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Indholdsregest:

Gr. mener, at selvom friheden (hvis den indføres i statskirken) vil-

le fordoble de gudelige forsamlingers antal, så gjorde dette forhold ikke

friheden mindre nødvendig eller mindre ønskelig. (Dette uddybes med flere

grunde). Gr. mener, at det er tvangen, der har fremkaldt de gudelige for-

samlinger. Ophæves denne tvang, bortfalder almuens fristelse til at danne

gudelige forsamlinger. Disse forsamlingers ledere ønsker, mener Gr., oven-

ikøbet slet ikke sognefrihed, de frygter den tværtimod, idet friheden vil

betyde deres svækkelse og indføre en tilnærmelse mellem almuen og præster-

ne. På den anden side tror Gr. heller ikke på noget mirakel i anledning af

sognefrihe.dens indførelse, men hævder dog, at den (friheden) ikke kan

forårsage de ulykker, man nu tror vil blive følgen. Angående biskop Myn-

sters fremhævelse af "idyllen", det patriarkalske forhold mellem præster

almuen, som han (M.) er bange for, at friheden skal ødelægge, hvis den
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indføres, så mener Gr., at af denne påståede "idyl" findes der

såre lidt, så lidt, at det næppe kan komme i betragtning her.

Tværtimod, vil man bevare levningerne, af det patriarkalske, "bør

man skynde sig at indføre sognebåndsfrihed. (Dette uddybes med

et eksempel fra Mynsters Spjellerup-opftold).

Ms. er klart nok især forarbejde til visse partier af s.

59-4? af nævnte bog af G-r. ; adskillige verbaloverensstemmelser

forekommer.


