som ordfører for udvalget at

14) F. 1853/54, 430 f, 433.
15) F. 1853/54, 962 ff., 1003.
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nøjes med en resolution, ved hvilken tinget udtrykte ønsket
om, at regeringen i næste session indleverede forslag til
forbedring i skolelærernes kaar; derved vilde tinget tib
kendegive, at det ikke var dets skyld, hvis sagen ikke blev
hurtigt fremmet. Hans forslag blev vedtaget med stor ma
joritet.16) Den samme fremgangsmaade tilraadede han i
samlingen 1855/56 overfor Tschernings lovforslag om ny
ordning af visse handelsfag udenfor købstæder og handels
pladser, men uden resultat.17)
En anden form for tilkendegivelsen af rigsdagens øn
sker fandt han i det han kaldte “hvilende lovforslag”. Ved
første behandling af Tschernings lovforslag om sogneforstanderskabers og amtsraads sammensætning og valg ud
talte han, at lovforslaget kunde behandles paa to aldeles
forskellige maader. Det kunde behandles som et forslag,
der nu skulde føres igennem; forudsætningen herfor var et
samarbejde med regeringen, der vilde medføre et kompro
mis. Men det kunde ogsaa betragtes som “et mere hvilende
forslag, et forslag hvorved vi udtrykke, at det er rigsdagens
mening om, hvad der engang bør blive til lov, og hvorved
vi vise, at det er os om at gøre at bearbejde denne, dog
saaledes, at loven vil kunne glide let igennem, saasnart der
aabner sig en gunstig lejlighed dertil” .18) Berettigelsen af
og fordelen ved denne fremgangsmaade under givne om
stændigheder hævdede han med megen skarphed ved tre
die behandling (februar 1854) af det af Frølund indbragte
lovforslag om skibsfart og handel paa Island, d. v. s. om
monopolets ophævelse. Forslaget var i det væsentlige iden
tisk med et regeringsforslag, som sidste gang i juni 1853 var
blevet forelagt landstinget af indenrigsminister Ørsted,
men som der var blevet nægtet overgang til anden behand
ling, da man ikke kunde naa at færdigbehandle det inden
samlingens slutning.19) Indenrigsministeren, Ørsted, havde
nægtet at deltage i tingets forhandlinger om Frølunds for1(î)
17)
18)
19)

F.
F.
F.
L.

1853/54, 4336 f., 4342, 5474.
1855/56, 366 f.
1853/54, 781 f.
22/6 1853, 95 ff.
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slag, da han endnu ikke havde modtaget betænkning fra
en af ministeriet i anledning af denne sag nedsat kommis
sion. Ved tredje behandling foreslog Rée at lade sagen gaa
tilbage til udvalget for at afvente regeringens forslag, idet
han ikke fandt det “parlamentarisk passende” at forhand
le videre, naar ministeriet ikke vilde deltage i forhandlin
gerne og selv agtede at fremlægge forslag. Monrad indrøm
mede, at hvis han som rigsdagsmand havde indbragt et for
slag som det omhandlede, og regeringen erklærede, at den
vilde fremlægge lovforslag om samme genstand, vilde han
deri se tilstrækkelig grund til at tage sit forslag tilbage “da
der jo utvivlsomt vindes betydeligt ved, at regeringen tager
en saadan sag under overvejelse”. Men man kunde ikke
uden videre anvende de parlamentariske grundsætninger
paa ethvert tilfælde. Efter at regeringen selv var fremkom
met med et forslag angaaende denne sag, efter at den hav
de forelagt det for vedkommende repræsentation for de en
kelte landsdele, efter at den derpaa havde afbrudt' for
handlingen med rigsdagen og skudt sig ind under en af den
selv nedsat kommission, og efter at ministeren ikke havde
søgt ved mundtlig konference med denne kommission at
skaffe sig den indsigt, som han erklærede, at han manglede
i sagen, fandt Monrad, at det var i sin orden, at forslaget
gik videre. Hvis tinget fortsatte behandlingen, vilde der
komme til at foreligge en udtalelse om dets anskuelse om
sagen, som maaske ikke vilde være uden indflydelse paa de
paagældende sagkyndige. I alle tilfælde turde man vente,
at det ikke vilde være regeringen ukært at kende tingets
anskuelser, for at den ved sin behandling af sagen kunde
tage hensyn dertil. Regeringen kunde enten i landstinget
stille ændringsforslag eller fremkomme med et helt nyt
udkast, saaledes at landstinget kunde vælge mellem folke
tingets og regeringens; i begge tilfælde vilde sagen blive
fremmet. Rées forslag forkastedes derefter med alle stem
mer mod hans egen, og lovforslaget oversendtes til lands
tinget.
Ligesaameget Monrad i p r a k s i s foretrak regerings
initiativ i lovgivningssager, ligesaa skarpt hævdede han
saaledes overfor det lidet imødekommende ministerium Ør-
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sted rigsdagens f o r f a t n i n g s m æ s s i g e r e t paa
dette punkt og ministeriets pligt til ikke at sabotere sam
arbejdet mellem regering og rigsdag ved at holde sig borte
fra tingets forhandlinger om private lovforslag. Ligesom
det var tilfældet ved behandlingen af Frølunds ovennævnte
forslag, nægtede indenrigsminister Ørsted at deltage i
folketingets forhandlinger om N. Winthers udkast til lov
om enehandel paa Færøerne. Monrad erklærede, at loven
utvivlsomt vilde blive mere fuldkommen, hvis indenrigs
ministeren havde dannet sig en mening om sagen, saaledes
at han kunde deltage virksomt i diskussionen, men en
mangelfuld lov var dog bedre end den nuværende tilstand.
Monrad kunde ikke opgive haabet om, at indenrigsministe
ren vilde se sig i stand til at fyldestgøre det krav, som for
samlingen havde paa hans deltagelse i forhandlingerne,
“thi til ministrenes r e t t i g h e d til at deltage i forhand
lingerne knytter sig ogsaa fra deres side f o r p l i g t e l 
s e n til at gøre det”. Ved anden behandling februar 1854
var indenrigsministeren ikke færdig med sine overvejel
ser, nægtede stadig at deltage i forhandlingerne og kræ
vede, at det lovudkast, han til sin tid vilde forelægge om
sagen, skulde betragtes som et forslag for sig. Monrad sva
rede, at regeringen, forsaavidt den var lovgivende, og tinget
maatte betragtes som ligeberettigede, og at rigsdagen ligesaafuldt som regeringen havde initiativet. Han kunde ikke
se, hvad der var til hinder for, at ministeren gjorde rege
ringens mening gældende gennem ændringsforslag til den
foreliggende lov. Ørsted erklærede, at han ikke kunde
fremsætte bestemte meninger om sagens enkeltheder, da
de forberedende arbejder i ministeriet endnu ikke var af
sluttet. Da han desuden vilde behøve kongens sanktion til
hvad der skulde forelægges som lov, kunde han ikke ud
sætte sig for at udtale noget, som blev afvigende fra det,
der senere vilde blive forelagt som regeringsudkast. Mon
rad protesterede skarpt mod dette standpunkt. “Jeg skøn
ner ikke rettere”, sagde han, “end at det er enhver mini
sters pligt at skaffe tilvejebragt regeringens mening om de
love, som her komme for; hvis det ikke sker, hvis man
Povl Bagge
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kan vige tilbage for at udtale regeringens mening, saa er
det det samme som at tilintetgøre forsamlingens initia
tiv”^ ) .

20) F. 1853/54, 903, 4081 f.

c. Finansloven.
Det skal her undersøges, hvorvidt Monrads opfattelse
af de vigtigste finanslovproblemer viser tilbøjelighed hos
ham til ogsaa paa dette omraade at værne administratio
nen mod formentlige overgreb.
Paa visse punkter hævdede han bevillingsmyndighedens
ret. Han udtalte saaledes allerede paa den første rigsdag,
at gager og pensioner, der ikke var fastsat uden forbehold
af rigsdagens samtykke, kunde ændres paa finansloven
indtil gagereglement og pensionsreglement var vedtaget,
og erklærede det principielt for en selvfølge, at admini
strationen kunde paavirkes gennem bevillingen af finans
loven; det var netop et af formaalene med finanslovbevil
lingen at sikre rigsdagen en middelbar indflydelse paa ad
ministrationen. 1855 hævdede han da ogsaa overfor krigs
ministeren, at tinget meget godt gennem finansloven kunde
paavirke antallet af dimitterede landkadetter, da landkadetakademiet var ordnet ad administrativ vej ; hvis dets
ordning skulde fastsættes ved lov, vilde forholdet derimod
blive et ganske andet.1) Allerede 1851 udtalte han, at mi
nisteriet efter finansaarets udløb ikke uden ny bevilling
kunde disponere over den del af en bevilget sum, som ikke
var benyttet i det paagældende finansaar,2) en fra engelsk
finanslovpraksis stammende, for rigsdagens kontrol med
administrationen vigtig regel, og siden arbejdede han for
ihvertfald at faa fastlagt regler for, hvorlænge de bevil
gede beløb kunde staa til administrationens raadighed ef
ter finansaarets udløb.3) Yderligere søgte han at lægge
x)
53 f,
2)
3)

F. 18501, 761 ff., 3915; p. 1854/55H, 1462; F. 1858, 1886; jfr. Olsen,
112.
F. 1851/52, 883.
Olsen, 281; F. 1857, 628.
7*
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baand paa administrationens finansielle dispositionsfrihed
ved sin paastand om at hver enkelt sum i finansloven bur
de forsynes med bemærkning om, hvortil den skulde bru
ges, — som minister søgte han selv at fyldestgøre dette
krav4) — og at ministeriet, hvis en saadan bemærkning
ikke fandtes, maatte lade sig lede af forhandlingerne i tin
get; senere forklarede han dette derhen, at der maatte en
votering til, for at regeringen kunde føle sig bundet — for
handlinger med finansudvalget eller ytringer i finanslov
betænkningen vilde ikke være bindende, da det ikke var
givet, at de udtrykte tingets eller rigsdagens mening.5) En
delig maa som et vigtigt forhold nævnes hans bogstavelige
fortolkning af grundlovens § 52, der gav sig udslag i hans
ministeransvarlighedslovforslag og hans krav om anvis
ning til alle udgifter; det sidste medførte atter hans tilslut
ning til bevillingsparagrafferne i de enkelte love.6)
Paa et ikke uvigtigt punkt var Monrads opfattelse til
syneladende noget vaklende, nemlig m. h. t. spørgsmaalet
om hvorvidt rigsdagen havde lov til at forhøje de af mini
steriet foreslaaede bevillinger. Bl. a. Krieger benægtede det
under paaberaabelse af engelsk parlamentarisk praksis.
1857 indrømmede Monrad overfor ham, at det i r e g l e n
var uheldigt, hvis rigsdagen bevilgede mere end admini
strationen forlangte, og Monrad havde da ogsaa næsten
altid fraraadet det; paa den anden side betvivlede han —
med rette7) — at der var noget i forfatningen, som forhin
drede det. Navnlig maatte man tage i betragtning, at Dan
mark ikke havde nogen parlamentarisk regering; hvis
dette havde været tilfældet, hvis rigsdagen saaz at sige
havde indsat de forskellige ministerier, vilde det efter hans
mening være en selvfølge, at man kun bevilgede, hvad de
forlangte, og ikke bevilgede noget, som de ikke ønskede.
Det var dog kun undtagelsesvis, at han ikke fulgte Kriegers
opfattelse paa dette punkt. Bevillingen til højesteretsadvo4) Olsen, 239, 327.
5) F. 1858, 3993 ff.; L. 1859/60, 1238.
«) Se bl. a. L. 1859/60, 1570, 1576, 1619 og afsnittet om forholdet
mellem folketing og landsting.
7) Jfr. Berlin, Den danske Statsforfatningsret, 2. udg., II, 98.
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kat Brock, som han stemte for, indtog jo desuden forsaavidt en særstilling, som det drejede sig om en sagfører, der
var anvendt af selve folketinget. Ved den følgende finans
lovbehandling støttede han ordførerens afvisning af et for
slag af Alberti om forhøjelse af bevillingen til komiteen
for moralsk fordærvede personer. Han henviste til, at rigs
dagen kunde risikere at blive overvældet med forslag om
understøttelser og lignende, og til at ministeren vilde kom
me i en skæv stilling, hvis han skulde modsætte sig en be
villing af tinget; navnlig lagde han dog vægt paa, at et
privat fremsat forslag til bevilling ikke kunde bygge paa
en saa omhyggelig undersøgelse og overvejelse som et for
slag fra vedkommende minister, altsaa den samme indven
ding, som han rettede mod private lovforslag overhovedet.
Som minister erklærede han sig bestemt imod at rigsdagen
paa finansloven foreslog gageforhøjelser for embedsmænd,
da det maatte være vedkommende ministers pligt at gøre
dette, naar han ansaa det for rigtigt. Og 1874 betegnede
han det som en stor miskendelse af sunde konstitutionelle
grundsætninger, hvis den bevilgende myndighed vilde søge
at faa opført paa finansloven en bevilling, som ikke forlangtes af regeringen.8)
Paa dette punkt optraadte Monrad altsaa i det store
og hele som administrationens forsvarer. Det samme gælder
hans stilling til de problemer, der vedrører finanslovens
forhold til de almindelige love, idet han ved at hævde disse
loves uafhængighed af finansloven værnede om regerin
gens ret i dens egenskab af deltager i den lovgivende magt
og altsaa forsaavidt søgte at hindre overgreb fra rigsdagen,
særlig folketingets side. Allerede paa den anden rigsdag
hævdede han, at der ikke paa finansloven burde optages
andre lovforslag, og senere, at det samme maatte gælde om
andre bevillingslove, f. e. udskrivningslove.9) Et spørgs8) F. 1855/56, 1054; RR 1856, 820; F. 1856/57, 1491 f., 2262; F. 1857,
1844 f., 1850 f.; F. 1859/60, 3298; L. 1859/60, 1424; Politiske Breve Nr.
1—4, S. 35; Olsen, 219, 278; jfr. RR. overord, samling 1857, 171 f., hvor
han afviser private forslag om bevillinger til enkeltpersoner.
9) F. 1850/51, 4204; F. 1851/52, 883; F. 1852/531, 930, 934; jfr. F.
1860/61, 6439.
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maal, som var mere omstridt og derfor af langt større prak
tisk betydning var imidlertid, om bestemmelser paa finans
loven kunde ændre allerede bestaaende love. Af Monrads
ovenfor anførte udtalelser om bevillingsmyndighedens ret
til gennem finansloven at paavirke administrative foran
staltninger fremgaar det, at han fra første færd tog bestemt
forbehold m. h. t. bestaaende love, og i folketinget 1858
udtalte han, at han for sit vedkommende satte en vis stolt
hed i at have bidraget til at den regel blev overholdt, at
man ikke gennem finansloven forandrede bestaaende
love.10) Hans standpunkt i konflikten om bevillingen til
landstutteriet i samlingen 1859/6011) synes derfor ikke i
saa høj grad at stride mod hans tidligere opfattelse, som
Tscherning vilde paastaa, selv om han for en gangs skyld
havde brudt sit eget princip ved tidligere i finansudvalget
at stemme for den paagældende bevillings nedsættelse. Da
landstutteriet bestod ifølge en lov, der ikke var ophævet,
mente Monrad nu at folketinget ved at nægte bevilling der
til vilde udøve ikke en ordinær, men en extraordinær be
villingsmyndighed; han karakteriserede en nægtelse af den
paagældende post som en delvis finanslovnægtelse og lod
forstaa, at han ikke vilde kunne modtage en saadan. Sam
tidig anerkendte han saavel folketingets som landstingets
f o r m e l l e ret til at nedsætte eller forkaste enhver post
paa finansloven, selv om den maatte være hjemlet i en tid
ligere vedtagen lov.12) Da i samme samling Wessely kri
tiserede, at en af finanslovens poster ændrede en gage
lov,13) benyttede Monrad dog lejligheden til at advare mod
10) F. 1858/59, 1886.
n ) Olsen, 230 ff.
12) F. 1859/60, 2539, 3902; F. 1860/61, 33 f.; jfr. F. 1862/63, 2072, hvor
Monrad gør samme mening gældende m. h. t. bevilling til examenskommissioner, der ikke var oprettet ved lov (Olsen 271).
13) Iflg. en gagelov af 1858 havde der hidtil været bevilget 4100
rdlr. til visse nævnte embedsmænd paa Polyteknisk Læreanstalt,
men fastsættelsen af de enkeltes gage havde været overladt til mini
steriet. Nu var en af de nævnte stillinger blevet nedlagt, men da
indehaverens løn ikke var anført i gageloven, kunde den ikke uden
videre stryges. Folketinget havde da foretaget nedsættelsen af total
summen paa den maade, at summen til den nedlagte stilling var

103
at trække en for skarp grænse mellem lønningslove og fi
nansloven; naar administrationen kunde fortolke en gage
lov, maatte det samme kunne ske paa finansloven, rigtig
nok ikke med lovskraft. Da Wessely anførte, at Tscherning som formand for finansudvalget havde kaldt sagen
for et konstitutionelt stridspunkt, svarede Monrad, at han
“ikke vilde kunne udholde livet, dersom alt det skulde
gøres til konstitutionelle stridsspørgsmaal, som han gør
dertil” . Hele sagen var efter hans opfattelse blot “en ting,
hvorom der kan være forskellige meninger”, og han ind
rømmede, at han ikke havde noget imod at de runde sum
mer, der var stillet til administrationens disposition, i et
par tilfælde blev noget forhøjede, medens han var meget
imod, at de blev nedsat.14)
Samtidig med at Monrad holdt hovedlinien klar, ad
varede han saaledes mod konstitutionelt pedanteri. Hans
standpunkt i denne sag er vel ligesom hans stilling til de
øvrige konstitutionelle spørgsmaal, der i disse aar gav an
ledning til strid mellem folketing og landsting, ikke upaavirket af hans ønske om som minister at kunne samvirke
med begge ting, men man mærker tillige hos ham en vis
irritation over de stadig opblussende teoretiske diskussio
ner, der stjal kraften fra det positive politiske arbejde og
forstyrrede den harmoni mellem forfatningsfaktorerne,
som han ønskede skulde herske. En saadan teoretisk
diskussion, der imidlertid ikke er uden interesse til belys
ning af Monrads opfattelse af regeringens ret og magt over
for rigsdagen, opstod i den følgende samling i landstinget i
trukket fra, derefter 300 rdlr. tilføjet, saaledes at de øvrige lønnin
ger faktisk var blevet forhøjet.
14) L. 1859/60, 1347 ff. Om finanslovens fortolkning af lønnings
lovene udtalte han senere som kultusminister, at den lovgivende
magt vistnok vilde handle urigtigt, hvis den gennem finansloven
vilde gøre en anden (d. v. s. for embedsmændene ugunstigere) for
tolkning gældende end den, den mente var tilsigtet gennem lønnings
loven, men at der ikke kunde være noget i vejen for, at den lovgi
vende magt fortolkede lønningslovens bestemmelser g u n s t i g e r e
for vedkommende embedsmand. (F. 1862/63, 2811 f.). Her er hensynet
til forfatningsfaktorernes ligevægt trængt i baggrunden for hensynet
til tredjemands ret.
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anledning af Monrads forslag til lov om nedlæggelse af
Holbergs enkesæde paa Tersløsegaard, gaardens salg og
uddeling af aarlige understøttelser under navnet Holbergs
understøttelseslegat. I det ministerielle udkast hed det, at
800 rdlr. aarlig af Sorøs akademis midler skulde anvendes
til enkepensioner m. m., og hertil føjede folketinget: dog
skal størrelsen af den her fastsatte sum nærmere begrænses
ved den aarlige finanslov, saa at ingen ledigbleven portion
kan bortgives, førend efter at den samlede sum paany har
været genstand for den aarlige bevilling. Da forslaget i
den af folketinget vedtagne form kom til landstinget, an
greb Bjerring tilføjelsen som et exempel paa at finansloven
opslugte ting, som ikke hørte hjemme i den, og Lehmann
støttede ham: Naar man ved at fastsætte en sum havde
ment at komme testators vilje saa nær som muligt, burde
denne sum ikke kunne rokkes. Det var i landstingets in
teresse, at finansloven ikke bredte sig uretmæssigt, og man
maatte tillige tage hensyn til det kongelige prærogativ.
Ganske vist var regeringen nærmest til at vaage over dette,
da det var indlysende, at det kongelige veto, skønt formelt
uantasteligt, var ubrugeligt overfor finansloven, men i sam
me grad regeringen nærmede sig en anskuelse om disse
spørgsmaal, der var fremherskende i folketinget, i samme
grad maatte landstinget staa paa sin ret. Hvis folketinget
satte sin vilje igennem, vilde det være “en af de groveste
pletter, der kunde paavises i vore finansloves historie” .
Monrad fandt ikke tilføjelsen mærkelig og henviste som
parallel til bevillinger til kunsts og videnskabs fremme.
Den legatmæssige forpligtelse — at en enke skulde have
bolig paa Tersløsegaard — oversteg efter hans mening
næppe 100 rdlr. Hvis man imidlertid skulde gaa saa vidt
i nedsættelse paa finansloven, at man kom ned under den
sum, som maatte antages at svare til den legatmæssige for
pligtelse, vilde det efter hans opfattelse være et misbrug,
og han “maatte paa det bestemteste vindicere den fulde
brug af det kongelige veto, selv ligeoverfor finansloven” .
Hvis han mente, at der gennem finansloven skete et groft
brud paa de grundsætninger, han ansaa for de rigtige,
vilde han tilraade nægtelse af den kongelige sanktion, og
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den derved opstaaede konflikt maatte man saa søge at faa
løst “paa en af de sædvanlige maader”. Han havde derfor
ingen betænkelighed ved at optage summen paa finans
loven. Og han betonede paany, at det var umuligt at trække
en saa skarp grænse mellem finansloven og de finansielle
love, som Lehmann og Bjerring ønskede. Ikke destomindre
blev tilføjelsen udskudt ved anden behandling.1®)
Ogsaa m. h. t. de summer, som ministeriet ved dom blev
forpligtet til at betale, anerkendte Monrad som minister
rigsdagens formelle nægtelsesret, men han ansaa benyttel
sen af denne for at stride mod hvad rigsdagen skyldte de
andre statsmagter og hævdede regeringens ret til i tilfælde
af en konflikt om et saadant spørgsmaal at bruge alle de
konstitutionelle midler, den er i besiddelse af, for at gen
nemføre det den ansaa for rigtigt. Her som oftere indtog
han et standpunkt midt imellem de i de to ting repræsen
terede modsatte, extreme anskuelser. Da Madvig mente, at
rigsdagen ikke alene var moralsk, men ogsaa statsretligt
forpligtet til at votere en saadan sum, svarede Monrad, at
han ikke kunde se forskellen mellem moralske og statsret
lige forpligtelser; bevillingsnægtelse i dette tilfælde vilde
være et aabenbart misbrug af den konstitutionelle myndig
hed, som var indrømmet rigsdagen. Omtrent samtidig er
klærede han i folketinget, at han ikke kunde opfatte en
afstemning, der nægtede et bestemt beløb, saaledes, at mi
nisteriet ikke senere skulde være bemyndiget til at ud
betale summen, hvis det blev dømt dertil. Da Tscherning
hævdede, at ministeren ikke kunde udbetale ubevilgede
penge “hvad der end saa følger deraf”, sagde Monrad, at
han uden at gaa ind paa det retlige spørgsmaal, om rigs
dagen k u n d e nægte at bevilge et saadant beløb, vilde
mene, at den kun i ganske særlige tilfælde v i l d e gøre
det.16)
Paa lignende maade søgte han at hævde — i sin mini
stertid med særlig skarphed — at rigsdagens muligheder
for at nægte finansloven som helhed i virkeligheden var
16) L. 1860/61, 505 ff.
16) L. 1859/60, 1477 ff.; F. 1859/60, 3288, 3304 ff.
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stærkt begrænsede. Allerede 1852 karakteriserede han fi
nanslovnægtelse som et tveægget vaaben og som et middel,
der, om det end ikke var revolutionært, dog gik til “den
yderste grænse” af den myndighed, der var betroet rigs
dagen,17) og da konflikten med ministeriet skærpedes, ad
varede han stadig mod dets anvendelse.18) Under debatten
om ministeransvarlighedsloven 1857 indrømmede han, at
rigsdagen i almindelighed var forpligtet (5: moralsk) til
at bevilge udgifter, der havde hjemmel i særlige love, og
da han som minister i folketinget tog problemet op til un
dersøgelse, kom han til det resultat, at de fleste af finans
lovens poster m a a 1 1 e bevilges, hvis der ikke skulde ske
brud paa den bestaaende tingenes tilstand, og at derfor
rigsdagen var moralsk forpligtet til at bevilge dem; kun
m. h. t. “et overordentlig lidet beløb” stod rigsdagen frit.
Han hævdede endogsaa nu, at der var poster, som rigsda
gen var juridisk forpligtet til at votere, f. eks. renten af
kongerigets statsgæld, som private havde juridisk ret til,
og han kom derved unægtelig i modstrid med sine egne
tidligere udtalelser om rigsdagens juridiske ret til at nægte
saavel hele finansloven som dele deraf.19)
I denne sammenhæng maa ses hans opfattelse af fleraarige bevillinger, saaledes som den træder frem omkring
1860. Den gik ud paa at finansloven, selv om den kun be
vilgede til u d b e t a l i n g for eet aar, dog kunde indehol
de bevillinger, der i virkeligheden gjaldt for en aarrække,
og det saaledes, at den derved indgaaede forpligtelse
maatte kunne gøres gældende for domstolene, forsaavidt
den vedrørte andre end selve regeringen, f. eks. en embeds
mand. Monrad ansaa det for en selvfølge, at man f. eks.
kun kunde have ansat overskoledirektøren for eet aar, hvis
gagebevillingen paa finansloven ikke var bindende ud over
dette tidsrum. Tscherning benægtede dette og hævdede, at
man maatte skelne nøje mellem ansættelsen, som ikke

17) Se nedenfor s. 109.
18) Se bl. a. F. 1853/541, 5500.
w) F. 1861/62, 4205, 4222, jfr. F. 1860/61, 33 f.; sml. afsnit e.
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hørte under den lovgivende magt, og gagebevillingen, som
var underlagt denne.20)
Det er ikke muligt at følge Monrads stilling til alle de
enkelte finansproblemer gennem hele den her behandlede
periode, men det er dog, trods hans jævnlige aner
kendelse af rigsdagens formelle ret, klart, at der i tidens
løb indtraadte en ændring i hans holdning overfor finans
loven, som hans politiske modstandere ogsaa havde øje
for og ikke undlod at bebrejde ham. Ændringen kan i
hvert fald delvis forklares som fremkaldt af den erken
delse, at folketingets og derved rigsdagens stilling til fi
nansloven var inde i en udvikling, der kunde føre til en
efter Monrads mening uheldig forrykkelse af den konsti
tutionelle ligevægt. Med fremhævelse af at der kun var
tale om en forskydning, ikke om et fuldstændigt omslag,
kan man maaske rigtigst udtrykke forholdet saaledes, at
Monrads opfattelse i hans tredje ministerperiode gik i
r e t n i n g a f at afsvække finanslovens karakter af po
litisk magtmiddel og af bevilling i egentlig forstand og
i højere grad end før at fremhæve dens karakter af regn
skabsteknisk foranstaltning, nødvendig for at bringe orden
og klarhed i forholdet mellem regering og rigsdag. Dette
forklarer, at han i disse aar saa stærkt betonede, at fi
nansloven, naar man saa bort fra de egentlige bevillinger,
var en anvisning, en udgiftsordre, altsaa i almindelighed
blot den — ganske vist uundværlige — formelle bekræf
telse paa en afgørelse, som reelt var truffet andetsteds,
paa et omraade hvor de tre forfatningsfaktorer regering,
landsting og folketing var ligeberettigede. Hans imødekom
menhed over for folketingets ønsker m. h. t. finanslovens
form og navnlig hans interesse for at faa afgjort spørgsmaalet om regeringens bemyndigelse til at afholde paa fi
nansloven bevilgede udgifter efter finansaarets udløb maa
derfor vistnok delvis ses som udslag af en bestræbelse for
at gøre grundlaget for regeringens finansielle handlen for
melt uangribeligt, en bestræbelse, der staar i forbindelse
20) F. 1858/59, 4004 f.; F. 1859/60, 3059 f.; F. 1860/61, 33 f.; Olsen,
225, 228.
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med hans strenge opfattelse af ministeransvarligheden; det
er i denne henseende karakteristisk, at han under tingenes
strid om bevillingsparagrafferne hævdede s in moralske
ret til, s i t retfærdige krav paa som minister at faa en
bemyndigelse til udbetaling af enhver udgift, idet han dog
tilsidst erklærede sig rede til i givet tilfælde paa eget an
svar at afholde udgifter iflg. vedtagne love ogsaa uden be
villingsparagraf. Ud fra denne opfattelse maatte Monrad
gaa skarpt imod Tscherning, som ved enhver lejlighed
slog paa finanslovens bevillingskarakter, medens han paa
den anden side tog afstand fra den i landstinget fremher
skende tendens til helt at fortynde finanslovens begreb.21)

21) L. 1859/60, 1570, 1576, 1619; L. 1860/61, 937; F. 1861/62, 4205; Ol
sen, 233 ff., 239, 259, 271, 281, 301, 303, 327 f.; se endvidere afsnittene
om ministeransvarlighed og forholdet mellem folketing og landsting.
Angaaende finanslovbehandlingen i almindelighed henvises til Olsen.

