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1. Titel el kort indholdsangivelse:
Brudstykke af f o r a r b e j d e

Antal sider:

til

"Krønikens

1813.
2. Papirsort (farve og evt vandmærke): g r å .

3. Afmærkning (I. J. N. osv.):
4. Ortografi: e r k i e n d e ,
s i ø r e osv.

Evt. enhedens nr.:

uafmærket.
kiende,

Gienmæle"

/ 6 195 o.
J,

24.

Antal blade: 12 .
Format:

kvart.

7. Ms.' første linie: At Han var v i s i
Sag, s i d e n Han ikke var . . .

8. Ms.' sidste linie: j . Jorden

sin

-

igien,
9. Tryk el. benyttelse:

Utrykt.

5. Andre ydre kriterier:
6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):
10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering (er):
11. Nr. i bibliografien:

¥

(208)

Indholdsregest:

Udgør 6 kvartlæg, 2 og 2 lagt ind i hinanden. - Ingen titel. - Ms. er
af registrator pagineret 1-2*4 (med røde tal).
At dette ms. er et forarbejde til "Krønikens G-ienmæle" fremgår af visse kriterier som følger;
På p. 21 i ms. læses visse tal; 64, 65 og (nederst) 79-83; på p. 22:
84-85, 94 og således videre på de følgende sider, hvoraf fremgår, at ms.
er skrevet som bemærkninger til et andet skrift. Det samme er tilfældet
med et vist afsnit af "Krønikens Gienmæle", se denne bog s-, 38-43* - Man
bemærker nu, at i nævnte bog s. 38 anføres netop tallene "S„ 79-83", og Gr.
oplyser i bogen, at her drøftes det fuldkomnes udvikling af det ufuldkomne.
Det samme er tilfældet i nærværende ms. p. 21 nederst - p. 22, hvor de samme tal anføres! Der er således ingen tvivl mulig. (Det skrift, der henvises
w l , er Schellings bog "Denkmal der Schrift von den go'ttlichen Dingen etc.
des Herrn Friedrich Heinrich Jacobi" 1812, jf. Gr. i Krøn G s. 37). - For-
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øvrigt taler G-r. I nærværende ms. p. 11-18 særdeles udførligt om
modsigelsens grundsætning, som også behandledes i Krønikens Gienmæle, spec. s. 44-50. løvrigt ingen verbale overensstemmelser mellem ms. og bog. Heller ikke de øvrige sider af ms. har synderlig
lighed med Krønikens G-ienmæle. Pag. 1-10 i ms. er af temmelig bibelsk-kristelig karakter, ligeså bogen s. 14-24, men derudover ikke reel lighed.
'maj-juni 1813, da G-r. udarbejdede Krøn G-. - Et andet lignende forarbejde af G-r., se Ny kgl. Saml. 3647.1.4°, 2 B 9.

