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Gr0 indrømmer, at hans krønike har mangen "Knort", som man med grund

støder sig på (bl. 9r). Vil tale et par "rolige Ord" om VK 1812. Den er

ikke, som Molbech hævder, "skrevet i lidenskabelig Heftighed". Gr. har in-

tet personligt udestående med hverken de døde eller levende, som bogen om-

handler (bl. 10r):. Ingen har fornærmet han, "saaledes som Molbech, hvis Ven

jeg uden at hykle tør kalde mig endnu i denne gode Aftenstund" (bl. lOr).

Ved hvert usandt ord "dølges" Guds ære. "Ikke ved nogen Syssel, uden ved

Bøn og Sang er det saa let at være rolig som ved Krønikens, og skulde da

en Christen ikke med ret Stilhed betragte sin Guds underfulde Styrelse."

Gr„ mener, at hans krønike bærer præg af "en rolig tit munter Stemning"

(bl. lOv). Eet har kun "bruset vredeligt hos Forfatteren", når han "be-

fragtede Nutiden som uden at ville lære Visdom af de forbigangne Dage styr-

ker sig selv i Elendighed." - Guds børn må også være "nidkære for Hans Ære

og Brødres Vel" (bl. liv).

Gr, vender sig mod Molbechs krav om, at "Historien maa beskues; fra
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den høiere Religions, ei fra Christ endommens endnu mindre fra Lu-

therdommens Standpunkt." Ifølge G-r. er det er umuligt krav til en

kristen forfatter, at han skal fornægte sin tro for at kunne skri-

ve historie. Lutherdommen er for G-r. "ikke andet end en Protesta-

tion (sic.') mod alle Forvanskninger af Christendommen." Den er

selve kristendommen, ikke, som Molboen har hævdet, kun en side

deraf ... "vel veed jeg, at Christendommen har to Sider (bl, liv),

een som vender mod Gud og en mod Mennesket, men disse kan ei enes"

(sicl). Hans bog er ikke luthersk, mon bibelsk. G-r. afviser Molbechs

påstand om, at "Christendommen kun kan betragtes som et Factum i

Historien",. Hvis det er sandt, at "Guds Søn var paa Jorden", og er

kristendommen "Sandheden om Gud og Mennesket", må "en Christen nødes

til at kalde alt Løgn som stridor imod dem...og skriver han Krønike,

maa han staae som Fiende af alt Ukristeligt" (bl, 12r).

Ms. slutter med Gr.s spørgsmål; "skal en Christen ogsaa have

Ærbødighed for hvad der nægtede (og) bespottede hans Frelser."

Formodentlig et udkast til et kortere svar (afhandling, ikke

bog) til Molbech, Grundsynet, det bibelske krønikesyn - og afvis-

ningen af beskyldningen for et særligt luthersk historiesyn - findes

videre udviklet i Krønikens G-ienmæle (p. 15-25), hvor det (p. 20)

hedder, at "Luther kun protesterede imod al Forvanskning eller For-

dreielsc af Bibelen" (jf. ovenf. (bl. liv)).

Datering; formentlig begyndelsen af maj 1813.