d. Parlamentarisme.
I sin tale i folketinget 3. februar 1852, kort efter januar
kundgørelsens fremkomst, mønstrede Monrad de midler,
rigsdagen og specielt folketinget besad til at løse en kon
flikt, “dersom vort forhold til ministeriet skulde blive et
fjendtligt”. Et mistillidsvotum ansaa han for et usikkert
vaaben, som muligvis ikke vilde medføre ministeriets af
gang. Heller ikke finanslovnægtelse vilde han tilraade. For
det første maatte der efter hans mening være saa stærke
grunde for nægtelsen, at der ikke kunde være tvivl om enig
heden mellem landsting og folketing, for det andet var fi
nanslovnægtelse om ikke et revolutionært middel saa et
middel “som gaar til den yderste grænse af den rigsdagen
betroede myndighed” ; dets anvendelse vilde ikke blot ska
de regeringen men ogsaa alle, der skulde have løn og pen
sion. Endelig raadede jo regeringen, om den ikke ad anden
vej vilde skaffe sig indtægter fra kongeriget, hvad Monrad
ikke synes at have tænkt sig eller ikke vilde omtale mulig
heden af, i hvert fald over indtægterne fra Slesvig og Hol
sten. Tanken om en rigsretsaktion vilde han ikke gaa nær
mere ind paa; han tvivlede ikke paa, at en saadan aktion
vilde blive rejst, saa snart noget medlem af folketinget an
saa forfatningen for krænket, men det var netop et hoved
punkt i hans tale, at et grundlovsbrud fra ministeriets side
var utænkeligt. Han konkluderede derfor i sin bekendte
opfordring til forsamlingen om passivitet.1)
Monrad anerkendte saaledes straks, at de magtmidler,
der ellers i et konstitutionelt styret land staar til parlamen
tets raadighed under en konflikt med regeringen, for rigs») F. 1851/52, 3800 ff.
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dagens vedkommende var væsentlig svækket paa grund af
at den ikke repræsenterede hele monarkiet. Men han ind
rømmede tillige paa et andet vigtigt punkt dettes konse
kvenser for forholdet mellem regering og rigsdag. Da fi
nansminister Sponneck krævede tingets støtte som følge af
at det ikke havde fundet det muligt eller forsvarligt at
fremkalde et ministerskifte, erklærede Monrad, at dan
nelsen af gehejmestatsraadet havde gjort hele det parla
mentariske system umuligt. Ministeriet kunde ikke forlan
ge af rigsdagen, at den skulde følge det, fordi den ikke
havde krævet ministeriets afgang, men paa den anden side
kunde rigsdagen heller ikke forlange, “at ministeriet skal
være et udtryk af flertallets mening”. “De Herrer er ikke
alene medlemmer af statsraadet, de sidder i Hans Maje
stæts gehejmestatsraad, de staar og falder med hensyn
som der gør sig gældende. Vi har her intet at gøre med mi
nisterskifter” .2)
Denne afvisende holdning overfor tanken om en parla
mentarisk regering fastholdt han, om end noget modifi
ceret, efterhaanden som konflikten med ministeriet i for
fatningssagen skærpedes, og i sin motivering til adressen
til kongen marts 1854 gav han den en almindeligere be
grundelse. Han fremhævede at tiden ikke var moden til en
parlamentarisk regering. “I en begyndende konstitutionel
udvikling skal man ikke trænge paa strax at bringe en
saadan grundsætning i virksomhed” . Parlamentarismen er
en “frugt, som kun kan modnes efter lang tids forløb, un
der storm og regn og solskin”, og mange unge forfatninger
havde lidt skibbrud, fordi de i utide havde søgt at plukke
den. Ved siden af denne almene betragtning fremhævede
han som en mere speciel grund til ikke at kræve parlamen
tarismen ført ud i livet, at rigsdagen kun repræsenterede
Danmark, men regeringen hele monarkiet. Man maatte der
for nøjes med m. h. t. ministeriets sammensætning at kræve
“gensidig indrømmelse, for at de modstridende anskuelser
kunne forene sig”. I sin adresse opstillede han kun som en
berettiget fordring fra rigsdagens side, at der ikke i mini2) F. 1852/53, 1666.
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stenet3) sad mænd, som ikke havde den “fulde politiske
paalidelighed”, til hvem man havde “en begrundet mis
tillid”.4) Under adressedebatten oktober 1854 fortolkede
han udtrykkelig adressens ord “en regering, der veed at
forene kongens og folkets tillid” saaledes, at “der til forfat
ningsværkets gennemførelse udfordres et ministerium, d e r
i k k e h a r p a a d r a g e t s i g m i s t i l l i d af den dan
ske rigsdag og det danske folk” ; adressen maatte ikke op
fattes, som om den fordrede, at de mænd, som rigsdagen
helst ønskede, skulde indtræde i ministeriet. Og han frem
hævede, at rigsdagen, skønt den havde haft det i sin magt
— dermed tænkte han utvivlsomt paa finanslovnægtelse,
som han senest i foraaret 1854 havde fraraadet at an
vende5) — aldrig havde fordret en regering, til hvem den
havde “den største tillid”, “hvilket vistnok ogsaa er meget
rigtigt”.6)
Monrad krævede ikke engang ubetinget, at ministrene
skulde vige for et mistillidsvotum, idet han idetmindste for
melt fastholdt kongens frihed til at vælge sine ministre.
Under forhandlingerne om januarkundgørelsen i folketin
get marts 1852 udtalte han lejlighedsvis, at tinget ikke
burde tie, hvis det nærede mistillid til ministeriet. Selv om
en saadan udtalelse af mistillid ikke bevirkede en ændring
i ministeriets sammensætning “i hvilken henseende Hans
Majestæt jo har fuldkommen beslutningsfrihed”, saa kun
de den dog tjene til at vække ministeriet til alvorlig selv
prøvelse.7) Og da han i folketinget i oktober 1854 erklæ
rede, at det ikke var hen i vind og vejr, at man udtalte
mistillid, det betød, at de mænd, mod hvem noget saadant
udtaltes, skulde indse, at de, da de ikke længere havde re
præsentationens tillid, ikke var i stand til forsvarligt at
varetage fædrelandets tarv — da tog han, unægtelig noget
3) D. v. s. blandt ministrene for kongeriget, thi rigsdagen kunde
ikke »forlange at bestemme eller at faa nogen indflydelse paa«, hvem
der skulde være ministre for Slesvig og Holsten.
4) F. 1853/54, 5286 f.
6) Neergaard I, 883.
«) F. 1854/55, 154, 156.
7) F. 1851/52, 5211.
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selvmodsigende, det forbehold, at man ikke derved vilde
tvinge kongen til at tage andre ministre.8)
Det forhold, at rigsdagen kun repræsenterede Dan
mark, regeringen hele monarkiet, bestod jo ogsaa efter
indførelsen af fællesforfatningerne. Undtagelsesvis ind
rømmede Monrad umiddelbart efter Dannevirkes rømning,
da “begivenhedernes strøm var saa mægtig”, rigsdagen
som “landets eneste organ” en særlig politisk indflydelse
og erklærede sig villig til at demissionere, hvis rigsdagen
stillede et mistillidsvotum til regeringen; da valgene til
rigsraadet havde fundet sted, lod han imidlertid forstaa, at
rigsdagens mistillid nu ikke længere vilde have de samme
følger for hans stilling; rigsraadet var organ for monarkiets
fællesanliggender, udtalte han, og det vilde være urigtigt
handlet af en regering, der maaske kun havde mistillid i
rigsdagens folketing, men tillid i rigsraadets, ikke at tage
hensyn dertil.9) Det tør dog ikke heraf sluttes, at han ikke
anerkendte de særlige kongerigske ministres pligt til at
vige for et mistillidsvotum af rigsdagen, men han gav hel
ler ikke utvetydigt sin tilslutning til denne grundsætning,
hvis anerkendelse vel er den vigtigste forudsætning for par
lamentarisme i moderne forstand.
Naar Monrad selv bortset fra forholdet mellem monar
kiet og kongeriget ikke ansaa den danske forfatningsud
vikling for moden til gennemførelsen af parlamentaris
mens princip10) hænger det sammen med, at han i det
hele taget ansaa det danske forfatningsliv for at staa paa
et lavere udviklingstrin end f. eks. det engelske. Han gjor
de lejlighedsvis gældende over for Krieger,11) der var tals8) F. 1854/551, 245.
°) L. 1863/64, 399; F. 1863/64, 2184 f.
10) D. v. s. r i g s d a g s parlamentarisme, defineret som »den
grundsætning, at ministeriets sammensætning [skal rette sig] efter
de anskuelser, som hersker hos folkets repræsentanter« (F. 1853/54,
5286). Til spørgsmaalet om landstings- eller folketingsparlamen
tarisme tog han ikke stilling før efter 1864. Jfr. hans ovenfor nævnte
krav om enighed mellem landsting og folketing som forudsætning
for en finanslovnægtelse.
X1) Krieger havde iøvrigt paa den grundlovgivende rigsdag hæv
det, at parlamentarismen ikke burde hjemles i en grundlovsregel om
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mand for engelske konstitutionelle principper m. h. t. fi
nanslovens behandling, at det var urimeligt at sammen
ligne danske og engelske forhold. “Vi indtager jo ... et
langt simplere og jævnere standpunkt end det engelske un
derhus ... vi staar saa at sige, paa et norsk standpunkt
ligeoverfor ministeriet” .12) Det er et stort spørgsmaal, om
Monrad, selv under den forudsætning, at de vanskelighe
der, som fremkaldtes af forholdet mellem kongeriget og
monarkiet, ikke existerede, i tiden indtil 1864 ønskede at
komme ud over dette standpunkt, for saa vidt parlamen
tarismen angaar. Monrads opfattelse af, hvordan samarbej
det mellem den lovgivende forsamling og administrationen
skulde forme sig, var i virkeligheden uforenelig med baade
rigsdags- og tingsparlamentarisme. En saadan forudsætter
et nogenlunde fast flertal i begge eller det ene ting, af
hvilket flertal den til enhver tid siddende regering fremgaar, d. v. s. nogenlunde faste partirammer. Men før 1864
synes Monrad at have set med en vis uvilje paa stabile
partidannelser og paa en snævert samarbejde mellem en
enkelt saadan og regeringen.
Under behandlingen af folketingets forretningsorden
paa den første rigsdag gjorde han sig til talsmand for ballotering, hvis 25 medlemmer ønskede det, bl. a. for at gøre
det umuligt for et eventuelt veldisciplineret parti at lægge
baand paa meningsfriheden.13) I folketinget marts 1853
nævnede han som en af vanskelighederne ved den konstitu
tionelle udvikling, at finanslovbehandlingen var tilbøjelig
til at blive et partispørgsmaal ; dette kunde nemlig medføre,
at en regering, som kunde støtte sig til et flertal, kunde
føle sig fristet til at gennemføre krav, “som man maaske
under andre omstændigheder vilde have haft betænkelig
hed ved at gaa ind paa”. Han beklagede derfor, at det
trods alle anstrengelser ikke var lykkedes det opløste folke
tings finansudvalg saa godt som de foregaaende aar at holsuspensivt veto; kongen burde have absolut veto, og parlamentaris
men maatte komme ifølge en naturlig udvikling. (Grundlovsforhand
lingerne 2293).
12) F. 1856/57, 1491 f.
13) F. 18501 399 f.
Povl Bagge
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de de politiske spørgsmaal borte fra finanslovbehandlin
gen.14) Samme aar erklærede han ligefrem — med hentyd
ning til regeringens alliance med bondevennerne under den
foregaaende valgkamp — at det ikke var uden betænkelig
hed, naar regeringsmagten saaledes udelukkende indgik
forbindelse med en enkelt side af rigsdagenes) Betegnen
de for hans opfattelse og for den maade paa hvilken han
selv som minister praktiserede samarbejdet med rigsdagen
er hans udtalelser under forhandlingerne om jernbanelo
ven i folketinget december 1860. Han paatalte udtrykket
“regeringens venner” og erklærede, at hans politiske ven
ner og uvenner vekslede alt eftersom vedkommende stil
lede sig til den paagældende sag. “I det hele taget tror jeg
ikke, at det egentlig stemmer med vor hele karakter og
tænkemaade at have skarpt adskilte politiske partier. Vi
ser paa enhver sag, vi stræber efter bedste skønnende at
danne os en overbevisning om den, og saa stemmer man for
det, som man anser for at være det rette. Regeringen paa
sin side søger i enhver enkelt sag saavidt muligt at sam
arbejde med det flertal, som danner sig om den. Dette er
efter min opfattelse den væsentlige grundtanke for vore
forhandlinger her” . Dagen efter angreb han paa samme
maade partibenævnelsen “intelligens” og sagde i denne for
bindelse, at man havde grebet dette ord, fordi det var me
get vanskeligt i Danmark at finde bestemte politiske
spørgsmaal, efter hvilke en partideling kunde ske. Han
havde, sagde han, søgt at bidrage sit til at give rigsdagen
saa meget arbejde, at man over reelle praktiske spørgs
maal kunde glemme partistridighederne.16) Han indrøm
mede vel i en af de artikler, han i 1869 skrev i Berlingske
Tidende, at partidannelse var en naturlig følge af politisk
liv, men samtidig hævdede han, at partidisciplin ikke laa
for danskerne, og at det derfor var saa vanskeligt at danne
et fast flertal i rigsdagen.17) Og under ingen omstændighe14)
15)
16)
17)

F. 1852/5311, 110 f.
I. A. Hansen, Vor Forfatnings Historie II, 413.
F. 1860/61, 4512 f. 4589 f.
Politiske Afhandlinger I, 18, 85 f. I en usigneret leder i Fædre-
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der vilde han indrømme, at der i det danske folk var nogen
virkelig interessemodsætning, der kunde danne grundlaget
for en partideling; det var for ham en illusion, et genfærd
af den reelle modsætning mellem privilegerede og uprivilegerede, som var forsvundet med grundlovens givelse og
privilegiernes ophævelse.18)
Under indtryk af kampene mellem højre og venstre i
70’erne ændredes Monrads stilling til parlamentarismen
efterhaanden. I sine artikler i Berlingske Tidende 1869—
7110) og i Politiske Breve nr. 1— 4, dateret maj 1874, umid
delbart inden ministeriet Holsteins afgang, staar han endnu
i det væsentlige paa samme standpunkt som før 1864. Han
maa tage stilling til spørgsmaalet i den nye form, det havde
faaet ved det forenede venstres program og folketingets
modsætningsforhold til regeringen, men det er klart at
hans kritik vel hovedsagelig, men ikke udelukkende er ret
tet mod “folketingsparlamentarismen”.20) Han hævder
over for venstres programudtalelse, at en parlamentarisk
regering maa have flertal i b e g g e ting, men samtidig
fremhæver han skarpt modsætningen mellem paa den ene
side parlamentarismens system, hvor en rigsdagsmands
stilling til sagerne er bestemt af, om han er regeringstil
hænger eller oppositionel, og paa den anden side “den
gamle danske konstitutionelle Praxis”, hvor man overlader
til kongen, hvem der skal være ministre, hvor saglige hen
syn er eneherskende, og hvor rigsdagen altid efter bedste
landet i Monrads udgivertid (19/6 1840) fremsættes lignende syns
punkter.
18) Politiske Breve nr. 9—13, s. 53 f.
le) Se især Politiske Afhandlinger I, 91 ff. og II, 254.
20) Juli 1869 mener han dog, at en parlamentarisk regering trods
alt vil være at foretrække for »den nærværende Tingenes Tilstand«;
men det vil være fordærveligt at fremtvinge den, den maa komme
som et resultat af en naturlig udvikling, og som den første forudsæt
ning maa kræves et nogenlunde fast flertal paa rigsdagen, der har
den offentlige mening med sig. I Danmark kan det meget vel tæn
kes, at et rigsdagsflertals overbevisning ikke falder sammen med
den offentlige mening, og i saa tilfælde vil et forsøg paa at gennem
føre parlamentarismen let kunne udsætte den konstitutionelle frihed
for farer (Politiske Afhandlinger I, 95).
8*
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evne søger at samarbej de med regeringen, saaledes at man
nøjes med det næstbedste resultat, hvis det er umuligt at til
vejebringe enighed om det, der efter ens opfattelse er det
bedste. Naar han nærer tvivl om, hvorvidt ministeriet ikke
burde have benyttet den Schiörringske adresse til at gaa af,
er det bl. a. fordi han mener, at dannelsen af et nyt mini
sterium vilde have “lettet det forenede Venstre Opgivelsen
af de parlamentariske Tanker og Tilbagevendelsen til den
gamle danske konstitutionelle Praxis”.
Monrad afviser saaledes parlamentarismen, specielt i
den af venstre ønskede form, men ogsaa “totingsparlamen
tarismen” som en fremmed foreteelse; han haaber endnu,
at venstres kamp kun er en episode, der for en kort til af
bryder den nationale konstitutionelle udvikling. Det er ka
rakteristisk, at han slutter sin første samling “Politiske Bre
ve” med at udtrykke haabet om, at “vi snart maa komme
ud af disse Stridigheder om Magten, d e r e r a f u d e n l a n d s k H e r k o m s t ,21) og vende tilbage til den jævne,
rolige, sindige Behandling af Sagerne, saa at man kun ser
paa deres Betydning for Samfundet og aldeles glemmer at
spørge, om det er Peer eller Poul, som Kongen i Kraft af
den ham ved Grundloven givne Myndighed har valgt til sin
Minister” .
I Politiske Breve nr. 5— 7 (1876) taler han i fortsættelse
af denne tankegang om et “Indbrud af Parlamentarismen”
i den danske politiske udvikling, men medens han i den
tidligere samling havde understreget, at regeringen besad
magtmidler til at knække folketingets modstand (ind
skrænkning af rigsdagens varighed til to maaneder, afske
digelse af oppositionelle embedsmænd), synes han nu at
have erkendt, at det ikke i længden var muligt eller rigtigt
at sætte haardt mod haardt, og han leger med tanken om
eetaarige ministerier som et middel til at gøre ende paa
den “ministerfortærende” parlamentarisme.
Den afgørende vending i Monrads holdning indtraadte
ved udstedelsen af den provisoriske finanslov i april 1877;
efter hans mening var de forfatningsmæssige forudsætnin21) Udhævet af mig.
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ger for dette skridt ikke tilstede, og det blev for ham det
endelige vidnesbyrd om en “ensidighed” hos regeringen,
som i længden vilde standse det konstitutionelle livs væxt
ved at lede det i en retning modsat den europæiske udvik
ling — hvis betydning for Danmark han altsaa her synes
at anerkende — , og som i virkeligheden ogsaa vilde skade
den sunde konservatisme.22) Monrads breve fra denne tid
afspejler en brydning mellem hans naturlige sympati for
ministeriet som repræsenterende den politiske retning, han
nærmest tilhørte, og hans “ungdomskærlighed til forfatnin
gen”.23) Den sidste sejrede. I Politiske Breve nr. 11 (efteraaret 1877) har han næsten forladt sin angrebsstilling over
for parlamentarismen og er naaet til den overbevisning,
at det folkevalgte kammers krav om overvejende indfly
delse paa regeringens sammensætning ikke er nogen “misforstaaelse”, men er velbegrundet baade i denne forsam
lings natur og i forfatningen. Han udvikler, hvordan man
ved grundlovens bestemmelser om ministrenes adgang til
rigsdagen har villet sikre sig altid at have et ministerium,
der var i samstemmen med rigsdagen. Kongen har ganske
vist ret til at afskedige og udnævne ministre, men han “vil
ikke og kan ikke ville andet end Statens Vel, hvortil hans
egen og hans Dynastis Interesse saa nøje er knyttet. Og i
Reglen vil Statens Vel fordre, at der er en Samvirken mel
lem Ministerium og Rigsdag” . Et ministerium skal ganske
vist ikke lade sig “blæse om af ethvert Folketings- eller
Landstingspust”, men et varigt modsætningsforhold er
utænkeligt. Hvis kamrene ikke kan enes, er det givet, at
folketinget gennem sin overvejende indflydelse paa finans
lovens enkeltheder har det bedste magtmiddel. I et folke
valgt kammer, tumlepladsen for lidenskaber og ærgerrig
hed, vil kampen om magten, den systematiske opposition
før eller senere bryde frem, og oppositionen fra et folke
valgt kammer har noget af en naturkraft i sig, kan derfor
22) I et brev til kultusminister Fischer 15/5 1877 beklagede Mon
rad sig i denne forbindelse over den traditionelle ringeagt for bonde
standen. »Kun ved at behandle Gaardmændene som vore Jævninge,
kunne vi faa dem til at gaa til højre.«
23) Monrad til J. C. H. Fischer 18/3, 15/5, 28/5, 27/7, 11/8 1877, 27/11
1878.
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ikke trodses, men maa ledes. Anderledes det af dommerværdighedens nimbus omstraalede landsting. Det vil altid
se paa sagerne, ikke paa personerne, det vil altid have
fædrelandets vel for øje og aldrig skele til magten. Et mini
sterium, der kan samarbejde med folketinget, vil altsaa
nok kunne møde en opposition hos landstinget, men aldrig
en systematisk opposition. “Maskineriet vil kunne gaa, Vog
nen vil kunne køre uden at vælte, om der end skulde være
en Del Huller paa Vejen” . Men en ren folketingsparlamen
tarisme vil ligesom en ren landstingsparlamentarisme være
en h a l t e n d e parlamentarisme. Den dygtige minister
sørger for, at der er samvirken mellem folketing og lands
ting.
I “Den stille Magt” (1882) definerer han endelig parla
mentarismen som “Rigsdagens, n a v n l i g F o l k e t i n 
g e t s Indflydelse paa Ministeriets Sammensætning” og for
svarer kravet herom som naturligt begrundet i de to tings
forfatningsmæssige stilling. Han hævder, at en tilsynela
dende ulempe, som følger parlamentarismen (hyppige mi
nisterskifter), i virkeligheden modvirker ensidighed, og at
parlamentarismen er kongemagtens tryggeste værn, fordi
den yder folkevillien fuld tilfredsstillelse. Omtrent samtidig
bekendte han sig i folketinget til parlamentarismen som det
eneste middel til at skabe en stærk regering. Modstand mod
parlamentarismen vilde føre i retning af republikken, sag
de han, en “eenbenet” parlamentarisme i retning af ene
vælden. Regeringsflertal i begge ting vilde være idealet,
men i virkeligheden maatte man lade sig nøje med, at
regeringen havde flertal i det ene ting og kunde sætte sin
villie igennem i det andet. Regeringen vilde være parla
mentarisk, hvis den havde flertal i landstinget og kunde
sætte sin villie igennem i folketinget. Monrad mente dog,
at det var ø n s k e l i g t , at regeringen havde sit flertal i
folketinget, paa grund af folketingets indflydelse paa ad
ministrationen gennem finansloven, og fordi folketinget ud
gik direkte fra folket og der derfor var “en vis storm af
lidenskab” i det, som bedst kunde styres ved hjælp af et
tillidsforhold.24)
24) F. 1882/83, 131 f, 240 ff.
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I løbet af otte aar var Monrad saaledes faktisk naaet
til den opfattelse, at indførelse af parlamentarismen i mo
derne forstand var den nødvendige forudsætning for, at
der paany kunde ind træde harmoni mellem forfatnings
faktorerne. Han billigede ikke den maade paa hvilken stri
den blev ført, og han ansaa ikke venstres politiske taktik
for rigtig. Saalænge kravet om parlamentarismen blev haa
ret frem af en enkelt stand, der stod i mistillidsforhold til
den øvrige befolkning, og fremsat som et isoleret krav om
magten, ansaa han det for uigennemførligt; parlamentaris
men var for ham “en Datter af den stille Magt”. Men han
ønskede nu dens gennemførelse, næppe fordi han i og for
sig sympatiserede med denne styreform — i virkeligheden
stod “den gamle danske konstitutionelle praxis” sikkert
stadig hans hjerte nærmest — men fordi det i den givne
situation var den eneste mulighed for p a a f o r f a t 
n i n g e n s g r u n d at genoptage et positivt politisk ar
be j de. “Hvad det kommer an paa, er at fuldbyrde noget,
at sætte noget igennem” .25) “Naar det politiske Liv er
modnet ved en længere Tilværelse og dens mangehaande
Kampe, saa udvikler der sig efterhaanden en finere poli
tisk Æresfølelse, der ikke tilsteder en Mand at være Mini
ster, naar han ikke kan sætte sin Villie igennem. Han vil
ikke være en magtesløs Magthaver, thi han har en levende
Følelse af, at derved undergraves Ærbødigheden for Rege
ringsmagten og Lovgivningens Haller forvandles til For
samlingssale, hvor der Aar ud og Aar ind føres endeløse,
ørkesløse, golde Forhandlinger, der bringer Forsamlingen
i Ringeagt saavel i Indlandet som i Udlandet. Han føler, at
vedvarer en saadan Tingenes Tilstand gennem en længere
Aarrække, saa graves der en Grav for Friheden, og Vejen
banes for Despotisme og dens Tvillingsøster Anarki”.26)
Saaledes ender han ved hensynet til forfatningens bestaaen
som den dybeste grund til at ønske parlamentarismens
indførelse.

25) Den stille Magt, 25.
26) Den stille Magt, 22.

e. Ministeransvarlighed.
Da mistillidsadresser til ministeriet Ørsted havde vist
sig at være uden virkning, og da nægtelse af finansloven
var opgivet, stod af rigsdagens kampmidler kun rigsrets
anklagen tilbage. Monrad var paa dette tidspunkt næppe
saa overbevist som senere om betydningsløsheden af den
juridiske ministeransvarlighed i forhold til den moralske,
ministrenes forstaaelse af at de ikke burde blive paa deres
post, naar et samarbejde med rigsdagen var umuligt.1)
Rigsretsaktionen var endnu et uprøvet vaaben, og jo læn
gere den konstitutionelle udvikling var fjernet fra parla
mentarismen, des større vægt maatte man tillægge mini
strenes juridiske ansvarlighed. Monrads stilling til den paa
tænkte rigsretsaktion mod ministeriet Ørsted i anledning
af juliforordningens udstedelse er iøvrigt gennem Neergaards fremstilling saa velkendt, at en nærmere redegø
relse herfor er overflødig. Efter ministeriet Bangs dannelse
var han medforslagsstiller af den dagsorden, ved hvilken
tinget opgav anklagen i grundlovssagen, men han fremhæ
vede stærkt, at kun “politiske hensyn” maatte være bestem
mende for ændringen i tingets holdning. Karakteristisk er
den begrundelse, han gav for sit tilbagetog. “Man maa tage
mange hensyn, naar man skal føre friheden gennem alle
de skær, der truer den. Jeg har aldrig set, at et hensynsløst
forsvar for friheden virkelig har beskærmet den” .2)
Rigsretsaktionen skulde imidlertid ogsaa omfatte mini
steriet Ørsteds overskridelser af budgettet, og dette forhold
gav Monrad anledning til principielle overvejelser om rigs
rettens stilling i konflikter mellem regering og rigsdag.
1) Se Politiske Afhandlinger I, 87; jfr. F. 1853/54, 5286.
2) F. 1854/55, 217.
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Allerede da spørgsmaalet rejstes i oktober 1854 var han
naaet til klarhed over et vigtigt punkt: at det ikke tilkom
rigsretten at afgøre, om en ikkebevilget udgift var nødven
dig eller ej ; alt hvad der ikke var bevilget og alligevel ud
givet, skulde den hjælpe tinget til at inddrive.3) I foraaret
1855, under debatten om tillægsbevilling for 1854/55 og om
forslag til rigsretstiltale i anledning af de militære foran
staltninger, ministeriet Ørsted havde foretaget uden rigs
dagens samtykke, udviklede han sin tankegang nærmere.4)
Sin nægtelse af efterbevillingen motiverede han med, at
ministeriet, da det afholdt de omstridte udgifter, maatte
være klar over, at det ikke havde rigsdagens tillid, og at
derfor disse udgifters nødvendighed maatte godtgøres, før
han kunde stemme for dem ; i modsat fald maatte man ind
skrænke sig til at bevilge, hvad der var “en moralsk følge”
af tidligere afstemninger, d. v. s. hvad man ansaa for nød
vendigt til politiudrustningen. Derimod fandt han det i sin
orden, at Tscheming, i kraft af den tillid han havde haft
til det afgaaede ministerium, følte sig moralsk bundet
til at stemme for de udgifter, han i og for sig fandt unød
vendige. Tilføjelsen er interessant, fordi Monrad hermed
principielt hævder rigsdagens forpligtelse til at overlade en
regering, med hvilken den kan samarbejde, en vis betyde
lig handlefrihed.5)
M. h. t. rigsrettens kompetence under en rigsretssag er
klærede han, at folketinget forsaavidt baade var anklager
og dommer, som ingen anden kunde anmasse sig afgørelsen
af erstatningskravet uden at undergrave grundloven og til
egne sig den bevillingsmyndighed, der tilkom begge ting
og kongen i forening. Ordet “beslutning” om statsregnska
bet i grundloven betød decision. Indtil der forelaa en lov
om, paa hvilken maade rigsdagens beslutninger kunde faa
praktisk betydning, maatte man, forsaavidt ministrene ikke
godvilligt betalte, gennem rigsretten gøre disse beslutnin
ger gældende. Rigsrettens stilling maatte da blive følgende :
3) F. 1854/55, 244.
4) F. 1854/55, 3018.
5) Jfr. L. 1861, 587 ft.
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1) Hvis ministeren havde indrømmet en overskridelse
af budgettet e l l e r hvis begge ting havde erklæret, at der
forelaa en saadan, var sagen afgjort, og rigsretten maatte
nødvendigvis betragte overskridelsen som en likvid gælds
fordring.
2) Hvis ministeren ikke havde indrømmet overskridel
sen, og hvis udsættelsen kun var sket fra eet af tingene,
maatte rigsretten afgøre, om overskridelsen havde fundet
sted. — I dette sidste tilfælde maatte rigsretten altsaa fak
tisk afgøre, om den paagældende udgift var at betragte som
lovlig, og forsaavidt havde Monrad modificeret sit oprin
delige standpunkt.6)
Som bekendt fulgte rigsrettens dom ikke Monrads prin
cipper. Frifindelsen af de anklagede ministre blev den di
rekte anledning til at Monrad 3. december 1856 i folketin
get indbragte et forslag til lov om ministres ansvarlighed
m. h. t. overskridelser af finansloven. Grundlovens § 21
fastslog, at ministrenes ansvarlighed nærmere skulde be
stemmes ved lov, og allerede novemberministeriet havde
paatænkt udarbejdelsen af en ministeransvarlighedslov,
uden at tanken dog var blevet udført.7) Det var imidlertid
ikke Monrads hensigt at løse hele dette spørgsmaal. Han
betegnede selv sit forslag som en “lejlighedslov”, men er
klærede samtidig, at alle gode love var lejlighedslove, givet
for at raade bod paa en eller anden mangel, som havde vist
sig, medens de love, som gik ud fra blotte teoretiske be
tragtninger, efter hans mening sjældent fik den betydning
som saadanne “lejlighedslove” . Monrad vilde med sit for
slag gøre de bestemmelser klare, som havde ført rigsretten
“ind paa afveje og til en urigtig opfattelse” og skabt en til
stand som afveg fra den af grundloven tilsigtede, og han
indskrænkede sig derfor til at behandle det forhold, som
rigsretssagen havde drejet sig om.8)
Forslagets hovedbestemmelser var følgende: Til over
skridelse af alle udgiftsposter, der ikke i selve finansloven
6) F. 1854/55, 3204 ff, 3264 ff.
7) Krieger I, 53.
8) F. 1856/57, 3027.
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er betegnet som kalkulatoriske, fordres kgl. resolution.
Hvis rigsdagen til den tid er samlet, skal ministeren fore
lægge denne den fornødne tillægsbevillingslov, inden han
skrider til beslutningens udførelse. Er rigsdagen ikke sam
let, skal han bevirke udgivelsen af en foreløbig lov, som
hjemler udgiften, og som skal forelægges den følgende rigs
dag. Nægter denne sit samtykke, er ministeren erstatnings
pligtig overfor kongerigets finanser; har han ikke iagttaget
de ovenanførte forskrifter eller han han gjort sig skyldig
i letsindig eller uforsvarlig omgang med kongerigets mid
ler, idømmes han desuden straf af bøder, fængsel eller em
bedstab, alt efter brødens beskaffenhed. Dog skal en mini
ster være fri for strafansvar, hvis han betaler erstatningen
inden 4 uger efter at overskridelsen er paatalt. Hvis en lov,
der indeholder bestemmelse om udgifter, tillige fastsætter,
at disse kan afholdes i indeværende eller kommende finansaar, har det samme betydning, som om udgiften er
vedtaget paa finansloven for vedkommende aar. Ej heller
kan ministeren drages til ansvar for udbetaling af de sum
mer, hvormed de i rigsraadet bevilgede bidrag fra konge
riget til monarkiet maatte overskride de af rigsdagen i saa
henseende bevilgede beløb. Denne udredelse var nemlig
lovfæstet. — Andre bestemmelser omhandlede ministrenes
ansvar for deres underordnedes overskridelser.0)
Forslaget er paa visse punkter paavirket af fællesfor
fatningens bestemmelser og af formen for monarkiets fi
nanslov. Monrad ansaa det for tvivlsomt, om ministeren
ikke i visse tilfælde kunde have hjemmel i finansloven til
at betale en højere pris for en ting end den i finansloven
anførte, nemlig naar meningen var at bevilge tingen i alle
tilfælde.10) Han ønskede derfor i overensstemmelse med
°) Forslaget i Anhang A, 131 ff.
10) Saaledes ogsaa Bruuns votum i rigsretssagen mod ministeriet
Ørsted 25/2 1856: Bruun hævder ligeledes, at det vil være en kræn
kelse af rigsdagens bevillingsret, hvis rigsretten indlader sig paa at
bedømme, som noget sagen afgørende, de ikke i finansloven hjem
lede udgifters nødvendighed og hensigtsmæssighed. (Afskrift i Leh
manns papirer, varia). — Monrad er vistnok paavirket af Andræs
opfattelse af overskridelse paa kalkulatoriske poster og af bevillin
ger til uforudsete udgifter (Dahl, Andræ, 50 f.).
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monarkiets finanslov at ændre formen for kongerigets, saaledes, at alle udgifter, der var kalkulatoriske, ogsaa fremtraadte som saadanne. Fællesforfatningens § 54, iflg. hvil
ken ikke-bevilgede udgifter kun kunde afholdes efter ge
hej mesta tsraadets vedtagelse, er forbilledet for bestemmel
sen om, at uhjemlede udgifter skal lovfæstes ved proviso
risk lov. Hovedsagen var imidlertid ministrenes erstatnings
ansvar. Dersom man ikke fastholdt dette princip, erklæ
rede Monrad, saa faldt hovedhjørnestenen for hele rigsda
gens bevillingsmyndighed; “dersom vi ikke fastholder, at
bevillingen er noget som vi afgør, og at følgelig, dersom
vi ikke bevilger en udgift, der er afholdt, denne da skal
tilbagebetales os, bliver følgen den, at bevillingsmyndig
heden i virkeligheden gaar over til rigsretten”. Derfor
maatte der trækkes en fast og bestemt grænse mellem rigs
dagens og rigsrettens myndighed, saaledes at kun straf
ansvaret overlodes til rigsrettens bedømmelse.
Det nedsatte udvalg (Monrad, Tscherning, I. A. Hansen,
L. C. Larsen, H. Hage, Ploug og Müller) sluttede sig med
undtagelse af den sidstnævnte i sin betænkning ganske til
Monrads synspunkter, og det lovforslag, som fremgik af
udvalgets arbejde, afveg i hovedsagen kun formelt fra
Monrads.
Forslagets hovedangriber var indenrigsminister Krie
ger. Han hævdede bl. a., at de overskridelser, der havde
givet Monrad Anledning til at fremkomme med sit forslag,
havde vedrørt fællessager, og at loven derfor rettelig burde
behandles i rigsraadet, samt at regeringen ikke kunde an
erkende, at en hvilkensomhelst overskridelse, der ikke var
lovlig iflg. forslagets bestemmelser, skulde medføre ska
deserstatning; det var efter hans mening en vilkaarlig op
fattelse af regeringens stilling og et tillæg til grundloven.
Det var imidlertid om to andre punkter, at hans diskus
sion med Monrad væsentlig kom til at dreje sig. Krieger
hævdede, at hvis en bestemmelse i grundloven var tvivl
som, vilde fortolkningen deraf ikke paa bindende maade
kunne gives i lovform, men kun i grundlovsmæssig, og at
dersom en lov løste et tvivlsspørgsmaal vedrørende grund
lovens forstaaelse paa en maade, som ikke svarede til
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grundlovens bestemmelser, saaledes som de opfattedes af
den ret, der skulde anvende dem, var denne lov ugyldig.
Dette var i nøje overensstemmelse med det standpunkt,
som Krieger havde indtaget allerede paa den grundlov
givende rigsdag: jo mere indflydelse man gav “den bevæ
gelige folkemening” gennem rigsdagen, desto nødvendi
gere var det at styrke og befæste den dømmende myndig
hed. Efter hans mening var domstolene derfor kompetente
til at tilsidesætte alle love og anordninger, der var i strid
med grundlovens bestemmelser.11)
Monrad vilde derimod ikke anerkende, at en lov ikke
skulde være bindende saavel for regeringen som for dom
stolene, fordi den efter en eller anden “individuel fortolk
ning” kunde synes at være i strid med grundloven. “Det er
den magt, der giver lovene, som afgør spørgsmaalet, om
grundlovens bydende er efterkommet eller ikke; andre
principper kan muligvis under andre forfatninger gøres
gældende; det kan maaske have sin fordel og sin hensigts
mæssighed” . Han betvivlede, at nogen domstol eller nogen
regering, naar “den lovgivende magt havde løst et saadant
spørgsmaal”, vilde undlade at respektere den givne lov,
fordi løsningen efter deres skøn var i strid med grundlo
ven. Naar Monrad saaledes hævdede domstolenes inkom
petence til at prøve loves materielle grundlovsmæssighed,
var han i overensstemmelse med den i de fleste europæiske
stater dengang herskende opfattelse, som var udtalt bl. a.
i Tocquevilles ogsaa i Danmark velkendte værk De la dé
mocratie en Amérique,12) paa nordisk grund f. eks. af Fr.
Stang13) og af Ørsted. Først i de senere aar og efter lang
1X) Jørgensen 47, 52.
12) I, kap. VI: Si en France, les tribunaux pouvaient désobéir aux
lois, sur le fondement qu’ils les trouvent inconstitutionelles, le pou
voir constituant serait réellement dans leurs m ains---- Ils se met
traient donc à la place de la nation et domineraient la socitété---Mais mieux vaut encore accorder le pouvoir de changer la constitu
tion du peuple à des hommes qui représentent imparfaitement les
volontés du peuple (o: den lovgivende forsamling) qu’à d’autres qui
ne représentent qu’eux-mêmes.
13) Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret, 1833, 546 f.
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tids vaklen har dansk domspraxis i princippet anerkendt
domstolenes prøvelsesret, men højesteret har endnu aldrig
tilsidesat en lov som grundlovsstridig.14)
Dernæst indvendte Krieger, at man ikke kunde fasthol
de grundlovens §§ 52— 53 i deres fulde strenghed. Finans
udvalget havde jo selv ved sin praxis erkendt, at hvad der
kunde ske ved finanslove ogsaa kunde ske ved tillægsbevil
lingslove. Den danske grundlov var, i modsætning f. eks.
til den svenske, affattet med en korthed, som gjorde, at
“meget nødvendigvis maa være overladt til en senere kon
stitutionel udvikling ad praktisk vej”. Bl. a. kunde rigsda
gen ikke hindre regeringen i at betale, hvad staten ved lov
var forpligtet til at udrede. Hvis rigsdagen nægtede saadanne lovhjemlede udgifter, maatte rigsretten dømme mel
lem den og regeringen. Ogsaa i tilfælde, hvor regeringen
fandt en ikke-lovhj emlet udgift nødvendig, maatte rigsret
ten træffe den endelige afgørelse. Det var efter Kriegers
mening “forfatningens grundanskuelse” .
Medens ordføreren Hage var enig med indenrigsministe
ren i hans opfattelse af lovhjemlede udgifter, men mente,
at hans formaal vilde kunne naas ved i finansloven at be
tegne saadanne udgifter som kalkulatoriske, var Monrad
ogsaa m. h. t. dette punkt uenig med Krieger. Hans tanke
gang var følgende: Regeringen er u n d e r i n g e n om 
s t æ n d i g h e d e r bemyndiget til at afholde en udgift, til
hvilken rigsdagen har nægtet sit samtykke, heller ikke en
lovhjemlet udgift. Hvis regeringen vil afholde en udgift,
der ikke er hjemlet i finansloven, maa den være bevisligt
uforudseelig, og ministeriet maa kunne godtgøre, at det
har haft al grund til at antage, at rigsdagen vilde give sit
samtykke. R i g s d a g e n a f g ø r om d e n n e a n 
t a g e l s e h a r v æ r e t r i g t i g . Udgiftens nødvendig
hed og hensigtsmæssighed vedrører ikke rigsdagens for
melle ret til at bedømme dette spørgsmaal. Rigsdagen bli
ver ikke dommer i sagen, thi “naar jeg har en reen og klar
gældsfordring, veed jeg, at dommeren maa give den executiv kraft”. Denne ordning vil ikke medføre, at regeringen
14) Berlin, Den danske Statsforfatningsret II, 59 ff., 269 ff.
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bliver undergivet en tilfældig majoritet i rigsdagen. Den
kan altid appellere til folket ved at opløse rigsdagen, hvil
ket ogsaa maa være udvejen ved en budgetnægtelse. Rege
ringen er ikke f o r p l i g t e t til at afholde udgifter, der er
hjemlede i særlige love, den er ikke berettiget til at af
holde andre udgifter end dem, der har hjemmel i finans
loven.15) Monrad erkendte vel, at rigsdagen i almindelighed
var forpligtet til at bevilge de beløb, der havde hjemmel i
særlige love, men der kunde jo tænkes overordentlige til
fælde, hvor det kunde være umuligt for staten at opfylde
sine forpligtelser. Hvis folketinget misbruger sin magt til
uden tvingende grund at nægte saadanne udgifter, er det
en p o l i t i s k konflikt, der skal løses paa samme maade
som andre politiske konflikter: ved opløsning.
Monrad tænkte sig forholdet ordnet saaledes, at rigs
dagen i reglen skulde indkaldes til bevilgelse af uforudsete
betydelige udgifter. Til mindre betydelige saadanne skulde
der opføres et vist beløb paa budgettet med den betingelse
tilføjet, at regeringen var bemyndiget til deraf at afholde
udgifter, som, naar de undlodes, bevisligt vilde komme til
at tilføje statskassen skade eller tab. Bevisførelsen herfor
skulde paahvile ministeriet, og spørgsmaalet om, hvorvidt
anvendelsen var sket med rette eller urette, d. v. s. i over
ensstemmelse med de fastsatte betingelser eller ikke, maatte “selvfølgelig” komme under rigsrettens paadømmelse.
Indenrigsministeren vilde ikke indrømme, at en opløs
ning var det rette middel til at løse en konflikt om lov
hjemlede udgifter, da det netop var “grundlovens hoved
tanke”, at spørgsmaal om den retlige grænse mellem de
forskellige statsmagter kunde finde deres afgørelse ved
rigsretten. “Dette er en hovedhjørnesten i vor forfatning,
og naar man tager den bort, og dette forslag gaar netop i
den retning, saa borttager man en af hovedstøtterne for den
hele fordeling af statsmagten mellem folketing, landsting
og regering”. “Man maa ikke opgive det retlige” .
15) Eller en bevillingsparagraf, maa være underforstaaet. Efter
lovforslaget skulde jo bevilling ved en saadan være ligestillet med
bevilling paa finansloven.
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Debatten er overordentlig karakteristisk for Monrads
opfattelse. Først og fremmest hans fastholden ved grund
lovens bogstav og hans ønske om at binde regeringen til
den lovgivende magts bevilling, dernæst hans hævdelse af
den nationale konstitutionelle udvikling som uafhængig af
udenlandske forbilleder, endelig og ikke mindst hans be
stræbelser for at trænge den dømmende myndigheds ind
flydelse tilbage i spørgsmaal vedrørende grundlovens for
tolkning og i konflikter mellem de øvrige forfatningsfak
torer; han er talsmand for hvad han senere kaldte en
“politisk opfattelse” i modsætning til Kriegers “juridiske”.
I den sidste henseende er hans stilling til et ændringsfor
slag af Müller betegnende. Müller havde foreslaaet at forsaavidt regeringen ved overskridelser havde iagttaget de
lovbefalede former, skulde rigsretten ved bedømmelsen af
dens ansvar t a g e i b e t r a g t n i n g , om udgiften kun
de have været forudset, om det vilde have været til tab
for “det almindelige” at udsætte foranstaltningen, og om
der havde været gyldig grund til at antage, at rigsdagens
samtykke vilde blive nægtet. Monrad erklærede, at hvis
de anførte momenter ikke skulde være bindende, men blot
tages i betragtning, vilde man derved “overlade et for vidt
og stort spillerum til den dømmende myndighed”.
Ansvarlighedsloven blev vedtaget af folketinget med 63
stemmer mod 10 (bl. a. Müller, Hall, Fischer og Rosenørn),
men naaede inden sessionens slutning kun 1. behandling i
landstinget, hvor den blev ret køligt modtaget af Madvig
og Wessely, og i den følgende samling blev den ikke gen
optaget. Monrads sidste udtalelser ved lovens behandling i
folketinget synes at tyde paa, at han haabede regeringen
vilde forelægge et forslag, udarbejdet paa grundlag af for
handlingerne i rigsdagen. Naar han ikke selv som minister
forelagde et saadant forslag, skønt det endnu i sommeren
1858 stod paa hans program,16) skyldes det vel modstand
indenfor ministeriet; medvirkende var dog muligt, at det,
hvad han selv indrømmede, i grunden var ham pinligt at,
som Krieger sagde, slaa tvingende formbestemmelser fast
16) Krieger I, 294, 316.
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for at opnaa formaal, som i virkeligheden naas ad en an
den vej, gennem “den hele konstitutionelle tingenes
gang”.17) Som aarene gik, tillagde han desuden den juri
diske ministeransvarlighed mindre betydning; 1869 kunde
han endog skrive, at det dog ikke længere “faldt nogen
ind” at tænke paa udarbejdelsen af en lov om ministeran
svarlighed, men allerede i februar 1870 udtalte han, for
mentlig under indtryk af at oktoberforeningssamarbejdet
var ved at briste og ligesom i forudanelse af fremtidens
kampe, haabet om, at den lovgivende magt paa ny vilde
beskæftige sig med dette spørgsmaal.18)
Flere aar efter kom Monrad19), i anledning af rigsrets
sagen mod Krieger vedrørende overskridelser ved opførel
sen af det kgl. teater, atter ind paa spørgsmaalet om mini
steransvarlighed og om rigsrettens stilling under konflik
ter mellem regering og rigsdag. Han havde da paa eet
punkt ændret sin opfattelse, idet han var blevet klar over,
at man ikke overfor en minister, der havde overskredet en
bevilling, kunde gøre krav paa tilbagebetaling af de ikkebevilgede summer, hvis staten havde beholdt de ved ud
gifterne tilvejebragte værdier. Han vilde derfor, erklærede
han, hvis sagen mod ministeriet Ørsted nu forelaa, og han
havde ledelsen i sin haand, ikke rejse dette krav. Han vil
de heller ikke have anlagt sag mod hele ministeriet, (d. e.:
samtlige for den danske rigsdag ansvarlige medlemmer af
dette), men kun mod de ministre, under hvem overskridel
serne direkte sorterede (finans-, krigs- og marineministe
ren). I Politiske Breve antydes, at grunden til ændringen
i hans opfattelse paa dette sidste punkt var, at det som
følge af Ørsteds stilling i den juridiske verden havde været
et p o l i t i s k misgreb at drage ham ind i sagen. Bagved laa
dog vistnok ogsaa statsretlige overvejelser. Kort efter Ør17) Denne betragtning var medvirkende til, at udvalget opgav at
finde en form for en mere kollektiv ministeransvarlighed og m. h. t.
denne besluttede at henholde sig til grundlovens § 18 og iøvrigt af
vente, hvad udviklingen vilde bringe.
18) F. 1856/57, 413 ff., 431 f., 2992 ff., 3026 ff., 3033 f., 3038, 3047 f.,
3221 ff., 3244 f.; Politiske Afhandlinger I, 87; II, 83 f.
19) Politiske Breve nr. 13 (1877).
Povl Bagge
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stedsagens afslutning synes Monrads statsretlige opfattelse
at have klaret sig derhen, at den enkelte minister alene
maatte være ansvarlig for sine handlinger. Da Tillisch hav
de givet en indkvarteringsordre uden bevilling, fordi fler
tallet i statsraadet var derfor, og regeringen vilde dække
ham med dette, hævdede Monrad, at den ene minister ikke
kunde skyde sig ind under den anden ministers ansvarlig
hed eller under statsraadets eller gehej mestatsraadets reso
lution; for alle de handlinger, en minister havde foretaget,
maatte han bære det fulde ansvar, og hvis han derved kom
til at deltage i en beslutning, som ikke var lovmedholdig,
kom ansvaret derfor til at falde “aldeles fuldt rent og ublan
det paa ham” .20) Kan denne udtalelse eventuelt fortolkes
som ogsaa gældende det ansvar, en minister kunde paadrage sig ved at deltage i en statsraadsbeslutning — hvilket dog
efter sammenhængen ikke er rimeligt — er en senere udta
lelse i hvert fald ganske utvetydig. Krieger havde som fi
nansminister i det første ministerium Hall uden bevilling i
dyrtidstillæg udbetalt 700 rdlr. Da det paagældende stats
regnskab i efteraaret 1861 kom til behandling i landstinget,
gjorde Wessely gældende, at det maatte paahvile ministe
riet Hall in solidum at bringe denne sag i orden. Hertil er
klærede Monrad, at et saadant krav paa ingen maade
kunde opstilles i overensstemmelse med grundloven. “Der
paahviler den mand, der har gjort en udgift, og ingen an
den, ansvar for den” .21)
Derimod fandt Monrad, at udfaldet af rigsretssagen mod
Krieger viste, at der stadig forelaa en uoverensstemmelse
mellem den j u r i d i s k e opfattelse, som repræsenteredes
af rigsretten, og den p o l i t i s k e opfattelse, som Monrad
ansaa for den rette. Han mente, at det vilde være heldigt
ad lovgivningens vej at “skaffe den politiske Opfattelse
Indgang i den juridiske Verden”, naar der atter var til
vejebragt samvirken mellem ministerium og rigsdag.
Uoverensstemmelsen mellem det politiske og det juridiske

