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Indholdsregest:

Man ventede under den franske revolution, at den gamle tro vilde ud-

dø med de gamle præster. Men efter Napoleons fald gælder det vantroens

talsmændi Spliden dør dog ikke. Perfor er en kirkelig skilsmisse nødvendig.

Ja, i England, Frankrig og Tyskland, men ikke i Norden, indvendes dex.

Jo, oppositionen har også dybe rødder her. (Naturfilosofien i Danmark.

"Jeg er den danske,, teologiske skribent, paa hvem Naturfilosofien har vir-

ket meat", men den har dog ikke indtaget mig) (l). For øjeblikket var det

bedst, jefi blev dømt, og jeg indstævner kun nødig sagen til højesteret; en

frikendelse vilde sætte staten i forlegenhed. Men kan den være tjent med

at nøde mig til at landsforvise mig selv. Jeg venter en korrigeret opfat-

telse af trykkefrihedsforordningen1 censuren må være en formalitet (2).

Gives der ikke religionsfrihed, er min beslutning- taget. Jeg måtte tale

3). Jeg kan ikke igen i 7 år suspendere mig selv (overstr.s ...tilbyder

at landsforvise mig selv til min. dødsdag) (4).
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De gode følger af religionsfriheden; samme videnskabelige

uddannelse for præsterne- og kontrol dermed. Proselj/rtmageri kan

undgås. Forskellige teologiske seminarier i samme land. Større

tolerance i overgangstiden. Mangesidig videnskabelig bearbejdel-

se. Værn mod politisk gæring og harlekin-patrioter (5). Der æg-

ges til kappestrid, og forstanden udvikles, ligeledes sproget

(6). Borgerligt ægteskab. Eden. Følgen for statsgejstligheden.

Den borgerlige ortodoxi (7). De nidkæreste kan gå ud (jeg ikke),

og døren altid åben for tilbagemelding (8). Indkomsterne. Det

kirkelige stavnsbånds løsning som i København. Hannover. En mild

aldeles åndelig kirketugt (9). Frit valg mellem de fire forskel-

lige salmebøger. En ny liberal salmebog (10).

Affattelsestid; se oversigtsblad. IIIH.


