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H. G. om Kong Knud den Mores Rejse 
til Rom, hvad Aar den er ffeet.

I.
ong Knub ben Store havde vel aldrig staaet saa hoyt ÑN- 
ffrefven i.Historierne / og nå faa stor Yndest og Bersm- 
melse i Verden, frem for hans Herr Fader, hvis hand hafde 
alene bekymret sig om det Nafn af Seyerherre og Kongeri

gers Undertvingere, og ikke tillige om de SEres-Titler afen mild Re
genter, en vris Lovgifver, og allermeest en Religionens og Geistlig- 
hedens Ven. Disse sidste Egenffaber saftlede mand hos Kong Sven, 
enten fordi hans Naturel ikke var dertil, og hafde endnu formeget af 
Hedenffabet i sig, eller og hand ikke lange nok lefvede, til atgifve Prs
ver afFreds Dyder. Thi hvis det samme var hendtes Sonnen, nem
lig at hand, efter at hafve fuldfort sin Krig, og bragt det gandffe 
Engelland under sig, var blefven lige faa hastigen overvældet af Ds- 
den, som Faderen, da hafde Skribenterne neppe afmalet ham med 
bedre Farver. Herimod maae mand sige, at som Kong Lmrb var 
baade en yngre Herre, faa og uden Tvist af hoyere Sindets Gaver, 
saa blef desforuden LErens og Bersmmelsens Vey hannem tilfulde 
aabnet og banet ved trende store Fordeele. Den forste var hans 
Klogffab, at hand strap efter Krigen lagde sig efter Nationens Yndest, 
og giftede sig med den forige Konges Enke-Dronning. Den anden var 
hans Gemyts Mildhed, i at folge denne sin andcegtige Egteftettes, 
samt de Gejstliges, der hafde meget at sige saavel hos hende fom hos 
Folket , deres Underviisning. Den tredie Fordeel var tilstraekkelig Aar 
og Alder, til at nyde Frugten af sine Seyervindinger udi ynffelig Fred 
og Rolighed. Herved ffeede, at hans forige Haardhed, samt og een
og anden Staats-Streg, som hand iForstningen hafde betienr sig af, 
til at naae sit Maal, og som gandffe lidet rimede sig med Retfærdig
heds og Dyds Regler, blefve siden ikke saa noye regnede. Dronning 
Emma og Gejstligheden lcrrde ham, hvorledes alt dette kunde giores 
got igien hos vor HErre. Videre, saasom en sand Hsyhiettighed 
rr altid forselffabet med Fromhed og Naade, og flige Dyder ej saa 
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stcrdse forekommer hos store Undertvingere og Krrgshelte; Saa faae 
nuEngeUcenderne deres Frygt Dag fra Dagformmdffet, og Almuen, 
saavelwm de Store, der i Begyndelsen intet ventede sig mindre end 
en mild Regering, blefve jo lamgere jo mere forneyede. Kirker og 
Klostere blefve berigede Aar fra Aar i Mangfoldighed. Naar Erke-
Biffopen af Cantelborg rosede en Helgen noget meere end fcedvan- 
ligt, kN St. Edmund, St. Elpheg, St. Auguftinus, St. Benediâus, 
strax blcf for en Tiidlang den samme Helgen Kong Lnuds elffe- 
ligste Patron, og fik faa megen LEre og Skenk, som Ti andre. Ikke 
at tale om de ovcrflodige Almisser, som hand lod uddeele til Fattige. 
Men saadan hans Andagt, saavelsom hans Mildhed og Omsorg for 
sine Undersaatters Velfcrrd/ baade i detAand.ligcog det Timelige, nred 
eet Ord, hans Ofvelse i gode Gierninger, hafver, efter Skribenternes 
Vidnesbyrd, meget tiltaget og formeret sig efter hans Reyse til Rom. 
Hvorpaa og hafves et klart Beviis i det mcrrkelige Bref, som hand paa 
Hiemreysen ffref til Erke Bisperne, samt de andre Biffoper, Prcrlater, 
Adel og gandffe Almue i Engelland : Hvilket Bref er endnu til, og fin
des i mange Beger indfort. Herfra er det da, at Engellcenderne regne 
hans Fuldkommenhed i det Gode, og til denne Epoque henfores de vig
tigste Forbedringer, som hand foretog, i Kirken saa velsom i den Vert fli
ge Stat. Alle hans Kriger, undtagen alene det Indfald, hand til 
sidst giorde i Skotland, sirtte de foran, og ffrifoe dem at vcere passerede 
forend den Romerffe Reyse. ' Derimod hans Kirke Love og anseeligste 
Fundationerat vcrre yngere. Alle ere de derudi enige, at hans Reyse 
til Rom ffeede og blef fuldendet i det Aar efter Christi Fodsel 1031. 
eller 1032. font vari hans Engelske Regimentes 14deeller 15^. Derudi 
stiller flet ingen af de gamle Engellcenker fra hinanden. Og dennem 
folger af de nye ligeledes fast alle og enhver, faafbm PolydorusVergi- 
lius, Georgius Lilius, Robert Backer, Andr. DuChesne, Thomas Ful
ler, James Tyrrell, Jeremias Collier, Ifaac Larrey, Thoyras Rapin, yg 
andre flere. Den lcrrde Joh. Selden self, i hans Analettis Anglo - Britan- 
nicis, har ey anden Mening. Vore Danffe hafve taget samme Par
tie , og ere herudi med dennem samtydige. Her sporges nu, om dette 
ogsaa er ret, og om ey Cardinal Baronius, der gier denne Kong 
Rmuds Romerffe Reyse fire Aar crldere, og henforer den til Annum 
Christi 1027. har rettere. Hand paastaaer,og siger udtrykkelige«, at de
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______ Rejse til Rom / &c. __________ ______ 27 
Engelffe ftre vild / efterdi at Kongânuds Ncervcerelfe i Rom var og 
ffeede paaselfsammeTiid/ som Kceyftr Conrad den Andms Kroning 
foregik / det er at sige. Aar 1027. Men hvorfor har mand da i det 
Land, hvor Hoybemceldte Konge regerede/ hvor saa mange flittige 
Folk lefvede/saa mauge Dag Registere og Aar Beger afMunke og an
dre Gejstlige holdtes/ ikke henfeet paa denne Omstændighed omKcey- 
ser Conrad/ som dog ikke motte vcrre dennem saa ubekiendt? Hvi 
lader mand derimod/ ey alene de Norffes Opror imod Kong Oluf in 
annis 1027. og 1028. men endogsaa Norges Indtagelse efter Kong 
Olufs Dsd anno 1030. gaae fora»/ inden at Reysen til Rom omtales? 
Sligt hafve de Engelffe vel ikke giort uden Skicel og Aarsag? Alt 
saa sporges endnu/ hvem mand bor folge i dette Stykke/ naarsomhelst 
mand tager sig for at ffrifve i vore Danffe Historier om K-Rnud/ 
med nogen agtsom Fliid og Rigtighed / og ikke lader sig vare nok/saa- 
danne stridige Meninger i gamle Tiders Aars Tal/som noget lidt magt- 
paaliggende/ at berore ikkun med et Par Ord / og fludre Tingen saa 
hen? Jeg svarer/at dette kand ey med nogen Viffhed enten bejaes 
eller benegtes/forend noyagtigen er vorden undersogt/ hvad Argumen
ter derere for begge Meninger.

2. De Engelffes Vidnesbyrd er saa almindeligt/ ftaden celdste, 
som udi denne Sag kand vidne/ indtil den yngste/ at det ikke engang 
behoves at regne disse Kronike-Skrifvere alle op. Ingulf Abbed i
Croyland/hvis Fader hafde meget vel kicmdt Kong Bmuds Hof/ og 
siden var i Hof-Tieneste hos Kong Edward/der blef kronet til Konge 
idet ottende Aar efter Kong Lnuds Dod; ingulf, siger jeg/ som 
self var alt fem Aar gammel/ der Kong Rnud dode/ og som lefvede 
til Aar 1109. sin Alders 796e/ hand hafver ffrefvet en Historie/ som 
endnu er tih hvorudi udtrykkeligen mceldes: 1) AtKongNnud rey- 
ste til Rom i sir Regimentes storkende Aar/ (det er/efter Engellcender- 
nes Regning 1031.) 2.) At hand Aaret 1032. kom hiem fra Rom 
igiennemDanmark til Engelland/ og landede ved Sandwich. Der 
kom Lrickmer Abbed afCroyland/ een af bemceldte Ingulfs Formcend/ 
Kongen imod/ og bragte hannem tu Monne Heste til Foråring ; hvilke 
Kongen meget naadigen imodtog / ogfficrnkede Abbeden igien en heel 
Klædning af Silke/ guldbestukken/ og bordyret med Figurer af Orne; 
item / et forgyldt Rsgelse-Kar/ og tolf Bierne-Huder/ til at lcrgge for 
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ved Altarne for Prosterne at ftaae paa; Desforuden gaf Kongen til 
Klosteret Cropland adskilligt Jordegods, og stadfæstede dets forige 
Privilegier, 3.) Indforer ingulf paa felffamme Stcrd det navnkun
dige Bref, som Kongen paa Hiemreysen fra Rom stres til Erke-Bi
sperne og de samtlige Geistlige og Verdstige i Engelland. Og er den
ne Skribent uden tvist den forste der hafver bragt Brefvet for Liuset, 
saa at de andre hafte maastee afstrefvet det efter ham. Efter in
gulf kommer den Munk Fiorentz afWorchefter, som levede en 9. eller 
ro.Aar lcmgere hen, og stal vcrre dod henved Aar 1119. hand anforer 
Kenrceldte Kongens Reyse ligeledes til Aar iozi. og indforer ogsaa det 
omtalte Bref. Simeon ßf Durham Og William af Malmsbury ere 
ikke meget ynaere: Begge vare beromte for deres historiste Skrifter 
omtrent det Aar 1130. og den sidste, hvis Lårdom mand aior meest 
Vasen af, dodean. 1141. Begge ere i samme Mening, aleniste paa 
eet Aar ncrr. Simeon taler om Kong Knuds Romer Fart just under 
1031. Men hand af Malmsbury siger, at den steede i Kongens fem
tende Regerings Aar, som blifter da 1032. Og hannem folger Hen
rich af Huntindon, der levede midt i samme Seeufo. Derimod hafver 
Rogerus de Hoveden og Radulfus de Dicero, fom begge blefte be- 
ti andte mod Enden af det samme Tolfte Seculo, begge det Aars Tal 
1031. Men Johannes Bromton, der er lige i Alder med dem, er for 
Kong Knuds femtende Aar. Jeg burde vel forst og fremmest, forend 
alle diste, hastie citeret det gamle Enge! Saxiste Chronicon, som Doéf. 
Xribfon (endnu levende Bistop i London,) alk for 50. Aar siden har ud
givet ; hvis det ikke var, at jeg af adstillige Marker er overbeviist,det 
hvad derudi Haftes om K.Knud og hans Efterfolgere i Regeringen, 
er af yngere Hander, end de nu opregnede, eller vrsseligen ikke meget 
aldre. De som mand derefter tresser noget hos om bemcrldte K. 
Knuds Valfart, ere sildigere afAlder, nemlig ar M14^ Seculo, for 
Exempel,Rannlf Higden, der har streftet den saa kaldede Poiychronicon, 
og Matthæus af Weftmünfter, som pleyer at mrfnes Florilegus, fordi 
hans Skrift har den Titel Flores Htßoi *. ïarum. DW hafve vedtaget dm 
gemene Mening om 1031. Den Skotlander Johannes Fordun, som er 
ogma af samme storkende Seculo, alligevel noget aldere end Matthæus af 
Weftmünfter, bruger herudi et besynderligt Tildsmarke, sigende, at 
Aar 1025. dyde Kayser Henrich, og L-nrad kom efter hannem, og 
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Reise til Rom, &c. 29
at det variKcryser Conrads ottende Regerings Aar, at K.Anud tog 
sig Len Reyse paa til Rom: Hvilket endelig tresser ind med William 
af Malmsburys Regning/ nemlig anno Chr. 1032.

