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Ms. består af 2 mindre oktavsedler, at registrator kaldt A og B.
A, som er afmærket, har på sin ene side alene et vers, begyndende s
"Den skal din Dragt og dit Maal ikke vrage„„." og på den anden et vers,
begyndende (efter 3 overstregede linier)s »Hvor Man dig finder(?) paa
Mark og paa Hede...". Disse 2 vers hører til forarbejderne til det ovenfor nævnte digt "Øm over ældgamle Dannemarks Ære", se fase. 241.9? men
ingen af dem optoges i den endelige, trykte form. Ved siden af sidstomtalte vers har Gr. i højre margin skrevet følgende ords Man skal troe Alle
vel, men sig selv bedst / men vor Herre bedst /. (skråstregerne skyldes
Gr.).
B har ligeledes tekst på begge sider, nogle versudkast, som dog alle
w overstreget med skrå eller lodrette streger. Først et fuldstændigt

fase. 241.10»

II.

vers, begyndende s "Bank selv paa Dørren hos Junkerne fiine, ...",
derefter 4 linier af et vers begyndende i "Dog, lad de Døde det Døde
kun hædre 5 ..."j på den anden side et helt vers, hvis ordlyd viser,
at digtet må være skrevet, da Gr. havde fuldført sin Saxooversættelse (og altså ikke skrevet, da han begyndte på tredie bind). Verset
lyder således 1
Tak, nu til Slutning, for Lyset, du tændte
Hos mig i Nørre-Leeds Saga og Sang'.
Tak og for Møien jeg med dig anvendte,
Skiøndt den mig trætted saa mangen god Gang'.
Bruge jeg kunde ei Aarene bedre,
End til, i snorkende Tid,
Selv dog at holde mig vaagen med Flid,
Hos de livsalige, vinkende ftædrel
Intet af den på B skrevne tekst optoges i den endelige form.
Datering.
Se foregående fase. 241.9? som kan sammenholdes med det ovenfor
sagte.

