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1. Titel eL kort indholdsangivelse:
S k r i v e l s e r e l l e r breve fra personer i Jylland t i l
Treschow ( e l l e r Gr. e l l e r t i l udgivelseskomitéen)
1816.
2. Papirsort (larve og evt. vandmærke):
hvid.
7. Ms.' første linie:

3. Afmærkning (I. J. N. osv.):

-

/ 6 1957 .

Evt. Enhedens nr.: 1 0 .
Antal sider:

46.

Antal blade: 2 3 .
Format: d i v e r s e .
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8. Ms.' sidste linier-

4. Ortografi:
^^
9. Tryk el. benyttelse:

Utrykt.

5. Andre ydre kriterier:
6. Indre kriterier (allusioner, citater, m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):
IL Nr. i bibliografien:
i

Består af følgendes
a) 3 skrivelser fra pastor J. J. Garnæs,, Kolding. - l) Først en "Indbydelse" (4 s., lille kvart), dateret 24. januar 1816. På p. 1-2 tekst,
på p. 3-4 plads til subskribentnavne. I teksten opfordrer Garnæs folk til
at tegne sig for bidrag, og på p. 3 har også en del tegnet sig med navn
og pengesum, ialt 91 rdl. - 2) Dernæst et brev fra Garnæs til sognepræst
Christen Olsen i Næsby og Tyvelse (jf. fase. 247.2.7 e). Dateret 2. februar 1816. Garnæs beretter her om sin utrættelige virksomhed i Kolding og
omegn for at få folk til at støtte krønikeudgivelserne, og han giver enkelte interessante oplysninger om almuens kendskab (eller manglende do.)
Saxo og Snorre. - 3) Til sidst en skrivelse, dateret 3. juli 1816, fra
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Garnæs til Treschow. Heri oplyser Garnses, at han har udsendt indlagte
"Indbydelse" (den her foran omtalte), og at han hermed tilstiller det
indkomne beløb, 91 rdl., til Treschow. Han oplyser også, at han har
formået amtsprovst Blichor, Vejle amt, til at lade udgå en lignende
indbydelse.
b) 4 skrivelser fra rektor J. Stougaard, Århus. - 1) Først en
skrivelse, dateret 6. oktober 1815, til Selskabet for Nordens Oldskrifter's komité (adresseret til Troschow). Stougaard lover heri at
medvirke, hvad han formår, til krønikernes udgivelse, men han frygter
i almindelighed for, at de dårlige tider vil lægge visse vanskeligheder i vejen. - 2) Dernæst en don 3. december 1815 daterot og til
Treschow adresseret fortegnelse (ved Stougaard) over bidragyderne
(med angivelse af bidragenes størrelse) i Århus; listen viser, at
der i alt indtil nu er indkommet 274 rdl. Stougaard udtrykker her
tillige håbet om, at han med tiden vil kunne tilbyde endnu mere, og
endvidere foroslår han, at komitéen offentliggør en ekstrakt af indbydelsen (den, der var trykt bagest i "Prøver") i enhver stiftsavis
med oplysning om, hvor eller til hvem man skal indbetale sine bidrag.
- 3) Endvidere en den 23. september 1816 dateret skrivelse eller brev
fra Stougaard til Gr. personlig. Stougaard takker heri for Gr.s brev
til ham og udtrykker sin kærlighed til sin gamle elev (Gr.) og sin
glæde over det af Gr. påbegyndte foretagende. Desuden har Stougaard
med denne skrivelse ladet følge et eksemplar af "Følgeblad til Aarhuus Stifts .Adresse-Contoirs Tidende" nr, 24, hvori Stougaard har offentliggjort en liste over de indtil nu (begyndelsen af september
1816) indkomne bidrag; listen findes på p. 4, sp. 1-2, hvor *n slutter med dateringen 6. september 1816 og Stougaards underskrift; følgebladet (som er uden datoangivelse) må være trykt kort efter denne
dato. I skrivelsen til Gr. (der jo som nævnt er dateret 23. september 1816, altså flere uger efter listen i nævnte blad) kan Stougaard
oplyse, at der yderligere er indkommet nye bidrag, så at summen nu