z. Det er end ikke nok med alle disse Kronike Skrifvercs Sigende. 
Her er et andet Argument for dem/ til at bekræfte bemcrldte Regning, 
ikke af ringe Vigtighed. Kong Lnud gifver sig i bemcrldte Brchfom 
hand ffref paa HikMreyfeN, denne Titel: CanutusRex totiusDaneniarchia 
¿r Anglia ¿z*  Norwagia, ¿r partis Stvauorum. Saaledes harJngulfafffref- 
vet den. Hos William af Malmesbury findes den lidt forandret: 
Cnuto Rex totius Anglia -¿r Danamarchia;& Norwergia, & partis Suauorum. 
Dm Munk af Worchefter har den saaledis : Canutus Rex totius Anglia, 
& Danemercia, & Norreganorum, & partis Suanorum. Øm NU dette sid sit 
ørb Suanorum, (om udi Liuden kommer ncrrmest til Svenske, er ret
test efter Originalen, eller ogSwauorum,fom de andre hafte, lader jeg 
vcrre usagt. Snarest troer jeg/ at der har staaet Swauorum, og at det 
andet er en Skrrfter- eller Trykke-Feil; Og kand man gierne holde 
Clerkerne til gode, om de hafve troet, at de Svenffe stammede fra de 
gamle Swaber. Men om saa smaae Ting er her ikke noget Spors- 
maal. Her maae eftertankes, naar og i hvad Tider K. Rnud kunde 
bruge saadan Titel. Hvor jeg da endeligen paastaaer/ saadant ikke ar 
kunde vcrre ffeet/ forend Aar 1030. eller 1031. da hand ey alene hafte 
bekommet hele Norge under sig, men ogsaa tilvundet sig en Deel af 
Sverrige. Hvad Norge angaaer, da er vel sandt, at hand allerede i 
Aarec 1028. fik dette Kongerige ind, og lod sig hylde af Indbyggerne. 
Men om Sverrige kand aldrig bevises, at hand deraf hafver indtaget 
eller eyet noget, saalcrnge Kong Anmnd Lulbrcmder lefvede, hvilken 
alle Svenffe ffrifte at hafte overleftet den hellige Kong Oluf i Norge, 
men at stal vcrre dod strax efter ham. Altsaa maae det vcrre ffeet i 
Kong Anmnd Slemmes Tiid, som de Svenffe (i det mindste, deres 
gode Historie Skrifterelâcemus og Pufendorf) tilstaae at vcrre blef- 
ven overvunden af Kong Anud i et storr Slag ved Stangepcrlle. 
Hvad for et Stykke Land paa den Tiid er blefvet vunden fra Sverri
ge, derom findes ingen Underretning enten i de Svenskes, eller i vores 
Kromker. Øg er det derfore at Oluf Verelius og ömhielm ere saa 
heftigen vrede yaa Stephanius og Pontanus, fordi de hafve regnet Sver
rige iblcmt Kong Anuds Conquête, og det (som disse bemcrldte 
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Svenfle behager at flrifve,) uden ringeste gyldig Bevris. Men hvi 
har da ikke Verelius og örnhielm giftet os deres Tanker tilkiande om 
denne parte s™ tinor um i K. Jinuds Titel/ efterdi Pontanus jo ogsaa am 
forer samme Bref i sin Historie/ og örnhielm har selfpaa et andet stad 
udflrefvet et heelt Stykke deraf? Og hvi har de ikke flaget efter i de 
Engelfle gamle Skrifter, og sagt os, hvad det skulde betyde, atHoybe- 
maldte Konge kaldes i det Croylandffe Kloster- Bref Rex magna partis 
SvMuorum? ' Skulde vel dette vare fleet paa de Tider/ uden gyldig Ad
komst og Grund? Men maaflee bencefnte tvende Svenfle, i hvor 
larde Mand de vare, ikke hafte haft disse garnie Fontes ved Haanden; 
efterdi mand marker, at örnhielm aldrig citerer nogen anden Engelfl 
Hiftoricum, end de nye, saasom Polydorum Vergilium og Georgium 
Lilium. En Engelfl Munk af det XV^Seculo, nafnlig Tnomas Rud- 
borne, som har flrefven Elifloriam major em Eede fia Wïntonienfis, hvilken 
Henr. Wharton har udgiften i Tomo I. Anglia faer a, forklarer dMNt 
partem Suavorum om det halfve Sverrige : hans Ord ere : Knuto er at Rex 
Anglo rum, Danor um, Noruegenfium, cum dimidio Suecia-. Altfaa kunde de 
Svenfle jo fle, at det er ikke de tu Danfle alene, Stephanius og Ponta
nus, fom de hafve at vredes over. Os kand det imidlertid vare nok, 
af denne parte Suavorum at tage et Argument til at giore den omtalte 
Engelfle Tid-Regning rimelig: Nemlig Argumentet er dette, at hvis 
K.Lnud flulde hafve varet iRomudiAaretiO27.dakunde den Titel 
afRonge til Norge og endeel afSverrige aldrig den Tiid varet blef- 
ven brugt ; eftersom Norrige ikke kom under hans Herredomme, forend 
Aar 1028. og det ey heller med mindste Skial kand siges, at hand Hafde 
afvundet Sverrige noget Stykke, forend udi Kong Amund Slemmes 
Tiid, nemlig enten Aar 1030. etter 1031.

4. Hvis nu ogsaa vore Danfle og Norfle Skribenteres Samtykke 
flal gialde for noget, og udgiore et Beviis i Sagen, da safner de Engel- 
fle ingen af dem paa deres Side. Saxo Grammaticus fortaller forst 
om Kong Olufs Endeligt. Mand veed nu, at denne Hellige Konge 
blef ihielflagen af sine rebellifle Undersaatker ved Stiklestad anno 1030. 
Saxo satter her intet Aars Tal; og det er bekiandt,at hand ikke gierne 
bevarer sig med Tiderne at paa agte eller efterregne. Her farer hand 
nu fort, efter Kong Olufs Dod, at sige os, hvorledes K.Rnud,der nu 
allerede, (som Saxo forsikrer,) "hafde Sex Kongeriger i Eye,lod sin 
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" Herlighed og Magt see udi det Romerffe Rige, i det hand trolovede 
"sin Dotter Gunnild til Kong Henrich, hvilken Konge hand og kort 
" derefter hialp, og indsatte ham i Kcryserdommet/ da Jtalicenerne vilde 
" tmnge ham derfra I Originalen heder dette: Igitur Canutus fix 
praepollentium regnorum pojfejjor efifellus, eximio fui fulgore Romanum illuft ravit 
Imperium. Enimvero ejus principi Henrico filiam Gunnildam nuptum tradidit, 
eundemqve paulo poft Italica confternatione pcrculfum, auxilio proficutus,prifti- 
næ fort unæ > prefija rebellium confpiratione, r eftitui't. SñadñN kk dkN pr(kg- 
tige Forklaring, som Saxo om denne Romerffe Reyse har efterladt os, 
Kand nu nogen sige mig, hvorfra hand har hentet den, og hvem der har 
forffaffet ham dette Stykke, til at udpynte hsybemceldte Konges Histo
rie med? 3 sandhed, saa mange som kieende tilgafns denne vor gom*  
le lñiüoricum, og hans forunderlige lånt, de videvelogsaa, at det 
kom hannem ikke an paa, naar hand fandt kuns et par magere og ter
re Optegnelser i en Krenike, da at koge en fortreffelig Suppe derpaa. 
Her til dette, som hand nu hafver fortalt, kand mand vcrre forsikret, 
at det var ham alt nok, naar hand ingenftcrds treffede mere, end disse 
Tu Ting : i.) at K. Lnud forlovede sin Dotter med Kong Henrich 
Kcryfer Lonrads Sen; 2.) At K-Lnud fuldtes med Kcryferen til 
Italien. Resten kunde Saxo nok self paafinde ; og det var hand ene 
Mand for at fylde op og udstaffere af sit eget Hoved. Dog at komme 
her Sagen ncrrmere,da kand jeg ikke see andet, end at hand maae hafve 
kastet et Oye i den Bremiffe Kronike ; saasom mand og flerestcrds mcrr- 
ker nogen Samtydighed imellem hannem og Adamum Bremenfena. 
Denne Autors Beretning omKceyserens og vor Konges SvogerffabS 
Forening, saa og deres Folgeffab tilJtalien, liuder saaledes: Tempore 
illo Conradus Imperator filiam Knut Regis, Henrico filio fuo accepit in matrimo
nium. Et regio filatim faftu Italiam ingrejfius > Knut Regem itineris fui habens 
comitem, potentia trium regnorum barbarts gentibus valde terribilem, regno fe
citjuflitiam. Her ncefner Adamus ikke Rom, ikke Paven, ikke KceysirenS 
Kroning, og endnu mindre Kong Lunds andcegtige Forscrt med den
ne Reyse, (hvilket, som Kongen sels forklarer i sir Bref, var for at bede 
om sine Synders Forladelse, ogom sine Rigers og Undersaatters 
Velsind;) Dcrfore har ey heller Saxo vidst noget at sige om alt 
dette. Derimod hafver hand benyttet sig af Adami Ord heel mester- 
ligen. 3 stån for at denne har kun tillagt K. Lund Tre Kongeri
ger, har Saxo giftet ham Sex ; (Endelig kand og siges, at hand, Saxo, 
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hafte banet Veyen dertil i det foregaaende.) Adamus har kaldet vo
res Konge en stor Skræk for de barbariffe Nationer; Saxo har appli
ceret dette til de rebettiffe Jtalræner, og endelig foyet alt tilhobe med 
et af ham self opdigtet Krigstog, som ffulde vare skeet, for at hielpe 
Sviger Sonnen Kong Henrich til Land og Rige igien/ og ikke Faderen 
Kayser Conrad. Saxo har vel og intet vidst af/ at, der Conrad anno 
1026. drog til Italien,for at forsvare og handthæve Kayserdommets 
Ret, og tvinge de Oproriffe , (hvilket er just det / fern Adamus kalder 
regno fedt jußitiam,) da var Henrich ikkun et Barn 9 Aar gammel/ 
endffiont Faderen lod ham samme Tud udvælge til Konge; og om end 
Henrich fik Aaret derefter Tilsagn paa K. Knuds Dotter/ som endnu 
var et yngre Barn/saa komme de dog ey tilsammen i Egteffabforend 
anno ioz6. da K. Knud slf var dod. Hvad bliver saa nu af/ alt 
hvad Saxo har sagt os? Jeg har vel iblant beklaget / naar jeg 
hafver last hans oftige Fortætning om denne Store Konge/ at 
hand ingen af de Engelffe Skribenter har haft i Hænder / der kunde 
fort ham paa rette Vey; hvilket ogsaa bemærkes hos hans Efterfol- 
¿trç Albert Krantz. Mett/ sandt at sige/ Skaden bestaaer nu meest/ 
udi en Hoben artig Latin og nogle udpyntede Fabeler mindre; Thi 
hvor vilde hand ikke hafve holdet huus med de Engelffe Skrifter/ naar 
hand paa saadanMaade har kiort i Ring med de faae Linier af Adamo 
Bremenfi ? Ja/ at det er denne Autor alene/ som hand har taget det 
omrorte Stykke af/ om K. Henrichs og K. Knuds Tog i Italien/ 
ffulle vel alle sande med mig/ som ville conserere de Ord/ der folger 
ncrst derefter hos begge disse Skribentere/ Adamum og Saxonem.

