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pressens Tilstand og Skjoebne har en saa af-
gjorcnde Indflydelse paa ethvert Folks Udvikling,
at det er naturligt, al vi ikke kunne undlade at

omtale den her. Det hensvundne Aar er i denne

Henseende saa meget mere meerkcligt, som det har
bragt os en ny Pressefriheds -Placat, der inde-

holder en ny Jndffrernkning, endfljsndt begge
Stænderforsamlinger (Destifternes med en meget
stor Pluralitet, Jyllands versten med Eenstem-
mighed) i deres Betoenkninger havde erklcrret, at

de þÿ ��t�ikunde ansee det onffeligt, at der for Tiden

gaves stjoerpede Straffebestemmelser." Det er vel

sandt, ar Placatens 1 er affattet i andre Ud-

tryk end den tilsvarende i del Ståenderne fore-
lagte Udkast, og at Forandringen af den livsva-

rige Censur for alle Trykkefrihedsovertroedelser til

en temporair Skrivefrihedsberovclse for mindre

Forseelser, som ved Placaten er indfort, maa an-

sces som el Gode, at altsaa selv denne Placat i

sin nuveerende Skikkelse er et Beviis paa hvilken
Betydning Stcrnderinstitutionen har for Folkets
»Frihed þÿ �men ikke destomindre maa det hoiligen
beklages, at de stjoerpede Straffebestemmelser, som
Provindstalsteenderne fraraadede, cre blevne givne,
og at der er sal Straf for culpose Presseforseelscr.
Det er nemlig ikke at betvivle, at den Straf,
som er sat for Mangel paa pligtskyldig Dpmerrk-

somhed, maa gjore Skribenterne end mere oeng-

stelige, og vil voere en ny Hindring for frimodige
Bltringcr, eller vil kunne ramme den, som maa-

flee varmest foler for den Pligt, han er sit Foe-
drelanv skyldig. Thi vistnok er del Pligt end-

ogsaa at undgaae Skinnet af paa en usommclig
og utilbørlig Maade at omtale Regieringen og
dens Foranstaltninger, men det er langtfra en

mindre Pligt at angribe Uret, Logn, Fordom og

Misbrug med sin Sjels hele Kraft og Barme.

Det er en Pligt, som Loven vel ikke indstjcrrper,

men som derfor ikke er mindre hellig, og af hvis
trolige Dpfyldelse Staten og Borgersamfundet
hoster den storste Gavn. Folelsen af denne

Pligt maa sverkkes, og den vil kun sjeldnere udo-

ves, naar dens Efterlevelse bliver gjort alt for
farefuld; og sandeligen derunder lider Staten

mere end om el uoverlagt eller ilde valgt Udtryk
gik upaaagtet og ustraffet hen. Men hiint vil

vcere Tilfoeldct, naar ikke det, hvad en Mand

har ternkt, og som ingen Domstol fortroster sig
kil at benægte efter den Forklaring, fem han
giver over sine Lrds Mening, men derimod det,

som han synes at have toenkt, stal kunne gjore

ham styldig til Straf.
Placatens stjeerpcde Straffebestemmelse har

imidlertid fundet Forsvarere, selv blandt dem, der

erkjcnde en fri Presses Nytte og Viglighed; men

naar man seer hen til Maaden hvorpaa dette

Forsvar er fort, at den Frygt, der yttres for at

Skribenterne stulde blive altfor oengstelige, þÿ ��s�y�n�e�s
om ikke ganst'e, saa dog for en betydelig Deel
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«t maatte bortfalde, naar der sees hen til de

noermere Bestemmelser, som Placaten indeholder,

og som ikke fandtes i det oprindelige Udkast,,, og

þÿ ��a�tkun servile og afhcrngige Domstole kunde de«

nytte denne Placat til vaesentligcn at indstroenke

Friheden,"') saa forekommer del os, at selv de,

der saaledes forsvare den omtalte Bestemmelse i

Placaten, snarere maae ansee den som det mindre

Onde end som el Gode. Del er heller ikke

muligt, at de kunne voere blinde for, at Pressen
allerede var betynget med saa mange Baand og

underkastet saamange Jndstrankninger, at ethvert

nyt Baand og enhver ny Jndstrcrnkning maa

true med aldeles at tilinlcrgjore den ubetydelige

Yttring af et frit Liv, som Pressen under disse

Omstændigheder allerede i lcengcre Tid ikkuns har

viist hos os. Heller ikke kunne de oversee, at hvor

stort et Gode uafhcrngige og selvstcendige Dom-

stole end ere, og hvor lykkeligt del end er for

Danmark, at de Mand, som beklade Domstolen,

fortjene at agtes og hadres fer deres Uafhan-

gighed og Relstndighed, saa er del dog ikke i

Individualiteter men i Institutioner, ikke i Dom-

mernes Personlighed men i Lovems storst mulige

Fuldkommenhed, at en sikker Retstilstand finder

sin hoieste Garanti. Menneskene ere svage , og

netop derfor maa Loven vare stark, og det ikke

blot i Forhold til dem, paa hvem den stal an-

vendes, men ogsaa i Forhold til dem, som stulle
anvende den.

