
) Grundtvig-arkivet fase.: 72. I .

1. Titel el kort indholdsangivelse:
Prædikener og dermed beslægtede optegnelser fra
Udbytiden og kort derefter.

2. Papirsort (farve og evt vandmærke):

gråt (blåt) papir (langi de f l e -

s t e ) , jf. fortegnelsen*

S. Afmærkning (L J. N. osv.):
Se fo r tegne l sen .

4. OrtOQX&n:

5. Andra yd» kriterier:

6. Indre kriterier (ellusioner, citater m. BL):

Steen Johansen
Rtgutrent af: d # W$5 •
Evt. enhedens nr.:

Antal sider: 300

Antal blade: 150 ok t avb l ade

Fonnat: ok tav

7. Ms.' første linie:

Se f o r t e g n e l s e n .

8. Ms.' sidste linie:

Se f o r t e g n e l s e n .

9. Tryk el. benyttelse:

Se f o r t e g n e l s e n .

10. Tidl forskeres skønsmæssige datering(er):

U. Nr. i bibliografien:

Indholdsregest:
Afdeling I af fase» nr. 72 består af nøjagtig 150 oktavblade, dels i form

af læg-grupper (læg indstukket i hinanden), dels enkelte læg og enkelte

blade. Det hele var ved registreringens begyndelse uden inddelinger af no-

gen art. Registreringen medførte en opdeling i 35 grupper, men intet blev

ændret i rækkefølgen, ingen flytninger er foretaget. - Hvor intet er be>-

mærket om trykning, er me utrykt.

Ikke omtalt i den efterflg. fortegnelse er et ved slutningen af den-

ne afdeling vedlagt oktavhefte fra nyere tid i sort omslag med forskelli-

ge optegnelser, utvivlsomt af C. J. Brandt. Af en vis interesse er her

alene Br.s forsøg på at angive kronologien for Gr.s prædikener 1805-12.

Desværre er emneangivelsen i fortegnelsen yderst kortfattet, og desværre

gives ingen henvisninger til mss ell. lign., så at fortegnelsen aldeles

ikke har kunnet hjælpe registrator. Men når engang alle Gr.s prædikener i

nævnte tidsrum foreligger trykt, vil Br.s fortegnelse måske; kunne være



fase. 72.I.t II.

til hjælp.

Fortegnelse:

1.

6 oktavsider (1 læg + 1 blad); gråt papir; uafm.

Førstelinie;

Fortale

At prædike Ordet og ....

Sidste linie:

(ned)fældes i Ørken

Tekst ufuldført. Udkast til fortale til en prædiken ell. en prædi-

kensamling. Ordformer som "gienfødes", "nidkiære", "kiække" (alle

på p. 4) viser hen til tiden efter marts 1813 (iflg. Toldbergs da-

teringskriterier). - Antagelig et udkast (utrykt) til nr. 2 herefter

(s.d.).

2.

8 oktavsider (2 læg); gråt 5 pagineret 1-8 (m. blyant) af registra-

tor.

Titel:

Hvad skal vi giøre for at

arve det evige Liv?

Prædiken

ved

K. F. S. Grundtvig

Præst.

Derunder et skriftsted begyndende:

Gud haver givet os det evige ...

Underskrevet: 1. Johu 5.11-12.

Pag. 2 blank. - Pag. 3 begynder:

Fortale

At prædike i vore Dage

Sidste linie:

Leilighed til at bede Menneske

Tekst ufuldst., idet fortsættelsen af p. 8 ikke haves. - Udgør ud-

kast til fortale til en prædiken, som Gr. efter anmodning (som han

selv oplyser i teksten) holdt i Kbh. Han udgiver den nu, siger han

i ms p, 8, "ikke saameget fordi jeg veed Nogle have yttret det Øn-

slce at læse den, ... men fordi den omtalte Sandhed er saa vigtig,

at jeg ikke maa forsømme nogen Leilighed til at bede Menneske"....



fase. 72.1. III.