Den lcerde Rigens Canceller Hvitfeid bor mand med ald Rette 
gifve det Losasen redelig/ fornuftig/ flittig/ og/saavitsaadanenMand 
paa de Tider var mueligt, accurat Skribent. Hand har i K. Knuds 
Historie gandffe lagt Saxo og Krantz tilside, og i denstæd betient sig 
afEngelffe/ Tydffe/ samt og Nordiffe eller Jslandffe Skrifter. Saa 
cr da ingen Under/at baade hand og Pontanus, som ligeledes holdte de 
Engelffe Kroniker i stor Agt/ tærte Hoybernældte Konges Reyse ved det 
Aar iozi. Hvorudi ogsaa alle Danffe/ som efter dennem ere komne/ 
findes enige.

Jeg næfnte nu de Nordffe og Jslandffe. Om dennem kand mand 
ligesaa være sikker/ at de udi denne Question snart ikke i nogen Maade 
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vige fra de Engelffe , saavit mig er bekiamdt. Deres Reyser fra Nor» 
ge til Engelland / og deres idelig Omgcrngelfe med famme Landsfolk i 
esterfelgende Tider, kand mand tilstrifve en stor Deel af deres Viden» 
stab i fremmede Historier og Tud Regninger. Og hvad sig omrerte 
Sag anbelanger/da veed jeg nu aleniste at nafngifve eet Vidnesbyrd/ 
fom er den Haandskrefne Bog, kaldet Fagr-skinna; hvis Ord Thormod 
TorfFuesfôn har indfort i sin Norffe Histories Tredie Partes og 3. 
Bogs 16de Capitel. Samme gaaer derpaa ud, at K. Knud , " efter- 
"at hand hafde bragt Norge under sit Herredomme/ foer igien hiem 
"til Engelland / og kom siden aldrig mere til Danmark": (NB. dette 
sidste maae Torfæus self tilstaae at vcrre heel urigtigt:) "Derncrst, 
"at hand gaf Kceyser Henrich den Milde sin Dotter Gunnild til 
"Egte; at hand fra Engelland reyste til Rom med et stort Folge, og 
"det paa Pilegrims Viis med Staf og Vadfak; item, at åysemr 
"drog ham imod, og ledsagede ham til Rom, 0. s.f.

Joh. Mesfenius, den Svenske Historicus/ haver i Kong Nnuds 
Bedrifter adskillige heel urigtige Aars-Tal, som med ingen anden 
komme overeens. Den Romer - Reyse fatter Hand dog til an. iozi. 
Uden Tvist efter Arild Hvitfeld.

5. Esterat da saaledes er fremfort/ alt hvad jeg meener for de 
Engelffes Tradition at kand siges f faa sporges nu, hvadSkfalhafver 
Cardinal Baronius, tillige med een eniste Engellcrnder, som herudi 
hannem folger, nemlig den Jesuit Michael Alford , til at straffe alle 
de nu opregnede Skribentere for Vildfarelse / og at rykke Kong 
Rnuds Valfart nogle Aar tilbage i Tiden, nemlig tit det Aar 1027 ? 
Sandelig stor Aarsage, og heel fyndige Argumenter, som og nu nmae 
hores. De sige, at det er hele Verden bekicendt, det Kceyser Conrad 
var i Rom og blef kronet i Aaret 1027. At hand f ont der iDimmel- 
Ugen/ og hans Salving og Kroning blef hoytideligen forrettet paa 
Paaffedag ved Pave Johannes; hvorom Otto afFreysingen og flere 
Skribentere vidne: At hand, Kceyseren, blef ledsaget til Kirken af 
de tvendeKonger, K.Rnud afEngelland/ og Kong Rudolf af B ur- 
gundien, som hand gik midt imellem; og endelig at mange Fyrstelige 
Peri oner indfandte sig i Rom til samme Hoytid. Dette er en Sag, 
fom lader sig ingenlunde fatte i Tvist, saasom den bevidnes af alle 
Aar-Beger ogKreniker, uden exception-, kand og lige faa lidet disi 
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puteres imod, som at Deres Majeftet &ong CH^^ISCIAN VL 
blef salvet t Frederichsborg anno 1731. Nu kommer jo disse op» 
reanede Omstcmdigheder af 1027. ftildkommen overeens med Kong 
B.NU-S egne Ord i hans Bref. Hand siger/ at/ nu hand var i Rom, 
"at tilbede og i egen Person at opvarte de Hellige ApoftlerPetrum og 
*> Paulum / da var det iPaaffe-Hoytiden, hvor en gandffe ftor For- 
" samling af Hoye Personer indfandt sig, tillige med Pave Johannes 
" og Kceyser Lom-aä, nemlig alle Nationers Fyrster fra det Berg Gar- 
"gano indtil Vesterhaftet: Item, at hand talte med Kceyseren og 
" med Paven, samt de andre der tilstcedevcrrende Fyrster, om sine Un» 
” dersaatters Anliggende , saavel deEngelffes som deDanffes, der ag» 
"tede at besoge Rom, hvorledes de herefter kunde nyde sikker og ube- 
" hindret Leyde , saaog Forffaansel for den ubillige Told/ som dennem 
"underveys bles afpresset. Ja, at Kceyseren og Konning Rudolf, 
"igiennem hvilken sidstes Lande denne Fart allerrneeft faldt/ hafde til- 
"sagt ham stig Begiering, saavelsom og de andre Fyrster rc.

Alt hvad nu herimod ffulde kunde optcrnkes, eller falde at sige, 
motte bestaae i een af disse tvende Poster, Enten at KcrystrConrads 
Kro-ung til Rom ikke var ffeet i hiaret 1027. men sildigcr; Eller og, 
efterdi K.Rnud ikke mcrlder i Brefvet just om Kroningen / at da ban
de hand og Kceyseren ffulde siden derefter i noget andet Aar, nemlig 
iQZl. eller 1032. som de Engelske ffrifoer/ indfundet jig i Rom tilsam
men; helst efterdi mand veed, at visse Kcrysere hafte meer end een og 
stere gange foretaget sig iaadan Reyse. Men paa begge Dele er lcrt at 
svare : Forst, at Kcryser Conrad -kke er kronet i Rom, i noget andet 
Aar, end forbencrfnt, detkand saa fastog rigtigen gotgieres/ at al
drig Haftes endnu stärkere Beviis paa nogen af de saa gamle Kceyseres 
Kro ungs Aar. Wippo, som var i hans Hof/ var hans og hans Sons 
Hof Prcrst/ og Medfolgere paa deres Revser, hafter optegner denne 
og andre sin Herres Forretninger, saa rigtig Aar efter andet, at til 
denne Qucestion intet fattes. Hermannus Contrains Grcefte af 
Vöringhen, og Giaber Radulphus, som begge levede i sklfsamme Ti
der , giere det samme. Og af femten andre gamle Kreniker, som her 
ligeledes kunde opregnes, (de nye taler jeg ikke om, som ere flere end 
sire gange femten,) er ikke een miste, der taler om noget andet Aar. 
Mand hafter og om denne Kceyser saa klare Underretninger/ hvad 

hand
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Hand hvert Aar, ja snart at sige hver Did paa Aaret foretog sig, og 
hvor dand var, at der ikke blifver Rum til andet. At hand nu 
ffulde vcrret i Rom nogensinde siden an. 1027. det findes ingeustceds. 
Vel er hand dragen ind i Italien i Aaret 1036. for at tvinge de op« 
strtztge Meylcender; Men paa den Did var K. Txnud allerede ved 
Doven afgangen, saavelsom og Pave Johannes; ikke ak tale om 
Kong Rudolf/ der dode for begge disse. Derimod i de tvende Aar 
1031. og 1032. i hvilke de Engelske Kroniker forer K. til Rom, 
var Kcryser Conrad immer og sicedse i Tydffland, og, efterat hand 
anno 1030. hafte hefnet sig paa de urolige Tydffe Fyrster, i faer Her
tug Emit af Svaben, endede Hand den Krig med Kong Stephan af 
llngern, og gjorde Fred med hannem anno 1031. hafte end og mol) 
Slaverne eller Wmderne at bestille, som bramdte og ffmrdede i 
Saxen-Land ; saaog an. 1032. med et andet flags Slaver, de Polak
ker, hvis Land hand deelte imellem trende Printzer; endelige« med 
Bohmerne, hvis Fyrste, ved nafn Ulrich, hand fordref i Landflyg
tighed; foruden adskilligt mere, som findes optegnet hos Herman- 
mim Contrariaim, Arnulphum Mediolanenfem, og flere. Imid
lertid, paa det jeg ey ffal siunes at vilde dolge etter flaae under mig 
det ringeste, maae jeg tilstaae, at der hafves en Kronike- Skrifter, 
kaldet Hepiåus, som siger at anno 1032. var Kceyseren (ikke i Rom, 
men) udi Italien, hvor hand undertvang sig alt Landet, og alleStcr- 
der paa denneSide afRom, findende af Staden Lucca alene Mod
stand , samt af Marggrcrfte Reginher. Men Aarstallet er aabenba- 
re falfft; Thi hvad som saaledes foregik med Skårne paa denne Si
de Rom, samt med Lucca og Reginher, det passerede i Aarene 1026. 
og 1027. mestendeels for den Did at Kceysiren gik til Rom for at kro
nes, og blef dette og altsammen afgjort anno 1027. fom Wippo og 
andre hafte fortalt. Der hafte og andre bemerket, at bemceldte He- 
pidanus Hafter satt sine Aars Tall her saavelsom flerestards heel urig- 
tigen. Jeg ffnlde ikke haabe, at nogen til sidst vilde komme frem 
tilløb mig , med Adami Bremenfis Ord , som Vi Nys heroven ftr 
hafte hort? Thi, omendffiont hand fletter Kceyserens og K.Rnuds 
Italicrnffe Reyse bag efter adffillige Dng, der hore til annum 1030. 
saasom Hellige Kong Olufs Endeligt, Biffop Libentii forste Forret
ninger, med videre, saa og endffiont hand kalder K. Rnud potentia 
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trium regnorum valde terribilem i ©M Veed mand alligevel, At Adamus 
er ikke den Autor, mand ffal söge en ftor Nvyagtighed hos i Tiid- 
Regningen, undtagen saavidt det angaaer den Hamborgiske og Bre- 
iniffe Kirke og dens Biffoper. Andre Ting i Historien vender hand 
undertiden op og ned paa; som kunde nok giftes Leylighed en anden 
gang med siere Exempler at bevist. Endelig, hvad behoves her 
mere? Saadan Solennitet og flig prcrgtig Forsamling af Konger og 
Fyrster, som saaes iRonived denneKcrystrs Kroning, er ikke af det 
stags, der tresser ind tvende gange i halftredsindstyve, meget mindre 
tu gange i fire à 5. Aars Did. Skulde nu/ esterat Kceystr Con
rad/ Kong Bmud, Kong Rudolf, og mange andre Fyrster, hafde 
vcrret der til Kroningen anno 1027. siden igien alle de stlfsamme 
Herrer vcrret kommen tilsammen i Rom anno 1031. etitr 1032. maae 
mand bekicende, at det var en meer end extraordinaire Hendelse; og 
endnu heel forunderliger, hvis den ffulde vcrre, ligesom med oplagt 
Raad, blefven udelukt, eller forsommet at antegnes af saa mange 
overflodige Annalister og andre Skribentere, som ere endnu til, baa- 
de fra stlfsamme og fra ynqere Tider. I Summa, det kand ikke 
andet end holdes for en Urimelighed/ efter foranforte Beviser og Ar
gumenter, at vilde fremdeles tvifle om, det Kong Amrds Reyst til 
Rom jo er ffeek i det Aar 1027. og at hand var der paa samme Did, 
da Conradus Salicus blef kronet. Baronius fortiener altsaa i denne 
Post fuldkommen Bifald. Og Antonius Pagi er hannem ogsaa herudi 
fuldkommen med.