20) F. 1855/56, 2236 ff.; jfr. Olsen 277.
21) L. 1861, 603 f.; Olsen, 302 f.
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standpunkt skyldtes efter hans Mening en eftervirkning af
at højesteret fra begyndelsen havde “staaet i Forhold til
den absolute Konges Regeringskollegier” . Hans mening var
formodentlig, at højesteret endnu til en vis grad skulde føle
sig som repræsentant for administrationens interesser.
Monrad begrunder nærmere, at Krieger efter den “politiske
opfattelse” maatte være blevet dømt, ikke til erstatning,
men til en bøde.
En vigtig side af Monrads bestræbelser paa det her be
handlede omraade var saaledes at sikre rigsdagen paa rigs
rettens bekostning den overvejende indflydelse i konflikt
tilfælde, fordi erfaringerne efter hans mening havde vist,
“at Domstolene under den constitutioneile Forfatning ikke
altid vide at finde den rette Grænse for deres Kompeten
ce”.22) Uden klare linjer i forholdet mellem særligt og
fælles under fællesforfatningen vilde imidlertid overhove
det ministeransvarligheden overfor kongerigets rigsdag
være udsat for at forflygtiges, og saa længe fællesforfat
ningen bestod, blev Monrad derfor ved at indskærpe, at
ethvert for kongeriget særligt anliggende maatte bestyres
af særlige for kongeriget ansvarlige ministre. Som minister
udtalte han, at han vel ikke turde undlade at bringe alle
love om kongerigets særlige anliggender ind i gehejmestatsraadet, men at han alligevel paatog sig det fulde an
svar for de bestemmelser, som der maatte blive taget m.
h. t. saadanne love. Paa den anden side hævdede han, at
monarkiets ministre kun var ansvarlige overfor rigsraadet,
og at han paa ingen maade vilde anse det for “ønskeligt
eller rigtigt”, at de gav møde i rigsdagen og der forsvarede
deres opfattelse.23) Under dette synspunkt maa ogsaa Mon
rads virksomhed for at hindre en sammenblanding af mo
narkiets og kongerigets finanser ses, hans forsvar for den
saakaldte overskudsparagraf i finansloven, hans hævdelse
af, at kongerigets overskud af formelle grunde burde til
falde kongerigets særlige kasse. At han indtog dette stand
punkt ogsaa efter at tillidsforholdet mellem regering og
22) Politiske Afhandlinger II, 84.
23) F. 1855/56, 1941, 2874; 1859/60, 2704, 3047; F. 1860/61, 3311.
9*
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rigsdag ved ministeriet Ørsteds fald var genoprettet, viser,
at det var bestemt ikke alene af mistro til finansminister
Sponnecks konstitutionelle sindelag, men ogsaa og navnlig
af ønsket om at rigsdagens bevillingsret og dermed regerin
gens finansielle ansvarlighed ikke maatte blive illuso
risk e )

24) Se Olsen, især 84 ff., 117 f.; F. 1856/57, 245 ff., 280 f., 1631 ff.,
2201; F. 1858, 215 f., 229 f., 3342 ff.; F. 1859/60, 3252 ff., 3256, 3260; F.
1860/61, 213 ff.

f. Den dømmende magts forhold til den lovgivende magt og
administrationen.
Medens det ikke kan paavises, at Monrad har skiftet
mening m. h. t. domstolenes inkompetence til at afgøre om
en lov var grundlovsstridig,1) spores der en ændring i hans
opfattelse af den dømmende magts forhold til administra
tive afgørelser og til lovfortolkninger gennem finansloven.
Paa begge punkter blev hans holdning over for domsmag
ten efterhaanden mere afvisende.
Under diskussionen om næringslovsudkastets § 132)
spurgte han, om det var meningen, at administrationen,
altsaa i sidste instans indenrigsministeriet, skulde afgøre
hvad der i en købstad og dens næringsdistrikt fordrede
næringsbevis, og at vedkommende domstol skulde dømme
efter denne afgørelse — eller om det, h v a d h a n v i l 
de f i n d e r i g t i g t , skulde være domstolen tilladt ikke
at tage hensyn til administrationens afgørelse.3) Dette
standpunkt maa dog muligt sættes i forbindelse med hans
bestræbelser for under denne lovs behandling at værne
om købstædernes interesser. 3 aar senere, under folketin
gets behandling af lovudkast angaaende de kommunale
skatter i København, beklagede han, at iflg. den danske
lovgivning mange af “den øverste administrations” afgø
relser, endogsaa kongelige resolutioner, var undergivet
domstolenes paakendelse; deri var der efter hans opfat
telse “noget skævt” . Han afviste derfor et ændringsforslag,
iflg. hvilket ministeriet skulde kunne fremtvinge oplysnin*) Se ovenfor s. 125; jfr. Politiske Afhandlinger, II, 85 f.
2) §’en fastsatte straf for erhvervsudøvelse, der krævede ad
komst, naar denne adkomst ikke var opnaaet.
3) F. 1857, 135 f.
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ger fra en mand ved at paalægge ham dagsmulkt, men
denne “derefter” kunde henvende sig til domstolene; han
opfattede nemlig forslaget, som om man vilde give mini
steriet ret til at resolvere og derefter underkaste resolutio
nen domsafgørelse. “Naar man fastsætter, at den øverste
administration skal resolvere i disse sager, skal det, efter
min mening, derved have sit endelige forblivende” .4)
Meget oplysende er Monrads udtalelser under lands
tingets behandling af hans lov om kirkesyn i december
1860. Udkastets § 39 havde fastsat regler for, hvorledes
kirkesynet skulde afgøre erstatningskrav fra kirkeejeren,
der rejstes i anledning af omlægning af sognegrænsen.
Udvalget ansaa forholdene for saa indviklede, at synet
(d. v. s. provsten og 2 bygningskyndige mænd) ikke kunde
afgøre saadanne sager, og foreslog derfor at ministeriet i
hvert enkelt tilfælde skulde træffe afgørelsen, dog saaledes at kirkeejeren fik rekurs til domstolene. Monrad kræ
vede faste regler for administrationens afgørelser opstil
let i loven og erklærede, at det var “meget ubehageligt”
at skulle afgøre saadanne spørgsmaal “efter naturretten”
og saa være underkastet domstolenes paakendelse. Det var
ham meget imod, sagde han, at ministeriets resolutioner
skulde kunne prøves ved domstolene, og navnlig var det
ham meget imod, naar der slet ikke var givet nogen regel
for, hvordan afgørelsen skulde træffes. Ministeriet vilde
derved faa en myndighed som en art underret, der kom
til at staa under domstolene; der manglede meget i, at
forestillingerne i denne henseende var kommet til klarhed
over “det rette grænseskel”. Da ordføreren F. Nielsen ud
talte sin forundring over Monrads standpunkt og mente at
kun een i landet var for højt stillet til at underkaste sig
domstolene, erklærede Monrad, at Nielsen ikke havde øje
for, hvad det vilde sige, at en statsmagts afgørelser skulde
undergives en anden statsmagts og, som i dette tilfælde,
underkastes dens afgørelse i realiteten. Ligesaalidt som
man gjorde den lovgivende magts beslutninger til genstand
for domstolenes paakendelse, og ligesaalidt som man gjor4) F. 1860/61, 2704 ff., 2736; jfr. ogsaa L. 1860/61, 1167 f.
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de det m. h. t. de beslutninger, der blev truffet af den ene
del af den lovgivende magt, ligesaalidt kunde der være tale
om at stille administrationen paa en anden maade over for
domstolene. Hvis § 39 blev vedtaget i udvalgets affattelse,
vilde ministeriet aldrig anvende den, men hellere komme
med et lovforslag i hvert enkelt tilfælde. Hvis man ikke
vilde vedtage §’en som den stod i regeringsudkastet, sagde
han, maatte man ogsaa helst forkaste udvalgets forslag.
Dette skete ogsaa.5) Disse principielle udtalelser viser klart
Monrads uvillie mod at underkaste regeringens afgørelser
domstolenes paakendelse og hans ønske om gennem lovgiv
ningen at sikre “den højeste administrations” uafhængig
hed paa dette punkt; heroverfor vejer det kun lidt, at han
næste aar i et øjeblik, da eftergivenhed af taktiske grunde
var ønskelig, gik med til en formulering af en lovparagraf,
hvorefter ministerielle resolutioner i spørgsmaal vedrøren
de beregning af tiendeafløsning skulde kunne paadømmes
ved retten.6)
I denne sammenhæng maa ogsaa Monrads snævre for
tolkning af første stykke i grundlovens § 777) ses. Under
landstingets behandling af den ovenfor omtalte lov om kir
kesyn foreslog udvalget til § 5 (der omhandlede kirkeejer
nes pligt til at udvide kirkebygningerne efter ministeriets
bestemmelse) en tilføjelse om, at den kirkeejer, der følte sig
forurettet ved ministeriets afgørelse, kunde forelægge sin
sag for domstolene. Udvalgets ændringsforslag gav ordfø
reren anledning til en uforsigtig udtalelse om, at det vilde
være grundlovsstridigt, hvis ministeren ikke vilde under
kaste sig domstolenes afgørelse i disse sager, “da det hed
der, at enhver øvrigheds afgørelse kan inddrages for dom
stolene” . Denne paastand blev straks skarpt imødegaaet af
Monrad. Det vilde være en overordentlig sørgelig tilstand
for et land, hvor alle ministeriets og øvrighedens resolutio
ner skulde kunne indankes for domstolene, sagde han, det
5) L. 1860/61, 1645, 1651 ff., 2091.
6) L. 1861/62, 1261 ff., 1276.
7) Domstolene er berettigede til at paakende ethvert spørgsmaal
om øvrighedsmyndighedens grænser.
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vilde være en saadan sammenblanding af den administra
tive og dømmende magt, at der deraf vilde opstaa den
allerstørste forvirring. Hvis ikke andet vilde være aldeles
ødelæggende for grundloven og gøre den uholdbar, saa
vilde en saadan bestemmelse kunne det. Men det var heller
ikke grundlovens mening. De ministerielle resolutioners
realitet kunde paa ingen maade gøres til genstand for dom
stolenes afgørelse, hvorimod disse kunde afgøre, om mini
steriet havde været kompetent til at tage den paagældende
beslutning. Naar domstolene havde anerkendt, at et vist
spørgsmaal hørte under den administrative myndighed, vil
de det være “en aldeles revolutionær fremgangsmaade”,
hvis de ogsaa vilde indlade sig paa realiteten af dette
spørgsmaal. — Baade Rosenøm og Lehmann gav i princip
pet Monrad ret. Da Nielsen indvendte, at grundlovens ud
tryk “øvrighedsmyndighedens grænser” ogsaa kunde hen
tyde til, at øvrigheden i en sag, der i og for sig hørte under
dens kompetence, kunde gaa videre end den havde ret til,
blev han imødegaaet af Lehmann: Naar domstolene ved
deres paakendelse havde afgjort, at en sag retligt henhørte
under administrationens afgørelse, kunde de ikke indlade
sig paa dens realitet.8)
Monrad og Lehmann anser saaledes “øvrighedsmyndig
hedens grænser” for at være ensbetydende med grænsen
for administrationens kompetenceomraade. Deres opfat
telse svarer vistnok til hvad der af martsministeriet var til
sigtet med den paagældende paragrafs formulering. Mon
rads egenhændige udkast til grundloven har i forskellige
redaktioner en bestemmelse om adgang til at sagsøge embedsmænd for overskridelse af deres embedsmyndighed,
men bestemmelsen er i udkastet overstreget og findes ikke
i den oversigt over grundlovsforslaget, som af forfatnings
komiteen blev meddelt statsraadet 26/6, 7/7, 12/7 og 15/7
1848. I statsraadsmødet 15/8 foreslog Lehmann indføjet en
ny § om forholdet mellem dommer- og øvrighedsmyndig
hed, og statsraadet besluttede, at det i udkastet skulde be-

8) L. 1860/61, 1551 ff.
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stemmes “at det tilkommer Domstolene at afgøre om en
Sag henhører under deres eller Øvrighedens Afgørelse,
samt at en Øvrighedsbefaling skal adlydes, men at der bag
efter kan klages over den for Domstolene, naar den Ved
kommende mener, at den er urigtig eller at Øvrigheden
har været incompetent til at give den” . Ifølge denne beslut
ning, hvis sidste del synes at indrømme domstolene en videregaaende prøvelsesret end den første, var der i den
statsraadet 20/9 forelagte grundlovsredaktion optaget en —
vistnok af Lehmann formuleret — § 64, hvis første punk
tum lød: “Domstolene ere berettigede til at paakjende et
hvert Spørgsmaal om Øvrigheds-Myndighedens Grænser og
om Øvrighedshandlingers Lovlighed”. I statsraadet 23/9
gjorde Bardenfleth imidlertid gældende, at det var betæn
keligt at indrømme domstolene ret til at bedømme en øv
righedshandlings lovlighed, naar det var anerkendt, at den
laa indenfor øvrighedsmyndighedens grænser, og det ved
toges derefter at udelade de sidste fire ord. Meningen med
paragraffens endelige formulering synes altsaa at have
været at begrænse domstolenes grundlovsmæssigt sikrede
prøvelsesret til afgørelsen af det rent formelle kompetencespørgsmaal.9) Ogsaa den officielle nationalliberale stats
retslærer Hoick identificerer19) kompetenceoverskridelser
med overskridelser af “øvrighedsmyndighedens grænser”,
skønt han er klar over, at disse grænser kan være over
skredet ogsaa naar den rette øvrighed har handlet, idet
andre betingelser for handlingens lovlighed kan have væ
ret tilsidesat. Moderne dansk statsretslære giver derimod
forsaavidt Nielsen ret i hans indvending, som den anfører
en række mangler ved forvaltningsakter, bortset fra kom
petencemangler, der formentlig maa kunne paakendes af
domstolene, ligesom domstolene ikke ved den paagældende
grundlovsparagraf har “fundet sig afskaaret fra at efter
prøve, om det administrative Skøn er udøvet i et Formaal,
der ligger udenfor det handlende Organs forvaltningsret
lige Opgaver” .11)
®) Statsraadsprotok olien; jfr. Hist. Tidsskr. 9 Rk, V, 455, 474 ff.
10) Forvaltningsretten 323.
M) Poul Andersen, Hovedpunkter af Forvaltningsretten I, 204,
214 ff., 241; Berlin, Den danske Statsforvaltningsret II, 271 ff.
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Muligvis staar Monrads her skildrede opfattelse af dom
stolenes stilling i forbindelse med den strenge franske kon
stitutionelle lære om la séparation des pouvoirs, som netop
m. h. t. forholdet mellem administrativ og dømmende magt
var gennemført med megen konsekvens i fransk judiciel
og administrativ praksis; men da Monrad jo ellers viser
stor sans for denne læres praktiske uigennemførlighed
m. h. t. den udøvende og den lovgivende magt, bør man,
hvis man overhovedet vil antage paavirkning fra fremme
de forbilleder paa dette punkt, maaske snarere henvise til
Hegel, der ikke ansaa retsforvaltningen for ligestillet med
den lovgivende og den udøvende magt.12) Det naturligste
er imidlertid at anse Monrads standpunkt — som Barden
fleths i statsraadet 1848 — for præget af dansk lovgivnings
tendens i enevældens sidste tid, da det blev slaaet fast, at
forvaltningstvister kun i ganske særlige tilfælde uden kon
gens tilladelse kunde afgøres af domstolene.13) Monrads
opfattelse bæres dog utvivlsomt — hvad hans udtalelser
synes at vidne om — af et meget personligt ønske om at
sikre administrationens uafhængighed og værne om dens
værdighed, maaske i forbindelse med en frygt for at dom
stolene til en vis grad vilde modarbejde de formaal, som
den politiske administration havde sat sig selv og som var
sat for den af den lovgivende magt.
M. h. t. finansloven stod Monrad endnu i slutningen af
sin første rigsdagsperiode paa det standpunkt, at finans
lovens bestemmelser, forsaavidt de var lovfortolkende, ikke
var bindende for domstolene, men at f. eks. en embeds
mand kunde søge disse angaaende en efter hans mening
urigtig fortolkning af en lønningslov.14) 1870 udtalte han
derimod sin tilfredshed med, at finansminister Fonnesbech
havde erklæret, at spørgsmaal vedrørende lønningslovenes
12) Grundlinien der Philosophie des Rechts § 209 ff., jfr. § 260 ff.
13) Berlin, Den danske Statsforfatningsret II, 269 ff. Om Bar
denfleths stilling, se ovenfor s. 137. — For fuldstændighedens skyld
gør jeg opmærksom paa, at Monrads standpunkt naturligvis ikke
indeholdt nogen benægtelse af, at administrationen skulde være
bundet af lovens forskrifter.
14) F. 1862/63, 2811 f.
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fortolkning maatte være unddraget domstolene. I virkelig
heden var dette jo ogsaa en konsekvens af hvad Monrad
vistnok altid havde ment, at den lovgivende magts lov
fortolkninger maatte være bindende for domstolene. Dette
var han nu ogsaa klar over, og han udviklede, hvordan
man ved at henvise en fortolkning paa finansloven af et
spørgsmaal vedrørende lønningslovene til domstolene vilde
føre disse ind paa den efter hans mening ukonstitutionelle
fremgangsmaade at afgøre, om den lovgivende magts lov
fortolkninger var rigtige eller urigtige. Konsekvensen heraf
vilde være, at de med endnu mere føje kunde tilsidesætte
en bestemmelse i en almindelig lov, fordi den efter deres
mening var i strid med grundloven.15)

15) Politiske Afhandlinger II, 84 f.

