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N. F. S. Grundtvig.

el. benyttelse: u t rykt .

forskeres skønsmæssige datering(er):

bibliografien: . . .

ret te
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der.„ .
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l&Wiholdsregest:

Afviser berettigelsen af at nægte Baggesen genialitet. Beskæftiger

sig iøvrigt med berettigelsen af at tale om "Oehlenschlægers Fald". Ung-

dommen kalder beskyldningen for "nidsk Opspind af Baggesen". Gr. beklager

tabet af "den store herlige Modvægt mod Baggesens Aand" - og tabet af "den

vældige Lys-Straale, som just skal hjelpe os til at giøre sikkre og sta-

dige Fremskridt paa sand Oplysnings Bane". Gr. vil ikke nægte, at der

stedvis er glimt af ånd i Oehlenschlægers senere værker (bl. 65r), men

anser det for sin pligt at gøre opmærksom på "den himmelvide Forskiel

mellem hans forrige og senere Betragtning af de Guddommelige og Menneske-

lige Ting i Verden...". Når folk prøver på at jævnstille "Hakon og Hugo"

etc.,, stempler Gr. det som "Snakkerads" (bl. 65v). Oehlenschlægers dom i

on har intet værd, før han skænker Danmark et nyt værk, der kan sættes

"ved Siden af hans Digt eir-Aand s gamle, hartad glemte Jertegn" (bl. 66r).

Gr. nævner, at han længe har haft lyst til "i en Række Forelæsninger" at



fase. 180.5» II.

udvikle sine tanker om Oohlcnsohlægcrs værker. - Dersom "Aander"

nu kræver G-r, til regnskab, er han rede. Han ønsker ikke at ned-

sætte. .. "Digteren eller Mennesket" - ved sin forkastelse af "Bla-

de, der fører hans Navn "uden at kunne Toære det" (bl. 66v).

Datering; november 1818?


