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Møde i Rigsdagens Folketing på Christians
borg, foråret 1877. De yngste folketings
medlemmer, hovedsagelig Venstrefolk, 
sad til venstre med lyset i øjnene, mens de 
ældste medlemmer, især nationalliberale, og 
Højreregeringen sad til højre med ryggen 
til lyset! En forhenværende kirke og un
dervisningsminister, den kraftige C.C. Hall, 
ses i forgrunden til højre i samtale med Lars 
Dinesen, oprindelig Venstre, siden medlem 
af Højre. En kommende kirke og under
visningsminister i Estrupregeringen, Jacob 
Scavenius, ses gående i forgrunden til venstre 
omgivet af de nationalliberale jurister, C.S. 
Klein og Chr. Rimestad. Begge ministre fik 
hovedroller i kirkeforfatningssagen i det 19. 
århundrede, der endte uden resultat. Den 
manglende kirkeforfatning betød, at Rigs
dagen gav kirkelove og førte en folkelig kirke
politik, ikke mindst takket være det grundt
vigske Venstres lovkrav om frihed indenfor 
Folkekirken. Se Illustreret Tidende, nr. 914, 
1. april 1877, træsnit. 
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Bogen præsenterer de mange kirkeforfatningsforslag i det 19. år
hundrede, der ikke ligefrem omhandlede den adskillelse af stat og 
kirke, som med jævne mellemrum diskuteres i nutiden. 

Det 19. århundredes kirkeforfatningsforslag indeholder for de 
flestes vedkommende netop en skelnen mellem kirkens indre 
og ydre forhold, som kan være vigtig for nutidens løsning. For
slagene omhandlede bl.a. et landskirkeråd, som skulle varetage 
de indre forhold, mens stat og Rigsdag (Folketing) fortsat skulle 
have det afgørende ord i de ydre forhold.

Forholdet mellem kirke og stat i Danmark er en fortsættelse af 
Religionstolerance og religionsfrihed. Forudsætninger og Grundloven 
i 1849, der udkom i 2009. Bogen præsenterer en tolkning af det 
19. århundredes danske kirkehistorie i lyset af religionsfriheden 
indenfor og udenfor Folkekirken og på baggrund af de kirke
politiske frihedskrav om et andet kirkeforfatningsgrundlag. 
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