g. Forholdet mellem folketing og landsting.
Ligesom Monrad søgte at hindre overgreb fra rigs
dagens side mod hvad han ansaa for administrationens
rette omraade, saaledes optraadte han i folketinget jævnlig
som forsvarer af landstingets ret. Han indskærpede at det
andet ting ligesaavel var udgaaet af folket og havde sam
me magt og myndighed som det “folkevalgte” kammer.
Han fremhævede det hensigtsmæssige i, at det var sam
mensat paa en anden maade end folketinget og derfor re
præsenterede andre retninger i den offentlige mening. 1856
rejste han det spørgsmaal, om man burde søge at ændre
valgloven til landstinget i demokratisk retning for at sikre
fæstesagens gennemførelse; men han besvarede selv spørgsmaalet benægtende: jo mere ensidigt de to afdelinger af
rigsdagen blev sammensat, jo klarere det viste sig, at de
begge kun repræsenterede en enkelt retning, desto mere
vilde rigsdagen tabe i indflydelse; et lovforslag, der blev
tvunget igennem rigsdagen paa en saadan maade, vilde
derfor efter hans mening ikke have stor udsigt til at blive
til lov.1) Som landstingets særlige opgave saa hån hævdel
sen af de konstitutionelle grundsætninger, principperne,
ikke mindst m. h. t. finansloven.2) Gentagne gange opfor
drede han folketinget til at vise hensyn til landstingets op
fattelse, ikke være smaalig over for ændringer, der var
foreslaaet af dette, selv naar det gjaldt finansloven, og i
saa vid udstrækning, det var muligt, bygge paa landstin
gets gennemgang af de lovforslag, der blev forelagt først
der. 1858 fraraadede han saaledes i folketinget at sende
udkast til bygningslov for købstæderne i udvalg, da man
1) F. 1850 I, 1125 f.; F. 1859/60, 4503; F. 1856/57, 605 f.
2) F. 1857,3774 ff.; F. 1859/60, 4635.
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tildels maatte kunne bygge paa landstingets drøftelse af
sagen. Tingene burde samarbejde og stole paa hinanden,
og det vilde være beklageligt, om en række lovforslag af
lutter grundighed ikke blev færdigbehandlet. “Det er no
get vi endelig maa se paa, sagde han, at vore sessioner ikke
bliver alt for ufrugtbare; det er for rigsdagens og for hele
det konstitutionelle livs skyld, at jeg anser denne alminde
lige betragtning for særdeles vigtig”. I folketinget 1860 be
klagede han, at et mindre lovforslag, der var blevet fore
lagt af regeringen i det andet ting og havde passeret dette,
nu blev gjort til genstand for en fuldstændig omarbejdelse.
Man burde, for ikke at forsinke lovgivningsmaskineriets
virksomhed, nøjes med ved smaaændringer at afhjælpe de
værste mangler.3) Sin respekt for landstinget viste han i
gerning, da han tredje gang blev minister. Han bestræbte
sig fra begyndelsen for, som han skrev til sin hustru,4) at
“vinde en selvstændig Stilling ligeoverfor Thingene”, og da
folketinget havde domineret under det foregaaende mini
sterium, maatte han alene af den grund i højere grad støtte
sig til landstinget. Medens i samlingen 1859/60 under mini
steriet Rotwitt kun 4 af de i landstinget behandlede lov
forslag blev forelagt der, 23 oversendte fra folketinget,
forelagde regeringen i samlingen 1860/61 19 forslag i lands
tinget, og 31 blev oversendt fra folketinget. Af de 19 fore
lagde Monrad de 17, deriblandt saa vigtige forslag som ud
kast til lov om en for købstæder og land fælles overordnet
kommunalbestyrelse, fæsteloven, menighedsraadsloven,
lov om sønæringen. I folketinget forelagde han af betydeli
gere love foruden finansloven kun en lønningslov og jern
baneloven, der blev indbragt meget sent i samlingen. Mon
rads fremgangsmaade, som iøvrigt i det væsentlige kun
genoprettede praxis fra før Rotwitts tid m. h. t. den tal
mæssige fordeling af lovforslagene mellem tingene, som ar
bejdets omfang tildels gjorde til en praktisk nødvendighed,
og som endelig vel ikke var uden forbindelse med parti3) F. 1850/51, 2688; F. 1858, 2374 f., 3635; F. 1859/60, 3916 f.;
F. 1860/61, 4029, 6443; F. 1862, 542 ff.
4) 4/3 1860.
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forholdene i de to ting, blev i høj grad paaskønnet af lands
tinget.
Det samme gjaldt ikke i alle tilfælde hans stilling til
de konstitutionelle problemer, som stod i forbindelse med
finansloven. Ogsaa paa dette omraade forsvarede han dog
paa visse punkter landstingets forfatningsmæssige ret over
for yderliggaaende retninger i folketinget. Han hævdede
saaledes, at finansielle l o v f o r s l a g ikke burde faa ind
flydelse paa finansloven; hvis finansloven nemlig blev æn
dret i overensstemmelse med et lovudkast i den af folke
tinget vedtagne form, vilde paa en vis maade landstinget
blive tvunget til at vedtage denne lov i samme skikkelse.5)
Af samme grund modsatte han sig i marts 1860 under de
batten om de juridiske embedsmænds lønning6) folketin
gets krav om gennem finansloven at bestemme over en ræk
ke lønninger ved vakancer, indtil de paagældende løn
ningslove blev vedtagne, idet han indrømmede, at han til
en vis grad havde skiftet mening paa dette punkt. Det
vilde efter hans opfattelse give tinget “en saa at sige af
gørende eller dog aldeles overvejende indflydelse paa ved
tagelsen af selve lønningslovene”, hvad der vilde være ens
betydende med et overgreb mod de andre afdelinger af
den lovgivende magt og da navnlig mod landstinget. Han
afviste bestemt paastanden om at folketinget skulde have
den overvejende indflydelse paa skattelove og lønningslove
som en for grundloven fremmed tanke, medens han ind
rømmede, at der til alle udgifter fordredes en anvisning,
og at en saadan kun kunde gives gennem en lov, der be
handledes som finanslov.7) Hans kamp mod lovgivning paa
finansloven kom ogsaa landstinget tilgode.8)
Derimod anbefalede han, at statsregnskabet blev fore
lagt først i folketinget, bl. a. fordi landstinget burde være
uhildet, hvis dets medlemmer i rigsretten skulde optræde
som dommere i derhenhørende spørgsmaal, og fordi tinget
5) F. 1853/54, 1121; F. 1859/60, 2604, 2609, Olsen, 245.
6) Se Olsen, 234 ff.
7) F. 1859/60, 3104, 3628 f., 3648 ff., 3900, 3909, 4285 ff., 4648; L.
1859/60, 1224 ff., 1327.
8) Sml. F. 1855/56, 2976 og afsnittet om finansloven.
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som princippernes vogter vilde være mindre tilbøjeligt
til at gaa i detailler. 1860 hævdede han overfor Bjerring,
at landstinget vilde være magtesløst, hvis det prøvede at
gøre en fra folketingets opfattelse afvigende anskuelse gæl
dende m. h. t. statsregnskabet: kun det ting, som havde
den anklagende stilling, kunde give sin beslutning efter
tryks)
M. h. t. den saakaldte bevillingsparagraf og det dermed
sammenhængende spørgsmaal, hvorvidt eller i hvilke til
fælde “finansielle” love kunde forelægges først i landstin
get, afveg hans opfattelse oprindelig fra den fra lands
tingets side hævdede. En gruppe i folketinget havde med
Tscherning som fører hævdet, at alle love, der paalagde
skatter eller medførte udgifter, i denne egenskab skulde
behandles som dele af finansloven og altsaa forelægges
først i folketinget.10) Monrad sluttede sig til at begynde
med nærmest til Tscherning og hævdede f. e. i samlingen
1851/52, at det finansielle hensyn ved lønningsreglementer
var saa overvejende, at han vilde finde det “rigtigst og mest
stemmende med grundloven”, om de altid blev forelagt
først i folketinget; hvis tinget skulde dele hans opfattelse,
vilde det efter hans mening deri have tilstrækkelig grund
til at stemme mod alle lønningsreglementer, som blev fore
lagt først i landstinget.11) Vistnok som et led i kampen for
at sikre folketingets overvægt i alle finansielle sager havde
tinget fra foraaret 1856 i en række love, men uden konse
kvens, indsat en bevillingsparagraf, der gik ud paa, at de
ved den paagældende lov foranledigede udgifter bevilge
des til udbetaling for det kommende finansaar. I samlin
gen 1859/60 forelagde ministeriet Rotwitt i folketinget flere
“finansielle” love, deraf nogle med og nogle uden bevil
lingsparagraf. Landstinget, der nu i bevillingsparagraffer
ne saa et angreb paa sin forfatningsmæssige stilling, stemte
i alle de tilfælde, hvor de paagældende love naaede til en
delig behandling, bevillingsparagraffen ud, og folketinget
bøjede sig. Behandlingen af en saadan lov (om tillæg til
9) F. 1857, 3774 ff.; L. 1860/61, 1493 ff.
10) Se bl. a. Olsen, 220 f.
X1) F. 1851/52, 2595 f.
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§ 2 i lov 26/3 1852 angaaende redningsvæsnet) i landstin
get gav anledning til en principiel diskussion mellem in
denrigsminister Monrad og nogle af førerne for landstin
gets modstand mod dette formentlige overgreb.
M. P. Bruun angreb bevillingsparagraffen: hvis det blev
en almindelig anerkendt praksis at gøre en saadan til
føjelse, der kun kunde have betydning som del af en fi
nanslov, til love, hvor der var tale om udgifter, vilde følgen
blive, at de allerfleste love maatte forelægges først i folke
tinget; efter hans mening var paragraffen desuden over
flødig. Monrad udviklede — i overensstemmelse med den
anskuelse, finansudvalget var kommet til efter en omfat
tende forhandling i samlingen 1855/56 under Monrads for
mandsskab12) — at finanslovens betydning, naar man saa
bort fra bevillingerne, var en anvisning til udbetaling, en
“udgiftsordre”. For enhver udgift krævedes der en udgifts
ordre. Hvis f. eks. en lønningslov ikke nødvendiggjorde ud
gifter i det nærmest følgende finansaar, kunde den godt
forelægges først i landstinget. Hvis lønningsloven derimod
tillige “i sig selv” skulde være udgiftsordre for de udgifter,
den vilde foranledige, fik den karakter af at være en del
af finansloven og maatte altsaa forelægges først i folketin
get. Dersom man ønskede at forelægge en lov, som med
førte udgifter, i landstinget, var der præcedens for, hvor
dan en saadan lov skulde behandles. Monrad sigtede her
med til, at der i samlingen 1855/56 i landstinget blev fore
lagt en tillægslønningslov, som i folketinget fik indsat en
paragraf om, at der for disse udgifter skulde tages tillægs
bevilling, og som derefter med denne tilføjelse blev ved
taget af landstinget. Før den tid var udgifterne til saadanne
love gaaet direkte til statsrevisorerne. Monrad mente, at
hvis dette forhold havde været anerkendt, behøvede man
hverken bevillingsparagraf eller tilføjelsen om tillægsbe
villing. Hvis en “finansiel” lov først var forelagt landstin
get, vilde der da uden videre blive søgt tillægsbevilling for
den, og hvis en saadan lov først blev behandlet i folketin
get “medførte dette tillige, at en saadan bemyndigelse til
12) F. 1855/56, 2975 ff., sml. F. 1857, 628.
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udbetaling der var erholdt paa samme maade, som om det
var en finanslov” . Da det imidlertid ikke var almindeligt
anerkendt, maatte man indtil videre fastholde en af de to
tilføjelser.
Andræ afviste denne “ganske ny” teori. Han var enig
med Bruun i, at det var betænkeligt at lade bevillingspara
graffen blive staaende; det kunde udvikle sig til, at alle
vigtige love blev forelagt først i folketinget. Efter hans
mening burde man holde sig til den gamle praksis: een til
lægsbevillingslov ved samlingens begyndelse for en del af
de udgifter, der skulde afholdes i det løbende finansaar,
og een i slutningen af samlingen for de allerede afholdte.
Dermed vilde den formelle mangel være afhjulpet og
landstingets stilling hævdet.
Monrad fastholdt imidlertid sit standpunkt og vilde ikke
indrømme, at konsekvensen vilde blive, at landstinget blev
forfordelt. Nogle dage senere erklærede han under behand
lingen af lønningsloven, at grundlovens § 52 ganske vist
ikke kunde efterkommes bogstaveligt, men at man maatte
bestræbe sig for at komme den saa nær som muligt ved at
søge bestemt bemyndigelse til enhver udgift, der skulde af
holdes i aarets løb. Det var efter hans mening et retfærdigt
krav fra regeringens side. “Hos mig staar det klart og ind
lysende”, sagde han, “som en ligefrem statsretlig, eller, som
jeg hellere vil kalde det, moralsk ret til, naar der sker en
pengebevilling, at der da gives en bemyndigelse til udbe
taling”. Da Tscherning under folketingets eneste behand
ling af loven om redningsvæsnet paany foreslog indsat
den bevillingsparagraf, som landstinget havde udstemt, er
klærede Monrad imidlertid, at bevillingsparagraffen ikke
var nødvendig for at loven kunde komme til at “udgøre
en del af finansloven” ; det afgørende var, at loven var ble
vet “behandlet som finanslov”, d. v. s. forelagt først i folke
tinget. Han vilde derfor anse sig for bemyndiget til at af
holde de ved loven foranledigede udgifter ogsaa uden be
villingsparagraffen, som han dog foretrak, fordi den gjorde
forholdet klarere. Da han yderligere paa Tschernings til
skyndelse halvvejs lovede at søge tillægsbevilling (var “til
bøjelig til at tro, at beløbet rettest optoges paa tillægsbevilPovl Bagge
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lingsloven”), trak Tscheming sit forslag tilbage. Iflg. den
ne erklæring fra Monrad gik ogsaa folketingsmedlemmerne
i fællesudvalget om lønningsloven for ministeriernes embedsmænd med til at lade denne lovs bevillingsparagraf
udgaa.13)
I den følgende samling fortsattes debatten imidlertid
ved landstingets behandling af forslag til lov om lønninger
for de under kongerigets ministerier hørende embeds- og
bestillingsmænd udenfor ministerierne. Det var tredje aar,
at denne lov forelaa for rigsdagen. I samlingen 1859/60 var
den naaet til fællesudvalg, og dette havde — for folketings
medlemmernes vedkommende vistnok under hensyn til
Monrads ovennævnte erklæring — opgivet lovens bevil
lingsparagraf ; alligevel var en saadan nu blevet indsat ved
tredje behandling i folketinget. Ved lovens første behand
ling i landstinget anførte Bjerring det tidligere nævnte ar
gument mod paragraffens antagelse. Debatten det foregaaende aar havde, mente han, bidraget til at klare landstin
gets grundlovsmæssige stilling i finansielle sager, saaledes
at det nu “af alle” var indrømmet, at med undtagelse af
finansloven alle love, altsaa ogsaa skatte- og lønningslove,
kunde forelægges først i landstinget. Ministeriet behøvede
ingen særlig anvisning, men kunde vente til dechargen,
eventuelt kunde bevillingen optages paa finansloven eller
en tillægsbevillingslov. I samlingen 1859/60 havde Bjerring
selv fremsat forslag til en løsning i form af en tilføjelse
til finansloven, hvorved der gaves ministeriet anvisning
paa saadanne udgifter, der var blevet nødvendige ved de
af rigsdagen i den daværende samling vedtagne love, og
denne paragraf var blevet vedtaget af landstinget, men
stemt ud i fællesudvalget.
Monrad benægtede paany, at bevillingsparagraffens ved
tagelse skulde betyde anerkendelse af at lønningslove først
skulde forelægges i folketinget. Da der tidligere upaatalt
var gaaet love igennem med, og i denne samling nogle uden
bevillingsparagraf, tænkte han sig, at striden kunde bilæg13) L. 1859/60, 1106 ff., 1113 ff., 1124, 1570, 1576; F. 1859/60, 3649 f.,
3652 f, sml. 4507 f.
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ges paa den maade, at for fremtiden nogle love fik denne
tilføjelse, andre ikke. Den af landstinget i samlingen 1859/
60 vedtagne tilføjelse til finansloven hævede paa en maade,
som Monrad fandt meget antagelig, den bestaaende me
ningsulighed, men da den var blevet forkastet af fællesud
valget, havde regeringen ikke sat den ind i finanslovud
kastet for 1861/62. løvrigt lagde han ikke megen vægt paa
bevillingsparagraffen i lønningsloven, selv om han paa den
anden side ikke nærede nogen betænkelighed ved den. Han
erklærede, at han, skønt han ikke var bemyndiget til at
udbetale de summer, loven .indeholdt, uden denne para
graf, dog vilde have saa meget mod og saa megen tillid
til, at der ikke vilde blive gjort ansvar gældende for en saadan udgift, at han vilde udbetale disse summer. Han fandt
det urimeligt at rejse en konstitutionel strid om dette
spørgsmaal. Han vilde ønske, sagde han, at man ikke vilde
overse, at landstinget ifølge grundloven havde samme ind
flydelse paa finansloven som folketinget, og at der alde
les intet vilde være til hinder for, at det gjorde denne ind
flydelse gældende i langt videre omfang end nu, f. eks. ved
at nedsætte et finansudvalg. “Det vilde være meget bedre
end disse idelige klager over, at hvad der staar i finans
loven har ingen anden at gøre med end folketinget”. Da
Wessely mente, at landstinget, saaledes som finanslovbe
handlingen var ordnet i grundloven, umuligt kunde faa
samme indflydelse paa finanslovens detailler som folke
tinget, og Bjerring hævdede, at det vel var muligt, men ikke
hensigtsmæssigt, erklærede Monrad det for meget beklage
ligt, hvis denne anskuelse skulde afgive norm for tingets
virksomhed m. h. t. finansloven. Landstinget øvede selv
i det stille en betydelig indflydelse; det, at finansloven
skulde vedtages der, kunde meget let bevirke, at forskellige
afstemninger i folketinget fik et andet udfald, end de ellers
vilde have faaet.
Da lønningsloven naaede til anden behandling i lands
tinget, havde Monrad ved folketingets tredje behandling af
finansloven foreslaaet optaget i denne den bevillingspara
graf, som landstinget i den foregaaende samling havde ved
taget. I landstinget bad han nu om, at man for at lette ham
10*
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overenskomsten med folketinget vilde lade lønningslovens
bevillingsparagraf blive staaende, idetmindste indtil det
havde vist sig, hvilken skæbne hans ændringsforslag til
finansloven fik. Ikkedestomindre blev paragraffen forka
stet med stort flertal, og kort efter blev Monrads ændrings
forslag til finansloven stemt ned i folketinget.14) Forsaavidt var hans forsøg paa at mægle mellem de to ting mis
lykkedes, men hans holdning var dog maaske ikke uden
forbindelse med, at en bevillingsparagraf alligevel tilsidst
blev optaget i finansloven for 1861/62.
Ved anden behandling af lønningsloven i landstinget
bad Bjerring om at “en lille lønningslov” maatte blive fo
relagt der som et praktisk bevis for, at den slags love kunde
behandles først i landstinget. Monrad “tilstod” derefter
“ganske ærligt”, at han, hvis der var et tilstrækkeligt antal
love og en ligelig fordeling af dem mellem tingene kunde
finde sted, ansaa det for ønskeligt at lade alle de love,
der mere eller mindre stod i forbindelse med finansloven,
gaa først til folketinget. De udgjorde nemlig i en vis for
stand et samlet hele, og deres behandling krævede overblik
over den finansielle stilling, selv om den enkelte lov maa
ske ikke var af stor betydning. Han fremhævede saaledes
alene praktiske hensyn og henviste ikke længer til hvad
der var “mest stemmende med grundloven”. Men hvis han
“blot havde en halv snes finansielle love”, sagde han, vilde
han ikke tage i betænkning at fordele dem ligeligt mellem
14) Olsen, 249 ff. Under sit forsvar for dette forslag udtalte han,
at der til enhver udbetaling af statskassen krævedes en bemyndi
gelse, som først skulde gives af folketinget. Han fandt, at denne be
myndigelse naturligst kunde gives i finansloven, ikke i de enkelte
love; derved vilde nødvendigheden af at saadanne love først skulde
behandles i folketinget bortfalde. Det korrekteste vilde efter hans
mening være, at man beregnede, hvor store udgifter de enkelte rigs
dagen forelagte love vilde medføre, forsaavidt de vedtoges, og saa i
finansloven opførte et kalkulatorisk beløb, under den form, at be
myndigelsen til udbetalingen knyttedes til vedtagelsen af de paa
gældende love. Kravet om, at enhver lov, der medførte udgift, først
skulde forelægges i folketinget, karakteriserede han som et over
greb, da næsten alle love medførte udgifter. (F. 1860/61, 3821 ff.,
3835).
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tingene. For at holde grundsætningen om tingenes ligebe
rettigelse i denne henseende klar havde han sørget for at
forelægge landstinget en lov, hvori der var en bevilling —
en lov om fiskeriet i Ringkøbing og Stadil fjorde, der kræ
vede en udgift paa 300 rdl. Bjerring paaskønnede nok
fiskeriloven, men vilde dog hellere have haft en lønnings
eller pensionslov, og han foreslog, at hver anden “finan
sielle” lov skulde forelægges i landstinget.15) Oktober 1861
forelagde Monrad i landstinget sit udkast til lov om foran
dringer i gejstlighedens lønning.
Formentlig bl. a. under indtryk af stemningen i lands
tinget havde Monrad, der allerede ved sin tiltrædelse som
indenrigsminister var paa vej bort fra sit oprindelige stand
punkt m. h. t. folketingets forret ved behandlingen af “fi
nansielle” love, saaledes yderligere nærmet sig til landstin
gets opfattelse af stridsspørgsmaalene. Blandt hans bevæg
grunde kan have været ønsket om at fjerne den hindring
for det praktiske lovgivningsarbejde, som den konstitutio
nelle strid frembød, men ogsaa frygten for, at gennemførel
sen af de Tscherningske synspunkter og den modstand som
de nu, efter landstingets holdning i de to sidste samlinger,
maatte ventes at fremkalde i dette ting, skulde faa uhel
dige følger for den videre konstitutionelle udvikling. Un
der den følgende finanslovdebat i folketinget beklagede
han derfor, at der “hos en mængde deltagere i den lovgi
vende magt” var stor tilbøjelighed til at indskrænke fi
nanslovens betydning, fordi de to tings deltagelse i finans
lovbehandlingen var uensartet. I virkeligheden var der,
hævdede han, ingen anden forskel paa denne deltagelse
end den, at finansloven skal forelægges først i folketin
get. Han vilde derfor anse det for rigtigst, at man ikke
søgte at gøre folketingets indflydelse gennem finansloven
større end grundloven hjemlede, thi derved vilde man kun
fremkalde en bestræbelse efter at indskrænke bemyndigel
sen m. h. t. finansloven saa meget som muligt.16) Foran
lediget ved landstingets modstand mod at optage den kir15) L. 1860/61, 918 ff., 924 ff., 936 ff. 1480 ff., 1485 ff., 1492 ff.
16) F. 1861/62, 4450.
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kelige lønningsfond paa finansloven, vendte han sig sam
tidig mod den gruppe i dette ting, som med den tørre kon
stitutionelle logiker Bjerring som hovedordfører vilde re
signere overfor den egentlige finanslovbehandling og i ste
det søge at begrænse finanslovens omraade saa meget som
muligt, den samme gruppe, som i de to foregaaende sam
linger havde ført kampen mod bevillingsparagrafferne.
“Det er et falsk standpunkt”, sagde han, “naar man saa at
sige opgiver finansloven og siger: med den kan folketinget
gøre hvad det vil. Nej, landstinget voterer finansloven i
alle dens enkelte poster, og det er landstingets pligt og
skyldighed, naar der virkelig skulde være misbrug, da at
modsætte sig dem, det forsømmer sin pligt, naar det ikke
gør det, og allerede det, at det vides, at det er landstingets
pligt, virker beroligende paa de lidenskaber, der kunde
ønske at gaa videre. Ved det system, hvorved man vil op
give sin indflydelse paa finansloven, vilde man berøve fi
nanslovens rolige behandling et overordentligt sikkert
værn. Har ikke dette ting, har ikke regeringen moralsk
styrke nok til at modsætte sig virkelige misbrug, der sker
gennem finansloven, saa vil hverken regeringen eller dette
ting have moralsk styrke nok til at modsætte sig særlige
lovforslag, naar de fremkommer. Det er noget, som vil
have en højst ulykkelig indflydelse paa vor hele poli
tiske udvikling, hvis al kraften fra landstingets side
skulde gaa ud paa at indskrænke finanslovens om
raade og kaste alt over til særlige love og saa derefter
give frit spillerum m. h. t. finansloven. Det er til syvende
og sidst den eneste garanti for den ved selve forfatningen
hjemlede samvirken mellem de forskellige konstitutionelle
magter .. . at man fortrøster sig til at tro, at ved en offent
lig diskussion og forhandling af alle saadanne spørgsmaal
vil sandheden gøre sig gældende og sejre, og at der er et
saadant maskineri, hvorved man tvinger misbrug tilbage
og griber til de sikkerhedsforanstaltninger, som er anvist
ved selve forfatningen” .17)
Monrads deltagelse i debatten om finanslovens behand17) L. 1861/62, 1046.
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ling under junigrundloven mundede saaledes ud i en ind
trængende opfordring til landstinget om større aktivitet paa
dette omraade. Under forhandlingerne om novemberfor
fatningen i rigsraadet kom han tilbage til spørgsmaalet og
nævnte, at rigsdagens landsting ved at nedsætte et staaende
finansudvalg kunde have opnaaet større indflydelse paa
finanslovbehandlingen. Regeringsudkastet til novemberfor
fatningen indeholdt en bestemmelse om, at de finansielle
tillægslove kunde forelægges baade for landsting og folke
ting, og at de saavidt muligt skulde fordeles ligeligt mellem
dem. Monrad indrømmede, at han personlig foretrak juni
grundlovens bestemmelser om finanslovbehandlingen, men
da rigsraadet næsten udelukkende vilde komme til at be
skæftige sig med finansielle sager, vilde disse bestemmelser
ikke kunne overføres til fællesforfatningen uden at gøre
tokammersystemet illusorisk.
I betragtning af den politiske situation og Monrads stil
ling som minister kan man naturligvis ikke uden videre
tage hans tilslutning til regeringsudkastet til novemberfor
fatningen som udtryk for at han billigede dettes enkelt
heder. Saa længe statsraadsprotokollerne for denne perio
de er utilgængelige, tør man kun med stor varsomhed ud
tale sig om hans stilling paa dette punkt. Det er dog ikke
usandsynligt, at han, bl. a. ud fra sit ønske om en mere
positiv politisk indsats fra landstingets side, personligt har
stillet sig sympatisk over for tanken om et stærkere og
selvstændigere, d. v. s. mere konservativt sammensat første
kammer end junigrundlovens.18) I sit forsvar for novem
berfatningens landsting i rigsraadet henviste han til, at
sammensætningen af rigsdagens landsting ikke stemmede
med martsministeriets ønsker, og til at grundlovens § 44
ligesom tilkendegav, at dets ordning ikke var endelig. Det
foreliggende forslag betegnede han som naturligt for en
forfatning, der hverken var blevet til under indtryk af en
stærk folkebevægelse — som junigrundloven — eller i en
reaktionsperiode — som oktoberforfatningen. Et første
kammer maatte, hævdede han nu som han havde gjort det
18) Jfr. Krieger II, 323.
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1849,19) være stærkt nok til at kunne gøre virkelig mod
stand, naar den offentlige mening, som prægede andet
kammeret, for vild, thi “den offentlige mening kan ingen
lunde altid siges at ville fremme statens vel ved at sætte sin
villie igennem” . Denne opgave havde rigsdagens landsting
ikke kunnet løse.20) Som følge af at altfor mange opfyldte
valgbarhedsbetingelseme21) fik det i for høj grad samme
præg som folketinget.22)
I denne forbindelse kom Monrad tilbage til sin gamle
tanke, at landstinget i nødsfald maatte kunne “knæk
kes”.23) Det var paa ingen maade hans mening, at en kon
flikt mellem folketinget og det konservativt sammensatte
landsting skulde kunne hæmme det parlamentariske arbej
de. Regeringen maatte altid, hævdede han, have i sin magt
at tilvejebringe “harmoni” mellem de to ting. Naar disse
havde et nogenlunde ensartet grundlag, vilde det i alminde
lighed kunne ske ved opløsning, men hvis de var af meget
forskellig oprindelse “plejede man” at give kongen ret til at
udnævne medlemmer af førstekammeret for at kunne bry
de dettes eventuelle modstand. Af Monrads udtalelser om
denne sidste, f. eks. i England praktiserede fremgangsmaade maatte man forstaa, at han egentlig havde ønsket
at indføre den i fællesforfatningen. Han udtalte imidlertid,
at et forslag herom paa grund af modviljen mod konge
valg overhovedet næppe vilde kunne gennemføres og støt
tede i stedet — ligesom regeringen i det hele taget — de
nationalliberale udvalgsmedlemmers forslag om et forenet
rigsraad til løsning af uoverensstemmelser mellem tingene,
ie) Fædrelandet 24/3 1849.
20) Han sigtede vel hermed bl. a. til landstingets adresse til kon
gen i samlingen 1862/63 (Neergaard II, 609 f.).
21) I de sidste aar før 1864 var antallet af de efter junigrundloven
til landstinget valgbare personer steget betydeligt som følge af de
højere konjunkturer (Falbe-Hansen og Scharling, Danmarks Stati
stik IV, 89 ff.), men alligevel var det kun nogle faa tusind menne
sker, og fra valgretten til novemberforfatningens landsting var altsaa bl. a. størsteparten af bønderne udelukket.
22) Jfr. Politiske Afhandlinger I, 11 ff.
23) Se ovenfor s. 30 f., 41, 46.
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et forslag der efter bondevennernes opfattelse skulde ga
rantere landstingets flertal afgørelsen. Det er derfor ikke
ganske klart, om han derved alene vilde sikre regerings
magten.24)
M. h. t. finanslovbehandlingen blev til at begynde med
ogsaa 1866-forfatningens landsting Monrad en skuffelse. I
Politiske Breve 1— 4 (1874) beklagede han under sin pole
mik mod folketingsparlamentarismen landstingets “fjendt
lige” holdning over for finansloven, der havde ført det til
at søge at begrænse dennes omraade, og udtrykte ønsket
om, at der gaves det adgang til at øve større indflydelse
paa finanslovens enkeltheder. “Vor hele konstitutionelle
Vanskelighed ligger i Løsningen af dette Spørgsmaal”,
skrev han. “Det er Landsthingets tilbagetrukne Stilling ligeoverfor Finansloven, der har givet Folkethinget denne
Følelse af overvættes Magtfylde. Sygdommen er opstaaet
aldeles naturligt; det kunde ej være anderledes; saaledes
maatte det gaae, naar det ene store Hjul i vort konstitu
tionelle Maskineri ikke kom til at virke med den Kraft,
som var det tiltænkt i Forfatningen. Fejlen ligger altsaa
ikke i selve Grundloven, men i den Maade, hvorpaa Grund
lovens Bestemmelser ere bragte til Udførelse”.25) Hoved
skylden fandt han hos de skiftende ministerier siden 1848,
som i reglen hos folketinget havde opnaaet de bevillinger,
de krævede, og som derfor i landstinget havde begrænset
sine ønsker til at søge de poster vedtaget, som de var kom
met overens om med folketinget. Da landstinget ikke uden
at bryde de “sunde konstitutionelle grundsætninger” kunde
søge at faa opført paa finansloven en bevilling, som ikke
forlangtes af regeringen, førtes det naturligt til at opgive
sin indflydelse paa finanslovens egentlige indhold. Han
anbefalede paany landstinget ved enhver samlings begyn
delse at nedsætte et staaende finansudvalg, der straks skul
de tage finanslovudkastet under behandling og følge dets
skæbne i folketinget, saaledes at det kunde afgive betænk
ning umiddelbart efter at loven var gaaet over til lands24) RR. 1863, 164 ff., 785 ff., 1041 ff.; se iøvrigt Neergaard II, 718 ff.
25) Pol. breve 1—4, 34.
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tinget. Derved vilde regeringen blive i stand til at tage hen
syn til landstingets stemning under sin optræden i folke
tinget.
Efterhaanden som den politiske konflikt skærpedes, æn
dredes imidlertid ogsaa Monrads opfattelse af forholdet
mellem tingene,26) og i sine sidste aar beklagede han, at
juligrundlovens landsting var blevet saa stærkt, at det hav
de tilrevet sig magten i stedet for at indskrænke sig til at
være dæmpende og regulerende. Og han, som i 1869 havde
afvist al tale om forfatningsændring som urimelig, endte
med at tvivle paa, at landstingets sammensætning kunde
opretholdes, hvis der indtraadte et omslag i den politiske
situation.27)

I dette hovedafsnits første kapitel er der redegjort for,
hvilken rolle forsvaret for og underbygningen af forfat
ningsværket som helhed spillede for Monrads politiske
virksomhed. Den foregaaende undersøgelse har vist, hvor
stor betydning han tillagde ogsaa den omstændighed, at
forholdet mellem de enkelte led i forfatningsmaskineriet
blev det som han ansaa for det rigtige, og har tillige gjort
det klart, i hvilken retning hans anskuelser herom gik.
Hans virksomhed paa dette omraade har for en stor del
kunnet forklares som bestemt ikke af forkærlighed for en
enkelt af forfatningsfaktorerne men af hensynet til alle for
fatningsfaktorers harmoniske sammenspil indenfor de ved
grundloven fastlagte rammer, i sidste instans ogsaa dette
af hensynet til forfatningens bestaaen. Et iøjnefaldende
træk forekommer mig at være hans bestræbelse for at mo
derere den lovgivende forsamlings, særlig folketingets, ind
flydelse.28) Paa dette punkt er hans tendens utvivlsomt den
samme gennem hele perioden, selv om den — af let forstaaelige grunde — i visse henseender, navnlig m. h. t. for26) Se ovenfor, afsnittet parlamentarisme.
27) Politiske Afhandlinger I, 17 f.; Deltagelse, 240.
28) Det kan i denne forbindelse nævnes, at han paa den første
rigsdag, da der i anledning af en petition var tale om at nedsætte
en rigsdagskommission til at undersøge visse misligheder i fæste-
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holdet mellem tingene, træder stærkere frem i hans sidste
ministertid. Han vilde derfor næppe kunne give Krieger sin
ubetingede tilslutning naar denne mente, at man helst bur
de gaa i den retning at gøre administrationen mere lov
bunden, og at der ogsaa paa det snævrere administrative
omraade ikke burde gives regeringen for megen magt.2»)
Monrads tanker bevæger sig her ad de samme baner som
før 1848. At han som folketingsmand, og endog naar han
var i opposition til ministeriet, indtog et saadant stand
punkt, er et vidnesbyrd om, i hvor høj grad hans aktuelle
politiske indstilling var bestemt af hensynet til forfatnin
gen. Ogsaa m. h. t. domsmagtens stilling var han i skarp
modsætning til Krieger, medens hans opfattelse af lovgiv
ningsinitiativet og af finanslovproblemerne paa væsentlige
punkter stemmer overens med dennes.30) Hans ideal var et
harmonisk samarbejde mellem administration og lovgiven
de forsamling, et samarbejde, som ikke tillod nogen gen
nemført adskillelse af de to statsmagter, men som paa den
anden side ikke fandt udtryk i nogen parlamentarisme i
moderne forstand; hans opfattelse frembyder her visse lig
hedspunkter med Hegels tankegang.31) Som et centralt
punkt fremhævede han ligesom de franske konstitutionalister (Benjamin Constant) bestandig ministeransvarlighe
den, saaledes at han i sin anskuelse om administrationens
stilling til en vis grad realiserede en liberal grundtanke:
frihed under ansvar.

forholdene paa Skjoldnæsholm gods, bestemt hævdede, at hensigten
med de i grundlovens § 50 nævnte kommissioner var at tilvejebringe
oplysninger til grundlag for lovgivningsarbejder, og at et ministe
rium, som nød rigsdagens tillid, ad administrativ vej vilde kunne
fremskaffe alt hvad der ønskedes, uden at tinget i den henseende
behøvede at fremtvinge noget. Petitionen blev derefter ifølge grund
lovens § 68 eenstemmigt henvist til indenrigsministeriet. (F. 1850 I,
1840, 1859 f.).
29) Jørgensen, 67 ff.
30) Sml. Jørgensen 64 f., 75 ff.
31) Grundlinien der Philosophie des Rechts, s. 365.

III. DET DEMOKRATISKE.

(Den almindelige valgret. Den offentlige mening).
Det er sandsynligt, at de liberale førere 1848 har ment
det nødvendigt at optage den “almindelige valgret” paa de
res program, ikke alene for at kunne bruge folkebevægel
sen,1) men ogsaa for at undgaa en farlig konflikt med den
ne, der støttedes af den fra februarrevolutionen udgaaende
tendens. 7/3 1848, fem dage før Lehmann paa hippodrom
mødet erklærede den almindelige valgret for oppositionens
fælles program, drøftede Krieger i et brev til Monrad de
følger, februarrevolutionen vilde faa for udviklingen i Dan
mark. “Een er aldeles klar”, skrev han, “Valgloven maa
blive meget liberal; ellers er Fanden løs”. Dette forhold
alene kan dog næppe forklare Monrads anskuelser om
valgretsspørgsmaalet paa dette tidspunkt, og navnlig kan
det ikke motivere hans senere fastholden ved den almin
delige valgret.
Da Monrad i sin tid afviste en klasse- og interesse
repræsentation, betød det, som ovenfor omtalt2) ikke an
det, end at han kun ønskede een valgklasse. Heller ikke
det krav, han i sine artikler om januarreskriptet i Fædre
landet havde fremsat om at faa forfatningen forelagt en af
umiddelbare folkevalg fremgaaet forsamling, synes at have
medført fordringen om en meget udstrakt valgret. Det var
en ligefrem følge af, hvad han i sine forelæsninger over
Danmarks nyere historie havde sagt om den skabende
folkekrafts medvirkning ved forfatningens hensigtsmæssige
omdannelse, og han havde udtalt det direkte allerede
1) Neergaard I, 116.
2) s. 28 ff.
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1844.3) En meget udstrakt, endsige “almindelig” valgret
var altsaa ikke nogen nødvendig konsekvens af hans tid
ligere standpunkt m. h. t. forfatningsspørgsmaalet.
Det demokratiske i Monrads politiske anskuelse, som
det træder frem fra 1848, havde heller ikke sit udspring
i nogen dyb samfølelse med eller ublandet sympati for den
danske almue. Han var, da han gjorde sig til talsmand for
den almindelige valgret, meget langt fra en romantisk over
vurdering af den jævne befolkning og de politiske kræfter
den gemte. Da han havde været præst i Vester Ulslev i en
maaned,4) gjorde han i et brev til Krieger5) rede for sit
første indtryk af sognets befolkning. Det var stærkt æste
tisk og litterært bestemt. Han fremhævede det afrundede,
klassiske over bondefamilien, hvor adskillelsen mellem
herskab og tyende endnu ikke var indtraadt, og bøndernes
naturlige væsen i modsætning til den affektation, som “opraadnede” de saakaldte dannede klasser. Han havde, skrev
han, megen fornøjelse af at tale med bønderne, som i det
hele taget var fornuftige mænd, skønt de efter sigende stod
en del tilbage, da det ikke var mange aar siden udskiftning
havde fundet sted, og mange af dem endnu var hoveri
gørende; bondestanden havde vundet ved nærmere be
kendtskab, og jo mere han lærte den at kende, des mere
maatte han erklære sig enig med Michelet i hans opfattelse
af bondealmuen. Monrad sigtede dermed vistnok til Miche
lets skildring i Le peuple6) af de franske bønder, deres
3) »Hvis man vil ... kaste Reorganisationen af vore Forhold over
paa Folket, da er det ogsaa det ene rigtige, at man lader Folkevillien umiddelbart yttre sig, at man danner een stor konstituerende
Forsamling, hvis Medlemmer vælges umiddelbart af Folket----«.
Derved vilde man efter Monrads mening ogsaa opnaa, at der fra
hertugdømmerne og navnlig fra Nordslesvig kom »Venner af Statseenheden«. (Dansk Folkeblad 11/10 1844).
4) Iflg. Fædrelandet 9/11 1846 holdtes afskedsfesten for Monrad
paa Skydebanen 7/11 og han forlod København dagen efter.
5) 6/12 1846.
6) 2. udg. (1846) 47 ff. I de indtil 1846 udkomne seks bind af sam
me forfatters Histoire de France, som Monrad læste i denne vinter
(Monrad til Krieger 20/2 1847) synes der ikke at være nogen passus,
som Monrad kan have sigtet til.
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lidenskab for jorden — det er troligt, at Michelet har aabnet Monrads øjne for den danske almues sans for ejen
dommen, som han siden med saa stor virkning fremhæ
vede i sin agitation — og deres elementære menneskelige
egenskaber: “Le paysan n’est pas seulement la partie la
plus nombreuse de la nation, c’est la plus forte, la plus
saine, et, en balançant bien le physique et le moral, au
total la meilleure ... Homme de la terre, et vivant tout en
elle, il semble fait à son image. Comme elle, il est avide;
la terre ne dit jamais: assez. Il est obstiné, autant qu’elle
est ferme et persistante; il est patient, à son exemple, et
non moins qu’elle, indestructible; tout passe, et lui, il
reste.”
Da det landlige milieu havde tabt nyhedens interesse,
da den litterære stemning var svundet og savnet af det
frugtbare aandelige samliv i København mærkedes, blev
Monrads reaktion overfor landalmuen mere usympatisk.
Senere breve til gode venner i hovedstaden7) bevidner det.
Han klagede over den mangel paa aandelige interesser,
der prægede landbefolkningen som helhed — “det kan med
en Mængde Mennesker ikke falde mig ind at tale om andet
end om hvordan Hveden staar, om de røde Orme med de
smaa Hoveder, der iaar angriber Vaarsæden” — og gav ud
tryk for dyb nedslaaethed over raaddenskaben og slaphe
den i den danske befolkning. Det var ham en fattig trøst,
at “den store Masse” maaske var saadan overalt og kun
svagt berørtes af politisk liv. Efter halvandet aars erfaring
som landsbypræst, i martsministeriets første dage, karak
teriserede han landbefolkningen som uoplyst, egoistisk og
raa.8) Indirekte fremgaar hans meget kølige vurdering af
bondestandens politiske evner og modenhed i den periode,
som særlig behandles her, af den overraskelse, med hvilken
han ved sit valg paa Fyn 1882 oplevede, at den ene bonde
efter den anden stod op og talte forstandigt om politiske
ting. “Det forekom mig”, skrev han til et af sine børn, “at
saavel de Bønder, der talte for, som de, der talte mod mig,
7) Monrad til Høyen udateret, fra sommeren 1847; Monrad til
H. Hage 11/5 1847.
8) Statsraadsprotokollen 3/4 1848.
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vare mærkeligt begavede. Bondestanden synes i de sidste
Aar at have gjort store Fremskridt”.9) Naar han i sine ar
tikler i Fædrelandet 1849 fremsatte den paastand, at al
muen, der efter hans overbevisning maatte være og efter
hans nys vundne erfaringer var tilgængelig for de højeste
religiøse sandheder, ogsaa vilde kunne fatte de politiske
sandheder i folkelig form, var det jo minimum af indrøm
melse; det var forudsætningen for, at det overhovedet vil
de være muligt at indføre almindelig valgret, men kan
ikke — som hvis det havde drejet sig om en fuldt politisk
moden befolkningsklasse, der krævede politiske rettighe
der — forklare, at Monrad skulde anse det for ønskeligt,
endsige nødvendigt at foretage en saadan udvidelse af
valgretten. Heller ikke det sammesteds anførte argument,
at menigmands sans for det konkrete vilde afgive et
godt grundlag for udviklingen af en lovgivende virksom
hed, kan, naar man tager hans ovenfor omtalte anskuelse
om landbefolkningens raahed og uoplysthed i betragtning,
antages at have spillet nogen afgørende rolle for hans stil
ling.
Det var da ogsaa andre grunde, han angav som bestem
mende for sit standpunkt, da valgloven til den grundlov
givende rigsforsamling blev sat under debat i statsraadet
3/4 1848. Først og fremmest afviste han, i det væsentlige
med de samme argumenter som i Flyvende politiske Blade
Nr. 3, en klasse- og interesserepræsentation som i den gæl
dende stænderforfatning: en saadan repræsentation vilde
fremkalde konflikter mellem de forskellige interesser.
Bigsforsamlingens medlemmer skulde være dommere, ikke
parter, hævdede han, og maatte derfor fremgaa af almin
delige valg; det gjaldt da om, at valgmyndigheden blev lagt
hos folket, enten man saa satte grænsen højere eller lavere.
Det er klart, at Monrad stadig ikke identificerede folket og
befolkningen. — Da der var enighed om dette spørgsmaal,
foreslog Monrad som norm for valgmyndigheden at bruge
beskatningen, hvilket efter hans mening havde den store
fordel, at skatteyderen var nærmere knyttet til staten end
9) Studenterhjemmets Julebog 1911, 59.