Tekst ender her, og vi kender ikke fortsættelsen. - Vi har her uden-

tvivl et udkast til fortalen til bifrl. nr. 209,prædikenen:"Hvad skal

vi giøre, at vi kan arve det evige Liv?", som udkom i juli 1813;

selve prædikenen holdt han den 23. maj. - Der er ikke megen lighed

mellem dette ms og den trykte fortale. Dog omtaler G-r. også i den

trykte fortale p. 5, at grunden til udgivelsen ikke såmeget skyldes

en anmodning derom, som den sandhed den indeholder, hvilket stemmer

med hans ord her i ms. Affattelsestiden for nærv. fortale-ms må da

ligge mellem 23. maj og 12. juli 1813. Ordformer som "Bekiendelse"

(p. 3), "forskiellige" (p. 4) viser også hen til efter marts 1813.

4 oktavsider (2 oktavblade); uafm.; pagineret a-d af registrator; in-

gen titel. - Første linie:

At de Fleste kun vil berø(res) ....

Sidste linie:

Spørger Man nu, hvi jeg ....

Brudstykke; der må have været tekst både foran og efter nærv. ms. *•

På p. d bruges vendingen "denne Fortale", hvoraf ses, at vi her har

at gøre med brudstykke af en fortale. Men hvad det er fortale til,

fremgår ikke af teksten. Den anførte sidste linie: "Spørger Man nu,

hvi jeg" fore-kommer også i fortalen til den trykte udgave af prædi-

kenen "Hvad skal vi giøre ..." etc. s. 5, hvor der, ligesom i nærv.

ms, begynder et nyt afsnit. Måske er da nærv. ms et forkastet brud-

stykke og vel da affattet i samme tidsrum som nr, 1 og 2 her foran.

Der er ingen indholdslighed mellem nærv. ms og nævnte trykte forta-

le.

4.

18 oktavsider (1 blad + 4 læg); uafm.; ingen titel.

Førstelinie:

Dette om Prædikenens Indhold, ....

Sidste linie:

sit Inderste, Dybeste mæle, ....

Brudstykke, hvoraf begynd, og slutn. mangler. -

Emne: Af anførte førstelinie fremgår, at Gr. i det foregående må ha-

ve, skrevet om prædikenens indhold (vel indhold i almindelighed); i

nærv. brudstykke behandler han prædikemåden, kunsten at prædike,

han taler om prædikenens forriuft, velklang og især smag; om brugen



fase. 72.1. IV.

af billeder, af poesi i talen ("Frit kan Man sige, at Talen er me-

re velklingende, alt som den nærmer sig Verset" ms p. 13), om vel-

talenhed osv.

Antagelig skrevet, efter at Gr. har begyndt sin prædikenvirk-

somhed i Kbh., dvs. efter at han i aug. 1813 definitivt har forladt

Udby. Gr. skriver i begynd, af nærv. ms; "Dette om Prædikenens Ind-

hold, hvad nu min Talemaade angaaer, da veed jeg, den har mishaget

selv dem jeg helst vilde befalde til det Gode", og dette gælder vel

Gr.s prædikenvirksomhed i København. Ordformer som "kiende" (p. 10),

"Forskiel" (16) ofl. viser hen til tiden efter marts 1813. På p, 4

hævder Gr., at "Svenskerne kalder mig smagløs". Hvor denne kritik

er fremkommet, og hvad der specielt sigtes til i Gr.s produktion,

er foreløbig ikke opklaret.

5
36 oktavsider, gråt; (8 læg + 2 blade); uafm.; ingen titel.

Første linie;

-dreven, men Sligt forvil(der) ...

Sidste linie;

være forfængelig.

Øverst i venstre hjørne har en fremmed hånd (Brandt?) med fin

skrift tilføjet: jf. Hvorfor kaldes vi Lutheranere. 1812. - - Denne

henvisning er sikkert anbragt, fordi vi finder næstsidste side af

dette ms optaget af de 2 tyske salmevers "Und wenn die Welt voll

Teufel wftr,..*" som også tryktes ved slutningen af Gr.s prædikea

"Hvorfor kaldes vi Lutheraner", udgivet dec. 1812 (bibi. nr. 193 A).

