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lÄ^ndiioldsregest:
Ms. udgør et kvartlæg; sidste halvdel af sidste side blank. Er et
forarbejde til et indlæg? anledningen var et par anonyme artikler i Dansk
Folkeblad i november 1838,, hvis hovedemne var sognebåndets løsning, og iøvrigt samvittighedsfrihed, - se petitoplysningerne i bibl. nr. 607. Overskriften i nærværende m s . - og specielt ordet leger - sigter til en vending i Folkebladet 30„ november 1838, s. 199, sp. 2 øverst. - G-r. offentliggjorde ikke nærværende ms., men omarbejdede det totalt til den i bibl.
nr. 607 registrerede artikel "Pudsigheder i Folkebladet..." 1838.
Regest ikke let på grund af indholdets polemiske karakter. G-r. søger
at finde selvmodsigelser hos modparten. Videre taler G-r. om sognebåndets
alder og fortæller udførligt om, at der i hans barndom var langt større
Äognefrihed ude på landet end nu, og at sognebåndet først ret indførtes i
København i 1825 (da de uformuende børn blev bundet til sognepræsterne,

fase. 149.24.

II.

for at de ikke skulde friste andre præster, som var mindre nøjeregnende, til at konfirmere dem for tidligt). Man har således ifølge
Gr. i dette århundrede gjort meget for at udrydde sognefriheden.
Disse tanker genfindes også i den endelige artikel, men på en
mere underordnet plads end i nærværende udkast.
Andre forarbejder til samme artikel, se fase. 149.25-27 i det
følgende.