160
den, der ingen skat udredte. Enhver skatteyder til stat og
kommune maatte faa valgret, og for Københavns vedkom
mende burde forholdet ordnes saaledes, at alle lejere blev
regnet for skatteydere. I sin argumentation for denne stær
ke udvidelse af den gældende valgret hævdede Monrad, at
man, da man selvfølgelig ikke helt kunde udelukke bonde
standen, ligesaa godt kunde gaa dybt ned i den; hos hele
landbefolkningen fandt man den samme mangel paa op
lysning, den samme egoisme og raahed, men ogsaa den
samme sundhed i omdømme og simpelhed i sæder. Hvis
man tog alle skatteydere med, vilde man maaske faa en
folker egering, medens man med en højere census vilde
faa en anti-godsejer-, en gaardmandsrepræsentation. De
mokratiet havde, forudsat at det var forsynet med det re
gulerende element, som alle maatte ønske, aldrig fremkaldt
spænding og oprør, men naar man delte nationen i vælgere
og ikke-vælgere opstod der uro og bevægelse.
Hvis man gik til den yderste grænse m. h. t. skattebasis,
hvad Monrad under de øjeblikkelige forhold ansaa for nød
vendigt, men ikke for det i og for sig ønskeligste, vilde han
gaa med til en hvilkensomhelst konservativ garanti. Han
foreslog at lade kongen, eventuelt provinsialstænderne væl
ge en del af rigsforsamlingens medlemmer, og som middel
til at regulere forfatningsmaskineriets gang anbefalede han
tokammersystemet, vel at mærke hvis det kun blev an
vendt som regulator, ikke til at dele magten; han har øjen
synligt tænkt sig, at principperne for valgloven til den
grundlovgivende rigsdag skulde overføres paa valgloven til
den lovgivende forsamling. Overfor Tscherning og Barden
fleth, der begge indtog radikalere standpunkter end han,
forsaavidt de ønskede at give ogsaa ikke-skatteydere valg
ret — den første for ikke at udelukke i og for sig kvalifi
cerede, den anden for ikke at skabe en ny form for inter
esserepræsentation — gjorde han bl. a. gældende, at alle
paa landet, som ikke var almisselemmer, betalte skat; stor
betydning har han dog næppe tillagt dette punkt, og alle
rede i samme statsraadsmøde synes han at have opgivet
valgrettens begrænsning til skatteyderne, som ogsaa Bluhme udtalte sig imod. Paa den anden side imødegik Monrad
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Moltke, der krævede garanti for de valgtes duelighed, og
vistnok ogsaa Hvidt, der ganske vist forkastede enhver cen
sus efter skat eller ejendom, men som synes at have næret
betænkeligheder m. h. t. landbefolkningens intelligens og
som hav.de udtalt frygt for, at denne del af befolkningen
skulde faa for stor indflydelse. Man skulde, hævdede Mon
rad, i rigsforsamlingen ikke søge intelligensen, men hele
den folkelige kraft repræsenteret; forfatningen skulde udgaa “af selve folkets inderste”. Denne bemærkning er næp
pe udtryk for nogen mysticisme; Monrad har blot ment,
at forfatningsarbejdet skulde foregaa under saa bred fol
kelig tilslutning som muligt, ikke just at den jævne mand
personligt skulde møde i rigsforsamlingen.
Om at forhindre dette ved valgbarhedscensus var der
dog ikke fra nogen side i statsraadet tale, hvis ikke Moltkes
krav om garanti for de valgtes duelighed var ensbetydende
med ønsket om at indføre en saadan census. En vis garanti
for de valgtes intelligens og en modvægt mod bondevenner
nes indflydelse paa landet mente Monrad iøvrigt at finde
i offentlige valgmøder, hvor vælgerne kunde udspørge kan
didaterne. Minoriteternes interesser tænkte han sig sikret
bl. a. gennem kongevalgene. En valgmaade, der skulde tje
ne samme formaal, og som han henstillede til overvejelse
— kongeriget og Slesvig skulde deles i tre distrikter, og de
kandidater, der indenfor hvert distrikt som helhed havde
opnaaet flest stemmer, skulde erklæres for valgt — blev
opgivet af praktiske grunde.10)
I statsraadsmødet 5/4 fremførte Hvidt nogle hoved
punkter m. h. t. valgloven, som han og Monrad var kom
met overens om; de bar i høj grad præg af Hvidts med
virkning. Dpt var Hvidt, som i statsraadet først havde ud
kastet tanken om alene at begrænse valgmyndigheden ved
personlige kvalifikationer, og som havde ønsket garanti
for købstædemes indflydelse. Han foreslog nu i forstaaelse
med Monrad at fastsætte valgrets- og valgbarhedsbetingelserne til 25 aars alder, uplettet rygte og selvstændig stil
ling — vælgeren maatte ikke være undergivet noget privat
10) Statsraadsprotokollen 3/4, 5/4 og 10/4 1848.
Povl Bagge

li

162
tjenesteforhold, med mindre han havde egen hushold
ning — , og at lade købstæder med over 5.000 indbyggere
danne særlige valgkredse, som skulde vælge et større antal
deputerede i forhold til folkemængden end landdistrik
terne; y± af de deputerede skulde vælges af kongen. At
kvinder skulde udelukkes, har vistnok været forudsætnin
gen, men blev først direkte udtalt af Monrad i et senere
statsraadsmøde. Aldersgrænsen blev af statsraadet straks
ændret til 30 aar, hvilket Monrad idetmindste 1849 for
svarede, fordi landboerne formentlig først ved den alder
naaede tilstrækkelig modenhed. Meningen med bestemmel
sen om selvstændig stilling var efter Monrads senere for
tolkning (i statsraadet 10/4) ikke at udelukke f. eks. haandværkssvende, og det afgørende skulde være afhængigheds
graden, ikke den afhængiges højere eller lavere stand. For
uden bopæl i valgdistriktet mindst eet aar blev endnu en
betingelse — lejemaal paa en vis tid — , hvis hensigt var
at udelukke det laveste lag af Københavns befolkning, foreslaaet af Monrad i statsraadet 10/4, men afvist af Zahrtmann og Bardenfleth som en inkonsekvens; der var dog
enighed om, at den paagældende klasses indflydelse burde
neutraliseres, og bestemmelsen i valgloven om fattigunder
støttelse har formodentlig skullet tjene dette formaal. Ju
risten Bardenfleth, som paa alle punkter krævede konse
kvens, var ogsaa den der rettede hovedangrebet mod be
gunstigelsen af købstæderne, hvis uforenelighed med det
først af Monrad hævdede grundlæggende princip han paa
viste; Monrad bøjede sig og polemiserede 1849 selv ud fra
samme synspunkt mod forslaget om, at købstæderne skul
de danne en særlig valgklasse: naar bønder og borgere
skulde vælge i forening, vilde de blive tvungqt til at enes
om en mand, der ikke blot repræsenterede en af de to
klasser, og den valgte vilde føle sig forpligtet mod baade
by og land.11)
Valglovsudkastet blev udarbejdet paa grundlag af de i
statsraadet fastlagte retningslinier — deriblandt ogsaa di
rekte valg, som Monrad havde ønsket, men ikke anset for
1:t) Statsraadsprotokollen 5/4 og 10/4 1848; Fædrelandet 30/3 1849.
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ubetinget nødvendige. Det fik derfor paa visse punkter et
mere demokratisk præg end Monrad fra begyndelsen hav
de krævet. Hvor ringe betydning man end maatte tillægge
opgivelsen af valgrettens begrænsning til skatteyderne og
købstædernes sårstilling — paa dette punkt havde Monrad
jo i hvert fald støttet Hvidt — saa vidner den dog om, at
det ikke var Monrad, der i statsraadet optraadte som den
mest demokratiske m. h. t. valgordningen. Det var ganske
vist ham, der først havde afvist en klasse- og interesse
repræsentation, men det var andre, der havde draget de
fulde konsekvenser af det herigennem fastslaaede princip,
selv om han vistnok uden synderlig modstræben aner
kendte disse konsekvensers berettigelse. Valgrettens udvi
delse til alle skatteydere havde han erklæret for nødven
dig, men ikke for i og for sig ønskelig. Og det var Mon
rad, der først havde foreslaaet, at indtil 14 af rigsforsam
lingens medlemmer skulde vælges af kongen. Det konse
kvent demokratiske standpunkt blev forsvaret ikke af ham,
men af Tscherning, som afviste baade begrænsningen til
skatteyderne og kongevalgene.12)
Alligevel var Monrads program for valgordningen siden
1842 undergaaet en vældig ændring i demokratisk retning.
Efter hans redegørelse i statsraadet var baggrunden for
denne forskydning tildels den universalhistoriske erfaring
— senest og vel stærkest februarrevolutionens eksempel —
der havde lært ham — som Tocqueville — at udviklingen
gik i retning af demokratiet, og at man kun ved at tilpasse
forfatningen til denne kendsgerning kunde sikre sig at ud
viklingen foregik i ro. Ligesaa lidt som Tocqueville13) sy
nes han at have næret nogen begejstring for en meget ud12) Maaske skyldtes det hensynet til Tscherning, at Monrad i
statsraadet 11/4 henstillede, om man ikke kunde nøjes med et min
dre antal kongevalgte end de 25 %, man var kommet overens om. —
Naar Lehmann 1850 (Af Orla Lehmanns Papirer, 149) skrev, at det
fremfor noget menneske, ogsaa fremfor Tscherning, var Monrad,
hvem den »ægte demokratiske Surdejg« i forfatningen skyldtes, og
dermed, som det fremgaar af kontexten, sigtede til rigsdagens sam
mensætning, maa han have tænkt paa Monrads optræden 1849.
13) Se især De la démocratie en Amérique, II, kap. V.
11*
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strakt eller almindelig valgret (dette sidste udtryk vil i
det følgende blive brugt om valgretten i den form, den fik
i valgloven til den grundlovgivende rigsdag, og som Monrad
fra da af forsvarede), men han har anset den for et nød
vendigt led i en s t a b i l ordning af forfatningsspørgsmaalet. I sit offentlige forsvar for den almindelige valgret i
Fædrelandet februar— april 1849 fremhævede han, at valg
ret ikke var nogen menneskerettighed, og at hensynet til
samfundets vel maatte være afgørende for valgrettens ud
strækning; argumentationen her var ligesom i den af ham
konciperede forestilling til kongen om valgloven 20/4 1848
overvejende negativ, en paavisning af, at der ikke kunde
anføres nogen fornuftig grund til at standse paa halv
vejen, naar man gik nedenfor den dannede og oplyste mid
delstand, som han selv i 1842 havde ønsket at give hele
magten; til denne middelstand regnede han stadig hver
ken bønderne eller størstedelen af haandværkeme i by
erne.14) Desuden fremhævede han, at en ændring af det
princip, som laa til grund for valgloven til rigsforsamlin
gen, vilde skabe en farlig misfornøjelse hos de udelukke
de, og nævnede hensynet til danskheden i Slesvig. Beteg
nende nok omtalte han ikke den almindelige valgrets folkeopdragende betydning, som f. e. Ueland i Norge og her
hjemme Ploug lagde saa stor vægt paa. Og i sin alderdoms
redegørelse for liberalismens stilling til den almindelige
valgret fremhævede han som baggrund for dens indførelse
ved siden af det rimelige krav om at de der bærer byr
derne ogsaa skal have del i rettighederne — et synspunkt
som kun svagt kom frem i artiklerne i Fædrelandet 1849
14) Endnu i den nævnte forestilling til kongen om valgloven sy
nes man at ane Monrads beklagelse over, at hans oprindelige valg
retsprogram ikke længere var praktisk gennemførligt: »---- Deres
Majestæts Ministerium skal ikke indlade sig paa at besvare det
Spørgsmaal, om det var tilraadeligt, at betroe en saakaldet oplyst
og dannet Middelstand Valgmyndigheden, dersom dette kunde skee
ved at gjøre Formuen under den ene eller anden Form til Valg
grundlag; thi det er vor fulde Overbeviisning, at dette paa Grund af
de paa Landet stedfindende Forhold ikke lader sig udføre, med min
dre man. tilsidesættende det holdbare og praktisk Mulige, vilde be
troe Valgmagten til en forholdsvis lille Kreds af Vælgere----«
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— den politiske nødvendighed og hensigtsmæssighed, og
han konkluderede, at den almindelige valgret vel kunde
aabne vej for misbrug, men at den tillige syntes at afgive
det bedste værn mod revolutioner. Samtidig gjorde han op
mærksom paa, at det brede folks politiske indflydelse gen
nem valgretten indeholdt en opfordring til de højere klas
ser om ikke at forspilde dets kærlighed og hengivenhed.
I denne forbindelse kan det nævnes, at han paa den anden
rigsdag forsvarede et tyendelovforslag med en bemærkning
om, at det, hvis forslaget ikke nød fremme, skulde gøre
ham ondt om han havde bidraget til, at tjenestefolk ikke
var blevet vælgere.15)
Men Monrads tilslutning til en meget udstrakt eller al
mindelig valgret havde ogsaa sin baggrund i situationen i
Danmark, og det ikke alene i den øjeblikkelige folkestem
ning; den stærke bondebevægelse i aarene umiddelbart før
1848 og modsætningsforholdet mellem godsejere og bønder
synes at have været væsentlig medbestemmende for hans
standpunkt. En udstrakt valgret skulde hindre gaardmandsstanden i at dominere det nye konstitutionelle liv
og benytte det i klassestridens tjeneste. Dette sidste motiv
kommer vistnok ogsaa frem i forestillingen om valgloven,
hvor det hedder, at en begrænsning af valgretten, der hol
der sig til det praktisk udførbare, kan “lade Valgmyndig
heden gaa over til en vis Klasse af Statsborgere, hvis In
teresser let kunne opfattes som værende i Strid med en an
den Stands”.16) Men det var ikke ensbetydende med, at
Monrad ønskede den almindelige valgret benyttet til at
fremme en politisk eller social nivellering. De retslige
skranker mellem stænderne skulde falde, men den natur
lige lagdeling — saaledes var, saavidt det kan ses, hans
tanke — skulde vedblive at bestaa, ogsaa i det politiske liv,
blot nu hvilende paa frivillighedens sikre og faste grund
lag.
Det er ejendommeligt og betegnende for Monrad, at han
15) Liberalismens Gjenmæle, 79 ff., jfr. Politiske Afhandlinger II,
349; III, 168; F. 1850/51, 2178.
16) Jfr. ovenfor s. 31 f.
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saaledes vilde benytte det revolutionære middel, som den
almindelige valgret var, i konservatismens tjeneste — thi
at hans udtalelser i statsraadet i det væsentlige dækkede
hans overbevisning er der i betragtning af hans tidligere
og senere holdning god grund til at antage. Bevarende skul
de den virke i almindelighed ved at sikre mod spænding
i samfundet. I sine taler for rigsdagsmændene 1849 frem
hævede han, at den almindelige valgret var den bedste ga
ranti for statens frihed og det sikreste middel til at bevare
statens institutioner og den sociale ro. Hos en af deltagerne
i de berømte møder paa d’Angleterre var det dette punkt i
Monrads argumentation, der brændte sig fastest i erindrin
gen. Mange aar efter skildrede denne mand, som da var
en erklæret modstander af den almindelige valgret og en
af Monrads skarpeste kritikere, hvordan Monrad øjensyn
ligt af dybeste overbevisning havde hævdet, at den fran
ske nationalforsamling kun i kraft af sit brede valggrund
lag havde været i stand til i juni 1848 at modstaa den
kommunistiske bevægelse og frelse baade Frankrig og den
civiliserede verden fra barbari og undergang.17) Men den
almindelige valgret vilde efter Monrads mening ogsaa virke
konservativt i den forstand, at den skabte nye relativt kon
servative vælgere. Med tilfredshed kunde han i 1849 i den
ne henseende henvise til rigsforsamlingens sammensæt
ning. Allerede i statsraadet 5/4 1848 nævnte Monrad, at
godsejerne vilde finde mange, der stemte med dem, dels
paa grund af afhængighed, dels paa grund af personlig
hengivenhed, og i Fædrelandet 184918) udviklede han nær
mere, at middelstanden i politisk henseende var den mest
bevægelige af alle klasser, medens de højere stænder og
menigmand var konservative.19) Naar han samtidig hæv
dede, at menigmand — i dette begreb kan han i denne
17) v. Dockum, Min Samtid, 101 f.
18) 2/3 og 3/3.
19) H. N. Clausen, der var meget køligt stemt mod Monrad,
undres over den tillidsfuldhed, med hvilken han »fandt Beroligelse
i« tanken om menigmands konservatisme, men han drager tilsyne
ladende ligesaalidt som v. Dockum hans gode tro i tvivl. (Optegnel
ser om mit Levneds og min Tids Historie, 347).
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forbindelse ikke have indbefattet gaardmandsstanden —
har tilbøjelighed til at søge sine repræsentanter udenfor
sin egen klasse, og blandt dem som til en vis grad har sam
me egenskaber og anskuelser som han selv, er det klart,
hvilket resultat af den almindelige valgret han for land
befolkningens vedkommende forudser. I betragtning af
hans senere politik er det sandsynligt, at han ikke blot har
ventet, men ogsaa har ønsket, at bl. a. godsejernes indfly
delse til en vis grad skulde sikres gennem den almindelige
valgret. En delvis parallel fra tidligere tid til hans holdning
paa dette punkt er Ultras stilling til en valgretsudvidelse
i det franske deputeretkammer 1815— 16, en senere Bis
marcks forhold til den almindelige valgret.
Yderligere underbygges skulde godsejernes politiske
stilling efter Monrads mening ved at ogsaa bondestandens
øvre lag efter en social udsoning gav sig ind under deres
førerskab. Det var derfor fra Gert Winthers standpunkt
meget velbegrundet, naar han i foraaret 1854 sagde om
Monrad, at han var en udmærket mand “som vi alle maatte
ønske kunde deltage i statens styrelse, naar han ikke hav
de den egenskab, at han bestandig taler og virker for, at de
større besiddere i landet skal have øa unaturlig over
vægt”.20) Monrad selv lagde ikke skjul paa sine ønsker i
denne henseende, men fremhævede dem tværtimod gang
paa gang, især under debatterne om fæstesagen, og det er
ovenfor omtalt, at de synes at have været væsentligt be
stemmende for hans stilling til dette spørgsmaal.21) Det
vilde unægtelig være en psykologisk mærkværdighed, om
en mand som Monrad gennem en lang aarrække, som ak
tiv politiker og som skribent, før og efter afslutningen af
kampen om fæstespørgsmaalet, skulde have udtalt sig mod
sin overbevisning i denne sag. — 1856 sagde han i folketin
get med hentydning til godsejerne, at han ikke ansaa selve
den valglov, der laa til grund for forfatningen, for at have
faaet sin fulde bekræftelse, før man i et større omfang, end
det hidtil havde været tilfældet, saa de forskellige inter20) F. 1853/54, 5307.
21) Se ovfr. s. 68 ff.
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esser i samfundet mødes paa rigsdagen.22) 1860 erklærede
han, at han paa ingen maade frygtede for aristokratiets ind
flydelse eller for en forening mellem aristokrati og demo
krati, saavist som martsministeriets grundlovsudkast ved
at fastsætte diætløshed og bopæl i valgdistriktet for lands
tingsmedlemmerne netop var beregnet paa at skaffe de rige
landboer ind i tinget.23) Under rigsraadsdebatten om no
vemberforfatningen 1863 hævdede han, at man maatte
komme bort fra benævnelsen bondestand eller i hvert fald
udvide begrebet til alle som drev jord, fra husmænd til
godsejere; hvis man som visse politikere fastholdt begrebet
bondestand i modsætning til andre stænder, vilde det at
give en saa vidtgaaende politisk frihed, som man nu havde
i Danmark, være ensbetydende med at overgive een stand
hele magten. Men det var jo ikke meningen, meningen var,
at bønderne ikke skulde føle sig som en stand, men som
statsborgere. Saa maatte de ogsaa kunne være tilfredse med
den repræsentation de vilde faa i det nye rigsraads lands
ting, thi der vilde ikke savnes agerdyrkere, selv om deres
jord havde et stort omfang.24) Samtidig med at han hæv
dede, at den enkelte i politisk henseende skulde føle sig
som statsborger, postulerede han saaledes rigtignok en ny
klasse, holdt sammen af det fælles erhverv, og indrøm
mede i virkeligheden, at denne klasse havde et billigt krav
paa at blive repræsenteret af sine egne medlemmer. 1869
skrev Monrad ret utilsløret, at det ikke havde været menin
gen, at der skulde vælges bønder ind i landstinget, og 1877
beklagede han, at forfatningskampen maaske vilde lægge
aristokratiet for had og for fremtiden vanskeliggøre dets
adgang til magten; desværre var det ikke gaaet, som han
havde tænkt sig, at “Storbønderne ... de tidligere Gods
ejere” vilde blive landbostandens politiske ledere, naar
fæstesagen var ordnet. Men stadig betonede han, at gods
ejernes førerskab maatte være resultatet af en virkelig so
cial og politisk udsoning. Ministeriet Estrup betragtede han
“ ) F. 1856/57, 603 f.
23) F. 1860/61, 4588.
24) RR. 1863, 786 f.
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derfor i denne henseende som en “anticipation”, der mang
lede den fornødne forudsætning, den i samfundet erhver
vede tillid.25) At Monrads her skildrede forhaabninger m.
h. t. den almindelige valgrets virkninger ikke gik i opfyl
delse under junigrundloven, giver maaske en del af for
klaringen paa hans tilslutning til novemberforfatningens
landsting og hans arbejde for en konservativere sammen
sætning af landstinget ved forfatningsrevisionen 1864— 65,
ligesom det gør det forstaaeligt, at han med glæde hjlste
forbundet mellem smaa og store bønder.26)
For at forstaa Monrads forhold til godsejerne er det
næppe nødvendigt at ty til fremmede forbilleder. Man kun
de i saa fald nævne Hegel, som27) gør de uafhængige store
grundejere (majoratsbesidderne) til hovedklassen i sin
stat, den klasse som efter hans mening bedst egner sig for
en politisk opgave.28) M. h. t. godsejerne i landstinget er
det mere nærliggende at tænke paa det engelske overhus,
som maaske foresvæver Monrad, naar han i Liberalismens
Gjenmæle29) erklærer sig indforstaaet med at lensbesid
derne ved en kommende omdannelse af landstinget optages
i dette som dets konservative element. Medvirkende til at
udforme Monrads anskuelser paa dette omraade har ihvertfald været hans høje værdsættelse af den økonomiske uaf
hængighed og den sociale rang, som besiddelse af stor jord
ejendom giver; samtidig med at han 1877 angreb ministe
riet Estrup, indrømmede han, at det var ønskeligt om mi
nistrene i reglen toges blandt lensbesiddere og andre store
godsejere, da de bedre end andre passede ind i de høje
kredse, hvortil ministrene havde adgang.30) Bagved ligger
øjensynligt egne erfaringer fra ministertiden.31) Dernæst
25) Politiske Afhandlinger I, 12; Politiske Breve Nr. 9—13, 44, 53.
26) Se ovfr. s. 65.
27) Grundlinien der Philosophie des Rechts § 306—07.
28) Jfr. dog Monrads omtale af lensbesidderne i Fædrelandet
23/3 1849.
39) 100 f.
30) Politiske Breve nr. 9—13, 44.
81) Sml. Deltagelse, 58 f. og Lehmanns beretning om minister
skiftet 1863.
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respekt for den dygtighed og det sindelag han havde mødt
hos repræsentanter for godsejerstanden,32) deriblandt vel
ungdomsvennen grev Knuth, en for Monrad meget karak
teristisk forkærlighed for patriarkalske forhold,33) som han
vistnok ikke ugerne saa tillempet paa det politiske liv, en
delig anerkendelsen af at store besiddelser giver berettiget
krav paa politisk indflydelse. Under debatten om Tschernings kommunallovforslag i folketinget 185334) nævnte
han, at der efter hans mening vilde være grund til uden
valg at give den mand, som ejede mere end halvdelen af
sognet, plads i forstanderskabet. “Dette har vel ingen ana
logi i grundloven”, sagde han, “men hvis der var en mand
her i landet, der ejede mere end halvdelen deraf, vilde vi
dog vist finde det meget rimeligt, at han uden valg kom til
at tage sæde her i folketinget eller landstinget”. “Nej,
tværtimod”, afbrød Tscherning, “han maatte aldrig komme
her!”
Overvejende hos Monrad er imidlertid paa dette omraaraade som saa ofte hensynet til forfatningen, saaledes som
det træder frem i hans ovenfor35) citerede tale. Det er
sandsynligt, at han bl. a. har frygtet den opposition mod
grundloven i godsejerkredse, som fik et ganske vist tilsløret
udtryk i grundejerforeningen, og at han har ønsket at neu
tralisere modstanden ved i tide at drage disse kredse ind
i det parlamentariske liv; denne tankegang ligger vistnok
bagved hans udtalelser om fæstesagen. Hans maal har væ
ret paa een gang at vinde godsejerne og at lede bonde
bevægelsen ind i et roligt leje. Til værn for grundloven,
til sikring af den fredelige gennemførelse af dens tanker
ønsker han at se godsejerne indtage den politiske stilling,
der “tilkommer dem” som repræsentanter og i kraft af so
ciale og økonomiske fortrin selvskrevne førere for de “be
varende kræfter”, d. v. s. for den sunde konservatisme,
som skabes af jordbesiddelse. —
32)
33)
34)
35)

Se f. e. F. 1850 I, 1859.
Se bl. a. F. 1850 I, 5613.
F. 1853/54, 778 ff.
S. 68 f.

171
At Monrad anerkendte og gik ud fra den bestaaende
klassedeling i s a m f u n d e t , var ikke ensbetydende med,
at han sigtede mod en klasse s t a t ; han ønskede de vigtig
ste samfundsinteresser repræsenteret i rigsdagen — saa
langt kunde han følge Hegel36) — men han vilde, at rigsdagsmændene ikke skulde føle sig som repræsentanter for
nogen stand — en opfattelse, der unægtelig ikke er fri for
indre modsigelse, fremkaldt ved brydningen mellem en
ideel fordring og anerkendelsen af det virkelige livs krav.
Det var klart, at den lige og almindelige valgret bedre end
nogen anden form for valgret — ogsaa bedre end den ene
ste valgklasse, han 1842 ønskede sig37) og end den større
valgklasse bestaaende af alle skatteydere, han 1848 til at
begynde med gjorde sig til talsmand for — vilde gøre det
muligt for enhver under udøvelsen af den elementær este
politiske funktion at handle som statsborger, som politisk
menneske, ikke som medlem af en stand, og tillige skabe
forudsætningen for at den valgte kunde føle sig som re
præsentant for alle samfundets interesser; dette er da vel
et af motiverne til at han 1848 saa let opgav valgrettens be
grænsning til skatteyderne og til hans senere fastholden
ved den almindelige valgret. Af samme grund foretrak han
at søge eventuelle konservative garantier i valgbarhedscensus, ikke i valgretscensus.38)
Der er her ikke grund til i enkeltheder at skildre Mon
rads stilling til valgbestemmelserne i de forskellige forfat
ninger indtil 1864. Overfor oktoberforfatningen følte han
sig i en tvangssituation og bøjede sig for hvad han ansaa
for en (national-) politisk nødvendighed. Derimod søgte
han endnu — forgæves — i Ørsteds grundlovsudkast sam
men med fire andre at faa indsat en bestemmelse om at
kongerigets andel af rigsraadet skulde vælges to tredj edele
efter de for valgene til folketinget, en tredjedel efter de for
valgene til landstinget gældende regler for valgret og valg
barhed, medens udvalgsflertallet krævede dette e l l e r
36) Grundlinien der Philosophie des Rechts § 311; sml. F. 1857,
3464.
37) se ovenfor s. 28.
38) Jfr. nedenfor s. 190 f.
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valg af den danske rigsdag.39) Han foretrak direkte valg
for indirekte, fordi de efter hans anskuelse gav et bedre
udtryk for folkets mening. Ved indirekte valg af rigsda
gen vilde desuden dennes flertal komme til at vælge de
delegerede til fællesrepræsentationen, og disse vilde faa et
saadant ensidighedspræg, at et samarbejde i rigsraadet
vilde blive vanskeliggjort og nationalitetsmodsætningen
skærpet.40) Den Andræske fællesforfatnings privilegerede
valgret forsvarede han som et nødvendigt kompromis mel
lem rigsdagens og stænderforsamlingernes valgsystem, men
han beklagede samtidig, at man havde søgt sikkerheden i
en valgrets- i stedet for i en valgbarhedscensus.41) Hans
stilling til den privilegerede valgret til novemberforfatnin
gens landsting er ovenfor omtalt.42)
Overfor de talrige kommunallovforslag, som imellem
krigene blev forelagt rigsdagen, stod han derimod ander
ledes frit, og hans stilling til den kommunale valgordning
skulde derfor formentlig give et paalideligere billede af
hans opfattelse af de forskellige valgproblemer. Men for
de kommunale raads vedkommende synes det rigtignok
mindre at være den lige valgret for alle skatteydere i og
for sig end den formelle overensstemmelse mellem det
statslige og det kommunale valgsystem, der ligger ham paa
hjerte. De vigtigste synspunkter, som han fremførte under
kommunallovdebatterne, var følgende:
Han forsvarede udvidelsen af den kommunale valgret
tildels med de samme argumenter som han anvendte over
for valgretten til rigsdagen: ikke alene de nu udelukkede,
men ogsaa de andre vilde sætte pris paa at valgret og valg
barhed udvidedes, i følelsen af at det gode forhold mellem
dem og de andre skatteydere led under disses udelukkelse,
og desuden vilde det være sundt for oppositionen at faa
del i ansvaret.43) Han mente ogsaa, at det vilde virke hen
sigtsmæssigt paa den aand, i hvilken sogneforstanderska30)
40)
41)
42)
43)

F. 1853/54, 2235 tt.
F. 1853/54, 3488 tt.
Overordentlig rigsdag 1855, F. 326, 670.
Se s. 151 f.
F. 1853/54, 4011 f.
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berne optraadte overfor arbejderklassen, hvis den blev re
præsenteret i disse.44)
Konstitutionelle hensyn, navnlig indtil forfatningssagens
ordning 1855 hensynet til de følger den kommunale valg
ordning kunde faa for valgbestemmelserne i den omdan
nede grundlov, spillede imidlertid efter Monrads egne ud
talelser en afgørende rolle for hans stilling. De samme
principper, som gjaldt for valgene til rigsdagen, burde efter
hans mening ogsaa gælde for landkommunalvalgene. 1850
forklarede han dette saaledes, at alle skatteydere i kommu
nen (som skat betragtede han ogsaa naturalpræstationer)
burde have kommunal valgret, eftersom alle rigsdagsvæl
gere gennem værnepligten ydede en direkte skat til staten;
for en del af sogneforstanderskabets medlemmer burde der
fastsættes særlige valgbarhedsbetingelser, parallelt med
grundlovens valgbarhedscensus for landstingets vedkom
mende, og denne kommunale valgbarhedscensus var han
villig til at gøre meget høj .45) Ogsaa for amtsraadenes ved
kommende hævdede han principielt, at kun en valgbar
hedscensus burde bibeholdes.46) Da det engang blev ind
vendt, at ogsaa hans system vilde skabe en klassedeling
m. h. t. valgene, indrømmede han, at diætløshed egentlig
efter hans personlige mening vilde danne en tilstrækkelig
valgbarhedscensus baade for sogneforstanderskabers og
amtsraads vedkommende, og at den i reglen vilde udelukke
husmændene fra at søge valg til disse. Under de givne po
litiske forhold ansaa han det imidlertid for nødvendigt at
søge en yderligere konservativ betryggelse, og han fore
trak da at søge den i valgbarheden.47) Saa vidt det kan ses,
arbejdede han da heller ikke paa noget tidspunkt for at
gennemføre en kommunal valgordning med diætløshed
som eneste census. Skatteydelse fastholdt han som en al
deles nødvendig betingelse for kommunal valgret, og havde
derfor principielle betænkeligheder ved at lade folketingsF. 1850 I, 2356.
4B) F. 1850/51, 583 f.; F. 1851/52, 597 ff.; F. 1852/53 II, 227; jfr.
Fædrelandet 3/4 og 13/11 1849.
4G) F. 1851/52, 3412.
47) F. 1852/53 II, 227 ff.