Men disse vers er så at sige de eneste overensstemmelser med nævnte

trykte prædiken,' Indholdet af ms kan (måske) iøvrigt karakteriseres

som; en bedømmelse af vor tidsalder og dens kristendom; Gr. bedøm-

mer også sig selv, sin stilling, forsvarer sig mod beskyldningen

for sværmeri og hovmod osv., men om Luther findes så godt som intet

her, selv om ms har stort åndeligt fællesskab m. Gr.s øvrige kri-

stelige virksomhed omkr. 1812. - Gr.s ord i ms p. 23 "Mange...kaldte

mig en forvirret Sværmer, en ung hovmodig Daare, som tænker han kan

omskabe Tiden efter sine Griller, eller, som i al Fald vil gøre Op-

sigt ved at sværte Mænd og Tider og beholder den hvide Farve til

sig selv og de hensovne Sværmere" synes at tyde på affattelsestid

efter udgivelsen af Verdenskrøniken 1812 i dec. nævnte år. Anmeldel-

ser af denne bog fulgte først i 1813, ret sent ind i året, og Gr.s

nærv. ms er da sikkert også fra 1813, vel før marts, hvad også ord-



fase. 72.1« V.

former som "forskellige" (p. 2), "kedsommelige" (p. 9) ofl. synes

at tyde på.

6.

Et oktavblad; tekst på den ane side, i alt 16 korte linier.

Første linie (let overstreget);

Naar Apostelen i Brevet ....

Derefter følgende linies

Uden størkede i Haabet og Kærlig(heden) ....

Senere i teksten gengives skriftstederne l.Kor. 11,29 og Hebr. 10,

26-27. Affattelsestid uvis, måske 1811, se videre her nr. 7 og 8.

Også skrifttrækkenes karakter er beslægtet med nr. 7 og 8 i det flg.-

Ms er vel en prædikennotits ell. lign.

1:

6 oktavsider (1 blad + 1 læg) 5 -uafm. ; ingen titel? sidste halvdel af

p. 5 og hele p. 6 ubeskrevet.

Førstelinie;

Derfor er jeg Paulus Jesu ....

Denne danske tekst slutter i ms p. 4, linie 3 øverst. Udgør en af Gr.

foretagen ny oversættelse af Efeserbrevets 3. kapitel. Ordformer som

"kende" (p. 1) og "skænke" (p. 2) viser hen til tiden før marts 1813.

Pag. 4, linie 4 foroven begynder således;

Veamart bulabek mi jalad

Osv., til side 5 midt. Udgør en dansk transskription af en hebraisk

tekst, nemlig af Esaias 49, 21-26 (oplyst mig af pastor Carl Weltzer)

Affattelsestid vel 1811, jf. næstflg.

4 oktavsider (1 læg); uafm.; sidste side blank.

Esaiæ 49

I Jesu hellige Navn

Hører I Øer paa mig og lytter I Folk ....

Udgør en nyoversættelse af Es. 49, således, at de 2 første sider af

ms svarer til Es. 49, 1-8 og den sidste ms-side til vers (ca.) 23-

26. Det manglende midterparti af teksten, dvs. et læg, er bevaret i

fase. 149 og er omtalt af G. Albeck i bans afhandling "Gr.s Forsøg

som Bibeloversætter" p. 174 (i festskriftet "Bidrag til den danske

Bibels Historie" 1950). Albeck, som den gang ikke kendte nærv. læg i



fase. 72. I. VI.

fase. 72, daterer oversættelsen til 1811, sikkert med rette. Og nr.

6 og 7 her foran er da sikkert også fra (ca.) 1811; alle 3 mss har

samme skriftkarakter og viser hen til den unge Gr., som han var ved

ankomsten til Udby. (Skrifttrækkene kan minde lidt om dagbøgernes få

år i forvejen; i løbet af Udbytiden ændrer Gr. nemlig sin håndskrift

betydeligt).

4 oktavsider (1 læg); uafm.; ingen titel.

Første linie:

hadede i Hjertet, Frelseren op(stod) ....

Sidste linie:

den anden østen for Staden ....

Lægget er et brudstykke af en større tabt tekst. Det hele synes at

have været en slags kommentar ell. lign., hvilket især ses af p. 4

midt, hvor et afsnit begynder således: 3) Spaadommen som her omtales

findes hos .... På p. 3 bemærker man endvidere flg. hentydning: "At

lignende Betragtninger indtrængte sig, da jeg med den foragtede Kri-

stendom i Tanken, skrev om Fjorden og Havet, indsees nu let". Hvad

Gr. hermed sigter til, er foreløbig uvist. Angående dateringen, så

har teksten ingen eksempler på brugen af i eller j umiddelbart efter

k (foran e, æ, ø), og teksten hører altså til tiden før marts 1813.

