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Indholdsregest:

Fordel o for en stat vod religionsfriheden*. Danmarks grundlov kan i

kirkelig henseende ikke retmæssig forandres (jf. SPARTA og Kristi jor-

"iske rige). Kongen har sin fuldmagt af folket, nu som i 1660 (l). Men

hvad nyttor det da at tale om religionsfrihed? Jo, den kan gavne den

kristi» tro. Religionsfrihed forudsattos' også 1770 og 1799 - trykkefrihe-

.:n. Men den kan kun gives samtidig med vedligeholdelse af statskirken

sod den rene tro (2). Ingen ny religion kan indføres i den - men næsten

•11 G vil blive i en liberal statskirke. To afsondringer er mulige; ærke-

?ro t as tanterne og de strængt gammeldags kristne - og begge, dale gavnlige

-er staten. En hensigtsmæssig forandring af kirkelov og ritual vil fore-
:yt;go skadelige følger a£ 'religionsfriheden.

I Krav; en klar konfession, dansk-videnskabelige præster m. fl. eksa-

•-n (artium, Philosophicum), søn- og helligclagsgudst jenester (3). Kirke-



faso. 115.1. II.

l ig skilsmisse bedre end uor cl enligt chaos og secterisme raed de-

magogi. Videnskabelig væddestridl Se Frankrig og England! (4)

Præsterne skal holdes i ände.

Desuden "borgerlig konfirmation - t i l sikkerhed mod kirke-

staten. MPOLEQNs skelnen mellem ægteskabets1 borgerlige og kir-

kelige gyldighed. Trolovelse; fælles for a l l e , med evt. kirkelig

velsignelse.

Lammer religionsfriheden statens' moralske kraft - de sæde-

lige motiver?

Affatt els est id; Den tomme parentes betyder sikkert, at ffr.

ikke ved påbegyndelsen af udkastet har været klar over, om der

skulde atå fortsættes eller "Slutning" i den. Det er derfor mu-

l i g t , at faac. 115.1 er ældre end udkastene XIV + XX, IV + XV og

VII,, som al le synes at være påbegyndt i bevidstheden om, at der

vilde følge: en 3. ar t ikel efter - måske dog ikke VII, hvor pa-

rentesen kan være t i l fø je t efter afslutningen. I så fald kan

dette udkaat ( i ) dog også være yngre end I , der kan være opgi-

vet t i l fordel for VII, før parentesen nåede at blive fyldt.

Bækkefølgen kan da være denne;

I
Vil

XIV + XX

IV + XV

Udkast II L. (Denne betegnelse skyldes,

at jeg først efter registreringen af de her

nævnte udkast er kommet til dette resultat. Jeg

har så indført en henvisning på de andre kort

til dette. Men udkast I burde have haft beteg-

nelsen; Udkast II å - det første udkast til 2.

stk. af afhandlingen.)