174
vælgerne faa valgret til Færøernes lagting.48) Klassevalg
systemet i Bangs lovforslag om sogneforstanderskabers og
amtsraads sammensætning og valg, der noget ændret blev
lovfæstet 1855, angreb han som stridende mod grundlovens
aand. Mindst skade vilde systemet efter hans mening gøre,
hvis man brugte valgmænd, saaledes at den ene vælger
klasse valgte nogle, den anden resten, og valgmændene saa
under eet valgte forstanderskabet. Paa den maade vilde
dettes medlemmer ikke vide, af hvilken klasse de var valgt.
Han fandt det imidlertid under alle omstændigheder uhel
digt, at der var to systemer, og frygtede for, at kommunal
lovens valgretsbestemmelser skulde paavirke den omdan
nede grundlovs eller idetmindste bidrage til at “indeksercere” f. eks. husmændene til en særlig politisk korporation,
hvad der kunde blive farligt for valgene til rigsdagen. Det
er karakteristisk, at han samtidig betonede, at han, hvis
grundloven havde haft klassevalgsystem, vilde have stemt
for dettes anvendelse i kommunalloven, og at han benæg
tede, at hans kritik skyldtes ønsket om en mere liberal
sammensætning af forstanderskaberne; han erklærede sig
villig til at gøre “selv betydelige indrømmelser”, hvis man
vilde søge betryggelse i valgbarheden.49) Det samme grund
syn anlagde han i efteraaret 1853 paa Tschernings lovfor
slag om amtsraads og sogneforstanderskabers sammensæt
ning og valg. Ifølge dette blev alle, som ydede tolv arbejds
dage eller en tilsvarende pengeværdi i kommunalskat, di
rekte vælgere til sogneforstanderskabet, medens saa man
ge mindre skatteydere, der tilsammen betalte 12 arbejds
dages værdi, skulde vælge en valgmand. Monrad indrøm
mede, at Tscherning paa en snild maade var kommet ud
over vanskelighederne ved klassevalg ved at lade direkte
vælgere og valgmænd vælge sogneforstanderskabet i for
ening, saaledes at ingen af dettes medlemmer kunde sige
at han sad som gaardmændenes eller husmændenes repræ
sentant. Ikke destomindre vilde Monrad ikke fravige
grundlovens valgprincipper: alle bidragydere til kommu48) F. 1851/52, 3663, 3672.
49) F. 1852/53 II, 178 ff., 228 f.
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nen burde have lige valgret, men for omtrent halvdelen af
sogneforstanderne skulde der stilles valgbarhedsbetingelser; med hensyn til disse var Monrad villig til at gaa saa
vidt det skulde være. “Jeg nægter ikke”, sagde han, “at
jeg holder paa, at man ikke fraviger de grundsætninger,
hvorpaa grundlovens valgsystem hviler; man støtter dem
ved, med tilbørligt hensyn til de forandrede omstændig
heder, at gennemføre dem i selve kommunen, man svæk
ker, man bringer dem i miskredit, naar man ikke tør brin
ge dem til anvendelse i kommunen og i sogneforstanderskabernes anordning”. Det afgørende var efter hans me
ning ikke, om sogneforstanderskaberne blev mere eller
mindre konservativt sammensat,'det afgørende var at man
søgte den konservative garanti, som man enten ansaa for
absolut nødvendig eller som man ialtfald ansaa for nød
vendig paa grund af “herskende anskuelser”, i valgbarhe
den; hvis dette ikke skete, vilde det kunne faa konsekven
ser for valgloven til rigsdagen. Da der var stor uoverens
stemmelse mellem indenrigsministerens og tingets opfattel
se af kommunalloven undtagen om det punkt, at en del af
de hidtil udelukkede nu burde faa valgret og valgbarhed,
mente Monrad iøvrigt, at al energi burde samles om dette,
resten opsættes til senere. Derved vilde man ogsaa komme
ud over den vanskelighed, at der kunde blive modstrid mel
lem grundlovens og kommunallovens principper, thi et saadant fremskridt vilde aabenbart være i overensstemmelse
med grundlovens anskuelser.50)
Endelig krævede han godsejernes interesser sikret. Han
fandt det saaledes aldeles uretfærdigt, at man ved at gøre
fast bopæl i kommunen til valgbarhedsbetingelse vilde ude
lukke godsejeren fra sogneforstanderskabet, forsaavidt han
ikke boede i sognet; dettes økonomiske forpligtelser vilde
jo alligevel for en væsentlig del komme til at hvile paa
ham.51) Monrads og Tschernings for begge parter lige ka
rakteristiske ordskifte i denne forbindelse er tidligere
nævnt. Monrad ansaa bestemmelsen for saa meget mere
50) F. 1853/54, 778 ff., 830 ff.
51) F. 1852/53 II, 181, jfr. F. 1851/52, 3412.
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urimelig, som man efter hans mening netop mange steder
vilde ønske at vælge godsejeren, og det i des højere grad,
jo mere oplysningen steg og jo mere al kunstig spænding
mellem godsejere og bønder ophørte.52) Naar han erklæ
rede sig villig til at gaa med til saa høj en valgbarhedscensus, det skulde være, betød det maaske, at han tænkte
sig at sikre godsejernes valg ad denne vej.
I debatten om det modificerede Bangske forslag til lov
om amtsraads og sogneforstanderskabers sammensætning
og valg i samlingen 1854/55 deltog Monrad ikke; men paa
den forenede rigsdag 185553) indrømmede han sine syns
punkters nederlag med en bemærkning om, at lovens ved
tagelse havde vist, at man anerkendte umuligheden af “un
der de forandrede tidsforhold” i det enkelte at gennemføre
grundlovens bestemmelser om valgbarhed og valgret selv
m. h. t. kommunalforholdene. Naar Monrad fra nu af re
signerede paa dette punkt, skyldes det vel tildels erken
delsen af dette forhold, men vistnok ogsaa, at han efter for
fatningssagens afslutning ikke længere tillagde overens
stemmelsen mellem det kommunale og det statslige valg
system saa stor betydning som før.
Da Monrad som indenrigsminister skulde tage stilling
til Jessens bykommunalvalglovsforslag54), og landstinget
52) F. 1852/53 II, 224 f.
53) Sp. 326.
54) Forelagt folketinget 10/12 1859: § 3 __ Den større halvdel af
borgerrepræsentationens samt af ligningskommissionens medlem
mer vælges af den halvdel af købstadkommunens ---- valgberet
tigede beboere, som i det foregaaende kalenderaar har udredet det
største direkte skattebeløb til kommunen __ Vedtaget af folke
tinget 20/1 1860: § 3 __ Den mindre halvdel etc. vælges af den
halvdel etc. Vedtaget af landstinget 29/2 1860: § 3 ---- Den større
halvdel etc. vælges af den femtedel etc. Eneste behandling i folke
tinget 14/3 1860: § 3 __ Den større halvdel etc. vælges af den
halvdel etc. I Monrads forestilling (29/3 1860) om lovens stadfæstelse
hedder det om ændringerne i Jessens § 3, at de »deels bringer Reg
lerne ved Valgretten i Kjøbstæderne i større Overensstemmelse
med de i Loven af 22/3 1855 for Valgretten i Landkommunerne
givne Bestemmelser, deels maa antages bedre end de i Udkastet
foreslaaede Bestemmelser at sikre de af Kjøbstadkommunens Væl-
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ændrede forslaget i overensstemmelse med loven 22/3 1855,
gik han ind paa landstingets formulering; dog foreslog han
den ændring, at den større halvdel af raadet kun skulde
vælges af den højstbeskattede femtedel af skatteyderne,
hvis denne udredte 2/3 af byens skat, saaledes at der “i
selve beskatningsforholdene laa en god og vægtig grund”
til den givne forret;55) paa grundlag af dette mæglingsfor
slag opnaaedes der siden enighed mellem folketing og
landsting i fællesudvalg. Sin stilling motiverede han med,
at kontinuiteten i kommunallovgivningen burde bevares,
saaledes at valgene paa landet og i købstæderne skete efter
samme principper. I sit forsvar for landstingets formule
ring rejste han det spørgsmaal, om det vilde være ønske
ligt, at sogneforstanderskabernes større halvdel blev valgt
af den højstbeskattede halvdel af vælgerne (i stedet for den
højstbeskattede femtedel), om ikke dette kunde medføre,
“at størsteparten af valgene gik over i de mere eller mindre
besiddelsesløses klasse” . I og for sig ligger der næppe i disse
udtalelser, at Monrads opfattelse af valgproblemerne hav
de ændret sig i konservativ retning.56) Han havde altid
krævet garantier for de besiddendes indflydelse og maatte,
naar de ikke, som han foretrak, kunde skabes gennem valgbarhedsbetingelser, søge dem i valgretten. løvrigt erklæ
rede han ved denne lejlighed, at han stadig nærede betæn
kelighed ved vælgerklasser, og at disse jo kunde afskaffes
i en eventuel almindelig kommunallov for landet og køb
stæderne. Samtidig betonede han, at man — selv om han
i høj grad billigede, at der i loven var søgt juridiske ga
rantier — ikke maatte tro, at de moralske garantier kunde
undværes, “thi de er livsaanden og livspulsen, som holder
gere, som bære den største Del af Skatterne, den større Indflydelse
paa Valget, som med Føie bør tilkomme dem.«
55) Under behandlingen af Bangs forslag til lov om amtsraads
og sogneforstanderskabers sammensætning og valg hævdede han,
at hvis man vilde lade en femtedel af de højstbeskattede vælge
halvdelen af sogneforstanderskabet, burde man sætte som betin
gelse, at denne femtedel idetmindste udredte halvdelen af de kom
munale skatter. Hans krav om demokratiske garantier var altsaa
forsaavidt dengang beskednere. (F. 1852/53 II, 181).
5G) Jfr. note 55.
Povl Bagge
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de juridiske garantier i live, og hvis de førstnævnte ikke er
tilstede, vil de juridiske garantier meget let synke sammen.
Jeg tror, at en kortere eller længere politisk erfaring vil
vise det”.57)
Man vil efter det her anførte kun med forbehold kunne
kalde Monrad demokrat.58) Formaalet med den alminde
lige valgrets indførelse var for ham nok saa meget at skabe
fred som at muliggøre nye lags indsats i det politiske liv.
Han vilde nok gennem den almindelige valgret give fol
ket del i magten og ogsaa give det adgang til rigsdag og
kommunale raad, men han ønskede, i hvert fald for land
befolkningens vedkommende, at de øverste sociale lag skul
de have ledelsen. Paa den anden side kan jeg ikke se, at
Monrads grundanskuelse om hvad der var maalet i denne
henseende forskød sig i konservativ retning i tiden efter
1849, selv om hans opfattelse af, hvilke midler det var mu
ligt eller nødvendigt at anvende for at naa det givne maal,
efterhaanden blev en anden. M. h. t. det andet forhold, som
skal behandles her, blev hans anskuelse i aarenes løb til
syneladende tværtimod mere demokratisk.
Under Monrads deltagelse i det politiske liv efter 1849
synes hans opfattelse af d e n o f f e n t l i g e m e n i n g
nemlig at have ændret sig i retning af en mere uforbe
holden anerkendelse af dens magt og ret. De enkelte faser
i denne udvikling lader sig vel ikke paavise, dertil er hans
udtalelser om emnet for spredte, men en hovedlinie kan
vistnok drages. 1849 opfordrede han ministeriet til overfor
stemningen mod den almindelige valgret at vise den fast
hed, som var nødvendig, for at ikke regeringsmagten “i
stedet for at være herre over, skal blive træl af den offent57) L. 1859/60, 852 ff.; F. 1859/60, 3359 ff.
58) Den demokratiske sammensætning af Monrads menighedsraad kan ikke bruges som støtte for den modsatte opfattelse. I mo
tiverne til hans lovudkast om oprettelse af menighedsraad siges
det udtrykkeligt, at han ikke havde givet disse raad ligningsret til
kirkelige formaal, da det i saa fald havde været nødvendigt at tage
hensyn til formuen ved bestemmelse af valgrets- og valgbarhedsbetingelser. (Rigsdagstidende 1860/61, A, 1217).
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lige menings svingninger” og søgte at vise, at reaktionen
mod den almindelige valgret kun var noget forbigaaende.59) Hans standpunkt i de første aar under den frie for
fatning, da hver enkelt af grundlovens bestemmelser for
ham var urokkelig, markeres ved de nedenfor60) citerede
ord: “kommer nogensinde folkestemningen — hvad jeg
iøvrigt ikke troer let vil blive tilfældet — i strid med hvad
man anser for virkelig ret, for hvad grundloven kræver,
saa skal vi gøre hvad ret er, og kun gøre det” . I den sam
me rigsdagssamling bebrejdede han finansministeren, at
han paatænkte at opgive indkomstskatten, hvis den offent
lige mening gik for stærkt imod reformen. Efter Monrads
anskuelse burde ministeren tværtimod holde fast ved skat
ten, saa længe han havde haand paa statens ror, “enten han
saa skulde sejle med medvind eller krydse for modvind”61) .
Samtidig betonede han dog, at man i alle tilfælde maatte
vogte sig for at skade store samfundsinteresser for enkelte
individers skyld, hvorved hans retsstandpunkts gyldighed
unægtelig stærkt begrænsedes, og han hævdede, at folkets
sæder som den skikkelse, hvorunder det guddommelige
havde levet sig ind i folkets bevidsthed, burde respekteres,
og afviste derfor indførelsen af borgerligt ægteskab i større
udstrækning som uklogt og upolitisk.62) Det er den samme
mand, som i 1849 skrev til Tscherning, at det var nok saa
interessant at være genstand for uvillie som for velvillie
og at det var en fordel at begynde en virksomhed med en
stemning imod sig, men som samtidig raadede til stor mo
deration ved de forestaaende valg for ikke at skade demo
kratiet i den offentlige mening.63)
I nær sammenhæng med Monrads betingede anerken
delse af politikerens pligt til at bøje sig for den offentlige
mening staar hans fremhævelse af, at en konstitutionel
regering kun har at gøre med folkerepræsentationen, der
som folkets organ i folkets navn udtaler folkets stemme,
59)
60)
61)
ß2)
63)

Fædrelandet 23/2 1849.
S. 192.
F. 1850/51, 1211 f.
F. 1850/51, 4573 ff., 4621, 4624.
Tschemings efterladte Papirer III, 7 ff.
12*
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og overfor hvilken de “ubestemte røster, som taler med saa
mange tungemaal, og som enhver tolker paa sin maade,
ikke har noget at betyde” .64) Paa den anden side var det
hans tanke, at rigsdagen og navnlig landstinget skulde vin
de styrke overfor den offentlige menings svingninger ved
den offentlige menings tilslutning. 1849 afviste han et kon
gevalgt førstekammer sammensat af embedsmænd eller af
embedsmænd og aristokrater, fordi det vilde mangle den
nødvendige støtte i den offentlige mening til at kunne gøre
sig gældende, og forsvarede den almindelige valgret til
landstinget: naar man ikke havde et i landet dybt rodfæ
stet aristokrati, vilde det være umuligt blandt besidderne
af stor formue eller ejendom at finde et konservativt ele
ment, der var stærkt over for den offentlige mening, med
mindre man knyttede det nøje til folket, lagde “det valg
berettigede Folks Vilje og Valg ind i det”.65) Han skelne
de altsaa mellem en organiseret og en uorganiseret, en be
standig og en ubestandig offentlig mening, en offentlig me
ning der skulde imødekommes, og en offentlig mening der
burde trodses, og denne adskillelse har han vel ogsaa se
nere i princippet holdt fast ved. Paa dette punkt stemmer
hans opfattelse af den offentlige mening i hovedsagen med
Hegels.66)
Efterhaanden synes han imidlertid noget stærkere at
have betonet, at den politiske udvikling burde ledes i over
ensstemmelse med folkemeningen i egentlig forstand, ikke
blot med den i rigsdagen udtrykte. Ved første behandling
af J. A. Hansens fæstelov i folketinget december 1855 ud
talte han, at det var vanskeligt for ham og for dem, der
delte hans anskuelse, at behandle et forslag som det fore
liggende. Hvis det, han ansaa for retfærdigt, gik igennem,
64) F. 1852/53 I, 459. I statsraadet marts 1848 krævede han for
fatningssagen fremskyndet for at faa tilvejebragt »et lovberettiget
organ for den offentlige mening« (statsraadsprotokollen 27—29/3
1848).
65) Fædrelandet 23/3 og 24/3 1849.
66) Grundlinien der Philosophie des Rechts § 316 ff. og Gans’
tilføjelse efter Hegels forelæsninger i Lassons udgave, 2. oplag, s.
367 f.
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vilde rimeligvis baade bønder og godsejere være misfor
nøjede, og han t v i v l e d e p a a , at det vilde være rigtigt
— selv om man havde magten dertil — at søge at gen
nemføre sine anskuelser under saadanne forhold.67) Skar
pere kom hans synspunkt frem under debatten om fæste
loven i folketinget 1858. Han var personligt overbevist om,
at ingens ret vilde blive krænket ved den foreslaaede ex
propriation. Ikke desto mindre fraraadede han forslagets
vedtagelse, fordi det efter hans opfattelse vilde være urig
tigt at foretage et skridt, som i den offentlige mening vilde
blive opfattet som en krænkelse af nogens rettighed ”og
det hvadenten den offentlige mening i saa henseende
maatte have ret eller ikke” . Den eneste udvej vilde derfor
være at bearbejde den offentlige mening og vække dens
interesse for “den part, der har ret” .68) Hans synspunkt
her afviger væsentligt fra — om end det ikke er uforeneligt
med — hans oprindelige krav om rettens gennemførelse
selv paa trods af folkestemningen, hans indrømmelse til
denne er videregaaende end i 1850, da han ikke vilde om
danne samfundsordenen “for nogle faa individers skyld” .
Han var dog endnu langt fra at tilkende den offentlige
mening den suveræne stilling han senere indrømmede den.
Saa sent som ved nytaar 1860 skrev han til Orla Lehmann,
at det vilde være en stor fejl, hvis regeringen ikke fastholdt
hovedformaalet, ordningen af vore politiske forhold med
bevarelsen af den vundne konstitutionelle frihed. “Hvis
den offentlige Mening ej skulde gaa i denne Retning, saa
maa den finde sig i at forandre sig”.69) Og i de to vigtigste
sager, hvor han motiverede sin stilling med hensynet til
den offentlige mening, fæsteloven og næringsloven,70) var
67) F. 1855/56, 409.
68) F. 1858, 501 ff., 507; jfr. F. 1850/51, 6490 f.; F. 1853/54, 4350; over
ord. rigsdag 1855, F. 75 f.
G9) Af Orla Lehmanns Papirer, 170. Sml. ovenfor s. 152.
70) F. 1857, 128: Han vil gaa med til duelighedsprøverne skønt han
sagligt finder dem overflødige, da han anser det for at være nødven
digt »at der tages hensyn til en almindeligt udbredt frygt, naar man
finder, at det kan ske, uden at træde det almene vel for nær«. Han
sætter saaledes øjensynligt hensynet til det almene vel over hensynet
til den offentlige mening. Jfr. sst. 1161.
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hensynet til grundloven vistnok det afgørende for ham; i
det ene tilfælde vilde han forsone godsejere og bønder, i
det andet vinde købstæderne for den frie forfatning.71)
Ved fæsteloven drejede det sig desuden om det meget kild
ne spørgsmaal: ejendomsretten.
Efter 1864, da han selv havde oplevet sit største neder
lag i konflikten med en stærk folkestemning, antager den
offentlige mening for ham karakteren af en naturkraft med
en saadans uimodstaaelighed. I sin mest aktive form, som
folkevillie, bliver den en hemmelig, gaadefuld magt, der
skyller politikerne bort “som et knust Skibs Planker”, hvis
de ikke træder i dens tjeneste. Alt gennemtrængende som
atmosfæren omgiver den offentlige mening det europæiske
statssamfund, og naar et lands forfatning ikke længere er
udtryk for dets organiserede offentlige mening, frigør den
ne sig fra forfatningen og genopretter ligevægten ved sit
uimodstaaelige tryk. “Saa antiqveres Lovene, Lovbestem
melserne bliver til døde Bogstaver” . Det er “den stille
magt”, der kunde gøre selv junigrundlovens bestemmelser
magtesløse — saaledes som Monrad til sin smerte havde er
faret det med løfteparagrafferne, først og fremmest § 80
om kirkens forfatning. Derfor indskærper han venstre, at
det for at gennemføre parlamentarismen først maa vinde
den offentlige mening, og han indrømmer berettigelsen af
det franske plebiscit, thi selv om det strider mod grundsæt
ningerne for det parlamentariske system, der gaar ud fra,
at folkerepræsentationen er et tro udtryk for folkevillien,
saa kan det dog hænde, at den “destillerede Folkevillie”
er forskellig fra den oprindelige. Begivenhederne i Dan
mark 1870, da han paa nært hold saa en regering modstaa
en stærk folkestemning, synes ikke at have svækket hans
tro paa den offentlige menings magt væsentlig. Det maa
imidlertid bemærkes, at den betydelige indflydelse paa den
offentlige mening, som Monrad tilskriver “de dannede”,
giver et væsentligt korrektiv til det tilsyneladende demo
kratiske i hans her udviklede opfattelse, idet det dog tillige

71) Sml. nedenfor s. 200 ff.
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er klart, at han ikke længere som i sine ovenfor72) nævnte
forelæsninger alene anser borgerstand og embedsstand for
den offentlige menings bærere.73)

72) S. 24, 28 f.
73) Politiske Afhandlinger I, 122 ff, 182 ff.; II, 99, 183; III, 101, 135;
Politiske Breve nr. 1—4, 12 f, 18, nr. 5—7, 66; Politiske Breve nr. 19
passim; sml. Deltagelse, 146 f.

IV. STATEN.

a. Indledende bemærkninger.
Det skal i det følgende vises, at Monrad under sin par
lamentariske virksomhed røbede en stærk følelse for sta
tens betydning. Til fuld forstaaelse af hans tankegang paa
dette omraade er det imidlertid nødvendigt at gøre sig
klart, at han i hvert fald i den sidste del af sit liv aner
kendte andre hensyn som mere afgørende end selv hen
synet til den historisk givne statsdannelses existens.1) Han
udtalte dette i rigsraadets folketing 18. juli 1864, da han
erklærede det danske folks integritet for vigtigere end baade den politiske frihed og statens uafhængighed; for at be
vare folket udelt var han endog villig til at lade kongeriget
følge Slesvig ind i det tyske rige.2) Denne udtalelse var
ikke frugten af en øjeblikkelig stemning. Gentagne gange
i de følgende aar kom han tilbage til tanken om kultur
nationen som en organisk enhed, hvis sønderlemmelse er
forfærdeligere end ophøret af statens selvstændige tilvæ
relse, fordi det udelte folk har styrke til at bevare sit sprog
og sit nationale præg selv under fremmed styre, medens
folkedelen assimileres.3) Forudsætningen for denne tanke
gang er den fra romantikken stammende opfattelse, som
Monrad allerede 1844 havde godkendt,4) at tabet af den
1) En mærkelig ytring i et brev til Tscherning fra Ny Zeeland
1868 (Tschernings efterladte papirer, III, 284 f.) tyder paa, at Monrad
tidligere har følt sig stærkere bundet af statstanken. At han gjorde
det i sin ungdom, da han stod under Hegels indflydelse, er vel sik
kert.
2) Deltagelse, 272.
3) Politiske Drømmerier, 35 f.; Politiske Breve Nr. 9—13, 31 ff.;
Deltagelse, 143 ff.
4) Nogle Bemærkninger om det skandinaviske Selskab, 5.
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oprindelige nationalitet er ødelæggende for et menneske,
men tillige fortrøstningen til, at den kulturnation, der har
tabt sin politiske selvstændighed, men bevaret sit nationale
særpræg, atter kan blive en stat.5)
Over hensynet til staten staar saaledes hensynet til det
nationale, men ogsaa dette har sin begrænsning. For Mon
rads historiske betragtningsmaade var det klart, at den
uafhængige nationalstat i den form han kendte den kun
repræsenterede et trin i udviklingen. “Hvad Verden arbej
der henimod gjennem utallige Omvæltninger”, skrev han
18776) “det er en stor hele Jorden omfattende Forening af
Stater, der i nogle Henseender ere underkastede en fælles
Afgørelse, i andre derimod have fuldkommen Selvstændig
hed”, og i Nordamerikas forenede stater ser han et billede
af verden i en fjern fremtid. Han finder denne udviklings
retfærdiggørelse i erkendelsen af, at der er store sociale
interesser, der staar over de nationale, en erkendelse som
er befordret af iagttagelsen af Pariserkommunen og den
socialistiske bevægelse.7)
Af større betydning for Monrads politiske virksomhed
end de her berørte problemer er imidlertid hans opfattelse
af den faktisk eksisterende stats stilling og opgaver ind
adtil.
Monrad synes, i hvert fald efter sin første, Hegelske
periode, at have betragtet staten som noget historisk givet,
hvis eksistens i og for sig ikke behøvede nogen ideel, etisk
eller religiøs retfærdiggørelse. At statsmagten inden for
visse ikke alt for snævre grænser i almindelighed maatte
kunne kræve og gennemtvinge individernes lydighed, var
i det mindste i hans senere aar en af de selvfølgelige for
udsætninger for hans politiske tænkning og virken, og man
bør ikke lægge for megen vægt paa, at han lejlighedsvis i
en prædiken giver statsborgerens lydighedspligt over for
øvrigheden en religiøs begrundelse ved at henvise til ordet
om at give kejseren, hvad kejserens er.8) Han var sig imid5)
6)
7)
8)

Deltagelse, 268.
Politiske Breve nr. 9—13, 32.
Jfr. Politiske Afhandlinger II, 340.
Prædikener, 509 f.
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lertid vel bevidst, at statens krav gennem øvrighedens be
faling og lovens bud kunde komme i konflikt med den
enkeltes samvittighed, men han har intetsteds klart udtalt,
hvorledes han tænkte sig konflikten løst. Birkedal har i sine
erindringer^) bevaret træk, som viser, at problemet var
levende for Monrad i hans ungdom. Naar man dengang
talte til Monrad om, at man skulde være loven underdanig,
fortæller Birkedal, svarede han, at det ord var ham en
vederstyggelighed; men da Birkedal havde udsendt et
skrift til forsvar for enevælden, erklærede han, at han ikke
offentlig vilde imødegaa det; thi naar han skulde gøre det
efter sin overbevisning, maatte han gaa imod loven, som
han for samvittighedens skyld ikke vilde bryde. At proble
met for ham ikke forsvandt med enevælden, viser hans er
klæring under anden behandling af lovforslaget om tros
frihed i rigsdagssamlingen 1850/51,10) at han paa ingen
maade kunde tiltræde den sætning i sin almindelighed, at
det enkelte individ altid skulde underordne sin samvittig
hed under samfundets — en udtalelse, der, forsaavidt sam
fundets retsbevidsthed i en demokratisk stat i almindelig
hed finder udtryk i lovgivningen, vanskeligt kan forenes
med junigrundlovens § 77.
For embedsmændenes vedkommende hævdede han der
imod den ubetingede lydighedspligt; hvis nogen følte sin
samvittighed besværet ved at adlyde, kunde han jo tage sin
afsked.11) Da fællesforfatningen 26. juli 1854 var udstedt,
nærede Orla Lehmann, der dengang sad som amtmand i
Vejle, tvivl om, hvorvidt han skulde stede den til tinglæs
ning. Han var klar over, at forordningen reelt var indled
ningen til et grundlovsbrud, men formelt forekom den ham
uangribelig, og han valgte derfor at lade den tinglæse.
Sine betænkeligheder meddelte han Monrad, som ansaa
det for afgjort, at forordningen var grundlovsstridig; fra
eet standpunkt vilde imidlertid tinglæsningen efter hans
mening kunne forsvares, nemlig fra det “formentlig hold9) Personlige Oplevelser I, 118.
10) F. 1850/51, 4648.
1X) Ibid.
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bare”, at embedsmænd skal tage fornuften fangen under
overordnedes befalinger, hvilket ogsaa vilde være i ana
logi med grundlovens § 77.12)
Denne opfattelse af embedsmændenes lydighedspligt
haandhævede Monrad, da han blev minister, og det gav
lejlighedsvis anledning til skarpe ordskifter i rigsdagen.
Under sin administration af lov om kirkesyn af 19. febr.
1861 krævede Monrad, i kraft af en tvivlsom fortolkning
af et sted i Danske lov, bidrag af kongerigets selvejende
kirker til visse kirkelige formaal, og da stiftsøvrighederne
erklærede sig mod denne benyttelse af kirkernes midler og
reserverede sig ret til domsafgørelse, saa Monrad sig nød
saget til at forelægge rigsdagen et lovudkast, ved hvilket
de omstridte lovsteder fortolkedes i den af ham ønskede
retning. Under behandlingen af dette lovudkast i lands
tinget rettede han voldsomme angreb paa de paagældende
embedsmænd og truede dem utilsløret med suspension, forsaavidt de ikke vilde anerkende ministeriets ubetingede ret
til at afgøre disse spørgsmaal. Udvalgets ordfører stiftamt
mand Simony hævdede heroverfor, at de underordnede
embedsmænd ikke var forpligtet til at efterkomme enhver
ordre, de havde ligesaavel et ansvar som ministeren, og
loven stod over begge parter; i dette tilfælde fortolkede han
loven som gældende laan af kirkernes midler, medens Mon
rad havde krævet gaver. Efter Simonys opfattelse havde
stitsøvrighedernes optræden derfor været berettiget, idet
ministeren ikke havde lovhjemmel for sine fordringer til
kirkerne og paa den anden side de der varetog kirkernes
interesser havde hjemmel for at modsætte sig ministeriets
krav. Simony hævdede med andre ord en vidtgaaende ret
for embedsmændene til materiel prøvelse af modtagne or
drer. Monrad indrømmede naturligvis, at ogsaa ministeren
skulde holde sig loven efterettelig, men han bestred de un
derordnede embedsmænds ret til paa grundlag af en sub
jektiv lovfortolkning at tilsidesætte lydighedspligten; han
henviste til grundlovens § 77 som formentlig gældende
ogsaa for embedsmænd og hævdede altsaa, at disse under
12) Lehmann til Monrad 4/8 1854; Monrad til Lehmann 14/8 1854.
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alle omstændigheder havde en foreløbig pligt til at adlyde,
uanset om den givne ordres lovlighed senere skulde blive
underkendt af domstolene. Øjensynlig med en vis bekla
gelse talte han om, at det danske konstitutionelle system
ikke var beregnet paa at skabe en stærk administration,
som i visse lande, hvor de højere embedsmænd skiftede
med ministerierne, saaledes at de virkelig var udtryk for
ministeriets politiske anskuelse. Han ønskede ganske vist
ikke at indføre denne fremgangsmaade i Danmark, trods
dens store fordele, men ogsaa det gældende system havde
sine mangler, og man burde, naar vægtskaalen hældede til
den ene side, vogte sig for, at den ikke sank for dybt
ned.13) Monrads opfattelse finder i hovedsagen støtte i den
moderne danske forvaltningsretslære. Med visse reservatio
ner, som Monrad formentlig ogsaa vilde anerkende (over
for befalinger der gaar ud paa at udføre en forbrydelse
o. 1.) hævder denne, at den materielle prøvelse af en ordres
lovlighed i reglen alene tilkommer den overordnede myn
dighed, der formentlig har den største indsigt i lovens rette
forstaaelse; den underordnede tjenestemand kan og bør
kun nægte at adlyde de befalinger, der strider mod “en klar
og utvetydig retsregel”.14)
Men hensyn til statens krav paa individuelle ydelser ud
talte Monrad 1870 i anledning af spørgsmaalet om ungdom
mens opøvelse i vaabenbrug ud over den normale militære
tjeneste, at alt det ønskelige og gavnlige* kan overlades til
frivilligheden, men det nødvendige maa være tvungent.15)
Sammenholdt med Monrads definition af statens højeste
formaal (se nedenfor) aabner denne opfattelse mulighed
for ret vidtgaaende indgreb i den individuelle frihed. At
hans opfattelse af forholdet mellem tvang og frivillighed
paa væsentlige punkter afveg fra den gængse liberale,
fremgaar blandt andet af debatten om det lovforslag om
menighedsraad, som han forelagde landstinget i samlingen
1860/61. Medens tingets flertal hverken ventede sig gavn
13) L. 1862/63, 131, 133, 607 f., 617 ff.
14) Poul Andersen: Forvaltningsretten, I, 145 ff.
15) Politiske Afhandlinger II, 218.
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eller glæde af menighedsraad, der ikke var oprettet med
frivillig tilslutning fra baade præst og menighed, hævdede
Monrad, at det netop var godt at betone pligten og “noget
at nedsætte den vilkaarlige overbevisnings og den tilfældige
private anskuelses indflydelse paa det, der kan forlanges
af en mand.”16) Kuriøst, men formentlig betegnende for
Monrads standpunkt, er hans forsvar for en § (9) i forsla
get, som vilde gøre det til en pligt at modtage valg til menighedsraadet, og som navnlig H. R. Carlsen bekæmpede
stærkt ud fra grundtvigske synspunkter. Monrad mente,
at det var en miskendelse af den danske natur at være saa
bange for det pligtmæssige i hans forslag; mod virkelig
ulyst vilde man ikke bruge tvangen, den skulde kun være
en støtte for den valgte selv, mod falsk beskedenhed og
mod allehaande betænkeligheder og skrupler.17) Hans for
slag fik kun 2 stemmer.
I een form maatte spørgsmaalet om statens stilling til
individet være af fundamental vigtighed for Monrad. Som
kristen maatte han nødvendigt søge en løsning paa proble
met statens forhold til kristendommen. Her fastholdt han,
at Kristi rige ikke er af denne verden.18) Nogen modsæt
ning mellem kristendommen og statens krav til den en
kelte vilde i reglen ikke findes. Tværtimod vil den gode
kristne blive den gode statsborger. “Den der ved, at hans
rette Fædreneland er hinsides Graven, hans Kj ærlighed til
det jordiske Fædreneland vil ogsaa blive dybere og var
mere, mere taalmodig, mere villig til Opofrelser” . Statens
krav til den enkelte er i almindelighed set fra dennes
standpunkt et ideelt krav, forsaavidt som det fordrer op
ofrelse af særinteresser, og det er derfor Gud velbehageligt
om det opfyldes ikke under tvang, men med et villigt sind,
thi Gud ser paa sindelaget. Kærlighed til fædrelandet er
en naturlig følelse, og da Guds naade varmer og frugtbar
gør det menneskelige hjerte i alle dets naturlige forhold,
gør den ogsaa kærligheden til fædrelandet mere trofast.19)
16)
17)
18)
le)

L. 1860/61, 1769.
L. 1860/61, 1145.
Liberalismens Gjenmæle, 144.
Politiske Afhandlinger II, 2; Prædikener, 510.
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“Jeg vilde meget ønske at sand Kristendom var raadende
paa mine Rigsdage”, lader Monrad20) staten sige til kirken,
“saa vilde man ikke kvæle hinanden i Parti-Vrøvl og æde
hinanden i Parti-Had; saa vilde man sætte Kjærlighed til
Konge og Fædreland over al Partikj ærlighed og ene have
mit Tarv for Øje” . Og 1871 skrev han til P. C. Kierkegaard:
“Jeg anseer det for urigtigt at blande Christendom ind i
Politiken, men den bør gjennemtrænge Politiken som en
skjult Varme, som Sandhed og Naade” .21)
Som staten og kristendommen er adskilte, men ikke ind
byrdes kæmpende verdner, tilhører det borgerlige sam
fundsliv og statslivet to forskellige sfærer.22) Hvor indivi
dets forhold til staten er det rette, afklædes manden sine
borgerlige funktioner, “Grossereren forsvinder, Sukker- og
Kaffehandelen bliver borte, Etatsraaden bliver usynlig” og
det politiske menneske er tilbage. Gennem sin hengivenhed
for fædreland og konge — i hvem fædrelandet har “vundet
Skikkelse som en levende Person”23) — staar borgeren i
et, af hans stand uafhængigt, forhold til staten.24) Aller
mest bør dette naturligvis gælde for folkets politiske re
præsentanter. Med denne begrundelse afviser Monrad Martensens — og Hegels — korporativt opbyggede stat og be
kæmper alle former for klassevalg, der efter hans mening
vil medføre, at den valgte føler sig som repræsentant for
borgerlige særinteresser. I valgkredsen lever alle samfun
dets interesser, og kredsens repræsentant har i hensynet til
dem en stærk tilskyndelse til i sit politiske arbejde kun at
se paa hele statens vel. Ogsaa valgkredssystemet har dog
sin svaghed, de lokale interéssers indflydelse, og det er
derfor en naturlig konsekvens af denne tankegang, at Mon
rad som det ideelle ser en organisation af valgene ikke
efter egne, men efter politiske livsanskuelser, ved hjælp af
Andræs forholdstalsvalgmaade. Derimod synes det unæg
telig at stride mod den her udviklede anskuelse, at han i
20)
21)
22)
23)
24)

Liberalismens Gjenmæle, 66.
8/3 1871; sml. Middelfart Avis 6/3 og 7/3 1886.
Liberalismens Gjenmæle, 90.
Prædikener, 509.
Liberalismens Gjenmæle, 90 f.
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samme aandedræt beklager, at “arbej derstanden” ikke har
en eneste repræsentant i rigsdagen for de i den raadende
anskuelser, og anbefaler, at lensbesidderne ved en omdan
nelse af landstinget optages som dettes konservative ele
ment. Modsigelsen røber, at Monrad i grunden er sig be
vidst, selv om han nødigt indrømmer det, at de politiske
anskuelser i den virkelige verden er standsbestemte.25)
De foregaaende bemærkninger, der skulde belyse Mon
rads syn paa visse sider af statens forhold til individet,
og som hovedsagelig bygger paa hans skrifter fra de senere
aar, har tillige givet en negativ bestemmelse af hans stats
begreb, afgrænset det i to retninger, overfor samfundet og
overfor kristendommen. Hvis man vil søge at give begrebet
et positivt indhold er det naturligt først at spørge om,
hvilken rettesnor staten efter hans opfattelse burde følge i
sine handlinger, hvilket formaal han ansaa for statens høje
ste. Maaske er der her tale om en udvikling i Monrads
tankegang. I de første aar af sin rigsdagsvirksomhed beto
nede han ofte, at staten i sin handlen er bundet af visse
moralske hensyn, selv om den derved kommer til at gaa
videre, end den gældende ret kræver. Han ønskede tallot
teriet ophævet, fordi han ikke kunde finde det stemmende
med statens værdighed at opretholde en institution, der
havde moralsk fordærvelig virkning, og han ansaa det for
rigtigt, at rigsdagen ved sine beslutninger tog hensyn til
deres moralske følger.26) Han erkender, at staten har en
moralsk forpligtelse til at yde erstatning for krigsskade,
selv om de skadelidte ikke har noget retsligt krav paa godt
gørelse.27) Hans opposition mod ministeriet Ørsted i for
fatningssagen har et præg af moralsk indignation over mi
nisteriets løftebrud, som han erklærer for krænkende for
den offentlige sædelighed. Beslægtet med denne tankegang
er hævdelsen af “almenvellet” som et statsformaal, der kan
medføre tilsidesættelse af visse private rettigheder, f. eks.
de ved kontrakter mellem borgerne erhvervede;28) ogsaa
25)
26)
27)
28)