Hører teksten til materialet til Verdenskrøniken 1812? - Skriften

ligner nr. 10 i det flg.

2 oktavsider (l blad); kun tekst på den ene side.

Første linie:

og vidnet mod sig selv og jeg ....

Sidste linie

kun Faa, som finde den ....

Brudstykke fra Udbytiden. Sandsynligvis udgør det fortsættelsen af

af nr. 22 i det følgende, s.d.

11«

4 oktavsider (l læg); uafm.

Førstelinie:

I..J.N.
ret Sted paa det ebraiske



fase. 72.1. VII.

Sidste linie;

Kristus og hans Apostle.

Øverst i venstre hjørne er m. fremmed hånd skrevet: mod Prof. J. Møl-

ler. - Dette læg udgør slutn. af en opsats, som er rettet polemisk mod

professor Jens Møller, hvilket tydeligt fremgår af teksten selv. Gr.

angriber den måde, "hvorpaa Hr. Professor Møller i Bibliotekets for-

rige Hefte, har omtalt det gamle Testamente og især de fem Mosebøger"

(p. 3). Gr. sigter hermed antagelig til J. Møllers afhandling "Er Pen-

tateuchen et Epos?" i Theol. Bibliothek bd. III, 1812, s. 241-309. -

Gr. skriver i ms, p, 3? at "dog erklærer Han (<J. Møller) Pentateuchen

for umosaisk og en Blanding af Digt med Sandhed". Møller udtrykker

netop i sin afhandling den tanke, at Moses ikke er forfatter til hele

Pentateuchen, og slutter sig til teorien om P. som en blanding af

digt og sandhed (287ff.). - Nævnte bind af "Theol. Bibi." udkom i ok-

tober 1812 (iflg. Dansk Litteratur-Tidende 1812, s. 607). Hvis Gr. med

sine ovenfor anførte ord "forrige Hefte" mener det sidst udkomne bind

af Theol. Bibi., hvilket er rimeligt, så er nærv. ms tidligst fra okt.

1812, dog i virkeligheden nok lidt senere. - Ordformer som "nidkære"

(p. 2) ofl. viser hen til tiden før marts 1813.

12.

2 oktavsider (1 blad).

Førstelinie;

I.J.N.

Himmel og Jord skal forgaae, men ....

Sidste linie;

uligt i Aand og Tanke.

Udkast eller brudstykke af en prædiken (?) (emne; om kristendommens,

skriftens universalitet). - Skrivemåden "Kiendemærker" (med i) synes

at vise hen til tiden efter marts 1813. - (NB Man bemærker binde-

stregsordene "Menneske-Talen" og "Guddoms-Ord", hvilke dog næppe er

et bevis på, at teksten tidligst er fra 1816, jf. Toldbergs daterings-

kriterier). Papirkvaliteten (hvidt papir, men oktavformat) viser hen

til den senere Udby-tid, måske første Københavnstid.

4 oktavsider (1 læg).

Øverst har på midten stået de næsten helt udviskede ord;

I Jesu velsignede Navn.



fase, 72.1. VIII.

Førstelinie;

hv hvilket han ..?... sukke til ...

Sidste 4 linier;

Gud retfæ(r)dig (?) og kiærlig, Han

har be(r)edt sine Troende Bolig

i Faderens Hus. 0 skulle ..?...

ikke kunne (?) ..?..?..?.. den salige Tro?

Er et prædikenbrudstykke (ses fx af tiltalen p. 2% 0, I Elskelige...),

måske slutningen, evt. et midterafsnit, af en prædiken. - Ortografien

"Kiærlighed" og "giør" viser hen til tiden efter marts 1813. - Date-

ring uvis.

14.

16 oktavsider (et oktavhefte på 4 læg, gråt); sidste side blank.

Førstelinie;

I. J. v. EF.

til førend Abraham og havde ....

Sidste linie;

foraarsagede -

Af tredie og næstsidste side fremgår det, at vi her har at gøre med

slutn. af (udkastet til) en fortale til en prædiken. Gr. skriver p.

14-15s "Til Slutning, maa jeg bemærke at nærværende Præken vel i sin

hiele Mening er holdt for de mig betroede Menigheder men med de smaa

Forandringer og Udeladelser som det mundtlige Foredrag og mine Til-

høreres Kreds enten fordrede eller foraarsagede -", - Nøjere datering

uvis, men former som "gælde" og "gøre" (p. 4) ofl. viser hen til Ud-

by-tiden, hvilket også de oven anførte ord "de mig betroede Menighe-

der" (nemlig i Udby og Ørslev) gør.

