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lÄndholdsregest .-

Det første udkast til 6. stk. (I) sluttede med optrækket til et selv-

biografisk tilbageblik. Det følger nu i dette det 2. udkast.

Efter at have jævnført bibelens ord med skjaldens og begge med ægget,

af hvilket der kan udvikle sig "noget levende", overskuer G-r. sin skribent-

bane. Har lært af universalhistorien, der viser, hvad der i tidens løb har

virket på menneskeslægten, altså også på kristendommen. Hans egne digte og

afhandlinger er "Excerpter af mit Liv, med tilsvarende universalhistoriske

Bilag" (l). Udbytte af læsningen er ikke betinget af, at man har hans "fcro

(2.). Blev ikke først navnkundig med "Kirkens Gienmæle"; Nordens Mytholo-

gjie 18081 Verdenskrøniken 1812 J Er jeg - som prof. Clausen mener - "et

Ful i literaturen"? Således er skribenten G-r. forpligtet til at forsvare

^sin skribentnavnkundighed.

Bette udkast fører antagelig frem til det literaire testamente, der

får imprimatur 21. marts 1827, og altså er skrevet i umiddelbar fortsæt-



fase. 113.III. II.

ifcelse af faac. 113.III. Han kan nu have besluttet at fortsætte ad

denne bane i et særligt skrift og må derfor "begynde igen på fort-

sættelsen af "Om Christendommens Sandhed". Og måske på grund af

udskillelsen af det selvbiografiske- stof mener han nu evt. at kuni-

ne nøjes med eet. stk. til af afhandlingen. Derfor den tomme paren-

tes i de 2 flg. udkast.

Affattelsesti.d; marts 1827.


