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1. Titel el. kort indholdsangivelse:

Brudstykke vedrørende Danmarks h i s t o r i e i middel-

a l d e r e n .

Antal sider: 20.

Antal blade: 10 .

Format: k v a r t .

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): g r å t pa-
p i r .

7. Ms.' første linie: Estridsen saa hvid af
Viin og Vrede, . . .

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): Uafmærket. 8. Ms.'sidste linie: g j o r t naar Tid er

4. Ortografi: g i ø r e , G-iæstebud e t c .

9. Tryk el. benyttelse: Utrykt

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater, ru. m.):

10. Tidl. forakore3 skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

(3O9A?)

^pndholdsregest.:

Udgør 10 kvartblade, nemlig først 2 enkeltblade, derefter 4 læg, 2

og 2 indstukket I hinanden. Det hele pagineret (med blyant) 1-20 af re-

gistrator. Alle sider fuldt beskrevet undtagen den sidste, der kun har

3 linier øverst. Er et brudstykke, idet der begyndes midt i en sætning.

Kortfattet regest.

Emnet er Danmarks historie i middelalderens på de første sider omta-

les meget kort mordet på Knud Lavard, slaget på Grathe hede num., hvor-

efter (p. 3-4) udførligere om Nordens bispesæder (Roskilde, Lund) og de-

res, fremragende indehavere i middelalderen. Videre (p. 5ff.) om Danmarks

nedgangstid efter Valdemarerne og tiden henimod reformationen. Biskopper-

ne Lave Urne og Joachim Rønnov omtales; også Hans Tavsen og reformatio-

nen i Kbh. (Nicolai kirke). - Pag. lCff. om Roskilde kirkes historie og
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og dens rolle i Danmarks historie, - og om forholdet mellem verds-

lig og gejstlig magt i Danmark i middelalderen ("bisperne som krige-

re). - Pag. 13ff. især om "bisp Absalon. Derefter om klosterlivet og

dets betydning, bl.a. omtales den hellige Bernhard (p. 16), - om

Saxo og hans krønike (l7ff.), med forklaring på, hvorfor han skrev

den på latin. G-r. mener, at den næppe var blevet trykt den gang

(1514), hvis den ikke havde været skrevet på latin, - "og var den

ikke blevet trykt førend Grevens Feide og Klosternes Forstyrrelse,

da var den vel aldrig blevet fundet. Saaledes (véd) Herren at vende

Alt til det Bedste og faae sin Gierning, ogsaa den mindste gjort naar

Tid er" (p. 19-20).

Datering.

Datering meget vanskelig, men må vel høre til den periode, da

Gr. oversatte Saxo-Snorre og udgav Danne-Virke. - Muligt er det også,

at vi her har at gøre med et udførligt udkast til noget, der i Ver-

denskrøniken 1817 blev sammentrængt til et par sider, nemlig nævnte

bog s. 105-107.