Emnet især; kristendommens (vanskelige) stilling i nutiden. - Antage-

lig er nærv. ms en fortsættelse af nr. 21 i det følgende, s.d.

15.

8 oktavsider (2 læg, gråt);uafm.

Første linie er overstreget, derefter:

Apostelen P

Derefter (næste linie);

Johannes Evang. (derefter overstreget; 8-23) 3-36.

Derefter de 2 næste, linier;

Jesus siger:

Hvo som troer paa Sønnen, ha(ver) ....



fase. 72.1, IX.

Udgør ufuldført prædikenudkast fra Udbytiden, jf. skrivemåden "gøre"

Cp. 2) ofl.

16.

12 oktavsider (3 læg, gråt); uafm.; ingen titel.

Første linies

0 mine Elskelige, naar I da

Sidste linie;

Slæder og Verdens Ære ....

Prædikenbrudstykke fra Udbytiden, jf. ortografi som "Kærlighed" ofl.

Måske fra den tidligste Udbytid, idet skrifttrækkene synes at vise

dette«

17.

4 oktavsider (1 læg); uafm.; ingen titel.

laar Mennesket nu kommer

Sidste linie;

Jesus ar i alle Maader .....

Prædikenudkast fra Udbytiden (1811?).

18.

8 oktavsider (2 læg); uafm.; ingen titel.

Efter 3 overstregede linier begyndes der således;

Naar I uden Sky overtræder .....

Sidste linie;

beredte den fra Verdens Grundvold lagdes.

Prædikenbrudstykke fra Udbytiden (1811?).

4 oktavsider (l læg); uafm.; ingen titel.
have, derfor er det ogsaa at ....

Sidste linie:

Frugt af sig selv.

Som de 3 forrige (17-19).

20.
6 oktavsider (l blad + 1 læg); gråt; sidste side blank,

I.J.N«
Man skulde jo dog sværge paa, det ....



fase. 72.1. X.

Sidste linie;

af Daarer.

Skrivemåden "bekiende" ofl. viser, at teksten er fra den seneste Ud-

bytid eller fra Københavnstiden.

Prædikenudkast; fra p. 2 øverst (linie 3) og ms ud svarer indholdet

frit til Bibelske Prædikener, 1816, fra s. 38 midt til s. 40 midt

(... Daare.). Dette stykke i Bib. Præd. er en del af prædikenen Alle

Helgens dag 1813 i Kbh., holdt over teksten eller temaet; Trænge vi

til en Reformation, som den i Luthers Dage? - Nærv. ms er vel ms til

den oprindelig holdte prædiken og altså fra begynd, af nov. 1813.

21.

16 oktavsider (4 læg); uafm.; ingen titel.

Første linie:

at det skulde tages fra

Sidste linie;

hvem han vil, at Han var .....

Ortografi viser hen til Udbytiden (p. 3 s gøres; p. 6; Bekende). -

Måske hører nærv. ms til nr. 14 her foran, som i så fald skulde ud-

gøre den umiddelbare fortsættelse af nærv. ms. - Slutn. af nr. 21

sammenstillet med begynd, af nr. 14 lyder således (overgangen marke-

ret ved en skillestreg): "Kristne siger sig selv at der er spaaet om

Ham af Moses, Profeterne og Psalmerne, at hvem der seer ham, seer Fa-

deren, at ligesom Faderen har Livet i sig selv og kan opvække Døde,

saaledos har han givet Sønnen at have Livet i sig selv og gøre le-

vende (?) hvem han vil, at Han var / til førend Abraham og havde

Herlighed hos Faderen fra Verdens Grundvold blev lagt, at han har

Magt til at" etc. etc. - Papirkvalitet, skrifttræk stemmer ganske

overens. - Ms er vist næppe en prædiken, men snarere en afhandling

eller lignende.

22.

6 oktavsider (3 blade); uafm.; ingen titel.

Første linie:

Jeg veed meget vel at de Van(tro)

Sidste linie;

(Forsvare)re have taget slemt foil ....