Hvad der imidlertid havde varet vigtigt at

undersoge, naar man vilde fore et Forsvar for

en ny stjarpet Straffebestemmelse, var: om Pres-
sens Tilstand gjorde en saadan nodvendig. Men

denne Undersogelse er intetsteds bleven fort, og

man er i det Hoieste bleven staaende ved nogle

almindelige til Mundheld blevne Formler om

þÿ ��b�i�t�t�e�rTone," þÿ ��t�i�r�r�e�n�d�eSprog" o. s. v. Men

den, som med el uhildet Die, og uden at vare

befangt med en sygelig Frygt for en fri Presses

) Dansk Folkeblad. Aargang 3 M 41.

Virksomhed, betragter dens Tilstand hos os, vil

neppe komme til andet Resultat, end at den Fri-
hed, som Pressen i de senere Aar er bleven sig
bevidst, har gavnet langt mere end den har fladet.
Der er neppe nogen Forbedring i de senere Aar

indfort, som den saakaldte Oppositionspresse ikke

har tilraadet, paaflyndet, understellet, eller til hvis

rigtigere Opfattelse den ikke har bidraget; og der

er ikke saa Forandringer stele, om hvis Hensigts-
massighed nu Ingen tvivler, og hvortil den saa-
kaldte Oppositionspresse unagteligen har givet det

forste Fremstod, ikke uden ogsaa herfor i Begyn-
delsen at paadrage sig et Analhcm, og Beflyld-

ningen for at drive Nyhedssygen over alle Eranti-

ser. Ingen kan eller vil derimod nagle, at Pres-

sen kan have begaaet endeel Misgreb, nu og da kan

have betjent sig af et Sprog, som hverken for-
tjener Billigelse eller Efterligning, nu og >da kan

have feilel, men en fri Presse, som aldrig gjorde

Skade, er ligesaalidt mulig som et frit Vasen,
der altid kun giorde Gavn, eller som en over

alle Misbrug havet Brug af en Ting. Man

opsummere den hele Sum af Virksomhed , og

forst da er man beretliget til at falde en Dom,
hvorvidt Pressen har varet gavnlig etter fladelig;
forst da vil man kunne sige, om del er raadeligt
at underkue og qvale den, eller om man ikke langt

snarere burde lade sig noie med de vistnok ikke lempe-

lige Straffe og de vistnok ikke saa Jndflrank-
ninger, der allerede varnede om dens Misdrug og

forhindrede dens all for frie B-vagelse. At Peer

beklager sig idag og Poul imorgen, naar Pressen
ikke uforsient har angrebet ham, det stal dog vel

ikke bryde Staven over dens Virksomhed, og at

begge raabe paa, al det er Regjeringen, som er

bleven angrebet, fordi de sinde det bcgvemt at be-

tragtes som Del- af Statsmagten, fljondl de kun

ere Statens Tjenere, stal dog vel ikke bevise, at

Pressen undergraver Kjoerlighed til Regjeringen,

eller lader del mangle paa den styldige AZrefrygt

for Statens Overhoved.
Man har vistnok gjort Pressen svare Bebrei-
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belfer; men har man gjort sig ben Uleiligheb at

undersøge, om be ere fortjente eller iffe # Have
be, ber beskylde Oppositionspressen for Overfla-

diskhed og Overilelse, selv vogtet sig for en over-

fladifl og overilet Dom, naar Talen var om

Pressens Frembringelser? Har man ikke for et

windre sonort Udtryk oste forglemt en heel Arti-

kels Indhold, eller for et enkelt Udtryk, som Skri-

benten kan have havt Uret i at bruge, forglemt
al den Ret, som han ellers har havt. Der har
været eet Tiisælde, at en Skribent har tilladt sig
en Fremstillingsmaade. med Hensyn til religiøse
Betragtninger, saa at Domstolen bar fundet sig

foranlediget til at give ham en Advarsel, og strax
har man raabt paa, endogsaa forend hans Straf-
skyld var beviist, at Religion og Moral þÿ ��p�a�a
ben meest anstødelige Maade" trædes under Fod-
der af Oppositionspressen. Det er idetmindste
ben Maade, hvorpaa Oppositionspressens lydeligste
Antagonist i þÿ ��A�l�l�g�e�m�e�i�n�eZeitung" er gaaet frem,
men ogsaa Publieum har ofte gjort sig skyldig i

lignende Uretfærdighed. Imidlertid nægter selv den

ivrigste Forsvarer af det Bestaaende, og den af
sin rettroende Politik sig meest tilgodegjorende Un-

bersaat bog v.l ikke, at det bekj.ndte Brev i þÿ ��A�l�l�-
gemeine Ieitung," der i det Hele skal indeholde en