6. Saa rigtig , som denne Mening nu er, og at den ogsaa bor 
alene for gyldig anstes, saa maae mand dog tilstaae/ at der findesen 
Hoben Vanffeligheder paa den anden Side, naar der ffal svares til 
hver en Objection / der kand givres for de Engelffes Mening. Ikke 
vil jeg dermed sige, fordi den er blefven hos dennem saa almindelig. 
Thi at een eniste A malist kand have forfort en heel Snees andre, 
er ingen Under, ikke heller noget ufcrdvanligt. ingulf, som er i ncrr- 
vcrrende vor Qucrstion den celdste, er vel gammel, og hans Fader 
hafte kicenî t K. àuds Hof; Men ingulfs Fader var ingen Engel- 
lcrnder/ menen Normand, indkommen uden tvifl med Dr.Emma; 
tilmed var hand mgenGerstlig/ og saaledes holdte ingen Dag-Registr 
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over hvad som passerede, som Sennen og de andre Munke og Clerker. 
Hand kunde vel hafve bekrcrftet for sin Sen, at Kong Rnud var i 
Rom oa befogte Paven; hvilket ingulf ogsaa af ioocx andre Men
nisser og af sine Kloster -Bredre hafde hert; ja self feet og lcrst det i 
Kougens Bref. Men hvad Aar Kongen reyste og kom tilbage, blef 
vel ikke saa just af dennem sagt, eller saa noye af hannem rmidsaget; 
allerhelst efter at hand siden fandt den Optegnelse af sin gamle For
mand Abbed Brithmer, nemlig at Kong Aimd ved sin Hiemkomst 
fra Rom anno 1032. blef opvarter af bemcrldte Abbed med en Force
ring af et Par Ride-Heste, og derpaa beneficerede Abbeden ogCloste- 
ret iglen med mere end Tidobbelt. Saaledes troer jeg ogsaa , at 
det er gaaen paa ficre Stceder, og med fiere Skribentere. William 
af Malmsbury maae og saaledes hafve fundet i sine Formcrnds Aar- 
Boger, at Kongen kom hiem anno 1032. Og har hand derfore 
meent, at det var fra Rom, og at hand var didreyst i samme Aar. 
Andre der sige, at hand drog til Rom anno 1031. mener jeg at hafve 
folget den Engelffe Regning; Helst da Kongen, naar hand vilde vcere 
i Rom til Paaffe, motte endelig gifve sig paa Veyen, forend det 
Aar 1032. hos Engellcrnderne gik an. Min Slutning bliver nu 
denne, at Kongen fra anno 1026. af, da hand drog ud med sinFlo- 
de fra Engelland til Danmark, og siden fra Danmark reyste til Rom, 
maae enten ikke vcrre kommen til Engelland iglen, eller og hafver vce- 
ret saa korte Reyser herlmellem, at hand ikke meget har kundet tale 
om og bekicendt giore sine Forretninger i Rom, forend an. 1032. da 
hand hafde bragt alting i Fred og Rolighed her i Norden: Og deraf 
troer jeg at denne Vildfarelse er mdfiodt i Kronikerne. At hand 
paa Henreisen gik forst til Danmark, og ikke directe fra Engelland til 
Rom / (som nogle urigtigen har ffrefvet,) er uden Dispute. Dette 
Vidner florentins af W orchefter : Canutas Rex Angl or um > Danorum & 
Norreganorum, de Denemarcia magno cum honore Romam ivit. Hvilket og 
Simeon af Durham, Radulfus de Diceto og Johannes Bromton ffrif- 
ve. Denne sidste ssrifvr'r ey alene dette : Rex Canutas anno regni XV. de 
Dacia Romam ivit ; Men hand har og trlforne en anden mcrrkelig Anteg
nelse, som siden udforliqen ffil vorde erindrer. Ja hvad kand alle 
disse gode Mcends Vidnesbyrd veye op imod Kongens eane Ord i hans 
Bref, naar hand saa self ffrcfver fra Rom: Ego itaqve notum vobis fieri
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volo, qv od eadem via, qva exivi, regredi ens, Danam archiani vado. HMHr 
lertid, at Kongen udi alle de Aar fra anno 1026. til an. 10'32. cy 
ffulde hafve satt Foden i Engelland f er langt fra ar jeq tor eller kand 
sige/ hafvende alt for »range imod mig, ey alene afEngelffe, men 
end ogfaa af vore egne Nordiste Skribentere, fom mand billigen er 
nogen Respect ffyldig. Men ffa tiene dog de selfffmme Skribentere 
ogffa til at gotgiore, det Hoybemaldte Konge hvcrt Aar hafde og 
forefandt saa oversiodigt meget at bestille,/ efter an. 1026. da hand 
seylede til Danlnark/ og herpaa indtil hand an. 1032. udi Rolighed 
kom igien til Engelland, at der ikke blef megen Tud til at giore En- 
gellanderneRede fordenRomerffeReyff/ eller gifte dem deraf ffa- 
danne Frugter at nyde , som i Brefvet var blefven lovet. Den 
Norffe Historie af de Tider f hvilken Torfæus af Hellige Olufs
Gaga og andre Skrifter hafver sammendraget/ hielper vel noget tik 
at opliuse K- 2xnuds Bedrifter i ommaldte intervallo. Men den er, 
(sorn vel og andenstads bemarkes) ikke accurat i Tiden at antegne. 
Den siger/ at K. Ixrnrö kom til Danmark med en ftor Krigshår om 
Hoften anno 1025. den Tiid resolveret til at bekrige Kong Oluf i 
Norge. Hvilket hand alligevel nit udi bemcrldte Aar lod efter/ da 
hand af sine Gesandter/ som hand ffikkede til Sverrige, hafte fornurn- 
met / at Kong Amuud var i stark Forbund med Kong Oluf. Frem« 
deles siger samme Norffe Historie, at Kong Ruud forblef ikke des
mindre i Danmark Vinteren over, og efterat alle Tre Kongerne haf
de gifvet agt paa hverandres Anstalter/ uden at det kom til nogen 
Krig, drog Kong Luud hiem igien til Engelland om Foraaret io26. 
med sin Armee/ og efterlod/ til Regeringen i Danmark at forestaae, 
sin unge Son Harde Rnud/ under sin Svogers Grafve Ulfs Op
sigt og Formynderffab ; hvilken Grafve hafde til Egte Kongens Sostcr 
Estrlde. Siden kom K. Lnud (ester Islandernes Sigende,) rkke 
iglen til Danmark/ forend om Sommeren Aar 1027. da hand fandt 
Riget i stor Forvirring, sin Son forfort af Grafve Ulf til at satte sig 
paa Thronen , Sialland af den Norste, og Skaane af den Svenffe 
Konge udplyndret: Hvilket dog altsammen blef raadct Bod paa; 
Sonnen ved Dronning Emma Forbon pardonneret/ Grafve Ulf 
paa nogen Tiid forffaanet/ men siden ved en anden Leylighed straffet/ 
og Fienderne af Landet stagne. Saaledes og i denne Orden finder 
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mand K- Knuds Forretmnger t de trendeAar, 1025.1026.0-1027. 
beffrefne hosTorfænm, eller rettere i de Islandske Historier om den 
Hellige Kong Oluf. Og er her da 1.) at mærfe, det Autor ti! Gt. 
Oluf Konges Saga, saavelsom andre Islændere og Norsse, flet intet 
hafver vidst om Kong Knuds Reyse til Rom i det Aar 1027 ; og de 
hos hvilke Torfæus har antreffkt dkN/ har/ som jeg for sagde, uimod- 
sigeligen borget dette Stykke i Historien af deEngelffe, efterdi de og- 
saa giere samme Reyse yngre end Kong Olufs Ded. 2.) Troer jeg 
sikkerligen, at Torfæus og hans Autor hafver her, (saavelsom og an
den stceLs er ffeet,) taget feil i Aars Tallet, nemlig ffrefven 1025. i 
stæden for 1026. I det mindste holder jeg for fuld vist/ at naar 
Kong Knud er reyst over Danmark til Rom / (som ingen, efter hans 
egne Ord, kand tvisie paa,) saa er denne Reyse til Danmark antrædet 
i Aaret 1026. Bromton hafver og herom en egen Anmærkning, 
nemlig denne * Rex Kanutus anno regni fui IX. in Daciam contra ULF & 
EYLAF,qvi gr avis fimam multitudinem contra eum terra <¿r mari de gente Sveo- 
nuni adduxerant, cum Anglorum exercitu transfretavit ; Ubi ex parte Kanuti & 
Sveonum periit multus Anglorum populus Dacorum. Jeg taler NU ikke VM 
den liden Correction / jeg uden ald Betænkning har giort, i at læse her 
tu gange Sveonum, hvor der staaer i det trykte Exemplar af Bromton 
paa begge stæder speon. Saasom enhver der kiænder Engel-Saxisse 
Bogstaver, (hvor v.seer snart ud som et ?.)saaog de som hermed ville 
conserere denPassage i den gamle Engel-SaxlsseCyronike,som urigtigen 
fores til annum i02Z.maae vel gifve mig Bifald. Men endogsaa gaaer 
jeg forbi/ hvad mand videre af bemældte Passage kand flutte om 
Kong Knuds Krigs Tog imod deSvensse, og mod hans egen Svo
ger GræfveUlf, som holdte Svensse Partie, og , efter de fleeiles Si
gende/ var fod Svenss, saavelsom og imod Kong Oluf af Norge, 
hvilken er den, fbm Bromton og den Engel-Saxisse Kronike kalder 
Eylaf. Dette, siger jeg, som Islænderne baade henfore til andre 
Aar, saaog ufuldkomment berette, vil jeg denne gang lade passere 
u omtalt og spare til en anden Leylighed. Men jeg vil alene herpaa- 
staae, at hvad heller K.Knud forte Krig eller ikke i Aaret 1026. faa 
blifver dog ingen Tvist om, at, korend hand begaf sig til Tydssland, 
for at modes medKæyseren til Rom, hand i det mindste har forget 
for, at sætte alting vel iRottghed udi Danmark, og forsikre samme sit
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Rige imod de tvende fiendtlige Nationer, de Svenske og de Norske, 
imedens hand var borte. Dertil kunde og vel vcrre troligt at dm 
Krigs Magt er alene blesven brugt/ som hand forde med sig herind 
fra Engelland i sit Regimentes 9^ Aar, (det er an. 1026.) hvorom 
Bromton ffrifver. Den kunde jo nok behsves, omendffiont det af 
famine Skribent ommceldte Slag ey nu var staaet z til at bevare 
Grcendserne, og som en god Bescetning her i Riget. Men, at 
komme igien til Reysen, da naar Kongen ffulde indfinde sig i Rom 
udi Dimmel Ugen an. 1027. gifver »land at bettrnke, om hand eyhar 
mottet reyse herfra strax Nytaar, etter kort derefter. Paa Hiem- 
reysen fra Rom/ som har vcrret straF efter Paaffe-Hoytiden, eller 
rettere / da hand var igienkommen noer imod Danmarks Grcrndser 
(soln udaf visse Ord kand fluttes,) er Brefvet ffrefvet/ og hiemsendt 
til Engelland niet» Livingo, Abbed iTaviftok, fom siden blef Biskop i 
Kirton. Kongen gaf derudi med klare Ord tilkicrnde / fom endnu er 
at lcrse/ "at hand agtede at drage hiem tilbage, ad den samme Vey, 
"som hand drog ud / det er at sige/ over Danmark; Derncrst/at 
"hand hafde i Sinde/ nu naar hand kom til Danmark/ efter Over- 
"lcrggelse med samtlige sineDanffe Raad/ at giere Fred med de Folk 
"ogNationer, der hafde tragtet at ffille ham ved Regimente og Lif, 
" saafremt det hafde staaet til dcnncm "« Hvilke Ord filmed virkelig
at betyde nogen Krig og Feyde, derz ihvad end Jslcenderne ville sige, 
maae vcrre foregaaen udi Aaret 1026. nemlig den samme Krig, som 
vi nyligen horde fortoelle om udaf Bromtons og den Engel-Saxiffe 
Kronike/ og som intet findes om i de Norffe og Danffe Historier un
der bemoeldte Aar. Hvad siger nu Brefvet fremdeles? "Naar 
"vida hafve giort Fred med de omkringboende Nationer, og vort 
"gandffe Rige der i Osten (forstaaeDanmark,) er bragt i Rolighed/ 
"saa at Vi udi de Lands Egne ikke hafve Krig og Feyde mere at fryg- 
"te fra nogen Kandt , da agte vi, det forste Leyligheden sig begifver, 
" og Skibe kunde vorde udredede, at komme endnu i denne Sommer 
"hiem til Engelland". Saaledes tydede hans Ord. Men ihvad 
hand end ffref og lofvede, saa motte hand dog see, at hans Forstet flog 
Ham styl, der Hand ved sin Ankomst til Danmark antreffede Tingene 
anderledes end Hand hafde haabet; nemlig, som forhen er sagt, Ri
get i en gandste stor Urolighed, ja i Fyr -g Flamme: hvilket Onde
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Hand fik overflsdig at drages med, den hele Sommer og Host igicn« 
nem. I denne Hoft/ og omtrent ved Michelsdags Tiid ssod det mm- 
kclige Slag ved Helge-Aae, imellem Hoyssbemcrldte Konge og de 
tvende andre/nemlig Kongerne afSverrige og Norge/ som hafde for
bundet sig imod K.Lnud: Herom taler haade Saxo Grammaticus, 
saa og de Norsse og Svensse Kroniker. Saa taler og dm Eng-el*  
Saxisse Kronike om samme Tog/ endssient underet urigtigtAar, 
nemlig 102). Den siger / at Kong Knut foer til Danmark med sine 
Skibe/ og korn til Ea thære ELalgan, (hvilketDoét. Gibfon i sin Latinsse 
Version kalder fluvium fanttum, i ssceden for amnem Helgenfim at Ulf 
og Eglaf med en ftor saavel Land-Herr som Skibs-Herr kom ham 
imod/ at K. Armd miftede mangfoldigt Folk/ men de Svensse be
holdt Valdpladsen. Dette maae ftaae ved sit Vcerd. Men at Kong 
Rnud efter Slaget ved Helge-Aae an. 1027. forblef endnu i Dan
mark den hele Vinter over/ er ikke at tvifie paa/ hvilket og de Norsse 
og Islcrndere selv bevidne. Jnndlertid beftyrkede hand / som bekicendt 
er / sit Partie og ftore Anhang i Norge/og fik alting saaledes tillavet, 
at der K. Oluf var af Landet forjaget/ er hand self om Sommeren 
anno 1028. efter alle baade Norsses og Engelsse Annalers Vidnes
byrd dragen ind i Norge med 50. Skibe, og blefven Messer af der 
gandsse Kongerige.