Brudstykke fra den senere Udbytid (ses af former som; Kephest (p. 5),

-kærlighed (p. 6), gør). Emne; vor tids vantro etc. -



fase. 72.1. XI.

Muligvis danner det som nr. 10 her foran registrerede blad en fort-

sættelse af nærv. ms nr. 22. Slutn. af nr, 22 lyder, sammonstillet

med begynd, af nr. 10, således (overgang markeret ved skillestreg);

"ligner alsaa vor Tid hin, som den visselig gør, da kan der mellem

Folk med mindste Sandhedskærlighed ei være Tvivl om dens dybe For-

dærvelse. Dog, dette beviser kun, at vor Tids Forsvarere have taget

slemt feil / og vidnet mod sig selv og jog indrømmer ogsaa at vor

Tid, Gud og Kristendom være lovet, ei endnu er i det Hele blevet

nær saa afskyelig, men den hele Indvending beviser slet ikke hvad

den skulde." ...

Ordet "Indvending" her i ms nr. 10 sigter til ms nr. 22, p. 5

4 oktavsider (l læg); uafm.; ingen titel.

Første linie:

Dog, I Elskelige, vi vil ikke ....

Sidste linie;

Amen i Jesu velsignede Navn Amen. - -

Mod blyant har en fremmed hånd øverst til venstre skrevet; 2 Adv.

Ms udgør klart nok slutningen af en prædiken. - Angivelsen "2 Adv."

er ikke meget oplysende. I Bib. Præd. 1816 findes een prædiken af

G-r. holdt 2. adventssøndag, nemlig i 1813, trykt s. 43-66. Der synes

dog ikke at være nogensomhelst lighed mellem dette lille ms og den

lange trykte prædiken. Ordformer som "kær" viser hen til Udbytiden.

24.

16 oktavsider (4 læg); uafm.; ingen titel.

Første linie:

Allermest forsagde vare de dog ....

Sidste linie vistnok:

eller Bekymring.

I venstre margin er på p* 1 med fremmed hånd tilskrevet: 2. Påske-

dag (?). Bemærk formerne; forsagde (p. 1), udrakde (4), læsde (15).

Iflg. Toldbergs dateringskriterier bruger G-r. først disse præteri-

tumsendelser fra og med 1814. Men former som; gennomgaa (p. 5), be-

gære (7), gøre (7 og 8) viser iflg. Toldberg hen til tiden før marts

1813. Forklaringen på disse hinanden modstridende kendsgerninger er

vanskelig, hvis Toldbergs dateringskriterier på dette punkt er rig-

tige. Men sandsynligvis er -de—kriteriet hos Toldberg fejlagtigt.



faec. 72.1. XII.

16 oktavsider (4 læg), hvidt papir5 ingen titel; øverst har en fremmed

hånd m. blyant skrevet; Pindse.

I.J.F.

at være Guds Søn ved Opstan(delsen) .....

Sidste linie:

(Giernin)ger skulle ikke straffes.

Ordformer som G-ierning, kiendte osv. viser hen til tiden efter marts

1813. - Brudstykke af ms eller forarbejde til prædikenen 2. pinsedag

1814, som Gr. senere bearbejdet offentliggjorde i Bib. Præd. s.183-

216. - -

Ms p. 1: "Faae .. have dog for det meste slet ingen Porstand paa den

underlige Gierning om hvilken Pindsefesten skulde minde os, om den

Hellig Aands Udgydelse over Jesu Apostle", ... og lidt efter "hine,

der alene kiendte Johannes' Daab" osv, - Disse enkelte uddrag har de-

res tilsvarende i Bib. Præd. 1816, s. 188, ikke ordret, men klart nok

det tilsvarende i bearbejdet form. - Ovenanførte slutningslinie "at

hans Gierninger skulle ikke straffes" genfindes i Bib. Præd. s. 195»

linie 3-2 f.n.

26.

12 oktavsider (3 læg); uafm. ; uden titel.

Første linie:

Fred, I Elskelige, er et .....

Sidste linie:

kende dere3 Besøgelses Tiid ....

I venstre margin er på første side med fremmed hånd tilskrevet: 10,

Sønd. eft. Tref. (vistnok med spørgsmålstegn efter 10).

Prædikenudkast (brudstykke?). Ordform som "gøre" (p. 1),"bekende" (2)

ofl. viser hen til Udbytiden. Der kan vel da kun være tale om årene

1811 ell. -12.