Monster-Anfluelse af Landets Forfatning, hist og

her i sine Udfald mod Oppositionen er gaaet no-

get for vidt og har overtraadt den strenge Sand-

heds Grændser; men her stal þÿ ��d�e�ngode Hensigt,"
þÿ ��d�e�nrigtige Anstuelse i bet Hele" dække þÿ ��S�m�a�a�-
seilene," her stal þÿ ��I�v�e�rfor den gode Sag" og

þÿ ��e�nnaturlig Fortrydelse over det Slette og Falste
hos Modpartiet" kaste Forglemmelsens Slor over

enhver Overdrivelse. Naar Talen derimod er om

dem, som man anseer for sine Modstandere, saa
maaler man med en ganste anden Alen; saa er

bet et Gran Feiltagelse, Uforsigtighed eller Over-

ilelse, som gjor Udflaget; saa er Fortrydelsen una-

turlig, og Barmen, hvormed Forfatteren yttrer sig,
en brændende Ild, som man maa søge at flukke,
for at Staten ikke stal gaae op i Luer. Man
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har ikke unbseet sig for at paastaae, at Opposi-
tionsstriveriet hos os, som overalt, drives som en

indbringende Næringsvei, og denne Bebrejdelse,

ber ikke sjeldent er gjentagen i Smug, er ogsaa
bleven lydt udtalt i det famøse Ausburger-Brev.
Men hvem er ben Skribent hos os, der har be-

riget sig, eller vil kunne berige sig ved Opposi-
tionspressen; og hvor er bet ikke langt mere ind-

bringende at flrive for end imod Regjeringen?

Bi troe i bet Hele ikke at ben danske Journalistik
kaster meget af sig, men det veed vi, at gaaer bet

her forn overalt , da er det dem, der strive for
at forsvare bet Bestaaende, ber lønnes med Guld

og udvortes 2Erestegn, medens de, der strive mod

det Bestaaende, maastee kunne feile, men idet-

mindste ikke feile af Vindesyge, eller høste verds-

lige Fordele deraf. Bi kjende Personer i Ud-

landet, der ti Gange have stiftet Meninger som
Roller, der idag Skuespilentrepreneurer, imorgen
have ageret paa et politist Theater, hvis Pen har
været tilfals for Enhver, som vilde betale den, og

der have forsvaret alt Bestaaende, ligeindtil Don

Miguel og Exhertugen af Brunsvig, bet er dem,

der have beriget sig ved Avisstriveri , bet er disse

þÿ ��l�o�i�a�l�eSkribenter," som man lønner snart paa

een, snart paa en anden Maade; men vi kjende

ingen Mand, der er bleven riig ved at hæve sin
Stemme mod Magthaverne.

Dog vi . ville ikke længere opholde os ved et

Skriveri, der ikke engang fortjente at gjøre Op-
sigt. hvis bet ikke kunde antages for Udtrykket af
Anskuelser og Tendentser, bet hemmeligen stræbe
efter at forskaffe sig Indpas og Gyldighed. Vi

have kun villet gjøre opmærksom paa, at den Deel

af Pressen, som man oste anseer for den meest
uskadelige eller endog for den gavnligste, ikke siel-
dent er den, der gjor sig stridig i den aabenba-

reste Usandhed, den frækkeste Overdrivelse og de

hadefuldeste Insinuationer, og vi have ikke kunnet

lade den værste Misbrug af Pressen i det

forløbne Aar være uomtalt. For denne Art af
Misbrug har Loven rigtignok ingen Straf, men
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Nationen, der kan srikjende en Forfatter, som Lo-

ven fordommer, kan ogsaa fcrlde en Skribent, som
gaaer ramfri for Loven.