udgør ialt 521 rdl. - 4) Til sidst en den 5. marts 1819 til udgivolseskomitéen indsendt skrivelse. Heri takker Stougaard for de tilsendte førstedele af krønikerne. I et brev til Stougaard (fase. 249.1)
havde Gr. udtalt ønsket om en anmeldelse (dvs. en offentlig meddelelse om udsendelsen) af det udkomne bind; Stougaard lover, at dette
skal ske og lover tillige at tilstille komitéen de pengebidrag, der
yderligere måtte indkomme«
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c) 3 skrivelser fra rektor E. Tauber, Ålborg, Består af følgende: 1) Et den 15. april 1816 til Pram, Troschow og Gr. indsendt kortere brev eller skrivelse, ledsaget af 2) en foliostor liste over
samtlige bidragydere (med angivelse af bidragenes størrelse) i Ålborg
og omegn. Listen er slutdateret 8. april 1816, og i alt indkom 521
rdl., hvortil yderligere 144 rdl., som senere skulde tilstilles komitéen. Sammen med Tauber var biskop Jansen og stiftamtmand Frederik
Moltko de ledende i dette indsamlingsarbejde. - 3) Et kort brev, der
fulgte med de til Treschow sendte penge (521 rdl.), dateret 15. april
1816.
d) 3 skrivelser fra Viborg. - l) Først et brev til Treschow, dateret 9. oktober 1815, fra en person, hvis underskrift det foreløbig
ikke er lykkedes registrator at tyde. (Vedkommende er ikke Viborg katedralskoles rektor; heller ikke passer navnet på nogen af byens præster dengang.) Afsenderen takker for brevet af 18. september og lover at modtage de bidrag, der måtte indkomme til udgaven, og at virke
for Selskabet for Nordens Oldskriftor. - 2) Dernæst et brev fra biskop
Jens Bloch, Viborg, til daværende adjunkt A. F. Mulertz, Odense katedralskole, medlem af Fyns Stifts litterære Selskabs komite", der på
Fyn varetog indsamlingen af pongebidrag til krønikerne, jf. her foran
fase. 247.2.8. Biskop Bloch fortæller, at han, da han for et par år
siden havde modtaget en skrivelse angående støtten til krønikeudgaverne, udstedte cirkulærer og indbydelser, hvoraf han her vedlægger en
genpart (jf. ndf.). Imidlertid er planen (indbydelsen) ikke tilbagekommet til ham, så at han ikke veed, hvem og hvor meget der er prænummereret, og han formoder, at planen må være blevet indsendt direkte. Nu ser han i bladene, at udgaven (førstedelene) er udkommet, og
beder derfor han Mulertz oplyse ham om, hvor eksemplarerne kan fås
og til hvilken billigste pris, do. han gerne vil have en del eksemplarer til gratis uddeling på sine visitatser, Jf. fase. 247.2,8.0. Den føromtalte genpart (et kvartblad) findes også her (3). Den er dateret 11. marts 1818 og undertegnet af Bloch. Bloch henviser her først
til den allerede tidligere i stiftet fremsatte indbydelse samt cirkulære vedrørende indsamlingen af bidrag og anmoder nu atter om, at man
tegner sig for bidrag på denne (ikke her bevarede) subskriptionsplan.
e) Skrivelse (brev) fra T. Ussing, Ribe (?), til Selskabet for
de nordiske Oldskrifters udgivelse. Daterot 4. oktober 1815. Ussing
takker for selskabets skrivelse af 18. forrige måned og lover, at han
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med glædo vil påtage sig at indsamle bidrag etc. - Nævnte Ussing er
muligvis identisk med den senere overretsprokurator og hospitalsforstander i Ribe Theodosius Ussing (1780-1845), altså næsten jævnaldrende med Gr., oh som i 1807 som student havde kæmpet på volden (jf. Per
sonalhist. Tidsskr. 1901, 23 samt T. Algreen-Ussing: Stamtavle over
Slægten Ussing, 1910, 8 ) . - Læsemåden "Ribe" lidt usikker (næppe Nibe); en gren af slægten Ussing var knyttet til Ribe.

