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ISÄidholdsregesi.

Et afsluttet Enele, Ingen verbaloverensstemmelse med det trykte brev
(Bibi. I, nr. 206, p, 82). Tonen er her mere personlig, krænket, men ikke
vcldaom. Gr. indrømmer Molbech ret til at kritisere - trods venskabet - dersom han er vis på "dertil at have Kald og Føie". Gr. kan dog ikke godkende
fremgangsmådens skældsord, isolerede, løsrevne citater, udeladelser. Han
kalder Molbechs definition af VK 1812t "en polemisk Historie eller en historisk Polemik" for et "intetsigende Skældsord". Enhver "Synsmaade af Historien maa være polemisk" (bl. 34-r), jf, Molb-Gr, 1888, p„ 105-106.
Molbechs ord om, at det var ønskeligt, "at enhver den, der vilde befatte sig med at skrive Historien, lagde mere Vind paa at fortælle sandfærdigt end paa at spore den Usynliges Finger i Tidernes Gang" udlægges1 af
Gr. som om Molbech vil beskylde Gr. for at mene, at en "sandfærdig FortælB m g om det Forbigangne - hartad (var) det Modsatte af at spore den Usynliges Finger i Tidens Gang." - Gr. henviser i denne forbindelse til, hvad
han har skrevet i VK 1812, p. 322 (ved en trykfejl markeret som 222). Orde-
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ne taler for sig selv, skriver Gr., men "hvorledes var det muligt,
at du kunde bære dig saaledes af?" (bl. 34r - 35v).
Gré afviser beskyldningen for at have sagt, at der mellem de
nulevende er ingen, som kan skrive en sømmelig krønike (bl. 36r) ved at henvise til ordlyden i VK 1812. Gr. har blot skrevet, at Danmark indtil nu ikke har fået en sømmelig krønike, uog deri ere vi
jo enige". - "Men endnu meer, Molbech veed, at jeg selv har havt i
Sinde, hvad, om Gud vil, nok skeer, at skrive Danmarks Krønike, og,
med Ret eller Uret, maatte jeg da vel tro at kunde skrive den nogenlunde sømmelig. Det var altsaa med Villie Molbech tog feil af min
Mening, og det er slemt" (bl. 36r).
Mod slutningen slår Gr. over i direkte apostroferinger af Molbech, Han opfordrer ham til at skrive - ikke med forfængelige bihensigter, "men for den Alvidendes Aasyn". Han indrømmer, at VK 1812
har fejl "i Snesetal", hvad "enhver historisk Bog, der skrives i Ensomhed", må have, men "spot ikke med min Leden efter Forsynets
Spor!"
Gr. udtrykker til slut håbet om ikke at skulle stride med Molbech som en modstander af det kristne historiesyn, og om at han i
alle tilfælde må bevare Molbech som sin ven.
Datering; marts 1813.