Det har ikke manglet paa Trykkefriheds -Pro-
cesser i det sorlobne Aar, og de paadomte Sa-

gers Udfald synes at have beviist, at den oeldre

Lovgivning var tilstraekkelig til at faae de For-
saltere domfcrldte, som den Pressens Virksomhed
contrcllerende Autoritet henviste til Domstolene
for Trykkefrihedsforseelser. At den offentlige Me-

ning ikke kunde sanctivnere alle disse Domme,

dertil maa Grunden vel nerrmest soges i den

Omstcrndighed, at det domfcrldte Skrift ikke altid

var kommet til PublicumS Kundskab. Delle var

navnligen Tilfcrldet med det Skrift, hvorfor den

asdode Hage blev domt, og det behovedcs sande-

ligen ikke at vcrre vederfaret en saa agtet og for

sin Sindighed og sil Maadehold saa erk,endl For-
satter som den Asdode var, for at bringe en ikke

ringe Deel af Publicum til at tvivle, vel ikke cm

Dommens formelle Relfcrrdighed, men om For-
faltercns virkelige Brodc. Del er derfor , som
det ogsaa andetsteds er blevet bemerrket, upaa-

tvivleligen ikte i Negjeringens Interesse, at del

ved Domstolene forfulgte Skrifts Beflaglcrggelse
derover Publicum Leilighcd til selv at bedomme

Forfatterens Brode, hvor ikke Statens Sikkerhed
kunde gjore Skriftets Undertrykkelse til en absolut
Nodvendighed eller idetmindste hoist tilraadeligt.

Men der har fundet en anden Art af Be-

slaglcrggelse Sted, der ikke blot er utilraadelig
men ligefrem synes ulovmedholdelig. Det er be-

kjendt hvilken Udstroekning man allerede lcrnge har

givet Forbudet i Placaten af 2den Octbr. IS 10,
at de ikke privilegerede Blade ei maae optage po-

litiske skyheder eller Efterretninger, og at man

herunder har troet at kunne subsummcre Alt, hvad

der angaaer den udvortes og indvortes Statsbe-

styrelse i fremmede Stater. Dette er allerede en

vcesentlig Jndstrcrnkning i den lovhjemlede Trykkefri-
hed, da det bliver aldeles vilkaarligl hvad og hvorme-

gel af det, der horer til Historiens og Statistikens

Gebeet, der saaledes kan unddrages Offenligheden.
Men i den senere Tid har man endogsaa begyndt
paa at udvide delle Forbud til indenlandske Til-

dragelser og Anliggender, og Eancelliet har troet

at kunne undertrykke Meddelelser, som man an-

saae enten for ubelejlige eller ubetimelige, medens

man var enig om, al der slet ikke kunde voere

Tale om deres Strafbarhed.
En saadan Fremgangsmaade er ligefrem <Lcn-

sur, der efter Loven ikke stal sinde Sled hos os

for Andre end for domfcrldte Forfattere, og for

politifle Blade. Alle de forfljellige tidligere Ean-

celli- Skrivelser, der haves trykte og angaae For-
tolkningen as Placaten af 2den Octbr. 18 11), vise
ogsaa paa det Tydeligste, at Forbudet i Placaten
kun vedkommer udenlandske Nyheder og Efter-
retninger, hvad ogsaa Placatens Oprindelse paa

det Bestemteste gvdtgior. Rescriptct af 10de April
1836 , der indstjoerper denne Placats Efterlevelse,
viser ligeledes i sin Indledning, at Lovgiveren
ikkun har tcenkl paa Udlandet ved Forbudet imod

politiste Efterretningers Meddelelse i uprivilege-
rede Blade. Forordningen af 27de September
1799 har i 6 fastsat en endogsaa meget bety-

delig Straf for den, der i trykte Skrifter udbce-

der lognagtige Beretninger om nogen vigtig
Deel af Statens Tilstand eller om Regjerin-

gens Beslutninger og Foranstaltninger. Lo-

vens Straf truer allsaa enhver Forfatter, der

sarer med Usandhed med Hensyn til Landels egne

Anliggender; og der synes derfor ikke al vcrre den

mindste Grund eller Anledning til at undertrykke

Noget, der vedkommer Landets indre Tilstand ved

at give Placaten af 2den Octbr. 1810 en Ud-

vidclse, hvorpaa der ved dens Affattelse aldrig
er blevet tcrnkt , og der vilde kunne gjore

den Undersaatlerne ved Forordningen af 27de

Seplbr. 1799 7 hjemlede Frihed til en reen

Illusion.
Det er Domstolene, og Domstolene alene,

der i sidste Jnstants raade over et Skrifts Un-

dertrykkelse , og for hvilke en Forsalter staacc
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til Ansvar for Alt, hvad han har sagt og frem-
fort. Dette udgjor vor Trykkefriheds Voesenhcd,
og cndfljondl Pressens Frihed ved Placaten af
13de May 1814, der, for at bruge et Udtryk af
Benjamin «Lc>njranl, har traversteret Meningen
af et Depot, er indskrumpet saaledes, at den knap
er at fljelne fra Censur, saa bestod dog en lov-

