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Side Is kort subskriptionsindbydelse i forlæggerens navn til H V 1833

("Haandbog i Universal-Historien", 3 oktavbind, hvert på 30-40 ark). Jfr.

fase. 227.1 og II, hvoraf II synes at være skrevet allerede i 1831. Det er

skrevet i eget navn, hvad der muligvis er et senere trin.

Affattelsestids 1831 eller 1832.

Side 3-4-2; fragment af forarbejde til Norden» Mythologi?

"Den Frihed...som Man i vore Dage sædvanlig tager sig med den Bibelske

Historie, idet Man betragter den som en Mythe, hvori Man har lov til at

lægge Alt hvad der synes at kunne passe, den Frihed giør slet ingen mig

stridig, naar Talen er om de Eddiske Myther, og saasandt de ere Begeist-

i^Lgens Børn, maae de nødvendig udøve samme Trylle-Kraft paa mig, som den

er al virkelig Poesi egen, og saamegen mere, som jeg føler mig nærmere be-

slægtet med det gamle Nordens end med Østens eller Sydens Skjalde." Vi skal



fase. 227.HI.* II.

jo trods de nymodens teologer og filosoffer ikke gøre vold på vor

natur. Det sker derimod, når "Dyre-Naturen" i os fortrænger den hø-

jere, "som aaToenbarer vort Slægtskab med Guderne". Selv i Frankrig

begynder man at forstå det (SAINT SIMON). Hvor der er national myto-

logi, vil den som det naturlige udtryk for folkets åndelige anskuel-

se snarere blive skattet for højt end for lavt. Men først og frem-

mest skal den gøres bekendt, som den findes, uden at den påtrykkes

vort ejendommelige præg. I Norden er de hedenske mindesmærker blevet

bevaret uforvanskede.

Affatteis estid s Polemikken mod den mytiske opfattelse af den

bibelske historie tyder på tidlig affattelse. Problemet er åbenbart

ikke dukket op endnu. Skulde der være tale om et fragment allerede

fra 1831?