Liberalismens Gjenmæle, 90 ff.
F. 1850/51, 920; jfr. Flyvende politiske Blade I.
F. 1850 I, 6253.
F. 1850 I, 6685.
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naar talen er om de moralske hensyn er formaalet nærmest
kollektivt, varetagelse af folkets sædelige velfærd. Om beg
ge begreber, moralen og almenvellet, men mest om det sid
ste, gælder det, at de kan undergives meget varierende for
tolkninger, og statens formaal derved udvides ubegrænset.
Et principielt forskelligt statsformaal, det som kommer
nærmest til den fra Locke stammende liberale statsrets
lære, iflg. hvilken statens opgave var indskrænket til at
garantere individernes saakaldte menneskerettigheder,
hævdede han i folketingssamlingen 1850/51 under 3. be
handling af forslag til lov om ægteskabs indgaaelse, der
skulde sikre medlemmer af ikke anerkendte trossamfund
adgang til at indgaa retsgyldigt ægteskab og dermed bi
drage til virkeliggørelsen af grundlovens § 84.29) Baggrun
den for udtalelsen er den voldsomme opposition, der landet
over havde rejst sig mod det Spandet’ske forslag om trosfri
hed. Monrad erklærede30) det at leve i lovligt ægteskab for
en borgerlig rettighed, som man ikke uden at krænke hvad
der maa være menneskene helligt kan nægte nogen ad
gang til. “Jeg tror,” sagde han, “at om der end var hundre
de tusinder, der hævede deres røst mod en dertil sigtende
lovbestemmelse, og der kun var to, som gjorde fordring
paa at faa den ret, hvortil vi anse dem berettigede, saa
skal vi ikke bryde os om de hundrede tusinder, men sørge
for de to ; vel er det ret, at man tager hensyn til folkestem
ningen, vel er det ret, at man gaar frem med lempe og kun
med varsom haand rører ved det bestaaende, men, kom
mer nogensinde folkestemningen — hvad jeg iøvrigt ikke
tror let vil blive tilfældet — i strid med, hvad man anser
for at være virkelig ret,* for hvad grundloven kræver, saa
skal vi gøre, hvad ret er, og kun gøre det, og ikke bryde
os om en mængde højttalende røster; thi de vil forstumme
ligeoverfor, hvad der er simpel ret”. Man kan vanskeligt
tænke sig en skarpere erklæring for retsstaten, for statens
pligt til selv paa trods af den offentlige mening at hævde
den enkeltes menneskerettigheder.
29) Se Neergaard I, 635.
30) F. 1850/51, 5113.
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I Monrads tredje ministerperiode var det andre formaal, han fremhævede som statens højeste. Det er karakte
ristisk, at han i folketinget 1861 afviser et forslag om at
give studerende fra andre nordiske lande adgang til vore
stipendier med den begrundelse, at man i det daglige liv
nok kan være ædelmodig, men at det i politiske forhold
altid er godt at se paa sin egen fordel,31) en udtalelse, der
ganske vist nærmest tager sigte paa statens forhold udad
til, men som dog tillige har en almindeligere karakter. In
teressantere er dog den maade, paa hvilken han i landstin
get 1861 under 2. behandling af lovudkastet om forandrin
ger i de gejstliges lønning afviste tanken om at staten
skulde overtage de til kirken henlagte indtægter. Han for
stod, at der kunde være en fristelse dertil, naar man paa
den maade kunde opnaa store og vigtige politiske formaal.
Noget lignende var jo sket i andre lande, men da altid for
at opnaa saadanne formaal. Ved at gennemføre en saadan
forholdsregel her vilde man krænke retsbevidstheden hos
en mængde mennesker uden at opnaa nogen materiel for
del for staten, idet kirkens indtægter ikke var tilstrække
lige til at dække dens økonomiske behov; det vilde svække
tilliden til hele den bestaaende tilstand, hvis man saa, at
den lovgivende magt vilde gøre noget, som man dog havde
en følelse af kun kunde retfærdiggøres ved særdeles tryk
kende omstændigheder, ved forhold, hvor statens højeste
interesser gjorde det nødvendigt.32) Indirekte anerkender
Monrad her, at den almindelige retsbevidsthed kan kom
me i konflikt med “statens højeste interesser” og at hensy
net til disse da maa være afgørende. Det er ikke nødven
digt nærmere at understrege dette standpunkts afstand fra
det ovenfor omtalte, hvor hævdelsen af den enkeltes hel
lige ret var formaalet. Som statsmand, efter mange aars
politiske erfaringer, vender han tilbage til sin ungdoms
af retsfilosofiske betragtninger prægede høje værdsættelse
af staten.
Vi bør imidlertid, alene paa grund af materialets spin31) F. 1861/62, 958.
32) L. 1861/62, 801.
Povl Bagge
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kelhed, nøjes med at slutte, at bestemte synspunkter hos
Monrad i tidens løb træder stærkere frem. Hans opfattelse
af statens højeste formaal var næppe længere saa enkel,
at den lod sig udtrykke i en kort formel, dertil var han
baade for praktisk og historisk indstillet. Givet er det
ihvertfald, at der i denne side af hans statsbetragtning er
grundlag for en opfattelse af statens konkrete formaal,
d. v. s. for en politisk opfattelse, som er vidt fjernet fra den
strenge liberalisme.

b. Staten og det økonomiske liv.
Monrad hyldede paa de væsentligste punkter den klas
siske liberale økonomis lære, saaledes som den var udfor
met af Adam Smith, og gav lejlighedsvis dens grundtanker
sin tilslutning, deriblandt ogsaa den, der i reglen opfattes
som systemets centrale: at det menneske, som forfølger sin
egen interesse paa en “fornuftig, forstandig og lovlig” maade, derved tillige i almindelighed fremmer “de store almene
interesser” .1) For ham er de økonomiske love ligesaavel
som naturlovene givet af Gud. Ganske vist skal menne
skene kun rette sig efter dem, hvis de ikke derved kommer
i konflikt med moralen; men ved at arbejde følger man
paa een gang en naturdrift og Guds bud, og hvad enten ar
bejderen tænker rent egoistisk eller ej, fremmer han ved
sin gerning samfundets tarv. Monrads tankegang er stik
modsat Martensens dualistiske. For Martensen er det en
modsigelse, at almenvellet kan fremkomme som resultat
af alles egoisme, thi retfærdigheden tilhører en anden ver
den “og maa komme fra en helt anden Side end Naturens
og det blot naturlige Menneskes”.2)
Monrad var tilhænger af den frie konkurrence og drog
konsekvenserne af dette standpunkt for statens vedkom
mende ved f. eks. at hævde, at straffefangerne ikke burde
tilvirke klæde for andre end offentlige institutioner, fordi
staten derved vilde paaføre private fabrikanter en illoyal
konkurrence.3) Under forhandlingerne om næringsloven
1857 gik han med til forslaget om at hver enkelt af flere
direkte interessenter i et foretagende skulde løse borgerx) F. 1857, 3468.
2) Liberalismens Gjenmæle, 108 ff.
3) F. 1852/53 II, 573.
13*
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skab, for at ikke større bedrifter skulde nyde den sær
lige begunstigelse kun at behøve eet borgerskab. Han hav
de, erklærede han ved denne lejlighed, intet imod at kapi
talen gjorde sig gældende, saa meget den kunde, de der un
der saadanne omstændigheder maatte tilintetgøres vilde
blive tilintetgjort, det var nu engang livets kaar; men saa
vidt det lod sig gøre, burde alle stilles under lige betin
gelser.4) Liberal er ogsaa hans villie til at fremme den frie
samfærdsel. Som indenrigsminister forelagde han rigsda
gen 1860/61 et udkast til lov om farten paa Gudenaa mel
lem Silkeborg og Randers, hvis § 2 i overensstemmelse med
en i den anledning nedsat kommissions forslag forudsatte,
at de fartøjer, der besejlede aaen, skulde erlægge en af
gift til aakassen. Rigsdagen vedtog imidlertid, at denne af
gift helt skulde bortfalde, og Monrad tiltraadte uden for
behold ændringen “da det er almindeligt bekjendt, at man
saa meget som muligt bør begunstige den frie Samfærd
sel”.6)
Paa flere punkter blev imidlertid Monrads tilslutning
til den strenge økonomiske liberalisme modificeret af po
litiske hensyn eller af saglige grunde, i enkelte tilfælde
indtog han standpunkter, der maa siges at afvige principielt
fra liberal tankegang. Under krisen 1857 ansaa han det for
en selvfølge, at staten uanset finansernes daarlige tilstand
støttede nationalbanken og gennem den landets omsætning.
En direkte understøttelse til et enkelt hus som Pontoppidans i Hamborg forekom ham derimod betænkelig, og han
kunde kun gaa med dertil paa den betingelse — som i det
nævnte tilfælde opfyldtes — at private engagerede sig med
lignende beløb som staten; den samme betingelse krævede
han regelmæssigt opfyldt naarsomhelst der var tale om
statsstøtte til private foretagender.6) I denne forbindelse
er dernæst hans stilling til toldsagen, til næringsfriheden
og til jernbanelovene af interesse.
Under folketingets behandling af lovudkast om udjæv
ning af toldforskellen mellem Slesvig, Holsten og Danmark
4) F. 1857, 1086.
5) Forestilling 29/1 1861.
6) F. 1857, 1772, 1778, 3132, 3463 ff.
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i efteraaret 1852 indtog han det standpunkt, at det i og for
sig var ønskeligt at afskaffe al beskyttelsestold og kun
beholde en finanstold, men at det paa den anden side var
nødvendigt at tage hensyn til de bestaaende forhold og
sørge for, at overgangen ikke blev for brat og at vigtige in
teresser ikke blev krænket. Han gav derfor lovforslagets
moderate beskyttelsessatser sin tilslutning. Under forhand
lingerne om udførselstolden for klude, der virkede som en
beskyttelse for den indenlandske papirfabrikation, udka
stede han den tanke at nedsætte tolden og i stedet yde fa
brikkerne et direkte statstilskud, ganske vist kun i en over
gangstid; derved vilde det blive klart hvor stort et offer
almenheden bragte “den vistnok ingenlunde uvigtige ting
at have saadanne fabrikker” .7) Der er her i det mindste
spire til en merkantilistisk tankegang.
Periodens vigtigste toldlov var loven 4/7 1863. Den for
mindskede paa flere punkter toldbeskyttelsen og ophæ
vede den for de vigtigste landbrugsprodukter, men opret
holdt dog en moderat beskyttelse af industrien som hel
hed.8) Under debatten om lovforslaget i rigsraadet blev der
fra handelsstanden fremsat forslag om efter engelsk møn
ster at lægge al told over paa en halv snes artikler og iøvrigt indføre fuldstændig frihandel. Regeringsforslagets sy
stems vigtigste forsvarere var finansminister Fenger og Da
vid, der begge principielt erklærede sig for tilhængere af
frihandelen, men som af hensyn til statens økonomi og
landets industrielle udvikling ikke ansaa det for muligt i
øjeblikket at gaa væsentlig videre end regeringsforslaget.
Begge hævdede, at England i denne henseende ikke kunde
være forbilledet, da dets industri var langt højere udviklet
end den danske. Monrad henholdt sig i hovedsagen til
Fenger og David. Ogsaa han ansaa i og for sig fuldstændig
frihandel for ønskelig, men for umulig at indføre under de
givne omstændigheder, ogsaa han betonede, at man ikke
uden videre kunde anvende økonomiske grundsætninger
andetstedsfra paa danske forhold. Som saa ofte søgte han
7) F. 1862/53 I, 344, 1380, 1457 ff.
8) Falbe-Hansen og Scharling, Danmarks Statistik IV, 303 ff.
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at mægle mellem modsætningerne ved at fremhæve, at fi
nansielle hensyn i regeringsforslaget traadte stærkt frem
ved siden af de industrielle. Han henviste til, at man i
Danmark havde “brugt friheden i et betydeligt omfang i
de her omhandlede retninger” bl. a. ved næringsloven og
stempelloven, og til at kongerigets og derigennem monar
kiets finansielle kræfter var stærkt spændt for i øjeblikket,
saaledes at der var grund til at gaa frem med “varsomhed
og omhu”. Han fremhævede det ønskelige i at have en told
grænse mod Hamborg for at frigøre sig for denne bys øko
nomiske indflydelse. Det er karakteristisk, at han endte
sine indlæg i debatten med at pege paa, at omfattende lov
arbejder som det foreliggende i reglen fremkom efter gen
sidige indrømmelser, og at landet naar alt kom til alt maaske stod sig nok saa godt ved den slags teoretisk ufuldkom
ne arbejder som ved “teoretisk fuldkomne, hvorved der er
taget et mindre alsidigt hensyn til de forskellige for
hold” ^)
I jernbanesagen regnede Monrad fra første færd med
den mulighed, at staten kunde blive nødt til selv at anlæg
ge banerne i Jylland,10) og han hævdede stadig, at man
maatte stille sig til jernbanerne som til landevejene, ved
hvis anlæg man ikke regnede med et direkte udbytte, men
lagde vægten paa deres indirekte virkninger for landets
økonomiske liv.11) Paa karakteristisk maade brydes hans
standpunkt med Andræs snævert liberalistiske eller fiskale
ved landstingets tredje behandling af Monrads jernbane
lov januar 1861. Monrads forslag gik bl. a. ud paa, at sta
ten for en forud fastsat sum skulde købe jernbanelinjerne
og deres faste tilbehør af den engelske entreprenør, som
skulde anlægge dem, medens driften skulde overtages af et
af entreprenøren oprettet selskab, hvis kapital staten ga
ranterede en forrentning af 5 %. Efter de erfaringer, som
var gjort med det sjællandske jernbaneselskab, kunde man
ikke regne med fuld forrentning af den investerede kapi°) RR. 1862, 1346 ff.; RR. 1863, Overordentlig samling, 156 ff.
10) F. 1855/56, 244.
1X) F. 1856/57, 2031 o. fl. st.
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tal i en længere aarrække, og Andræ erklærede derfor,
at foretagendet var for dyrt for staten. Han vedkendte sig
i det hele som princip, at staten ikke i nogetsomhelst for
hold, hvor de private kræfter “efter deres natur” var i
stand dertil, burde paatage sig at være entreprenør, og da
navnlig ikke, naar den ikke fik fuldt vederlag for de gjorte
opofrelser.
Af de synspunkter, som Monrad fremførte i sin replik,
har to interesse i denne forbindelse. Han henviste til den
almindelige kontinental-europæiske udvikling og erklærede
det for en uafviselig opgave for staten at bringe forholdene
i Danmark paa højde med tilstanden i det øvrige civilise
rede Europa, i dette tilfælde altsaa at sørge for, at Dan
mark ikke kom til at ligge “indeklemt mellem jernbane
lande” ; efter hans mening havde den private foretagsom
hed hverken i Danmark eller andetsteds paa det europæi
ske fastland naaet en saadan udvikling, at den kunde und
være statens støtte. Men dernæst fremhævede han hvad
man maaske kunde kalde det statsegoistiske hensyn
som fuldt saa vigtigt som hensynet til det borgerlige sam
fund. Staten var selv en person, der maatte pleje sine egne
interesser; dens kræfter til at opfylde sine formaal vilde
vokse ved den sammentrængning af befolkningen som jern
banerne vilde medføre, dens styrkeforhold overfor andre
stater blive gunstigere.12) Monrads standpunkt indeholder
ikke alene en bestemt afvisning af forsøg paa uden videre
at overføre engelsk økonomisk liberalisme til fastlandet,
men nærmer sig tillige i sin opfattelse af statens opgaver
og interesser meget til List’s. Det maa dog betones, at Mon
rad i modsætning f. eks. til Tscherning ønskede statens ind
griben begrænset til at fremme den udvikling, der allerede
var i gang. Medens Tscherning vilde ophjælpe de jyske
hedeegne ved at føre jernbanen gennem dem, holdt Monrad
paa den østlige linje gennem købstæderne og havnebyerne,
fordi man efter hans mening ikke ved disse jernbaneanlæg
skulde tilstræbe at skabe noget der ikke laa i forholdene,

12) L. 1860/61, 2670 ff., 2682, 2700; sml. F. 1860/61, 682 f.
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men kun understøtte og udvikle hvad der allerede var til
stede.13)
Principielt stillede Monrad sig naturligvis, som iøvrigt
næsten alle politikere, velvilligt til det forslag til en næ
ringslov, som indenrigsminister Krieger 1857 forelagde rigs
dagen. Monrad antog i og for sig ikke, at købstæderne be
høvede nogen særlig beskyttelse, deres tilværelse var natio
naløkonomisk velbegrundet, og efter hans mening vilde de
maaske trives bedre, hvis alle beskyttelseslove ophævedes.
Han antydede imidlertid straks, at han vilde optræde “mo
dererende” overfor forslaget; hans stilling til det, der paa
flere punkter fik karakter af skarp opposition, er overor
dentlig karakteristisk for hans politiske tankegang.
Af mindre betydning, men dog et betegnende udtryk
for hans ønske om at udjævne forskellen mellem land og
by, var hans forslag om at gøre næringsreglerne ensartede
for købstaden og dens opland ved f. eks. at fastsætte under
eet hvad der var bunden og fri næring de to steder. Paa
et hovedpunkt i diskussionen tog han stilling mod regerin
gen ved sit forslag om i ti aar efter lavstvangens ophævelse
at bibeholde en duelighedsprøve for dem, der i købstæ
derne vilde drive haandværk eller industri, som var under
kastet lavsindretningen.14) Han støttede her til en vis grad
J. A. Hansen, men medens denne, der vilde have prøven be
varet for bestandig, begrundede sit forslag sagligt som et
middel til at beskytte de smaa haandværkere mod kapi
talismen, var Monrads synspunkt rent politisk, bestemt
først og fremmest af hensynet til forfatningen. Det gjaldt
for ham om, saa vidt det kunde ske uden principielle ind
rømmelser og uden at træde “almenvellet” for nær, at kom
me den opposition mod forslaget imøde, der var traadt
frem i købstadkredse, og som navnlig var rettet mod rege
ringsforslagets ophævelse af duelighedsprøverne. Der her
skede i købstæderne en vis misfornøjelse med den ved
grundloven og valgloven skabte ordning, som havde berø13) F. 1860/61, 4935 f.
14) Allerede 1849 havde han udtalt sig mod afskaffelse af mester
prøverne. (Fædrelandet 13/11 1849).
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vet byerne deres selvstændige repræsentation og derved
svækket deres politiske indflydelse. Her var nu efter Mon
rads mening en lejlighed til at vise, at rigsdagen desuagtet
varetog købstædernes interesser, og saaledes vinde forfat
ningen nye venner. I det hele fandt Monrad, at den ved
næringsloven skabte forandring kom for pludseligt, og han
ønskede en overgangsperiode paa en halv snes aar for at
give dem, der ikke kunde finde sig i den nye tingenes til
stand, tid til at afvikle deres virksomhed — ogsaa dette er
et typisk træk, betegnende for hans tilbøjelighed til at gaa
lempeligt frem ved reformer.
M. h. t. de saakaldte læbælter indeholdt regeringsforsla
gets § 14 en passus om, at afstandsbestemmelserne ikke
skulde gælde for steder, der var skilt fra den paagældende
købstad ved et vand paa mindst en fjerdingvejs bredde.
Denne affattelse af § 14, der bl. a. vilde være til gavn for
Nykøbing F., foretrak Monrad for udvalgets flertals, som
ændrede “fjerdingvej” til “1000 alen” . Paa den anden side
foreslog han, at afstandsbestemmelserne skulde afskaffes
helt efter 15 aars forløb, medens regeringsforslaget ikke
satte nogen tidsfrist for deres ophævelse. Det var, erklæ
rede han, urimeligt at fastholde disse bestemmelser som
en grundsætning; man skulde derimod erklære friheden
som grundsætning og saa bestemme en kortere eller længere
overgangsperiode. Krieger mente, at bestemmelsen jo altid
kunde ændres ved en ny lov, men Monrad krævede, at de
paagældende i selve næringsloven skulde averteres om læ
bælternes ophævelse; han frygtede desuden at afstandsbe
stemmelserne, hvis de opretholdtes, under ændrede poli
tiske forhold kunde danne udgangspunkt for en reaktionær
omdannelse af hele næringslovgivningen.
Paa alle punkter led Monrads anskuelser nederlag. End
nu under lovens tredje behandling i folketinget støttede
han et forslag af 15 medlemmer om opretholdelse af en
duelighedsprøve i 5 aar efter overgangstidens udløb, men
ogsaa dette forslag, som indenrigsministeren erklærede for
uantageligt, blev forkastet. Alligevel stemte han, om end
med betænkelighed, for loven, fordi den var en “tilnærmel
se til det maal, grundloven angiver”, og fordi han ikke
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turde tage ansvaret for en forkastelse; han var klar over,
at mange blandt dem, der i befolkningen opponerede mod
loven, gik langt videre, end han vilde være i stand til at
følge dem, og han frygtede for resultaterne af et nyvalg
i anledning af denne sag.15)
Principielt var Monrad altsaa tilhænger af næringsfri
hed — forsaavidt den kunde forenes med hensynet til det
almene vel, en begrænsning, som nævnedes i grundlovens
§ 88, og som Monrad stærkt fremhævede under debatten om
næringsloven.16) Som indenrigsminister forelagde han fle
re love, der dannede en direkte fortsættelse af det ved næ
ringsloven begyndte arbejde, men af hvilke iøvrigt nogle
paa grund af deres specielle tekniske karakter i væsentlig
grad byggede paa sagkyndige organers forslag. Ved udkast
til lov om sønæringen søgtes denne bragt ind under den
almindelige næringslovgivning. Lovens motiver gjorde gæl
dende, at adgangen til denne næring ikke burde være af
hængig af andre betingelser end dem, der dels fulgte af den
almindelige næringslovgivnings grundsætninger, dels maatte antages i det almenes interesse at være nødvendige som
garanti for liv og gods. Det var et spørgsmaal om der over
hovedet burde kræves særlige beviser for dygtighed paa
dette omraade, da f. eks. tømrermestre og skibsbyggere ik
ke leverede saadanne, men helt at opgive enhver fordring
om garanti kunde man dog ikke anse for tilraadeligt, da
det fortrinsvis i dette forhold gjaldt, at menneskeliv og be
tydelige værdier udsattes for fare. En skærpelse af de hid
til gældende bestemmelser ønskede Monrad dog ikke, og
et forslag fra landstingsudvalget om at gøre længdeeksa
men, der hidtil havde været en frivillig sag, obligatorisk
for styrmænd paa langfart, afviste han bestemt som stri
dende mod næringslovens aand,17) medens han tiltraadte
udvalgets forslag om kun at kræve styrmandseksamen for
første eller eneste styrmand.
Efter opfordring af Københavns magistrat og væsentlig
15) F. 1857, 128 ff., 1086 f., 1134, 1151, 1156, 1161 f, 1272 f., 1373 ff.,
1395 f., 1456,1635 ff., 2257 f.
16) F. 1857, 1272.
17) L. 1860/61, 548.
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paa grundlag af et udkast fra 1851, som i sin tid var blevet
forkastet af landstinget, forelagde han et forslag om om
ordning af barbernæringen, hvorved barberlavet blev op
hævet og faget bragt ind under næringslovens bestemmel
ser. Loven blev vedtaget, efter at regeringsforslaget paa
nogle punkter var ændret i liberal retning; bl. a. udgik
lovforslagets § 6 om at kopsætning og aareladning kun
maatte foretages efter en læges skøn. Monrad godkendte
denne ændring: “I Erkendelse af hvorlidet Staten formaar
at udrette” bør den overlade borgerne selv at varetage de
res legemlige sundhed paa den maade, de anser for for
svarlig, og nøjes med at ansætte læger og anlægge hospi
taler samt middelbart eller umiddelbart at give den for
nødne anvisning til en fornuftig sundhedspleje.18)
Ogsaa stempelpapirsloven, ved hvilken stempelafgifter
ne nedsattes betydeligt og omsætningen lettedes tilsvaren
de, bærer et liberalt præg. Ligesom de to sidstnævnte love
blev den “forbedret” i rigsdagen, saaledes at den kalkule
rede nedgang i stempelpapirsintraderne efter folketingets
ændringer af udkastet steg til 200.000 rdl. fra regerings
forslagets 160.000. Monrad udtalte, at loven havde vundet
ved denne ændring.18)
Regeringsudkastene til de nysnævnte love havde saale
des paa flere punkter et mere konservativt præg end rigs
dagen kunde godkende, men Monrad bøjede sig tilsynela
dende villigt for rigsdagens krav. Derimod var det aabeqbart modstræbende, at han under rigsdagens behandling
af lov om kommunale skatter i København gik med til næ
ringsskattens fuldstændige ophævelse, skønt en særbeskat
ning af næringsdrivende skulde synes at stride mod næ
ringslovens aand. Monrad havde som en lempelse af de
gældende beskatningsregler foreslaaet, at de næringsdri
vende skulde inddeles i klasser, af hvilke hver enkelt skul
de betale samme afgift, og det var kun med stor betænke
lighed, at han gik med til helt at ophæve “en saa gammel
Skat, der hidtil har afholdt en meget betydelig Del af Kom18) Forestilling 29/1 1861.
19) L. 1860/61, 2027.
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munens Udgifter” . Da folketinget ønskede ophævelsen og
der desuden blev en lille majoritet herfor i borgerrepræ
sentationen, mente han dog ikke at kunne gøre klasseskat
tens bibeholdelse til betingelse for lovens gennemførelse.20)
Paa grundlag af hvad der her er fremført, tør man, om
end med noget forbehold, tale om en bestemt hovedlinie i
Monrads opfattelse af statens stilling til det økonomiske
liv: Han er principielt modstander af statens indgriben
(gennem lovgivning eller paa anden maade), hvor den faar
karakteren af en privilegering af enkelte samfundsklasser
eller hvor den gaar paa tværs af de økonomiske love ; hans
synspunkt er baade social-etisk og social-økonomisk. Men
han er ikke fjendtlig stemt over for statens indgriben i al
mindelighed, og hvor den kan opfattes som gavnlig for sta
ten selv eller samfundet som helhed er han rede til at
fjerne sig relativt langt fra strenge liberale principper.21)
Monrad var ikke blottet for social forstaaelse, selv om
han vistnok først paa et sent tidspunkt i sit liv naaede til
den ovenfor berørte opfattelse, at der er store sociale in
teresser, der endog maa gaa forud for de nationale. Det
forslag til lov om menighedsraad, som han forelagde lands
tinget i samlingen 1860/61, tilsigtede bl. a. at genoplive i me
nighederne et kristeligt kærlighedsliv i tilslutning til old
tidskirkens diakonvirksomhed, og indeholdt en formaalsparagraf (15), der paalagde menighedsraadene at sørge for
sygebesøg, fattigunderstøttelse ved frivillig godgørenhed og
kristelig opdragelse af forældreløse.22) Han ansaa imid
lertid ikke kristne kærlighedsgerninger for tilstrækkelige
til at løse de foreliggende sociale opgaver, men anerkendte
ogsaa i ret vid udstrækning statens og kommunernes ret
og pligt til at gribe ind. Han var saaledes vistnok tilhænger
af forbud mod søndagsarbejde bl. a. fordi det efter hans
mening vilde betyde, at der behøvedes
flere arbejdere
og altsaa maatte medføre, at arbejdslønnen blev hævet.23)
20)
21)
22)
23)

Forestilling 14/2 1861.
Jfr. Liberalismens Gjenmæle, 128 ff.
L. 1860/61, 1167, 1228.
F. 1853/54, 1412 ff.
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Under indtryk af koloraaarenes oplevelser — og maaske af
den samtidige storslaaede ombygning af Paris — gjorde
han sig 1857 til talsmand for en endog særdeles vidtgaaende indgriben fra det offentliges side med socialt formaal;24) samtidig med at han erklærede, at en omhygge
ligere gennemførelse af de gældende love vilde virke mere
til at forbedre de “ringere klasser”s stilling end mange extraordinære foranstaltninger, anbefalede han at give Kø
benhavns kommune ret til at expropriere, saaledes at der
kunde opføres nye og sundere kvarterer i stedet for de
gamle fattigkvarterer. Han erkendte statens pligt til at op
drage forbryderne til nyttige samfundsborgere og hævde
de, at det offentlige aldrig, saa længe der var liv og aand
i en fange, burde opgive at forbedre ham.25)
Monrads liberalisme markeres paa dette omraade ved
hans hævdelse af, at stat og kommune ikke har nogen pligt
til at skaffe arbejde, og at enhver hjælp fra det offentliges
side bør være hjælp til selvhjælp.25) Ud fra dette stand
punkt angreb han allerede paa den første rigsdag Tschernings forslag om tilføjelse til lov om jords afstaaelse til
fattighuse, iflg. hvilket en landarbejder, der 4 uger efter
fardag endnu var husvild, kunde kræve bolig anvist af
sogneforstanderskabet. Monrad var bange for, at bestem
melsen vilde føre til, at de paagældende ikke selv gad søge
lejlighed, og at man, naar man havde skaffet dem hus i
stedet for at lade dem rejse andetsteds hen, hvor der var
arbejde at faa, vilde blive tvunget til ogsaa at skaffe dem
arbejde; efter hans mening skjulte forslaget derfor i sig
“en socialistisk rod”.27) Under den arbejdsløshedsperiode,
der fulgte efter krisen 1857, stillede Rimestad i folketinget
marts 1860 en forespørgsel til regeringen om, hvorvidt den
agtede at tage kraftige forholdsregler mod arbej dsløsheden
i København. Han ønskede ikke, at der skulde sættes arbej
der i gang blot for at hjælpe paa arbejdsløsheden, men at
24) Under behandlingen af lovforslaget om sundhedspolitiet i
folketinget 1857, F. 1857, 2574 ff.
25) L. 1860/61, 2706.
26) Jfr. Politiske Afhandlinger III, 72.
27) F. 1850 I, 5683 f.

206
man i denne skulde finde en extra grund til at tage fat paa
iøvrigt nyttige og paakrævede arbejder, og Monrad, der
som indenrigsminister svarede paa forespørgslen, erklæ
rede sig enig med Rimestad. Det var efter hans opfattelse
urimeligt at ville skabe arbejde, hvor der var arbejdsløs
hed, det ene forstandige vilde være at arbejderne søgte der
hen, hvor der var arbejde. Forsaavidt der fra det offent
liges side skulde og kunde ydes nogen hjælp, vilde det være
spildt møje at søge at fjerne det, der laa i forholdenes na
turlige udvikling, snarest maatte hjælpen gaa ud paa at
lette arbejdernes gang til det sted, hvor arbejde var at
finde. Monrad lovede at gøre alt for at de arbejder, der
s k u l d e udføres, kunde blive udført paa en tid, hvor det
kunde hjælpe paa arbejdsløsheden.28)
I “Liberalismens Gjenmæle” sammenfatter han sin op
fattelse af statens stilling til arbejderspørgsmaalet derhen,
at “Staten bør gøre Alt, hvad den formaar for Arbejder
standen, naar den ikke derved krænker Almenvellet; thi
dette lader ingen Krænkelse være ustraffet” . Han finder en
arbejderbeskyttelseslovgivning rimelig. Han har intet at
indvende mod arbejderorganisationer, naar de ikke ind
skrænker den bestaaende ret til arbejde. Han har heller
intet mod forbrugs- og produktionsforeninger, men staten
bør ikke støtte dem, thi støtte til en enkelt gruppe strider
mod hensynet til almenvellet. Martensens krav om at sta
ten skal fastsætte rentefoden og arbejdslønnen afviser han
bestemt; ved at gribe ind i “det fine spil” mellem tilbud
og efterspørgsel vil den efter hans mening gøre mere skade
end gavn.
Det er i det foregaaende paavist, hvorledes de liberale
principper i Monrads politik gang paa gang brydes eller tillempes. Til de grunde hertil, som er nævnt ovenfor, kan
føjes andre af mere almindelig art. Monrad var for prak
tisk indstillet til paa et omraade som det her behandlede
at binde sig til en doktrin; hvis han havde noget system,
var det i tiden efter 1848 ihvertfald ikke den rene libera
lismes, men det liberale demokratis — det system han i
28) F. 1859/60, 4373 f.
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“Liberalismens Gjenmæle” i virkeligheden forsvarede, med
vægten lagt paa den almindelige valgret og bevægelsens
virksomhed til gavn for samfundet som helhed og alle dets
klasser. Der fandtes dernæst i hans personlighed elemen
ter, som drog eller kunde drage ham i antiliberal retning,
respekt for autoriteten,29) for orden og pligt, en vis for
kærlighed for patriarkalske forhold i familie- og samfunds
liv, ærbødighed for det overleveredes ret; hans forstaaelse
af statens betydning var saa højt udviklet, at man maa
tænke paa hans ungdoms forhold til Hegelske ideer. Paa
den anden side er der i hans tankegang ægte og grundfæ
stede liberale træk, af disse er vel det mest personligt til
egnede opfattelsen af menneskelivet som en kamp for ka
rakterudvikling, hvor det bedste resultat naas, naar stri
den føres i frihed under personligt ansvar.30) Rigtignok er
hans frihedsbegreb ikke det negative, fuldstændig frihed
for autoritet; det tillader indgreb for at forhindre indivi
duel vilkaarlighed i at tilintetgøre mulighederne for hvad
han anser for en højere og værdigere frihed. Gennem hele
sit liv har han sikkert kunnet vedkende sig de formentlig
under Hegels paavirkning skrevne ord fra 1843: “Den san
de Frihed bestaar ingenlunde deri, at man kan gjøre alt
hvad man vil, hvad man falder paa, den bestaar deri, at
man staar under det fornuftiges, under det almindeliges,
under Lovens Herredømme; Mennesket er fornuftigt, ved
at staa under Fornuftens Herredømme staar han under sit
eget Herredømme og er altsaa fri”.31) Under de givne hi
storiske forhold blev resultatet af disse tendensers brydning
en anskuelse om staten, der, saaledes som den fremtræder
gennem Monrads virksomhed som politiker, bærer et tyde
ligt liberalt præg, men som paa ingen maade tør kaldes
entydigt liberal.