beskyttet Presse, saaloenge der var Domstolene, der

i ethvert Tilfoelde, der ikke angik udenlandske po-

litiske Nyheder og Efterretninger, afgjorde For-
farterens Skjoebne. Men Pressefriheden forsvinder
aldeles, naar en administrativ Myndighed vilkaar-

ligen kan afgjore, hvad der maa trykkes og komme

ud blandt Publicum, og dette er Tilfoeldet, saa-
sremt Eancclliet egenraadigen, og uden at Recurs

til Domstolene staaer de Vedkommende aaben, kan

afgjore, hvad der stal forstaaes under politiste
Nyheder og Efterretninger, og paa denne Maade

kan supprimere Alt hvad der angaaer saavel den

indvortes som den udvortes Statsstyrelse baade i

Udlandet og her hjemme.

Det er vistnok at vente og haabe, at denne

Sag vil komme paa Bane i den noeste Sloenderfor-
samling, thi den sidste Rest af een af Borgersam-
sundets vigtigste Rettigheder þÿ �Skrivefrihedcnþÿ �

bliver undergravet ved denne Frcmgangmaade , og
den sidste Skygge af Pressefrihed er forsvunden,
naar den ved en hyppigere Brug mere og mere

rodfeestec sig. Al Selskabet for Trvkkefrihedens
rette Brug i denne Anledning ikke har gjort noget
Skridt er mindre paafaldcnde, nu da det har viist
sig, al endeel af Selstabcts Stiftere ikke, saaledes
som det af den store Zleerhed i Selskabet dog vel

har vocret troet, have havt til Hensigt, al danne

el Sammenhold imellem Statens Borgere, der

indsce Vigtigheden af Pressens Frihed, for ved

alle mulige lovlige Midler at soge denne bevaret

ligesaavel som for ved en rigtig Afbenyttelse af
Pressens Frihed at virke paa den offentlige Me-
ning. Disse Moend mene, at Selskabet altid bor

ansee Trykkefrihedens facliste Tilstand for hvad
Franskmanden kalder uu fait accompli, og hver-

ken kan eller bor gjore Noget for paa en mere

direct Maade at indvirke paa denne. Selv staae
hine Moend eller idelmindste de meest fremragende
iblandt dem i en saa stor Anseelse hos deres Med-

borgere, at mange af Selskabets Medlemmer, der dog

langt fra kunne voere enige med dem i denne Punct,
af Frygt for al de fluide flille sig fra dette, naar

der blev gjort et Skridt, som de ikke ansee over-

ecnsstemmcnde med Selflabels Formaal, have op-

givet deres egen Anfluelse om Selflabet, eller have
idelmindste anseet det for rigtigst, ikke at frem-
tvinge Skridt, der kunde have el Schisma i Sel-

flabet til Folge.
Detre har i det forlobne Aar, der for en stor

Deel optoges med Forhandlinger om en forandret
Organisation af den lovgivende Magt, hovcdsage-
ligen fremkaldt ved hine Stifteres Frrgt for at

Selflabet med sin nuvoercnde Organisation fluide
fatte en Bestutning, der ikke var i Overeensstem-
melse med deres Anfluelse om dets Formaal, fort-
sat sin Virksomhed, deels ved at besorge Udgivcl-
sen af nyttige Folkeflcifter, deels igjennem sit Uge-
blad. En saadan Virksomhed er vistnok gavnlig,
og vilde voere det i en endnu hoiere Grad, naar

Ugebladet altid kunde levere velflrevne Artikler om

almeeninleressante Gjenstande, hvorpaa der ister-
deleshed i Aar.ts fsrste Halvdeel rigtignok var en

paafaldende Mangel; men del er dog neppe den

eneste eller den storste Nytte, som cl saadanl Sel-

flab kunde stifte. Dog vi leve paa en Tid, hvor

Forsigtighed er en Eardinaldyd, og maaflee af
Mange menes ikke at kunne drives for vidt, og

hvor Klogflab sones Mange at byde, ikke at soge
at bringe noget Stort i Stand, naar man idet-

mindste vil voere vis paa at opnaae noget
Smaat. Lmendfljondt vi ikke kunne dele denne

Anfluelse, ville vi dog ikke gaae i Rette med

dem, som ncere den; men det troe vi at burde

tilfoie, at hvor godt det end kan voere at have
forenet henved 5000 Mennesker, for iblandt dem

at udbrede Lyst og Leilighed til Loesning, hvad
der i Soerdelcshed vilde voere godt, naar den
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Læsning, der blev budt, ogsaa bestandig var god,
saa er det dog neppe det eneste Resultat, som man

burde have ventet af et Selflab for Trpkkefri-
hedens rette Drug. Man burde have ventet,
al det vilde have blevet et Værn for Trvkkefrihe-
den selv, ved at have ffabt en moralsk Magt, hvis
Stemme i alle Trykkefriheds -Anliggender paa en

lovlig Maade kunde gjore sig gjeldende. Dette

vilde vistnok have havt den storste Jndflvdelse, ikke

blot paa al modarbejde Pressens Misbrug, men

ogsaa paa at rette Anskuelserne om disse, og paa

at forhindre Forholdsregler, der kunde blive tagne
mod Pressen efter en eensidig Anskuelse om dens