7. Herncrss forteeller de sseefte Engelsse / at anno 1029. da hand 
nu var en Herre over treude Nationer/ de Engellcrnder/ de Dansse 
og de Norsse, er hand kommen hiem til Engelland: Item / at hand 
samme Aar / efter St. Mortens-Dag, sendte Grcefve Hagen , som 
hafde hans Softer-Dotter til Egte / ud af Landet/ under Skin aset 
Gesandtssabeller Statholderssab/ (qvafl Legationis caufa-,} eftersom 
hand mistcenkte bemceldte Grcefve at ssaae hannem efter Lif og Regi
ment. Men de Engelsse hafve om denne Sags Sammenhcrng ikke 
vcrret ret opliusse. Hagen var af de gamle og ssore Norsse Grcrf- 
ver/ der hafde i Kong Knuds Herr Faders og Farfaders Tider hast 
stor Vcelde og Regiment i Norge. Hagens Fader Grcefve Erich 
hafde een af Kong Svens Dsttre/ og var denne Hagen saaledes 
Kong Knuds Sosser-Son. Hand blef forhen forjaget ud af Norge, 
den Tiid Kong Oluf kom og indtog bemceldte sit Fcederne-Rige;
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Derpaa drog hand over til Engelland/ til Kong LnuD sin Morbroder: 
Hvilken , efter at hand hafde fattet Norge under sig, giorde hand 
Hatten an. 1029. til sin Statholder derofver ; og dette er den Legation, 
fom de Engclffe hafve hort sige om. Men fligt hafde vel Kong Knud 
aldrig giort, hvis hand hafde haft nogen flags Mistanke til bemceldte 
Grcefve for Utroeffab. Tvertimod det var meget rimeliger, at hand 
burde frygte sig for hannem i Norge, hvor Hagens Forfadre hafde 
regeret snart ligesom Konger, og hafde fammesicrds langt flere Ven
ner og sierre Anhang, end i Engclland. Ellers varede dette Stat- 
holderffa-b ikkun heel kort; ThiAaret derpaa vilde Grcrfven seyle over 
til Engelland, for at holde Bryllup med sin forlovede Brud, Kongens 
Half- Sosier - Dotter/ ved nafn Gunhild: Der blef hand underveys 
og druknede. Herom gifve Islcrnderne langt rigtiger Underretning 
end de Engelske: Hvilke sidste vel ogfaa under anno 1030. ffrifte om 
Hagens Dod / at hand druknede/ men med Uvisshed; nemlig det 
nogle hafve meent/ at Kongen lod ham ihielflaae paa Orkenser. 
Hans Dsdsfald gaf Kong Oluf strap Anledning tit, at tcenke paa sin 
Jgienkomsi i Riget, ja gaf og Kong Rnud Aarfage/ faasnart hand 
derom horde, til at vare paa fin Vagt/ ogforfoye sig sirax tgien til 
Danmark. Dette vidner egsaa den Norffe Kronike. Udi faadan 
Uroe svavede nu Kongen alle disse Aar igiennem, og formedelst faa- 
mange vigtige Tilfalde og Forhindringer, der komme faa stark paa 
hinanden/ og hafve vel neppe kundet unde ham faaeMaanedersTiid 
i de Aar 1229. og 1030. at forblifve i Engelland r er det rimeligt, at 
hand ikke hafver tankt paa at fuldbyrde og i Bark stille / hvad hand i 
Rom lovede / og i sit Bref hafte giftet til sine Engellander Forsikring 
om. Siden / efterat Kong Oluf var flagen / og Norge paa nye med 
fuldkommen Sikkerhed forbunden under det Danffe Herredom / ind
rettede hand Regeringen i begge Kongeriger/ paa faadan Maade, at 
hans Son af Dronning Emma, kaldet HardeLnut r ffulde regere 
i Danmark, famt hafte den syderlige Deel af Engelland / den anden, 
ved nafn Harald Resten af Engelland/ og den tredie fom hedde Sven, 
og var asiet (saavelsom og Harald,) med denEngelffe FrueElgifva 
(Islcrnderne kalde hende Alfifa,) satte hand til at forestaae Norge. 
Endelig, efter alle disse Bedrifter ogJndrettninger, begaf hand sig til 
Engelland anno 1032. og det straxm om Vaaren.

