Når statens advokat i marts 2017 skal forklare Højesteret, hvorledes den verdslige
øvrighed d. 4. april 1855 (mod biskoppernes vilje) fik gennemført ’en frihedslov’, så
er det med den bagtanke, at dommerne nu endelig må forstå, at staten kun vil kirkens
bedste. – ”Grundtvig og hans ligesindede ville have større frihed i folkekirken,”
erklærer kammeradvokaten (dok. Nr. 12973216, bilag A) idet han henviser til den
kendte lov fra 1800-tallet om ’løsning af sognebåndet’. Når kammeradvokaten så
fromt refererer til (citat): ’Grundtvig og hans ligesindede’ må han have haft bl.a.
rigsdagsmanden E.H. Visby i tanke. Denne gjorde sig til fortaler for, at (som
kammeradvokaten udtrykker det): ’medlemmer af folkekirken fik ret til at slutte sig
til en anden præst end præsten i deres bopælssogn’ (det såkaldte ’sognebånd’ blev
dermed løst). Det vil imidlertid interessere vore dages danske kristne borgere (som
tilhører et frikirkeligt samfund), hvorledes der (i forbindelse med den omtalte
aprillov) blev argumenteret ved rigsforsamlingens 117. møde d. 3. maj 1855.
Rigsdagstidende fortæller: ”Om det må være mig tilladt, vil jeg her benytte en
lignelse,” udtalte E. H. Visby. ”Man ser ofte en ung mand, der – når han skal giftes –
foretrækker en fattig, grim og dum pige for en smuk, rig og forstandig, som hans
forældre vil have. Sådan er det med den evangelisk-christelige kirke. Den er den
smukke, rige, forstandige brud – mens de afvigende trossamfund (frikirkerne) er at
sammenligne med den grimme, dumme og fattige! Når en hustru vil besvare sin
ægtefælles troskab, skal hun ikke spærre ham inde i et kammer og med skinsyge våge
over ethvert af hans skridt. Således skal heller ikke folkekirken våge over sine
medlemmer. For at de ikke skal smage nogen ’forbuden frugt’, skal den ikke
indeslutte dem i et fangebur. Lad dem beholde den frihed, at de kan henvende sig til
den præst, de vil…” (Rigsdagst. Spalte 3059-3068).” Kammeradvokaten indrømmer,
at det i denne forbindelse i den samme 1855-forsamling blev diskuteret, om dette
(løsningen af sognebåndet) var (citat): ’… en rent kirkelig sag, om hvilken rigsdagen
burde afholde sig fra at lovgive…’ Ved at se nærmere på de daværende politikers
lave ’lignelser’, vil Højesteret forhåbentligt i marts 2017 anbefale dette sidste…
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