Tilstand. Nu er del kun enkelte Mænd, ofte de

. Forfattere selv, der troe sig forurettede, eller Skri-

benter, hvis personlige Interesse synes at staae i

Forbindelse med en Regjerings-Foranstaltning, der

hæve deres Slemme i Pressens Anliggender.
Saadanne isolerede og tilsyneladende interesserede
Slemmer kunne ikke have den Vægt, som en Rost
vilde have, der udgik i 5000 Medborgeres Navn,
og der for Tronen forebragte de Lusker og Be-

sværinger, som en saa stor Deel af Pressefrihedens
Venner neere.

Saameget er imidlertid vist, at saalænge Sel-

skabet for Trykkefrihedens rette Brug indskrænker
sin Virksomhed inden for de Groendser , som en-

deel af dets Stiftere ville afpæle for det, er

der mcer end almindelig Opfordring for det til

i denne Retning at soge at udrette noget Fuld-
kommenl, der nogenlunde kan svare til den store
Masse af Kræfter, der er sal i Bcvoegelse for delte

Selskabs Skyld, og til de Forventninger, der bleve

neerede ved dels Stiftelse. Selskabet har i denne

Retning et stjont Forbillede i tim socioty for

tlic stistnsiii of uscfiill liiiowledg'C. Man

sige ikke, at hiint Selskabs Excmpcl netop er et

Beviis paa, at flige Selskaber fremfor Alt bor

vogte sig for at saae en politisk Eharacleer eller

at gjore Noget, der kunde give det en saadan,
thi som bekjendt er det i Statulerne for hiint Sel-

flab fastsat, at Alt, hvad der horer til Politikens
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Gebeet, ligger uden for dets Virksomhed. Men

Forholdene hos os og i England ere heel forffjel-

lige. Der behovedes intet Værn for Trykkefrihe-
den, som længe alt har vocrel enhver Engloenders
ufcavristelige Eiendom, og der syntes den politifle
Virksombed ncrsten al absorbere alle Folkets Kræf-
þÿ �hos os, hvor Almeenaanden er krafteslos,

hvor den Enkelte ikke vced, hvor langt hans Ret-

ligheder gaae, og er oengstelig. naar han flal gjore

Brug af sin Ret, hvor Folket savner Forenings-
puncler, og politifl taget endnu er i sin Barn-

dom, her var der Trang til en Forening, besje-

let af en politifl Aand, for at bevare og frede om

Borgernes vigtigste Eiendom, idet Foreningens egen

litterat'« Virksomhed viste Nytten af Trykkefrihe-
dens rette Brug.

Dette Selflabs Historie er iovrigt i en vis

Henseende et tro Billede af det politifle Liv hos
os. Det synes undertiden krafligen al ville lue

op, men sygner snart igjen, omtrent som Hvpo-
chondristen, der efter den mindste Bevergelse troer

al have udtomt sin hele Kraft, og at ver« gaaet

for meget. Her troer man strax at virre gaaet

for vidt, og af lutter Angst for at gjore det,

staaer man ikke sjeldenl ganfle stille. Den ossent-
lige Mening, der hos os behover saa stærke In-
citamenter for at verkkes, udtaler sig saaledes kraf-

tigen el Dieblik; men i del mrste Nu forstummer
den atter, forferrdet over den uvante Kcaftyt-

tring. Saaledes gik det ogsaa ved Hages Dom-

feeldelse og ved denne AZdlinzs kun alt for tidlige j

Død. Man var næsten bange for at have viist
ham for megen Deeltagelse, og hvad havde man

gjort andet end sagt , at det var Skade at en

saadan Mand fluide være sin Skrivesrihed berø-

vet for Livstid, maaflce blot for et Par mindre vel

overlagte Udtryks Skyld. Man var bange for at

have viist for megen Sorg ved hans Grav, fordi
man havde beklaget Danmark, der i ham havde

mistet een af sine ædleste Sonner, og der har saa
Lidt at miste. Dette Maadehold er vistnok en

naturlig Følge af adskillige gode Egenflaber hos
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Folket, men Frygten for at stode, som er saa al-

mindelig, Mangel paa Selvfolelse og Egoisme,
der fætter sin egen uforstyrrede Livsnydelse over

Alt, og derfor foruroliges ved Bestræbelsen ester
en forbedret Tilstand, gjor del til det Altover-

veiende, saa at enhver Livsytlring, der vidner om

at man vil Noget med sin Sjels hele Fylde, strax
bliver fordomt eller fvrtrydt.