Her
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Her var det da omsider, og just udi dette Aar 1032. at Kongen 

saae sig udi den Tilstand og i saadan forynffet Rolighed, at hand kun
de udi sitEngelffe Rige opfylde sine Undersaatters Haab, og meddeele 
dennem ey alene Underretning om sin Romerske Reyse, men endog- 
saa den Nytte og Frugt Deraf, font hand i Brefvet alt for lcenge siden 
hafde lofvet. Jeg er i den Tanke, at ihvor lcenge forud end oftbe- 
mceldte Bref var dennem tilffrefvet, (maassee ogsaa tilsendt,) saa er 
det dog ey blefvet almindelig og for alle bekicrndt, ferend i dette Aar. 
Men hvo kand sige os, om ogsaa samme Bref er kommen frem, og 
er leveret i nogen af deres Hcender, som det vedkom, forend Kongen 
nu fandt det for gok? Kongen kand, cfterat det var ffrefvet, hafve 
forandret sin Ordre, kaldet Abbed Living, endffiont hand var paa 
Veyen, tilbage, og beholdet ham hos sig, som sin Hof-Prcest, paa 
Hiemreysen. Living kand vare blefven fremdeles hos ham i Dan*  
ntark, maaffee og ikke forladet ham i alle de for omtalte Krigs^Tog- 
ge, indtil de paa eengang begge ere komme i Rolighed anno 1032. 
Det findes end og, at bemceldte Abbed Living er i samme Aar 1032. 
saasnart Kongen kom hiem, blefven Bistop t Kirton , (som er det Bi- 
stop-Scrde, der siden af Kong Edwardo Confefíbre blef forflyttet til 
Exeter ;) som With. Malmesbury har anmcrrket ! Og Erancifcus 
Godwin i hans Bogde Præfuiibus Angliæ siger, at dette samme bevid
nes af alle Skribentere. Jeg tilstaaer at min Gicrtning ey saaledes 
kommer ofvereens med forbemcrldte Wilhelm af Malmesbury, der 
siger, at Living var forst i lang Did her i Danmark hos K.Anud, 
siden folgede med Kongen til Rom, og da alting til Rom var forret- 
tet, og Kongen reysde ofver Land til Danmark, gik Living med Kom 
gens Bref over Soen til Engelland, hvor hand bestillede og satte 
alting i Verk efter Brefvets Indhold, forend Kongens Hjemkomst. 
(Ske Wilh. Malmesbur, Uh. 2. de Geflis pontificum Angl, fag. 255. feqd) 
Hvilket sidste jeg virkeligen holder for Snak, og tildigtet af denne 
Skribent, i folge af den vrange Mening oin Aaret. Men endeligen 
i hvad heller bemceldte Gejstlig Hafver leveret Brefvet fra sig tilig eller 
seent, saa blifver jeg ved min Mening, at det er blefven nu til sidst 
for alle i Landet kündbare, ja uden Tvist med nogen Solennitet udi 
den store Landets Forsamling oplcrst ogpubliceret, fonr en anden 
Kongelig Forordning. Deraf maae og vare kommen, at denne Kom 
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gens sidste Hjemkomst, fra Danmark, er blefven tagen for hans Hjem
komst fra Rom; og feer jeg intet andet at hafte kundet gjfve Aarsag 
til faa stor Forvirrelse hos deEngelffe, i bemceldte Rcyses Aars-Tall, 
end hvad nu sagt er. Dette er ogsaa vist, at iblant (ille de Stiftelser, 
Gafte-Brefve, Confirmationer, eller andre Documenter, fom til 
dato cre opdagede af Kong Rnuds, er, saavit jeg har fundet, ikke 
noget eniste udkommet, eller hafves rigtig og nforfalffet Underretning 
om, fra anno 1027. da Kongen var i Rom, og indtil mand kommer 
til annum 1032. De bekicendte Airke - Love, under samnre Store 
Konges Nafn, som endnu hafves paa Engel-Sariff, saa og paa La
tine, endffiont de ingen Datum hafver, og Jeremias Collier i sin 
Engelske Rirke Historie, med flere, holder for at ingen kand sikkert 
vide, naar de cre gisne; saa regnes de dog rimeligst til Kong ånds 
sildige Andagts - Frugter, og de gode Gierningcr af hans tre sidste 
Regerings Aar. De samme ere og fra gammel Tlid blefven anseete 
afEngellcmderne, som en Virkning og Fuldbyrdelse af de Lofter, som 
hand gaf dennem fta Rom af. Og derfore finder vi hos William af 
Malmesbury, at, strax efter at hand har indfort Copien af oftbemceld- 
te Bref, forfolger hand sin Tale saaledes: Ne c diélo deterius fuit faéîwm- 
Omnes enim Leges ab anti qvis Regibus, & maxime ab antecejjore Juo Et heir edo 
latas, fub interminatione Regite mult £ perpetuis temporibus obfervari pise cepit. 
Hand burde vel at hafte lagt dette dertil, at Kongen forbedrede samme 
gamle Love med nogle nye Artikler. Hvorfore de og hafve bekommet 
scrrdelesNafn af hannem, og kaldes i Begerne Leges cnuti Regis.

8. Den storste Vansselighed, fom staaer tilbage, og den vigtig« 
He Forcküstning, fom af Brefvet kand giores, bestaaer i Kongens 
Titel; hvorledes hand paa Hiemreysen, naar den ffulde vcrre skeet 
anno 1027. kunde da skrifte sig til Norge, og en part af Sver- 
rige; da hand dog intet af disse tu hafde endnu i sin Vcrlde, forend 
en Tiidlang derefter; i det mindste intet af Norge, forend i Aaret 
1028. Mand kunde svare, at hans gamle Pretension paa Norge, 
fra hans H. Faders Kong Svens, og Herr Farfaders Kong Harald 
Gormftns Tiid gaf ham Ret, lige saavel til Titelen at bruge, som 
til Riget Konning Oluf at affodre; hvilket sidste hand og virkeligm 
gjorde paa bemceldte Fundament. Men med saadant Svar kom

mer
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mer mand ingenlunde nogen Vey; og hvo vilde vel tage fligt for 
fulde? Thi i.) ffal vel ikke hasties Exempel paa , at mand i de Da« 
ge hafte endnu indfort den Viis, fom siden et blesven gemeen, at 
Konger og Fyrster strifve dennem til Lande, som de prætendere paa, 
og som de endnu ey hasve udi virkelig Herredomme og Eye. 2.) 
Hafver Hoybemaldte Konge udi ingen af de Brå, som ere aldere 
end 1027. ffrefvet sig til Norges Rige, da dog alligevel hans Ret var 
i de Aarmger lige den samme, som den blef siden. Og 3.) om det 
end kunde gaae an med Norge, og Titelen motte alene forstaaes om 
Pratenstonen, motte jeg dog sporge, hvad Ret Hand hafte til en 
Part af Sverrige, forstaae at sirrte den an. 1027. i sin Titel? Og 
hvorfor ikke ogsaa hele Sverrige? Nemlig Sagen er, at hand ffref 
sig siden ikke til mere eller storre Deel af Sverrige, end hand hafde 
indtaget; Og ligeledes tog hand ey heller nogen Titel af Norge, 
forend hand var blefven Herre over bemaldte Rige. Vil mand sige, 
at det var ikke ham self, som tog eller gaf sig disse Titler i Brefvene, 
men Cancellarii eller Clerici, der amplificerede dem efter eget Tykke? 
Da lad saa vare; og det tilftaaes, at de derudi hafve varet paa de
res Viis ret artige, og ligesom kappest om, hvo der kunde staffere 
Kongens Titel best, som vi og ret nu stal faae at hore. Men aldrig 
vovede de dog, at satte et Land i hans Titel, som endnu ikke var 
blefven hans; og hvorledes ffulde dette heller komme dem i Sinde? 
Der forekomner iblant andre irdi Spelmans Engelske Conciliis et 
Document, kaldet Concilium Wintonienfe, foregifvet at vare af 
anno chr. 1021. i Kongens Regerings femte. Sammes Titel er nu 
saaledes: Hæc fimt Statuta Canuti Regis Anglorum, Danor um > Norwegdrum, 
venerando Sapieutum ejus confilio, ad laudem & glortam Dei, & Jui ' regalita- 
tem, ¿y commune commodum, habita in Sandio natali Domini apud Wintoniam. 
ÎDîen Spelmann halver domt, at samme Document er heel kiandeli- 
genfalfft, og smiddet af en ikke noksom udlardt eller forfaren Be
dragere, mere end 200. Aar efter K. Knuds Tider; som bevises 
endogsaa med det Ord Parlament, hvilket derudi er tvende gange brugt. 
Den Jesuit Michaël Alford i hans store Annalibus Ecclefix Anglicæ under 
bemaldte Aar 1021. gier sig vel megen Umage at forsvare denne 
Pîece, og er heel vred paa Spelmann, men maae dog gifve tabt. 
Dog for at ikke lade denne Kiattere beholde formegen Ret, paastaaer
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Alford, ñt der blef dog holdet et almindeligt Concilium til Winton 
IO2L og at det var den Tiid at Kongen ligeledes udgaf sine beromte 
Kirke'Love, ( Leges Cnuti Regis,) hvilke hand (Alford) derfore indfo
rer udi samme Aar. Men Jesuiten hafver faa lidet Ret i det ene, 
som i det andet. Leges Cnuti blefve vel udgifne til Winton; men 
hvem siger es/ at det var an, 1021. og ikke Ti eller TolfAar derefter? 
Spelmans Argument f (som ellers ved flig Indvending hverken stel
des eller reyses/) beroer/ imod bemcrldte falffe Document/ alene paa 
det Ord Parlamentum, som ikke var til i Engelland i K. Aimds 
Tider / ja ikke end llrnge derefter. Jeg tor imod oftbemcrldte Piece 
sammelunde protestere med mit Argument/ nemlig at Bedrageren 
hafver ogsaa robet sig med Norge at scette i Kongens Titel udi det 
Aar 1021. som var altfor mange Aar/ forend hand kunde fore den 
med Rette / eller virkeligen hafver fort den. Vel maae jeg bekicen- 
de, at Tallet af Hoybemceldte Konges Brefve/ saa mange som mig 
ere forekomne z naar alene ffal regnes de f hvori hans Nafn og Titel 
findes/ikke er saa stort/ at deraf kand formeres en meget stcerk In
duction; Men saa er dog samme Tal ey heller alt for ringe. Det 
belober sig i alt til Elleve Stykker. Og deraf ere kuns Tre med Nor
ges Titel/ naar jeg endda regner deriblant det Bref paa Hiemreysen 
fra Rom r hvorom nu meest og alene disputeres. De andre Otte 
vide flet intet enten af Norvegis eller Swauis. Det Fyrste af disse 
Otte er af anno 1018. og gifvet til vor Frelseres Kirke i Dorberm 
Derudi heder Kongens Titel i Brefvets Begyndelse : Ego Imperator Knu
to à Chrifio Rege Regum regiminis Anglici in Infula potitus: 0g Í Underskrif 
ten: Ego Knuto gubernator Anglici orbis. Ubi det Andet / s0M €t*  ñf 
anno 1020. horende til Edmundsburg, ffrifves hand saaledes: 
Ego Knut Rex totius Albionis Infulae aliarumqve nationum plurimarum in Cathe
dra Regali promotus : og t Underskriften : Ego Knut Rex gentis Anglorum 
aliarumqve. I det Crcbic/ som hafvcs ved Porteshammc Closter / 
af anno 1024. Ego Cnut, annuente ac favente Dei omnipotentis clementia to
tius Anglorum (NB.fic) Bafileus, ceterarumqve nationum in circuitu degentium 
regens & gubernans. I detFierde/ som Hand har gifvet til St. Au- 
guftini Kloster/ i Aaret 1033. Ego Cnut per Del mifericordiam Bafileus. 
Det Femte hafver mand fra Glassenbury/ og er af anno 1032. 
Ego Cnut Rex Anglorum ceterarumqve gentium, in circuitu perfifientium guber
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nator redor. Der Siette findes ingen Aars-Tal ved/ og horer 
til et Closter i Exeter: Der er Titelen fast ligedan: Ego Cnhut Rex An
gler um ceterarumqve gentium perJi fl entium in circuitu. MkN l UttÎJf VfFvifitC nî 
Ego Cnhut Brittannia Anglorum Monarcha. Dkt kt kN Confir
mation paa et Magestifte mellem Kongen og Klosteret til Ely, font 
steede an. 1022. hvor Kongen strrfoes i Brefvct Rex totius gentis AngU- 
gena, og Í llndkrstriftkN : Ego Cntit Bafileus totius Albionis gentis. Oû> en- 
deligen det Ottende/ lydende paa Hulme-Kloster/ uden Aars-Tal/ 
hvor hand kalder fig: Ego CnutRex Angligena nationis. Mand m corker
af disse stimme Over-og Underskriftet/ at fligt har altsammen depen
deret af Secretereren eller Klerken / som mand brugte til at flotte 
Brefvene op > og at ingen bestandig Formular har vcoret derfor. 
Men dette er her nu ikke Sagen. Mand seer/ figer jeg/ at afalle 
de Elleve Documenter/ hvilke jeg har kundet faae i adstillige Beger 
opsogt/ er nu ikkun Tre tilbage/ der hafve den omdisputerede Titel 
med Norge deri ncofnt; og er endda ikke saavist/ om den har nogen
tid fra Begyndelsen staaet i mere/ end i eet af dennem. Dette 
ene Bref/ fl>m mand endnu ingen Grund hafver til at tvifle om, at 
jo baade Titel og altsammen har fin Rigtighed/ er det som Kongen 
gaf til Croylands Kloster strax efter fin Hiemkomst an. 1032. Sam
me begynder saaledes: CnutusRextotiusAnglia, &Danmarchia, &Nonvagia, 
cr magna partis S'ivauorum, omnibus provinciis, nationibus, & populis,mea poteflati 
fubjectiSytam minoribus, qvam majoribus, falutem. I UnderstriftkN kt ikkUN 
dette : EgoCnutus Rex anno Dominica incarnationis millefimo triceflmo fecundo 
Londonits iflud meum chirographum figno fanda crucis confirmavi. DerNtkst
fremstille fig de forhen omhiíte Leges Cnuti, hvilke nu om Dage i fle
re Boger findes trykte. Der heder det udi Trykken af den Latinste 
Tept i hos Lambardum i hans Archaonomia, sa a 0g hos Spelmannum 
in Conciliorum Tomo I, Canut us Anglorum, Dacorum, cfi Norwegienfium Rex, 
Hos Bromron, som flotter bemcoldte Love baade i anden Orden / og 
paa ander Latin: Rex Anglorum, Danorum <¿r Norwiganorum. MkN Udt 
det Manuscript oí Cottons Bibliotheck/ er funden en langt bedre og 
crldre Latinst Version/ hvilken vocñ. Wilkins iblant fine Leges Angio- 
Saxonicas har ladet trykke. Titelen er der: Cnutus Rex , totius Anglia >

