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l/Titel el. kort indholdsangivelse:

Om forsagelsen ved dåben.

Antal sider: 4,

Antal blade: 2 (b l . 78-79).

Format: kvar t .

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Bikube med
blaåornament.

7. Ms.' første linie: har givet os, da maatte
vi udtrykkelig s ig te ham / som Fa-
der t i l Løgn og Ophavsmand t i l

Mord

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): en bø lge l in ie .

4. Ortografi: skedt, Daab s-Løftet, veed

8. Ms.' sidste linie: . . .og d e r t i l / svarer
man bedst; velanJ er der skedt no-
get Galt / derved, at den urene
Aand ei meer drives ud af os, / ( i
marginens) sa^- er det dobbelt nød-
vendigt at vi r e t a lvor l ig t forsage

5. Andre ydre kriterier: kursiv sk r i f t m. ho-
r i s o n t a l karakter , underskr.s N. F. S.
Grundtvig.

9 Tryk el benyttelse: h a m > s a a h a n i k k e s k a ; 1

beherske os!
Jf. Om Daabs-Pagten i I Kt 1833 2 .
hef te .

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.)-. "naar
Man som en Anonym forleden, for tæl ler
os, a t Exorcismen var l igesaa gammel
i Kirken som Forsagelsen af Djævelen.« 10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er): . . .

11. Nr. i bibliografien •.
J f . 509.

igAidholdsregest:

Den, man anklager som "Fader til Løgn og Ophavsmand til Mord", kan man

ifølge Gr. hverken "frakende Personlighed" eller formilde sin dom over. Men

dermed er ikke sagt, at man tror på djævelen, "som Man bliver ved at skylde

os for"s

"thi at troe paa en Person veed Man vel er at slaae sin Lid til ham."

"Forsager" betyder ifølge "Danske Ord-Bog"; "siger Nei til" osv. Gr. "for-

bavses over den Dristighed, hvormed Man udgiver Djævelens afskyelige Person-

lighed for at være afbeviist, thi, Eet af To, kunde Man dog med langt me-

re Føie paastaac, don var unægtelig beviist." (En må have været den første

løgner, "Løgnens Fader", et menneske eller en ond ånd, er Gr.s ræsonnement,

og han vælger med kristendommen det sidste.)

Formentlig forarbejde til ovennævnte tidsskriftartikel, der havde sam-

som hans bog Om Daabs-Pagten. Bogen var udkommet 7. december 1832,
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artiklen, der var fremkaldt af et anonymt indlæg, kom 13* januar

som Gr.s første "bidrag til N Kt, Det or da formentlig udarbejdet

lige efter nytår 1833 med nærværende ms. som udkast.

Datoring; begyndelsen af januar 1833.


