Registreret af: SJd.

Grundtvig-arkivet fase:

Ä

247.2.14.

1. Titel eL kort indholdsangivelse:

/ 6 1937.

Evt. Enhedens nr.: 1 4 .
Antal sider: 4 .

Kundgiørelse / f r a / Selskabet for de Nordiske
Antal blads: 2 .
Oldskrifter.
Fonnat: f o l i o .
( J u l i 1816.)
7. Ms.' første linie: Et Aar er nu henrundet,
2. Papirsort (farve og evt. vandmærke):
hvid.
s i d e n v i kundggorde . . .

3. Afmærkning (L J. N. osv.): uafmærket.

8. Ms.' sidste linie: henfarne og udlevede
Slægter.

4. Ortografi:
•
9. Tryk eL benyttelse: Utrykt i denne form,
men i ændret s k i k k e l s e t r y k t a u gust 1816, j f . nedenfor.
5. Andre ydre kriterier:
6. Indre kriterier (allusioner, citater, m. m.):
10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):
IL Nr. i bibliografien:
(294)
laabdholdsreg
Ms. af Gr., fuldt beskrevet på alle 4 sider af et foliolæg. Teksten
er et' i mangt og meget afvigende udkast til trykket 1816 ("blbl. nr. 294),
fx. lyder titlen i trykket lidt anderledes- (se bibl.), og i oplysningerne om pengesummerne er flere afvigelser; man bemærker bl.a., at i trykket
angives også mark, medens G-r, her kun holder sig til rigsdaler. Endvidere
ses, at i nærværende ms. er ,juli (1816) den sidste måned, der figurerer
med angivelse af bidrag, medens august er kommet med i trykket. Længere
henne i teksten (p. 3-4 af ms. og s. 3-4 af trykket) afviger ms. og tryk
mere og mere; rimeligvis skyldes den sidste halvdel af den trykte tekst
fortrins vås Treschow. Trykket er også undertegnet af Pram, Treschow og
Sr. i forening..
Kærværende ms;. er Gr.a udkast til en årsberetning for Selskabe-tr for
(
ordens; Oldakrifter's virksomhed i det, første år siden dets stiftelse 3.

f
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august 1815, of. trykkets datering 3. august 1816. Vistnok stammer
idéen til en sådan kundgørelse fra Gr. selv, jf, næstfølgende. I udkastet gør Gr. regnskab for indsamlingen til udgaven, desuden gives
supplerende oplysninger fra udgivelseskomiteen med redegørelse for
situationen, desuden takkeudtalelser osv. Regnskabet viser, at der i
det første år indkom ialt henved 10.000 rdl., altså så meget, at
trykningen af de 2 første bind af krønikerne nu kunde begynde.
Datering.
Juli 1816, jf. ovenfor.