Danorum & Nonvegorum Rex. Originalen, hvoraf disse Overscrttel« 
ser ere/ hafves paaEngel-SaxistSprog: Kand og vel vcere/ at den 
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Cottonffe Latine Text er Original, og Engel Saxiffen er en Version 
deraf. Z denne sidste lyder nu bemceldte Titel saaledes hos Lambard 
og Spelman ' Cnut Cyning > ealles Englalandes Cyninge, and Denn Cyning, and 
Norvrigena Cyning. Men i det Cottonffe Manuscript ftaakr alene 
Engialandes Cyning and Dena Cyning : Og det tredie , NtMltg Norvrigena 
Cyning er udeladt. Mand hafver om bemceldte Cottonffe Bibliotheks 
Exemplar altid haft den Opinion, at det var udaf alle det beste, rig» 
tigste, som ogfaa det crldste i Engelland. Og er saaledes stor For
modning, at Norges Titel er blefven tilsatt i de yngere Tider, og 
hafver ikke ftaaet i de celdste Exemplarier. Ja, omendffiont disse Le
ges Cnuti ffulle vcere yngre end an. ivzi. eller 1O32. som forhen er om
talt, og som Malmesbury siunes at bekrcrfte, saa er derfor ikke sagt, 
at Kong Rnud ffulde i hvert et Bref siden an. iQZi.ncrfne alle Riger 
og Nationer ved Nafn, som hand regerede over. Hvilket hand el
heller har giort udi tvende af de for opregnede, udaf de Aar 1032. og 
1033. som ere i foranforte Liste det sierde og femte. Endelig tit 
sidst kommer vi nu til det saa ofre omtalte den Romerskes Reyses Bref, 
hvorafTitelen tilforne er bleven bemcrrket, nemlig at Kongen ffnfver 
sig der ligeledes som i det nylig citerede Croplands Kloster-Bref: u- 
anseet at hiint, fra den Romerske Reyse, umueligen kand hore til no
get andet Aar, end til 1027. i hvilket Aar hand dog hverken hafde 
Norrige inde, eller nogen Deel af Sverrige. Sandeligen, hvis 
ikke alle de ofrige Kicendetegn, og Brefvets gandffe Indhold , ja hver 
en Artikel, Ord og Expression deri, noksom betydede dets Rigtighed, og 
atte samme aldeles uden for ald Tvist og Mistanke, ffulde mand snart 
mde Aarsag til, for saadan Titels ffyld at agte Documentet self for en 
middet og en falff Piece. Men langt fra, at nu stigt kand komme
min Tanke. Jeg derimod holder Titelen for at vcere tilsatt og 

falff, ja tilsatt lcrnge efter at Brefvet forste gang var skrefvet. in
gulf, som er den forste Skribent som det findes hos, kunde mand vel 
tcenke dertil, at Hand hafde satt for dette Bref den selfsamme Titel, 
som hand hafde fundet paa sit Croylandffe; hvilket hand og nyligen 
tilforne paa samme Side hafver indfort. Saadan Mistanke 
om ingulf kand vel ikke komme nogen Engellcender ftemmed for, 
helst efter at Doét.Hickes hafver udi sine Skrifter offenttigen ep alene 
beskyldt ham for Uerfarenhed i at giore Forfficrl paa rigtige og falffe 
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Documenter, og beviist at hans Croylandske Clofter Historie var for
medelst adffillige fingerede Brefte heel u-efterretlig, men endogsaa 
har Doét. Hickes ey undseet stg ved at kalde ham enFalfarium. (See 
hans Præfat. til Ottley pag. 29. Og hans ypperlige Differtation tií Skover 
fag. 73.} Men som K. Rnuds Bref er langt uben for disse Beffyl- 
dinger , det og aldrig er blefven paatalt, ja ey bor eller kand paa- 
tvistes (hvad Brefvet i sig felv angaaer,) faa vil jeg end ikke heller 
gravere ingulf med dets Titul. Thi endnu rimeliger kommer det 
mig for, at stutte, at den Tiid Brefvet er blefven, som jeg for sag
de , anno 1OZ2. i Landets Forsamling offentligen oplcest, saa hafver 
mand fundet for got, ved Hoybemcrldte Konges Nafn at ncrfne 
hans nye Conqvétet, og saal-edes at foroge hans Titel med det, hvad 
hand virkelige« var blefven Herre ofver; omendffiont hand hverken 
var det, eller hafde endnu nogensinde brugt flig Titel, den Tiid 
Brefvet forste gang blef udfærdiget paa Rcysen. Derimod er min 
Tanke, om den Titel, som staaer for Leges Cnuti, at den flet ikke 
er Original, det er, at den ey hafver staaet for disse Love, der de 
forst blefve publicerede; men er i Bogerne, hvor mand har indfort 
dem, fríen efter, og maaffee da Hoybemcrldte Konge alt var afgan
gen, blefven tilsatt:

9. Saaledes mener jeg da, at dette Tviflsmaal, nogenledes fficetti- 
gen kand oplofts; Et Tviflsmaal, som enhver maae falde paa, ja, saa at 
sige, undre sig paa, og studse ved/naar hand tillige i de Tydffes og andre 
fremmedes, saavelsom i de Engelffe Historier er noget belcest og kyndig. 
Ikke holder jeg for, at det er nok for en Studerende, oa mindst for en Hi
storie - kyndig, naar hand finder en uret Passage,det vcere sig i Aars-Tal 
eller andet,da straxen at fordomme den, med en Decision aftre Ord, og 
lade det saa derved forblifve ; ligesom Lceftren nr o tte vcere forbunden 
til, at scrtte mere Troe til en saadan nye-opgroende og self- consti
tueret Censorem, end til mangen gammel og lcrnge i Verden bekicrndt 
Skribent. Ney! man bor hafve den Respect for baade sin egen, 
og den efterkommende Tiid og Alder, at troe, det enhver Lcrftre er 
klogere end mand self; Og saaledes tager jeg tusindegange »lindre 
Feyl, end naar jeg tanker, det jeg er klogere og lcekdere end min 
Lceftre, og at jeg hafver Ret, til at fortcelle ham kuns med et par 
Ord, hvilken Mening jeg holder for ret, og hvilken der er u-rigtig,
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foruden at sige ham hvorfor. Hand stal kun troe mig paa mit 
Ja eller Ney , og bilde sig ind , at jeg er den, som Sagen har kosted 
Moye og Eftertanke nok, og har seet den dybere ind, end andre. 
Men mon dette ikke undertiden kand kaldes / at prcedike for Gia's/ og 
ikke for vittige Menniffer? Som jeg da er pligtig tit / at forklare, 
og med alle mine Argumenter, som jeg er self persvaderet af, at be
vise , det en Sag, som i langTiid har varet troet, eller og i Tvifls- 
maal/ er urigtig, og indstille saaledes til enhvcrs Skien og Dom, 
om jeg har Ret; Saa bor jeg endogsaa at eftertanke, samt medde
le til Laserens Paaffionnende, hvad det er, der kand hafve gifvet 
de forige Skribentere Anledning til flig U rigtighed: Om det er Au
tors Uforstand, eller Ukyndighed? og om ikke en almindelig Vildfa- 
relft , i hans Land, hans Religion , eller Secte, eller i det Partie 
af Staten fom Hand er tilgedan? Om det er akne Mangel paa Do
cumenter, Mangel paa Hukommelse, Confusion af Nafne og Be
drifter? Eller om ikke visse Handelser kunde hafve anlediget flig For
virring ? Endelig, om det er Autors egen Digt og Fabel, eller Glat
ning , for at sige noget, hvor hand intet vidste? Her udi narvaren
de åuastion troer jeg at jeg hafvcr fundet paa nogen ikke u rimelig 
Aarsage, hvorfore alle Engellander, og samtlige vore Danffe og 
Norffe, fore Kong Knud den Store paa Reysen til Rom anno 
1031. og hiem igien fra Rom anno 1032. Hvis min Glatning nu 
ikke staaer Prove, vil jeg vare ald LEre og Tak skyldig til den, som 
kand herefter ftembringe nogen rimeliger. Men at nogen ffulde 
tröste sig til mln gandffe Thesin at kuldkaste, siger jeg dem forud, at 
dette lader sig ikke giore; jeg mener, at fore Kayser Conradum Sa
licum og Kong Rudolphutii af Burgundien til Rom i det Aar 1031. 
eller 1032 ; Efterdi Kong Knud dog udtrykkelige» i sit Bref mal- 
der, at have talt med begge disse Herrer i Rom, da de vare der om 
Paaffen, tillige med ham og mange andre Fyrster. Endo gen at 
vilde udaf flige Argumenter giore en anden Slutning, nemlig be- 
ffylde Brefvet self for Urigtighed, og mene at det var opdigtet heelt 
og alt af de Geistlige efter K. Knuds Dod, kand jeg aldrig holde 
med, som jeg og noksom i det foregaaende har erkläret. Saa at 
udi saa maade intet videre staaer tilbage, end forst Titelen, der et 
taget af andre nyere Brefve, og brugt til dette, enten an. 1032.