16 oktavsider (4 læg); ingen titel.

I.J.N.

ved at søge sin Ære og sin ...

Sidste linie:

Amen i Jesu Navn Amen.

I venstre margin på p. 1 er med blyant med fremme.d hånd tilskrevet:

(?) 15 S. eft. Ir.



fase. 72.1. XIII.

Udgør slutn. af prædikenmanuskript. Ordformer som "kiende" (p, 3)»

"forskiærtse" (8), "skiænke" (9) ofl. viser hen til tiden efter

marts 1813. - I Bib. Præd. 1816 findes ingen prædiken holdt på nævn-

te helligdag.

28.

4 oktavsider (2 blade).

Evang. Matth 22.

Hvad tykkes eder om Christo? dette ....

Sidste linies

(befa)ler og hvad Evangelium

Øverst i venstre hjørne er med blyant skrevet: 18. S. ef. Tr.

Prædiken(udkast), ufuldst. Ordformer som fx "giøre" (p. 2) viser heni

til tiden efter Udby (ell. slutn. af Udbytiden). Nærv. ms synes ikke

at have noget tilfælles med prædikenen s. 169-182 i Bib. Præd. 1816,

som har overskriften "Hvad tykkes eder om Christo? Hvis Søn er Han?",

altså ord, der ligner begynd, i nærv. ms. (Nævnte præd. i Bib. Præd.

holdtes 1. maj 1814).

16 oktavsider (4 læg).

I. J. N.

det gøre (giøre?) de hver for sig i Stil(hed) ....

Sidste linie;

var Fabel jeg fortalte .....

Øverst i venstre hjørne m. blyant; Allehelgen.

Ordform som "kiøbte" viser hen til tiden efter Udby. Angivelsen Alle-

helgen og ordene i ms p. 3' Trænge vi til en Reformation som den i

Luthers Dage? viser hen M l en prædiken m. disse ord som titel i Bib.

Præd. 1816, s. 25-42', og som Gr. netop holdt Allehelgensdag 1813»

altså i begynd, af nov. - Ved sammenligning ses, at ms svarer til

den trykte prædiken fra s. 28, linie 3 f.o. og fremefter til s. 35»

linie ca. 8 f.o., dog kun få steder ordret overensstemmelse. - Se og-

så næstflg.

-20*.
4 oktavsider (2 blade).

I.J.N.

at Han kunde vaagne de Sovende



fase. 72.1. XIV.

Sidste linie;

Gud i al Evighed Amen.

I venstre margin er på p. 1 tilskrevet; (Allehelgens Dag). - Ordformer

som "igien" (p. 2), "bekiende" ,, "kiøbe" (p.3) viser hen til tiden ef-

ter Udby (eller sidst i denne).

Udgør del af udkast til samme prædiken som forrige (29); ms svarer

frit til Bib. Præd. s. 40, linie 11 (ell. 12) f.o. og prædikenen ud,

altså s. 42 ned. - NB nr. 29 og 30 er skrevet hvert på sin papirsort.

8 oktavsider (2 læg)5 uafm.; ingen titel.

Andre, og Ingen kommer til(bage) ....

Sidste linie (vistnok)i

0 tager dem da (?) frem (?) igen (? egen?) ...

Prædikenbrudstykke fra Udbytiden. Alle oplysninger savnes.

16 oktavsider (4 læg)9 uafm.

dog ikke udkrævet af Jesus, medens ....

Sidste linie;

ser (?) jeg hen til disse selv ....

Som forrige (31). - Sikkert prædiken.

4 oktavsider (l læg); uafm.; ingen titel.

eller Retfærdighed til Helliggø(relse) ....

Sidste linie;

sagde om Syndens Sold, skul (?) ...

Som forrige (31 og 32). - Prædikenbrudstykke.

2 oktavsider (1 blad); uafm.; kun den ene side beskrevet.

har hengivet den i de Ugudeliges ....

Sidste linies

(Velbeha)gelighed i dig.

Som forrige. - Måske fra en afhandling.

2 oktavsider (1 blad); uafm.

ja, Verdens Spot og Latter, ....



fase. 72.1.. XV.

Sidste linie:

og Døds Skyld allene Aan»

Som forrige °, prædikenbrud stykke fra Udbytiden ("skænke").