Det er derfor ikke al undres over, at vi ikke ret fole
Sympalhi med Noget, eller idetmindste ikke ret længe

> holde fast ved den, ligesom ogsaa al det snart er glemt,
hvad der oprorle vor Folelse, naar ikke Egoismen

! paaminder os derom. Dette viser sig baade med

Hensyn til verdensbegivenhederne i det Hele og

Tildragelserne i Udlandet, og med Hensyn til vore

egne Anliggender og Hændelserne hos os. Det
er vistnok sandt, al de Baand, der hos os be-

tynge den politiske Presse, og vore privilegerede
\ politiske Blades Maadelighed bidrager deres til

denne politiske Slovhed, men Hovedgrunden maa

soges i Folkets Tharacteer, i dets Mangel paa
! Folelse for andre Folkeflags Nationalitet, fordi

del saa sjeldent foler sig selv som Nation, og i

dets Uvanthed til ret kraftigen at anstrenge sig for
; nogen Ting, der gjor del ubegribeligt for det,

hvorledes en anden Nation ikke hellere taaler All

i; end at forstyrres i sin Ro. Saaledcs horer man

et Oieblik en eller anden Tildragelse, der maa

I sætte alle dem, der sole for Ret og Frihed i Eu-
i ropa, i Bevægelse, omtales med Barme, og som

om dens Betydning lilfulde blev indseel; men

I hvor snart er denne Folelse ikke flovet, hvor snart
vaagner ikke den gamle Betænkelighed: om det

I ikke er rigtigere at finde sig i hvad der er jkeet,
I end at soge at faae del forandret; om der dog
I ikke har været Anledning til al gjore det, over

I hvilkel hele Verden forbavses; om det kan nytte
! noget, at Enkelte opoffre sig for det Heles Vel;

om det virkelig er saa flemt som man troer,
o. s. v. , o. s. v. ? Selv i vor Begejstring for Lan-
dels store Mænd frygte vi al gaae fer vidt, og
at overflride det Maadeholds Erændser, der flover
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enhver kraftig Anstrengelse. Saaledes vakte Ideen
om at hædre vor store Landsmand Thorvaldsen
med et National -Monument oieblikkeligen en al-

mindelig Medfolelse, men hvor snart var den ikke

henveiret; vg hvor Mange frygtede ikke strax for
at man dog giorde þÿ ��f�o�rMeget" af Konstneren?
Vel kan Maaden, hvorpaa delte Foretagende er

blevel ledet, have bidraget Noget til at svække
Interessen for det, og den saa oste skuffede Forvent-
ning al see vor beromte Landsmand i vor Midte har
vel ogsaa fladet denne Sags Udforelse ; men Hoved-
grunden til al denne Jdee enten forst seent eller

aldrig vil blive realiseret, ligger i Mangel paa

virkelig Sympalhi med den, og deri at vi ikke

ret længe levende kunne holde fast ved Noget.
Den Foremngsaand , der saa mægtigen bi-

drager til Nationernes Styrke, og hvem de storste
Foretagender flyide deres Tilblivelse, er ogsaa endnu

kun svag hos os, og har i det sorlobne Aar ikke viist
synderlige Livstegn. Det er imidlertid at haabe
og at vente, at denne vil finde en Slotte i det

friere Eommunalliv, hvortil Spiren unægteligcn
ligger i den nye Lovgivning, og som ogsaa fra
denne Side maa ansees for hoist vigtig. En Und-

tagelse fra det Sædvanlige gjor Asylsagen. In-
teressen for disse velgjorcnde Stiftelser har ikke

blot vedligeholdt sig, men er synligen stegen, og
dette er vistnok hoist glædeligt, thi Bestræbelsen
gaaer ikke ud paa mindre end paa at bevare en

stor Deel af den kommende Slægt for den For-
vildelse og Demoralisation, der nu angrer i Na-
tionens Skjod, ved at bevare Bornene i deres

tidlige Alder fra alle de Indtryk, der forgifte
Sjclen, og ved al holde dem fjernede fra del flette
Exempel, der leder og lokker til Efterligning.
Denne Bestræbelse onfle vi alt muligt Held, lige-
som enhver Bestræbelse, der gaaer ud paa at for-
bedre de nedre Klassers Vilkaar cg Velværen,
men for at sikkre denne, er del nodvcndigt, ikke
blot al de mange unaturlige Hindringer for Virk-

somheden, der endnu staae en fri Industries Udvikling
hos os iveien, ryddcs bort, men ogsaa at Folket
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(ærer at anstrenge sig og at holde sammen,
thi uden Anstrengelse lokkes Intet i Livet, og
uden Sammenhold vil den Enkeltes Kroester kun

sormaae Lidet.

