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idholdsregest:

Her skal gives en historisk betragtning af kirken i Danmark til op-

lysning om, Hvorvidt vi trænger til religionsfrihed - med tilsidesættel-

se af egen person. En vanskelighed; forholdet til trykkeforordningen (l).

Jeg har lænken om hånden. Men forhåbentlig tilstås det mig at øve cm fri-

talenhed, jeg ikke kan opofre uden ved at nedlægge min pen for tronens.

£©&.

Hellere ærlig hedning end falsk kristen (sådan begynder stk. 3 og-

så, efter en anden indledning, se U S V. s. 100). Psykologisk umuligt,

art nogen religion uden al tvang kan blive "herskende" i et veardsligt ri-

pe. Danmark religionsfrihedens "hellige Land" (jf. s. 102) (2;, Eet er

forskelligt fra det øvrige Forden - trods den indbyrdes forskel på ven-

delboer og- sællandsfarer - jf. kristendommens fredelige indførelse i
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landat (2). Heformationon viser, at den kristne tro - trods re-

ligionsfrihed - vedbliver ait være herskende her (3, jf. s. 103)»

Kongeloven hævder Conf. Aug. Universalhistorien viser desuden,

at ingen anden religion har kunnet afløse den kristne. Enevolds-

magten var en vennegave til kongen (4). Kongeloven skal derfor

tolkes- i kærlighedens ånd5 og ifølge Augustana or det kristeligt

at give religionsfrihed (5). Tiden har iøvrigt vist, at der er

en sådan splid i kirken, at: religionsfrihed må indføres (6). I

hvert fald inrænger jeg til religionsfrihed - som "Novatox",. jf.

hyrdebrevet (jf. fasa.115.V og s. 104). Tilbageblik;Børn af Balles

svoger (o.s.v.), Struenaee, ophæv, af censuren (?) trykkeforord-

ningen 1799. At gøre juridisk forskel mellem den kristne kirke og

statskirken en fejl (8). Spørgsmålet er nu kun, hvem der skal

træde ud. Anmoder om brandstedet ved Ficolai tårn til en beske-

den korskirke (9). Tilbageblik på kirkestriden: MICHAELIS, BAST-

HOLM, BALLE - kirkerne tømtes, mest på Sjælland. Balles lærebog

(10) Psalmebogen tømte på ti år min faders fulde kirker (il)

Biskop BLOCH på ~Pyn fastholdt KING-O. NORDAHL BRUWs protest mod

Bastholms liturg. forslag. Balles bibelforsvar hans bedste værk.

Boisens liturgi - ag Boisen var underskriver i 1826 (hyrdebre-

vet i ) (12).

Gr.æ nationale vækkelse i 1807. Dimisprædikenen (13) Over-

gang til fædrenes tro (14). Hans borgerlige ønsker© mål: profes-

sor i Kordens historie. Sværmerfristelsen. Ordinationen (15)

1812-13. 1817 - forhandl, med kancellipræsidenten. Clausens. mad-

stand (overstr. % direkte henvend, til stiftsprovsten!) (16) Ud-

vandring sfenker. Aalborg. (17-18) De gud. forsamlinger. Clausens

bog - Kirkens Gienmæle "maaskc ikke det tjcnligste Middel" til

værn for menigheden (19). Et stort praktisk misgreb, men skrevet

af hensyn til samvittigheden (20). "En saadan Mand" (siger Clau-

s>en). Hams bog. Religionsfrihed kunde lære ham at indse statens

ret til at tage løfter. Clausen kunde få Gamborga kateder (21-

22).

Superintendenterne (kunde ignorerer). Lindbergs aktion.

Spandet. Var Lindberg blevet tiltalt, havde jeg appelleret sagen

mod Clausen til højesteret. Munters underskrift på hyrdebrevet.

Tfreol. Maanedsskr. (23). Rudelbach (Clausens efterfølger.'). Dr.

Mynster (viser "den chr. Stemnings afgjorte Overvægt i Danmark").

Ingen kirkelig modsætning til ham. Kun det clausenske parti må

ud (24). Mynster må sørge for det. Oppositionen kan få Frue Kirke
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og kirker i Roskilde, Slagelse og Odense. Sognebåndet må løses i

hovedstaden og Mele rigets konfirmation, altergang (25). - Frihe-

den er kærlighedens; element. I orden og stilhed forvandles B.an-

mark efter det friheds og ligheds princip, ma.n i Frankrig paro-

dierede og i England kun sukkende lovsang (26). Men trykkefrihe-

den har skilt mig ved mit embede. (27). Penne snor ens løsning må være

samtidig med sognebåndets;. Trykkefriheden må dog begrænses, men

der må være klare bestemmelser og kontrol f.e. med "rel. Smaabø-

ger af ustuderede Folk" (pietismen).

Statskirken vilde blomstre ved legitimering af den herskende

forskellighed (29)t katekismen, lærebogen, salmebogen (en herlig

opgave at forbinde vore 4 til een!), alterbogen, teksterne (30).

Farvepræg'et er forsvundet af mit håb om opblomstringen. Slutn. *

Ikke religiøst fortvivlet, heller ikke videnskabeligt — ser klart

mit forhold til verden og mig selv - men borgerligt fortvivlet.

Affattels,estid; som udkast til. 3. stk. af afhandlingen, der

får imprimatur 6/3 1827, må det være skrevet i den sidste tid

forinden. løvrigt er det 3. stykkes tilblivelse meget komplice-

ret.

Se øversigtsblad. IIIA + AA.


