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Manuskripter
✂ Manuskripterne til G.-A. findes på Det kgl. Bibliotek i Ny kgl. Samling 3358,4° VIII-IX. Der er tale om to
pakker med kladde til og renskrift af Gjæring og Afklaring.
✂ Kladden til Gjæring benævnes 1. I kladden findes på forsiderne s. 1-158. Vedlagt er en lille note: »NB: Fra
Side 158 føres Pagineringen videre paa Bagsiden af Bladene (tilbage til Manuskriptets Begyndelse) til S. 314,
hvorefter Pagineringen gaar videre her (nemlig fra 315-417).«
✂ På bagsiderne findes første side med forslag til titler på dobbeltromanen (se s. 415-16). Derpå s. 314-159
og de til forsiderne 315-318 svarende bagsider. Herefter paginerede sider fra 18ab-1ab. Om de sidste skriver
JK: »1ab-18ab skrevet 6-7/5 1901. Som Indhold i Sven Langes Manuskr. til Skuespillet »Den gamle Præst«.«
Resten af bagsiderne er upaginerede.
✂ Renskriften af Gjæring strækker sig på forsiderne fra s. 1-429. Selve pagineringen findes ejendommeligt
nok på bagsiderne, skrevet med blå farveblyant.
✂ På bagsiderne findes en renskrift af romanen For Livets Skyld, s. 1-141. Resten af bagsiderne er blanke.
✂ På s. 430 er bl.a. følgende at læse: »Under Arbejde er en ny Roman:
✂ Afklaret (ordet er overstreget)
✂ Klar Vin (ordet er overstreget)
✂ Afklaret.«
✂ Et lille øjebliksbillede af den arbejdende kunstner.
✂ Kladden til Afklaring benævnes 1. I kladden findes på forsiderne (idet 1. side er upagineret) s. 2-494. På
bagsiderne findes intet, idet papiret et så tyndt, at ordene på forsiderne slår igennem.
✂ Renskriften af Afklaring benævnes 2. I renskriften findes på forsiderne s. 2-245 (1. side er ikke pagineret).
Indholdet på bagsiderne samler JK i et resumé. Efter som punkt l at have nævnt renskriften af Afklaring
fortsætter han med at nævne titlerne på en række foredrag, artikler og digte; bortset fra G.-A. drejer det sig
om tekster fra 424 1904-05. Det fremgår således, at JK var en sparsommelig mand med stærk tro på
genbrug.
✂ I nogle tilfælde rettes der i renskrifterne, dels med blæk (under renskrivningen), dels med blyant (under
en ny gennemlæsning). Næsten alle rettelser overføres til det trykte 1. oplag; ingen af dem er af
nævneværdig art.
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