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Uttfpdhddsregest:
Note til rubr. 5s Sv. (Jr. har øverst på bl. 38r med blæk skrevet? "Af
et Udkast til C. Molbech paa hans Recension i Skilderiet af Verdenskrøniken
1812." Dette er dog urigtigt.
Muligvis er det også Sv. Gr., der - ibid, - med blyant har skrevet et
uforklarligt? n(l7b>".
Indholdsregests
Starter med at oplyse, at Gr. også har et forsvar "mod Verden", hvilket synes- at forudsætte, at Gr. i et foregående afsnit har afhandlet sit
forsvar over for Himlen - Gud. Med henvisning til en række historikere;
Johs. Muller, Woltmann, Schlegel, Schiller o.fl. fremhæver Gr, historikerens ret til at afbryde fortællingen og "raissonere og pege" og spørgers
^ r det kun christelig man ikke maa pege, dømme tale" (bl. 38r - 39v), jf.
Krønikens Gienmæle p. 22-23.
Gr. gentager, at han ikke forlanger, at hans bog skal "giælde for et
Konstværk" (bl. 38v - 39r).

fase. 178,12.

II.

Gr. hævder, at bogen er skrevet "i en Stemning fri for alt Had
til Mennesker" (bl. 39r-v).
Sml. fase. 178, nr. 3, bl, 9v, der har verbaloverensstemmelse
med nærværende is. hl. 39v. Begge har korrespondens med Krønikens
G-ienmæle, p. 8, dog således, at fase. 178, nr. 3 synes at ligge trykket nærmere. Tanken om de henfarne, der "ligge saa tause og knurre
end ei om vi tale dem haardelig til" - "stemmer Sindet blidt, saa
Man ei vil forurette Nogen" (bl. 39v - 40r).
Anderledes med historiens forhold til de levende. Kun een "af
de lastede har fornærmet mig". Resten har han ikke haft noget udestående med, Hans domme er ikke hævnakter. Men Gr. har lastet dem
"for G-uds Skyld" (bl. 4-Ov). Til slut nævner han, at han vil imødegå
Molbechs beskyldninger for vrange domme over Johannes Muller, Schelling, Bastholm og Rahbek, kort sagt de mænd, som han i første omgang
havde tiltænkt særskilte kapitler i Krønikens Gienmæle.
Patering; april-maj 1813.