2®) sml. M. Rosenørn, Løsrevne Blade af Livsminder, 190.
30) Jfr. L. 1860/61, 2582, 2706.
31) Dansk Folkeblad 17/11 1843.

c. Statens leddeling.
Det er nævnt, at det politiske menneske i sit forhold til
staten efter Monrads opfattelse bør være uhemmet af alle
særinteresser, ogsaa lokale. Omvendt, hævdede han fra sin
første fremtræden som politiker, bør staten i sine hand
linger have helheden for øje og modarbejde al provinsiel
partikularisme; staten skal sammensvejses til en enhed.
Gang paa gang indskærper Monrad, at det efter grundlo
vens indførelse maa være forbi med at “tænke i provinser”,
med at behandle fædrelandets fællesanliggender provins
vis. Med den motivering modsatte han sig f. e. paa rigs
dagen 1850/51 et forslag om at nedlægge bommene i Fyn,
medens han naturligvis gerne vilde stemme for et forslag
om bomvæsenets ordning som helhed,1) og krævede kon
sumtionen i København ophævet paa samme tid som i det
øvrige land; beslutninger om ensartede forhold i de for
skellige landsdele burde tages under lige omstændigheder,
under de samme indtryk, hævdede han, thi naar forhol
dene ændredes, vilde det blive vanskeligt selv for de sam
me mennesker at komme til lignende resultater.2) Jern
banernes betydning saa han ikke mindst deri, at de skulde
tilvejebringe en inderligere forbindelse mellem landets en
kelte dele, mellem Østjylland og Vestjylland, mellem Jyl
land og hovedstaden, som var nødvendig for at de ikke
under den daværende udvikling skulde falde fra hinan
den.3)
Han anerkendte ikke for den enkelte landsdel nogen
ret til at bestemme, hvorvidt den vilde være en provins elx) F. 1850/51, 5348.
2) Ibid, 1692.
3) F. 1856/57, 2550 f.
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1er en selvstændig stat. De enkelte statsdele skulde have
villie til at være led af det hele fædreland. Han erklærede
lejlighedsvis, at han altid havde følt sig meget tiltalt af
den tanke, der er udtalt i kongelovens § 19, og som nu
burde formuleres saadan, at “alle disse lande og provinser,
altsammen, intet undtaget, udelt og uskiftet bør sig at være
under Danmarks konge og Danmarks rigsdag”. Den sidste
ikke at forglemme. Paa dette punkt som saa ofte ellers
øvede hensynet til forfatningens sikkerhed indflydelse paa
hans stilling; han ønskede saavidt muligt at stille alle mo
narkiets dele paa samme forfatningsmæssige udviklings
trin, for at der ikke noget sted skulde være udgangspunkt
eller forbillede for indgreb i den konstitutionelle frihed.
Han var derfor ogsaa i modsætning til Tscheming, der vilde
at Færøerne skulde modnes langsomt politisk som Dan
mark i stændertiden, tilhænger af, at øerne sendte repræ
sentanter til rigsdagen, og beklagede, at bestemmelsen her
om i sin tid udgik af det valglovsudkast, som blev forelagt
den grundlovgivende rigsforsamling.4)
En omtale af Monrads opfattelse af hertugdømmernes
forhold falder uden for denne afhandlings rammer. Her
skal kun nævnes, at hans sympati for helstaten (jfr. oven
for kap. I) maa ses i sammenhæng med den her udviklede
tankegang. Derimod kan der i denne forbindelse være
grund til at komme ind paa Monrads syn paa koloniernes
forhold til moderlandet. Grønland indtager for ham en sær
stilling. Han vil under ingen omstændigheder overlade han
delen paa Grønland til en privat entreprenør, der efter hans
mening ikke vil kunne varetage de ikke-merkantile sider af
styrelsen tilfredsstillende, og han tager endog som inden
rigsminister til orde for en nøjere forbindelse mellem mon
arkiets finanser og den grønlandske handel, saaledes at
denne skulde indbetale sin hele kassebeholdning i finanshovedkassen.5) For de højere udviklede vestindiske øer
kræver han derimod en større selvstændighed. Maalet for
kolonialpolitikken er efter hans opfattelse en tilstand af
4) F. 1850/51, 2642 f., 2647, 3064, 3068.
5) F. 1860/61, 118; L. 1860/61, 988.
Povl Bagge
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næsten fuldstændig uafhængighed for kolonierne, hvor mo
derlandet kun beholder overhøjheden og saaledes overla
der kolonierne til “den mest udmærkede hjælp, selvhjæl
pen”. 1871 indrømmer han dog, at man af hensyn til mod
sætningen mellem negre og plantere paa St. Croix endnu
ikke kan gaa saa vidt for denne øs vedkommende, idet man
maa frygte, at en af de to klasser under en selvstændig for
fatning vil faa overvægten og bruge den til sin egen for
del. For St. Thomas’ vedkommende nærer han ingen saadan betænkelighed, og han anbefaler samtidig en ordning
af denne øs forhold, der tildels har sit forbillede i engelsk
kolonistyre, og iflg. hvilken bl. a. guvernøren skal have
myndighed til at stadfæste øens love og administrationens
chef bliver ansvarlig over for kolonialraadet. — Grund
linierne i Monrads opfattelse af koloniernes forhold til mo
derlandet stemmer aabenbart med samtidig engelsk libe
ral tankegang, men dennes konsekvens, at kolonierne med
tiden maa og bør rive sig helt løs fra moderlandet, udtaler
han dog ikke. For de smaa danske koloniers vedkommen
de havde tanken jo iøvrigt ikke megen praktisk interesse.6)
Langt større betydning for forfatningslivets udvikling
havde ordningen af det kommunale selvstyre i Danmark.
De problemer, lovgivningsmagten og administrationen her
blev stillet overfor, var dels spørgsmaalet om valgordnin
gen, der er behandlet i en anden sammenhæng, dels spørgs
maalet om hvilke sager de kommunale autoriteter skulde
beskæftige sig med, og i hvor høj grad deres forvaltning
skulde undergives statsmagtens indblanding. Her var mu
lighed for skarp strid mellem en centraliserende og en de
centraliserende tendens.
Ved grundlovens § 96 var der sikret kommunerne selv
styre “under statens tilsyn” . Monrad holdt fra første færd
paa, at der kun kunde være tale om et t i 1 s y n, en kontrol.
Da Rosenørn i folketinget 1851/52 forelagde sit forslag til
en kommunallov, kritiserede Monrad, at det gav kommu
nerne for ringe selvstændighed over for regeringen.7) Der
6) F. 1854/55, 1810 f.; F. 1855/56, 1931, 2434; Politiske Afhandlinger
III, 69 ff, 97 ff.
7) F. 1851/52, 597 ff.
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burde ikke være fødte formænd i de forskellige kommunal
autoriteter, men vel i hver kommunalbestyrelse en af re
geringen udnævnt tilsynsmand. I anledning af Tschernings
forslag til lov om sogneforstanderskabers og amtsraads
sammensætning og valg, der gav præsten som medlem af
sogneforstanderskabet ret til at gøre indsigelse i visse fat
tig- og skolesager, hvorved han kunde foranledige dem fore
lagt amtsraadet eller indenrigsministeriet, foreslog Monrad,
at præsten tillige burde være beføjet til at gøre indsigelse,
naar han fandt, at der blev besluttet noget, som stred imod
skoleloven eller fattigloven. Derved vilde efter hans me
ning grundlovens bud, at kommunerne skal have en selv
stændig bestyrelse, men under statens tilsyn, være sket fyl
dest.8) En saadan ordning havde han allerede i sin tale
ved prøvevalget i Nykøbing 1849 erklæret sig for tilhænger
af.9) løvrigt var han klar over, at det vilde være meget
vanskeligt at løse konflikter mellem regeringens tilsynsmænd og kommunalautoriteterne. Hvad enten man lod mi
nisteriet, de højere kommunale autoriteter eller domstole
ne faa den endelige afgørelse, vilde det efter hans mening
være uheldigt. Bedst fandt han det vilde være at overlade
afgørelsen til administrative domstole, hvis saadanne havde
existeret.10)
Monrads anskuelser om, hvor stor en myndighed der
burde tildeles kommunerne, er iøvrigt bestemt af en række
almindelige synspunkter, af hvilke de vigtigste er følgende :
Som allerede nævnt ønsker han det kommunale liv holdt
skarpt adskilt fra statslivet; de kommunale organer bør
kun beskæftige sig med rent kommunale sager. I december
1860 beklagede han i folketinget, at han havde gjort det
misgreb at forelægge amtsraadene udkastet til fæsteloven,
som var en “politisk lov”, og som derfor havde sat parti
erne i bevægelse; for fremtiden vilde han kun forelægge
8) F. 1853/54, 778 f.; Anhang B, 381 ff. Iflg. anordning om landkommunevæsnet 13/8 1841 § 2 var ikke alene sognepræsten, men ogsaa herredsfogden og birkedommeren selvskrevne medlemmer af
sogneforstanderskabet.
9) Fædrelandet 13/11 1849.
10) F. 1851/52, 597 ff.
14*
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disse raad “upolitiske love” . Af samme grund ønsker han
ikke at amtsraadene skal være valgkollegier, for at man
ikke ved valget af amtsraadsmedlemmer skal tage andre
hensyn end de rent kommunale.11) Afgørende for hans stil
ling paa dette som paa de fleste andre omraader er der
næst hans hævdelse af kontinuitetsprincippet, der bl. a. har
den virkning at gøre ham uvilligt stemt over for forsøg paa
en videregaaende udvidelse af kommunalautoriteternes
kompetenceomraade. Dette fremgaar allerede af hans stil
ling til Tschernings ovenfor omtalte kommunallovforslag.
Balth. Christensens forslag til kommunallov12) kritiserede
han for en væsentlig del netop fra det synspunkt, at det
stred mod den hidtidige kommunale udvikling.13) Karak
teristisk for hans uvillie mod at forrykke de engang givne
grænser mellem de kommunale og statslige myndigheders
omraade er hans kritik af et privat indbragt forslag til lov
om gymnastikundervisningen ved landsbyskolerne, der blev
vedtaget i folketinget febr. 1860. Det gik ud paa for frem
tiden at overlade vedkommende skoledirektion at afgøre,
om gymnastikundervisningen overhovedet skulde finde
sted, eventuelt i hvilken grad. Monrad fandt, at forslagets
eneste tanke var at overdrage en del af den myndighed som
nu var hos ministeriet, til skoledirektionen, hvilket var “en
afvigelse fra de almindelige regler” . For at lade det gaa
videre, maatte han kræve det forandret saaledes at sogneforstanderskabet kunde indanke skoledirektionens afgørel
se for ministeriet, men selv i saa fald kunde han ikke anse
forslaget for hensigtsmæssigt. I landstinget blev det da ogsaa nægtet overgang til 2. behandling.14) Mindre uvillig
stillede han sig til en bevægelse i modsat retning. Under
behandlingen af udkast til lov om forandret inddeling af
handelsvægten i Danmark i landstinget 1860/61 foreslog ud
valget, at justerkammeret skulde overgaa fra Københavns
kommune til staten, idet det ansaa det for ubilligt, at juste
ringen af landets maal og vægt hvilede som en skat paa
1X)
12)
13)
14)

Fædrelandet 3/4 1849; F. 1860/61, 4587 f.
Se Neergaard I, 630.
F. 1850/51, 582 ff.
L. 1859/60, 1025.
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landets handlende til fordel for en enkelt kommune. Mon
rad erklærede til at begynde med, at da det gik godt paa
den gamle maade, syntes han ikke, at man skulde centra
lisere og overføre forretninger til staten, som kommunen
havde været saa god at paatage sig, selv om det var teore
tisk rigtigt, at justeringen var en statssag. I debattens løb
blev han imidlertid omstemt, indrømmede at forslaget i
mange henseender tiltalte ham, men han ønskede i alle
tilfælde først at forhandle med kommunen. Med et løfte
herom erklærede ordføreren sig tilfreds, og da udvalgets
forslag af tekniske grunde ikke kunde tages tilbage, blev
det forkastet med stor majoritet.15)
Et tredie synspunkt er givet derved, at han ikke gennem
en detailleret lovgivning vil hindre at udviklingen paa det
enkelte sted faar et særligt præg af de lokale forhold, som
lovgivningsmagten umuligt kan være fortrolig med. Han
hævder saaledes, at man m. h. t. købstædernes indre for
hold bør nøjes med i lovgivningen at angive grundtrække
ne og overlade bestemmelsen af “særdeles meget” til de
særegne forhold i de enkelte købstæder,16) og han er indforstaaet med, at f. eks. sundhedsvedtægterne udarbejdes
med en vis frihed af de enkelte kommuner.17) Det er
utvivlsomt denne betragtning ved siden af rent praktiske
hensyn, ønsket om at fritage den lovgivende magt og ad
ministrationen for detailarbejde, og ikke nogen teoretisk
underbygget overbevisning om ønskeligheden af et udstrakt
kommunalt selvstyre, der gør ham til forkæmper for en
vis, om end begrænset kommunal frihed. Hans angreb paa
Tschernings lovforslag om kommunernes selvbestyrelse18)
er netop for en væsentlig del baseret paa, at forslaget vilde
bebyrde baade rigsdagen og administrationen med en
mængde smaa kommunale sager.
I virkeligheden optraadte Monrad hyppigere og med
større skarphed som talsmand for statsmagten end som
forkæmper for det kommunale selvstyre. Dette var allerede
15)
lô)
17)
18)

L.
F.
F.
F.

1860/61, 2258 ff, 2269 ff, 2274, 2332.
1851/52, 597 ff.
1857, 2572.
1860/61, 1061 ff.
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tilfældet paa den anden rigsdag, da Balthasar Christensen
i sit kommunallovforslag havde foreslaaet, at kommunerne
for fremtiden skulde “haandhæve lovgivningen” om sik
kerheds- og sundhedspoliti, næringsforhold og udskriv
ningsvæsen. Monrads standpunkt hertil var følgende: For
øjeblikket var disse sager statssager, ikke kommunalsager.
Der kunde diskuteres om, hvorvidt de for fremtiden skulde
være kommunalsager — Monrad mente det ikke — men
forsaavidt man mente, at de fremdeles skulde være stats
sager, men at udførelsen i det enkelte skulde overdrages
kommunen, maatte han bestemt protestere; derved vilde
man gøre kommuneraadet til noget andet end det burde
være. Ligesaa galt var det, at Christensen vilde have
landshøvdingen, der skulde vælges af landdagen, til at staa
i spidsen for “samtlige de forretninger, der hidtil har paa
hvilet overøvrighederne” . Her var der ikke længere tale om
større eller mindre kommunalfrihed, men om at gøre brud
paa “den første og vigtigste grundsætning og betingelse for
enhver kraftig og dygtig regering, den nemlig, at regerin
gen maa have magt til at vælge de organer, som skal ud
føre dens villie, magt til at træffe de foranstaltninger, hvorpaa det kommer an ved gennemførelsen i det enkelte.”19)
Det centrale i det kommunale selvstyre var for Monrad
den finansielle selvstændighed og økonomiske ansvarlig
hed. Kommunen skal vide, at den selv maa bidrage, naar
den vil have forbedrede indretninger, og at den paa den an
den side selv nyder godt af besparelser.20) Da det nu ikke
kan undgaas, at staten bidrager til lokale anliggender, øn
sker han det princip gennemført, at bidrag fra den paagæl
dende egn gøres til betingelse for statsstøtte til et lokalt fo
retagende, dels for at gøre foretagendets vigtighed indly
sende, dels for at de kommunale myndigheder kan blive
interesseret i sparsommelighed. Af den grund kræver han
f. eks., at amtsraadet skal deltage i udgifterne til klitarbej
det, og han fremhæver senere med tilfredshed, at amtsraadenes tidligere tilbøjelighed til at foreslaa lønforhøjelse for
19) F. 1850/51, 589 f.
20) F. 1855,56, 2434.
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de ved dette arbejde beskæftigede forsvandt, da de selv
maatte deltage i udgifterne. Der er her ikke tale om et
kontraktforhold mellem stat og kommune. Lovgivningsmag
ten bestemmer, hvor stort de enkelte kommuners bidrag
skal være, uanset om kommunerne giver deres samtykke
eller ej.21) Principielt fastholder han dernæst, at statsmid
ler bør forvaltes af statens egne embedsmænd. Derfor giver
han marts 1853 indenrigsministeren sin tilslutning, da han
foreslaar, at erstatningskrav for frikørsler under krigen
skal bedømmes af en kommission, bestaaende af amtman
den, to tilforordnede fra land- eller købstadkommunerne og
to af regeringen for hele riget valgte kommissærer, thi det
er ikke “nogen fornuftig maade at overlade kommunale
autoriteter at raade over midler, som skal udredes af stats
kassen.”22) Ved 2. behandling af tillægsbevilling for
1859/60,23) da der var tale om af statskassen at refundere
de udgifter, som kommunerne havde haft af indkvarterin
gen, der ordnedes af dem selv, erklærede han, at der var
noget skævt i den indflydelse, som saaledes var indrømmet
kommunalbestyrelsen m. h. t. udgifter, der blev refunderet
af statskassen, “men i 1850, da sagen sidst ordnedes, havde
man noget af en kommunalrus, man mente dengang, at alt
hvad der blev overdraget kommunen at udføre, vilde blive
udført ganske fortræffeligt” . Samme princip var bestem
mende for hans administration som indenrigsminister. Fre
derikshavn havn, der tilhørte kongeriget, havde siden 1841
været bestyret af en havnekommission, bestaaende af by
fogden, en toldembedsmand og to borgere. Det lokale til
syn og regnskabsvæsnet frembød efterhaanden flere og
flere misligheder, og indenrigsministeriet havde derfor fra
finansaaret 1857/58 ført et mere direkte tilsyn med havnen.
Monrad fandt, at det maatte virke slappende paa tilsynet,
at ingen enkeltmand havde ansvaret, og ansaa det for uhel
digt, at en havn, som tilhørte staten, og som denne jævnlig
anvendte betydelige summer paa, udelukkende bestyredes
21) F. 1855/56, 693; 1859/60, 3306; 1860/61, 118 f.; 1862/63, 1307.
22) F. 1852/53 II, 298, 22/3 1853.
23) F. 1859/60, 3306.
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af folk, som nærmest repræsenterede deres købstads inter
esser. Han foreslog derfor og fik bevilget ansættelsen af
en havneingeniør, hvem den egentlige havnebestyrelse skul
de paahvile; to mand valgt af borgerrepræsentationen og
den samlede kommunalbestyrelse skulde sættes ved hans
side. Derved vilde ansvarligheden træde behørigt frem og
statens interesser komme til deres ret overfor kommu
nen.24)
Blandt de sager, som Monrad anser for at være af en
saadan art, at det ikke kan tillades kommunerne at afgøre
dem, er først og fremmest alt hvad der har med beskatningsregleme at gøre. Han afviser bestemt baade et forslag
om at bemyndige kommunalbestyrelserne til at inddrage
næringsskatten, den særlige beskatning af næringsdriften,
under en beskatning efter formue og lejlighed (forslag af
J. F. Petersen 1857), og et forslag (af Zahle 1860) om at
hæve næringsskatten ved lov og saa overlade til kommu
nerne selv hvad de vil sætte i stedet. Hans motivering er
dels, at kommunalbestyrelserne i almindelighed savner ind
sigt — “tror den ærede rigsdagsmand”, sagde han til J. F.
Petersen, “at en . . . lille købstad . . . samler i sig en saadan
indsigt, at [kommunalbestyrelsen der] kan fyldestgøre det,
som ellers sker ved en forenet virken af mange forskellige
intellektuelle kræfter?” — dels og navnlig, at staten maa
kunne sikre sig, at skatteobjektet ikke udtømmes eller ud
tømmes paa en urigtig maade. Han var derfor ogsaa indforstaaet med, at rigsdagen i hans lov om de kommunale
skatter i København indsatte den bestemmelse, at ind
komstskatten ikke uden ny lovhjemmel kunde sættes høje
re end 3 % af den samlede skatteindtægt. Hvis udgifterne
steg saa højt, at denne grænse maatte overskrides, vilde
der nemlig være al mulig grund til at underkaste byens
økonomiske forhold eri offentlig drøftelse og undersøgelse.
Under behandlingen af samme lov ønskede kommunalbe
styrelsen en bestemt skala for formuebeskatning, men Mon
rad vilde ikke tage hensyn dertil, da skattelempelsesgræn
sen efter hans mening var sat for højt. Ved lovens 2. be24) Forestilling 26/3 1860.
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handling i folketinget optraadte imidlertid kommunalbe
styrelsens forslag som ændringsforslag. Monrad afviste det
da bestemt og erklærede det for ganske ubegrundet i den
ne forbindelse at paaberaabe sig den kommunale selvstæn
dighed. Den lovgivende magt burde staa ganske frit og
uafhængigt.25)
Paa samme maade stillede han sig til skyldsætningen,
som han ansaa for at være af saa stor betydning for staten,
at den ikke kunde overlades til en kommunalbestyrelses
afgørelse. Den øverste ligningskommission burde derfor
være statslig. Det er en almindelig grundsætning, erklærer
han, at hvor den nuværende tid ikke alene raader over sit
eget, men over fremtiden, træder regeringen op som værge
for fremtiden og varetager de kommende slægters inter
esser, at ikke den nuværende tid skal gaa fremtiden for
nær.26)
Paa eet punkt ydede Monrad en positiv indsats for ud
viklingen af det kommunale selvstyre, — en indsats som
dog fra bondevenlig side blev anset for kun lidet at svare
til, hvad man burde kunne vente sig af en mand, der havde
saa stor fortjeneste af grundlovens indførelse og altsaa for
mentlig ogsaa af dens § 96.27) Ved skoleloven 8/3 1856 fik
sogneforstanderskaberne ret til at indstille 3 af ansøgerne
til et skolelærerembede. 5 aar efter indrømmede Monrad
imidlertid, at de erfaringer, man havde gjort m. h. t. an
vendelsen af denne indstillingsret, viste at “en saa godt som
ukontrolleret lokal Indflydelse” paa embedsbesættelser var
uheldig.28) Det forslag til lov om menighedsraad, som han
forelagde landstinget 1860/61, gav da netop under hensyn
til disse erfaringer heller ikke menighederne nogen formel
indflydelse paa valget af præst, men fastsatte kun, at menighedsraadet skulde høres inden kaldets besættelse.29)
25) F. 1854/55, 2744 ff.; F. 1857, 1510 ff.; F. 1860/61, 1234, 2707 f.;
Forestilling 14/2 1861.
26) F. 1860/61, 1073 ff., 1088.
2T) F. 1855/56, 453 ff.
28) Sogneforstanderskaberne anvendte nemlig ikke sjældent den
fremgangsmaade at indstille to umuligheder sammen med den, de
ønskede ansat.
28) Rigsdagst. 1860/61, Anhang A, 1220.
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Et detailleret kendskab til Monrads opfattelse af, hvor
dan forholdet mellem stat og kommune burde ordnes, skul
de synes at kunne vindes ved en betragtning af det forslag
til lov om en for købstad og land fælles overordnet kom
munalbestyrelse, som han forelagde landstinget oktober
1860. Herved maa imidlertid tages i betragtning, at Monrad
efter sit eget udsagn kun har angivet de “ledende grund
sætninger” for sin departementschef Blichfeldt, som helt
har udarbejdet forslaget, der saavidt det af akterne kan
ses ikke er ændret af Monrad,30) og at Monrad udtrykke
ligt betegner loven som en overgangslov, der paa ingen
maade danner afslutningen paa kommunallovgivningen.31)
Det er derfor klart dels at man ikke uden videre kan iden
tificere forslagets detailler med Monrads opfattelse, dels at
forslaget som helhed ikke kan tages som udtryk for Mon
rads principielle standpunkt, men vel som et udtryk for,
hvad han paa dette tidspunkt ansaa det for politisk muligt
at opnaa. Paa visse punkter kommer dog i forslaget og i
debatten derom Monrads standpunkt paa karakteristisk
maade frem.
Tanken om en fælles kommunal overbestyrelse for køb
stæder og land var gammel og havde fundet udbredt til
slutning hos repræsentanter for de forskellige politiske par
tier, hos Monrad allerede i 1851; de synspunkter der var
bestemmende for hans stilling hertil, er omtalt ovenfor.32)
Som medlem af det folketingsudvalg, der i samlingen
1851/52 behandlede Rosenørns kommunallovforslag, udar
bejdede Lehmann et udkast, hvis grundtanker udvalget
(deriblandt Krieger, Rotwitt, Spandet og Rosenørn) erklæ
rede sig enigt i.33) Dettes § 96 foreslog oprettelsen af fæl
les amtsraad. Det landstingsudvalg, der 1855 behandlede
Bangs forslag til en købstadskommunal valglov, og hvori
bl. a. Lehmann og B. Christensen sad, udtalte sig enstem
migt for fælles amtsraad, og i en enstemmig vedtagen dags30) L. 1860/61, 1299; forslagets forakter i indenrigsministeriets
arkiv.
31) L. 1860/61, 121 o. fl. st.
S. 70 f.
33) F. 1851/52, B, 876 ff.
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orden gav landstinget sin tilslutning. Købstæderne vilde
maaske være imod den, hed det i betænkningen,34) men
“Udtrykket for den oplyste Folkevillie er i Rigsdagen, saa
at det nærmest kun er faktiske Oplysninger, hvor saadanne
behøves, som man maa søge omkring hos alle de lokale
Autoriteter” . De større overordnede kredse, hed det videre,
vilde i langt højere grad være i stand til at realisere den
sande kommunale frihed, fordi de raader over langt større
aandelige og pekuniære kræfter.
Monrads lovforslag byggede paa de i denne betænkning
udtalte principper, til hvilke der i motiverne udtrykkelig
henvistes. Det foreslog indført fælles amtsraad bestaaende
af repræsentanter for landet valgt efter den gældende valg
lov og for købstæderne valgt af borgerrepræsentationerne,
i et forhold, der i det væsentlige svarede til folketallet, dog
saaledes at der til 7 henholdsvis 9 landrepræsentanter skul
de svare mindst 2, henholdsvis 3 købstadsrepræsentanter.
Denne sammensætning svarede nøje til sammensætningen
af de ved Monrads skolelov 8/3 1856 indførte skoleraad. Det
fælles amtsraad skulde ved almindelig majoritet afgøre
samtlige amtets anliggender, ogsaa de særligt købstæderne
og særligt landdistrikterne vedkommende. Det skulde f.
eks. træde i stedet for de siden 1856 existerende amtsskoleraad og de 1803 oprettede direktioner for hvert amts købstæders fattigvæsen. En forenkling af lokalstyrelsen var
saaledes tilsigtet. De for amtets købstæder og landdistrik
ter fælles udgifter skulde afholdes af en særlig amtskasse;
i indenrigsministeriets cirkulære til amtmændene om for
slaget 24/8 1860 udtaltes, at hovedbetingelsen for en heldig
gennemførelse af loven var dannelsen af en fælleskasse
for at skabe fælles interesser for den samlede amtskom
mune.
Paa nogle punkter udvidede forslaget amtsraadets myn
dighed, navnlig derved, at den endelige afgørelse af en del
rent kommunale sager, der under den hidtil gældende ord
ning var henlagt til indenrigsministeriet, blev frataget dette.
Fra amtmanden overtog amtsraadet tilsynet med købstæ34) L. 1855, B, 265 ff.
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derne “i almindelighed” og deres økonomiske bestyrelse, f.
eks. approbationen af købstædernes budget (§4) — en be
stemmelse, som faldt Lehmann, der iøvrigt gav forslaget
sin tilslutning, for brystet; han hævdede principielt, at til
synet paahvilede staten og maatte udøves gennem en em
bedsmand o: amtmanden.35) Indenrigsministeriet afgav til
amtsraadet approbationen af købstædernes og landkommu
nernes laan, forsaavidt de skulde afvikles i en kortere tid
end 15 aar, og af sogneforstanderskabernes beslutninger om
ikke-lovhj emlede udgifter. — Amtsraadets bevillingsmyn
dighed var hidtil begrænset til visse lovhjemlede udgifter,
og selv disse maatte uden indenrigsministeriets approbation
ikke overskride et vist maksimum. Denne begrænsning
skulde nu bortfalde, dog saaledes at “ikke-lovhj emlede ud
gifter” ikke maatte overskride et i en for hvert amt affat
tet, af indenrigsministeriet approberet vedtægt fastsat maxi
mum, ligesom optagelse af laan og forbrug af aktiver kræ
vede ministeriets sanktion. (§ 11— 12). Amtsraadets regn
skabsvæsen blev omordnet, amtsforvalteren skulde ikke
længere være regnskabsfører, men en særlig saadan, der
stod under amtsraadet, skulde overtage regnskabsførelsen.
Den hidtil under indenrigsministeriet henlagte revision
skulde overtages af amtsrevisorer, hvis udsættelser skulde
decideres af amtsraadet (§§ 14— 16, 23).
Købstadskommunerne lovedes en friere stilling end ef
ter anordningen 24/10 1837, men den nærmere afgrænsning
af købstædernes selvstændighed skulde i det væsentlige ske
ved en for hver købstad affattet, af indenrigsministeriet
approberet vedtægt, om hvis indhold intet er angivet i loven
eller dens motiver. Ministeriet forbeholdtes dog approba
tion af .laan med en afviklingstid over 15 aar, samt af af
hændelse af kapital og fast ejendom. I alle andre tilfælde,
hvor approbationen for fremtiden blev nødvendig, skulde
den meddeles af amtsraadet (§ 21— 22).
Det principielt vigtigste ved denne lov var utvivlsomt
for Monrad oprettelsen af de fælles amtsraad. I motiverne
35) Betænkning blandt lovens forakter i indenrigsministeriets
arkiv.
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angives tillige som lovens formaal at skabe en tilstand, der
bedre end den hidtidige svarede til det i grundlovens § 96
udtalte princip. Dette er begrundelsen for amtsraadets over
tagelse af visse af amtmandens forretninger, der stemmer
med Monrads ovenfor omtalte krav om, at staten kun bør
føre et tilsyn. Den øvrige udvidelse af amtsraadenes myn
dighed, der navnlig vilde medføre, at disse indenfor visse
bestemte grænser fik finansiel selvstændighed, synes i hvert
fald for en væsentlig del bestemt af praktiske hensyn. Den
betød for indenrigsministeriets vedkommende en tiltrængt
aflastning, navnlig m. h. t. revisionsarbejde og approbation
af laan. Monrad fremhævede i landstinget,36) at det var
nødvendigt at decentralisere, hvis man ikke vilde have et
bestandigt stigende personale i ministeriet, og han proteste
rede derfor bestemt mod, at udvalget havde sat grænsen for
de laan, der skulde kunne optages uden ministeriets appro
bation, ved 10 aars afviklingstid.
Medens forslaget set fra statens synspunkt medførte en
vis decentralisation, betød det for det enkelte amt en cen
tralisation. Ikke alene gik fattigdirektioner og skoleraad op
i amtsraadet, men det var hovedsagelig dette i forhold til
de andre kommunale organer konservativt sammensatte
raads myndighed, der udvidedes, i nøje overensstemmelse
med den ovenfor nævnte landstingsbetænknings hævdelse
af, at de “større overordnede kredse” var bedst egnede til
at realisere “den sande kommunale frihed”. Sogneforstanderskabernes myndighed udvidedes saa godt som ikke. Ef
ter det samtidig i landstinget forelagte lovforslag om bi
vejenes istandsættelse og vedligeholdelse m. m., der ikke
naaede 2. behandling før samlingens slutning, skulde gan
ske vist bestyrelsen af sognevejarbejdet, der tidligere hørte
under politimesteren, lægges helt i sogneforstanderskabets
haand, medens politimesterens virksomhed for fremtiden
kun skulde være kontrollerende, men forslaget tillagde til
lige amtsraadet myndighed til at sætte sogneforstanderska
bets medvirkning ved vejarbejdet helt ud af kraft for et
vist tidsrum, hvis forstanderskabet gjorde sig skyldigt i
forsømmelighed.
36) 1359 ff.
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Hvilken selvstændighed købstæderne vilde faa, maatte
for en stor del komme til at afhænge af de linjer, man
fulgte ved affattelsen af købstadvedtægterne, men herom
var intet angivet i forslaget eller motiverne. Medens disse
sidste fremstillede nyordningen som opfyldelsen af et “bil
ligt krav” fra købstædernes side paa at faa en overordnet
kommunal autoritet, der var folkevalgt, lagde amtmændenes betænkninger over forslaget ikke skjul paa, at det for
købstædernes vedkommende betød en opgivelse af selv
stændighed, som imidlertid vilde kunne opvejes af de fi
nansielle fordele, loven medførte for byerne.
Staten forbeholdtes varetagelsen af “fremtidens inter
esser” for at bruge Monrads udtryk, derved at approbatio
nen af større laan og af afhændelse af fast ejendom skulde
meddeles af indenrigsministeriet, men dens medvirkning
ved kommunestyrelsen indskrænkedes iøvrigt til en tilsynsret, der fik udtryk navnlig i kontrollen med de aarligt ind
sendte regnskaber. Statens fiskale interesser søgtes sikret
ved fastsættelsen af det ovenfor nævnte maximum for de
“ikke-lovbestemte udgifter”, som amtsraadet skulde kunne
bevilge. Dette punkt lagde Monrad megen vægt paa — her
som oftere fremhævede han stærkt de fiskale hensyn — og
om det kom debatten i landstinget for en væsentlig del til
at dreje sig. Udvalget fandt nemlig ingen grund til at for
dre særlige garantier for økonomi hos amtsraadene, hvis
sammensætning i den henseende maatte være garanti nok,
men frygtede tværtimod, at de vilde vise for stor økonomi.
Udvalget foreslog derfor i stedet for maximumsbestemmelsen, at amtmanden skulde kunne gøre indsigelse, hvis ud
gifterne til skolefondet medførte ubeføjede krav paa stats
kassen, eller hvis amtsraadet nægtede en udgift, som det
var forpligtet til at afholde; hvis amtmandens indsigelse
ikke toges tilfølge, skulde sagen forelægges indenrigsmini
steriet til afgørelse. Monrad antydede,37) at denne ændring
vilde gøre loven uantagelig for ham; jo større frihed kom
munerne fik, desto mere betænkeligt var det at give dem
en absolut udskrivningsret, thi “naar staten kom og vilde
have penge, kunde det være, at kommunerne alt havde ta37) L. 1860/61, 1349.
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get dem”. Ved 3. behandling stillede han et ændringsfor
slag, der genindførte maximalbestemmelsen; dette blev
imidlertid forkastet, og udvalgets underændringsforslag,
der betød et kompromis, idet efter dette amtmanden skulde
kunne gøre indsigelse (med appel til indenrigsministeriet)
over for udgifter, der vilde medføre urimelige byrder for
skatteyderne, blev vedtaget.
I folketinget naaede forslaget ikke til 2. behandling in
den samlingen sluttede, og Monrad fik derfor ikke lejlighed
til at tage endelig stilling til forslaget i en af rigsdagen ved
tagen form. Det anførte viser imidlertid m. h. t. et væsent
ligt punkt, hvor Monrad saa grænsen for kommunernes
myndighed. Paa karakteristisk maade var han her baade i
overensstemmelse og uoverensstemmelse med Tscherning,
der ogsaa mente, at der burde sættes en grænse for kom
munernes skatteudskrivningsret, men som ønskede den
fastsat af den lovgivende magt, ikke af administrationen.38)
Monrad optræder saaledes som talsmand for en opfat
telse af det kommunale selvstyre, der maa karakteriseres
som ret konservativ. Han er, som det var at vente, tro mod
grundlovens § 96 i den forstand, at han ønsker, at kommu
nernes selvstændige bestyrelse af deres anliggender kun
skal indskrænkes af et tilsyn fra statens side, men til gen
gæld sætter han en ret snæver og fast grænse for de kom
munale anliggenders omraade. Naar han udvider grænsen,
er det for de overordnede lokale organers vedkommende,
og formentlig mere af praktiske hensyn end ud fra en forstaaelse af det lokale selvstyres betydning for folkelivets og
forfatningslivets udvikling; en saadan forstaaelse giver han
først sent udtryk for i anledning af centralisationen i Fran
krig, som forekommer ham vel vidtgaaende.39) Den kom
munale lovgivning, der fulgte efter hans første rigsdags
periode, var ham derfor ogsaa for radikal, og i sine sidste
leveaar beklagede han, at den i den grad havde slappet
statens tilsyn, at den havde “forberedt en republikansk
Opfattelse” .40)
38) F. 1860/61, 4554 f.
39) Politiske Breve nr. 9—13, 33.
40) Deltagelse, 248.

SLUTNING.
I det foregaaende er paavist nogle af de vigtigste træk
i Monrads politiske tankeverden: ideen om den konstitu
tionelle frihed som middel til at forsone de nationale mod
sætninger; hans dragning mod den stærke, centraliserede
stat, i konflikt med hans liberale tendenser især paa det
økonomiske omraade; hans krav om at folkerepræsentationen ikke maa være en klasse- eller en interesserepræ
sentation, et krav, hvis opfyldelse for ham ikke logisk for
udsætter almindelig valgret, men som dog under de givne
historiske forhold formodentlig er med til at fremkalde
hans fordring om at valgmyndigheden udstrækkes til hele
folket; fra 1849 hans utrættelige virksomhed for at sikre
og underbygge den fri forfatning og muliggøre en rolig ud
vikling af det konstitutionelle liv. Efter hjemkomsten fra
Ny Zeeland, da han den længste tid ikke direkte deltog i
politisk virksomhed, træder dette sidste motiv endnu skar
pere frem end før.1) Hans politiske forfatterskab i denne
periode, særlig de politiske breve, er eet forsøg paa at ret
lede den konstitutionelle udvikling. Krieger og kultusmini
ster Fischer gav han stadig raad i de store principielle
spørgsmaal, og 1877 udtalte han endog til Christian IX sin
frygt for at kongen skulde begaa grundlovsbrud. Da kon
gen bad ham ikke befatte sig med politik mundtligt eller
skriftligt, med mindre han vilde stille sig til rigsdagen,
maatte han svare, at han havde en hellig pligt til at udtale
sig om grundlovens forstaaelse, selv om han derved skulde
udsætte sig for at miste sit embede og kongens naade. No
get lignende skrev han omtrent samtidig til Krieger:
i) Se P. Vedel i Tilskueren 1904—05.
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“Aabent at udtale mig om hvorledes jeg forstaar Grund
loven, det staar for mig som en mig af min Fortid paalagt
hellig Forpligtelse. Jeg vilde komme til at staa for mig selv
som foragtelig, hvis jeg af nogetsomhelst Hensyn undlod at
opfylde den” .2) Hans sidste virksomhed som aktiv politiker
var et af den samme pligtfølelse haaret forsøg paa at mæg
le i den forfatningskamp, som han ansaa for en ulykke.
Det blev kun en skuffelse. Da han 1886 havde nedlagt sit
mandat, skrev han til et af sine børn: “Jeg tilstaar, at det
smerter mig, at Friheden er knust og afløst af Absolutis
men, og at det formelig er mig væmmeligt at høre dem
raabe: Leve Grundloven, idet de trampe paa den.”3)
Der er fældet mange forskellige og mange haarde dom
me over Monrads politiske virksomhed, og vigtige sider af
denne er endnu ikke saa klart belyst, at det er muligt at
vurdere hans indsats med sikkerhed. Hvis den foregaaende
undersøgelse paa et enkelt omraade har bidraget til at ska
be et fastere og rigtigere udgangspunkt for bedømmelsen
af hans gerning, er dens vigtigste formaal naaet.

2) Monrad til Krieger 30/10 1877.
3) Monrad til fru Ada Frederiksen 17/8 1886; afskrift blandt Mon
rads papirer.
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