Om Spiilel)u senes Lukning i Paris.
(Udtog af et Brev.)

isJu veed hvor ofte man her i Paris
har Anledning til at onfle, at man paa eengang
kunde vcere flerestedsnærværcnde. Jeg lilstaaer, at

jeg aldrig har onflet delte mere end sidste Nyt-
aarsaflen, ikke for paa engang at kunne være i

Operaen, tlicatre francais, Vaudevillen og i
tlicatre italicn eller for ikke at forsomme j\I,is-

oard og dog at være tilstæde i den lille Kreds

as Venner, som samledes i cadran blcu for at

hilse det nye Aars forste Time; men for paa een-

gang at kunne være hos Frascati og i JiS 113.
Det Umulige er stect þÿ �Du vil erindre, at

Fremeau endnu i 1836 kaldte Spillehusenes Luk-

ning line inipossiliililc ralionclle. Nylaars-
nat, med Slaget 12, horte Kuglen op at hvirvle
sin stjæbnesvangre Gallopade i Rouletten, Kortene

paa trente og quarante-SBcrbene standsede midt

i de frylelige Langture, Tækningerne laae ubevæ-

gelige, og Ingen læste mere Liv eller Dod af
deres stirrende Dine. Alle de Lidenskaber, der

endnu for faa Dicblikke i en evig Vexel havde
afspeilet sig paa disse farveffiftende, den indre

Sjelekamp, Lykke og Ulykke, Haab og Frygt for-
raadende Ansigter, stode nu som fastnaglede, stiv-
frosne, uforanderlige i de maallose Træk. Jeg

har ofte tænkt paa, hvorledes det vilde see ud i
en Balsal, naar midt i den vildeste Vals et
Spogelse pludselig treen ind, og Musikken forstum-
mede, og alle Lysene gik ud paa et eneste nær,
hvis matte Flamme kun var tilstrækkelig for at
belyse den almindelige Forfærdelse. Nu har jeg
siet, hvorledes det der vilde see ud. Som i
JVs 113, da la jjardc imiiiicipale Nytaarsnat
med Slaget 12 treen ind, og Spillet for bestan-
dig ophorte. þÿ �þÿ �þÿ �.

Du skulde have hort Bebrejdelserne , Raseriet,
Forbandelserne over at Regjeringen har berovet
den Fattige selv Haabot, at der ingen Dag er

imorgen, da Lykken maa komme. Du stulde
have seet de Blik, som den fra sin þÿ ��L�y�k�k�.�s�"Be-
gravelse sig hjemsnigende Sorgessare til Afsted ka-
stede paa Alt, hvad der her omgav den, som om
den stildles fra sil Livs bedste Held. Jeg onffer
Dig at oplev« et saadant Skuespil, naar den Dag
kommer, da Tallotteriet sidste Gang trækkes
hos os, og naar den hele Skare as halvvanvit-
tige Bedragne for sidste Gang stirrer paa det be-
malede Bræt, hvis græsselige Logne dog ikke have
kunnet lære dem den Sandhed, at de kjobe en falst
Anviisning paa Lykken, at de kortspille Flid,
Tarvelighed, Orden, Sindsro, Dyd og ZErligked
med deres Penge.

Den Dag maa og »il komme þÿ �man
har i Paris anseet det umuligt at ophæve Lotte-
riet og at lukke Spillehusene. Begge Dele ere
nu stele ; og Folkels Deputerede og Regjeringen
have gjort sig velfortjente af Nutid og Fremtid
ved at gjore Ende paa et Uvæsen, der indbragte
Statskassen nogle Blodpenge, som Folket betalte
med Lpoffrelse og Ddelæggelse af sine bedste Kræs-
ter. Det kan nu ikke længer ansees umuligt at
give Afkald paa Tender Guld for at bevare hvad
der er Millioner værdt. Det er tvertimod nu
umuligt, at en Regjering kan være en saa siet
Regnemester, at lade et Spil bestaae, hvor hver
Skilling, som tilsyneiadende beriger den, bringer
Folket i Virkeligheden Bellelstaven nærmere, un-
dergraver Sædelighed og Moralitet, og udlorrer Vel-
standens Kilder. Det er umuligt, at en fader- ,
ligsindel Regjering, der udbreder Oplysning, og
freder om Folkels Sikkerhed og Velstand, kan lade
Tallotteriet bestaae!
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