eller



Reise til Rom, à. zi 
eller maaffee, efter Kongens Dod; og dernerst de Engelske Chroni
kers Urigtighed i Aarstallet at antegne.

io. Til sidst, motte vel ogsaa nogen sindes, der vilde sperge, 
hvortil nytter nu alt dette? Og er saadant vel en Times, end sige 
nogle Dages Studering, Lcesen og Skriften vcrrdt, hvad heller 
Kong Amrd / soin i 700. Aar og mere har været dod, var anno 
1027. i Rom / eller 1031 ? Jeg svarer, det jeg gierne tilstaaer, 
at for den allerstorste Deel Menmffer i Verden er dette en heel unyt
tig Ting. Hver en Bonde, ja og Mcrngen af dem, som ville end 
og vcrre over Bonde-Standen, kand det vcrre heel unyttigt og lige 
meget, end ogsaa om de tcenke og troc, enten at Julius Cæfar var 
for Alexander Magnus, eller efter ham ; enten Kong Waldemarusl. 
regerede i Danmark forend Harald Gormsfön, eller lcenge efter; en
ten den nu regerende Konge i Spanien kaldes Alphonfus eller Philip
pus-, enten den Tyrkiske Keryscr heder Achmet, Mahmud, eller Os
man-, ja enten den Westferliffe Fred blef fluttet ana 648. eller an. 
1658. En Frantzos, som terser alene for sin Tidsfordrif og Fornoy- 
else / kand det enoogsaa vcrre indifferent, naar Hand sinder i det 
Tillerg / som nogle gange er trykt ved en beromt Autor Chevreau 
hans Hifioire du Monde, at imkÜCM an. 162O. 0g an.1630. hafdk Kong 
Guftaff Adolf Krig med Kong Chriftiano IV. og samme Tid beleyre- 
de Kiobenhafn. Oa jeg seer ikke, at, naar en Frantzos ingen Stats- 
Mand vil vcrre , ey heller gier just Profession afHistorisse Studerin
ger, hannem da mere Magt paaligger at vide Kiobenhavns Beleys 
rings Did / og under hvad Konge eller i hvad Aar Svensken derfta 
blef afflagen, end det ligger enDanff, der ikke er Historicus, Magt 
paa, om la Pucelle d’ Orleans var til under Kong Carl VI., K. 
Carl VII. eller den VIII. Ja, hvorfor skulde en Dansk ikke ogsaa kun
de verre en god, dydig, samt i andre opbyggelige Videnskaber meget 
dygtig og lard Mand, om endffiont Hand flet intet bekymrede sig om, 
enten I^tchanders Danske Kongers Stegte-Bog var en god Bog 
eller ey? Ja, om hand endogsaa troede alt hvad som staaer deri til 
Punkt og Prikke? (Dog jeg beder om Forladelse, at dette sidste var 
alt for meget sagt, thi da ffulde hand, hvis hand ellers hafde last 
Bogen fra Begyndelsen af, baade hafte stor Mangel paa år dom, 
saa og ikke ringe Meen paa ftnd Fornufft.) Det samme, n emlig
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en ypperlig og lcrrdMand, kand en Danst jo ogsaa verre, der ey er 
Hiftoricus, enten hand troer/ at KongAnud vari Rom anno 1027, 
eller lozi. Men Sporsmaal, om derfor ingen anden stal stotte om 
fligt? Som er ncrsten det samme, som hvis jeg vilde sporge, at fordi 
en god Regnstabsferer ikke behover at lcrse Diophantum Alexandri
num eller ApolloniumPergæum, om da ogsaa ingen ProfeiTor Ma- 
thefeos bor forstaae dem? Kort sagt: Med alle de samme Skicrl, 
med alle de Raisons og Argumenter, som nogen anden kand paafinde, 
til at lade ringe om dene min Qucrstion om K. Rnud, og om fiere 
Dubiis af dejlige Beskaffenhed i vor gamle Historie, vil jeg ogsaa tage 
mig paa, at kappe af, baade fraden Historiste og fra andre smukke 
Videnstaber, saalcrnge, indtil Ler ey stal blisve mere iglen, end saa- 
meget, som en cerlig Borgere eller Betjenings Mand just nodvendi- 
gen behover til sit Embedes Forretning og sin Huusholdning, og m 
Prcrst til sin Prcrdike-Stoel og Catéchisation. Hvo som nu ikke er 
alt for kortsiunet, hand seer lcettelig, hvad deraf vilde blive, naar 
saa steede; og hvorjcevnt Barbariet vilde da komme svonunendes 
igien herind, og scrtte sig uformeent paa Thronen; Helst naar alle 
og enhver vcrnnede sig til, at flaae over og forbi, alt hvad mand 
holdte for fmaae Ting, eller, ester de fieestes korte og hinkende Be
greb, unyttige, som mand der fore ikke gad brodt sit Hoved og spildt 
finTiid meL: I stcrden for at randsage i mange og alle flags Skrif
ter, helst in Fontibus, for at faae, saa vit mueligt, enhver og mind
ste Ting, baade i Historien og i hver en anden Scientz, driftet, 
reengiort og accurat. Og saa blisver da Sporsmaalet omsider det
te : Om en Danst studeret Mand, der vil vide sit Fcrdernelands 
Historie til noye, ikke bor ligesaavel tilvisse vide, at Kong Lrmd 
den Store reyste til Rom ikke i Aaret 1031. men just 1027. som 
at Kong Friderich IV. af hoylvfiigst Ihukommelse var i Venedig, 
Dresden og Berlin anno 1709. og ikke i noget andet Aar? Thi in
den 700. Aar efter vor Tiid blifver ligesaa langt at regne fra Kong 
Frist. IV. til bennem som da stulle lefve, som der er fra Canuto M. 
indtil nu. Ja det samme flags artige Folk, som nu dommer flet om 
vores Bemoyning i saa gamle Ting, ville vel ikkeheller fattes om 700. 
Aar herefter, til at bolee dem, der da ville randsage noget noye 
hvad som i vort Secuio er passeret.

In
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In Summa / stal Historien vare en sand og god Videnffab, og 

et alvorligt Arbeide, da maae baade Aars-Tal og andre Data/ saa 
og alle de Ting/ som forekommer, examineres med den ydersteFliid 
og skarpeste, som mueligt er. Og saa kunde da flige Dissertationes/ 
som denne jeg nu har haft den 2Ere at oplast/ vorde udi sin Tid til 
Nytte / for dem fom vilde engang udarbeide os en bedre Dansk Hi
storie / end til Dato hafves. Vi seer jo vel / hvad for en ftor For- 
ffial der er paa den Tydffe Reichs-Historie/ saaledes som den i vore 
Tider er behandlet af Struvio, Spener, Graf Bünau , Mafcov, og 
Hahn, imod hvad den var tilsorne/ da saa mangfoldige Materialia 
af alle flags ikke endnu vare excerperede / giennemgangne og over- 
veyede/ ja en ftor Deel gandffe ubekicrndte for de ypperlige Larde 
Mand af aldre Tider. Paa lige Maade hafve de nye Franske 
betient dem af deres Landsmands kiåorum, Blondelli, Baluzii, 
Mabillonii, Bouchet, Chantereau le Fevre, Theodore Godefroy, 
og mange fleres moysomme Observationer, og Critiquer over de fori« 
ge Autorum Feyl og Mangler i deres Franske Historie. Og hvi 
skulle vi vare de eniste/ der ville ftaae tilbage? Helst da jeg vel tor 
sige/ at udi vores Danske Historie stikker endnu i denne Time, faa 
mange Urigtigheder/ og saa mange vel kiandelige/ men dog hidind
til u-opliuste Vildfarelser/ som i nogen anden Nations. Men et 
stadan flags Arbeide lader sig ingenlunde bestride med vore egne 
Lands eller vore Landsmands Skrifter/ endogsaa naar mand fik al
ting tilsammensanket og hvert gammelt Blad igiennemgaaet/ som 
findes baade i de samtlige her varende Archiver/ intet undtagen / saa 
og udi hver en eniste Danff og Norff Mands Eye og Forvaring/ 
Islanderne ogsaa iberegnet. Thi sandelig / naar det gialder om 
gamle Tider/ ikkun for 3. á 400. Aar siden/ og derfra op ad/ da 
blef den Hielp / som vi paa saadan Maade skulle tilsammenhente/ 
fast mindre end nogen skulde troe eller tanke; og da vil jeg udi visse 
Seculis udrette mere med en trykt Bog/ saasom Odorico Raynaido 
eller anden dcflige / end med alle de Archiver der er i Danmark. 
Vi faaer da at giore/ saasom andre/ vel betankende/ at naarvore 
Konger oa gamle Forfadre hafve haft at bestille i Freds-og Feyde- 
Tider med Tydffe og med Franffe/ med Engelffe og med Skotter/ 
med Svenske og med Polakker/ med Italianer og med Spanier / ja 
med flere/ saa ere og ingen Nations Skrifter til, af alle de nu op- 

G 3 regnede



54 H. G. om Kong Knud den Stores Reise ti! Rom. 
regnede, hvor der ikkuns noget er at antreffe til Historien horende, 
som vi bor lade passere urandsagede ; Dog at vi altid bruge Judi
cio, og med de ffarpeste Efterforsknings Regler prove, hvorvit 
hver en Ting bor staae til troende eller ikke. Saavit er, forme
delst de mangfoldige nu bekicrndtvordne Materialia, vores Seculum 
kommen ! frem for de foriqe / da Arrild Hvitfeld, Srephanius og Fon
tanus ffrefve; og saadan Obligation paaligger og derved vore Tiders 
Studerende frem for disse brave Forgcengere. Ikke at mand kand 
stge, det alle Skrifter og Underretninger ere endnu opsogte og for« 
haanden, som mand kunde behove; meget mindre/ at hvert et Du
bium kand vorde oplost, hvis mand end hafde dem tilsammen, og 
der blef arbeidet deri af flere bequcemlne Folk tillige med u-ophorlig 
Fliid. Ney langt fra. Historien er og blifver en Kilde uden Bund, 
der aldrig kand udpompes; Et u endeligt Lift-Arbeide for hver een, 
som haver dermed at bestille: Og, ihvorlcrnge mand end hafver ar
beidet/ sogt og grandffet, og/ imens mand hafver fortceret Tiid, Mid
ler og Krcrfter / nodt imellemstunder et flags Sindsfornoyclse, i at 
udfinde een og anden Sandhed, udpidffe mangen Fabel, samt spore 
Oprindelftr til visse gamle Vildfarelser ; Saa bliver dog altid en 
stor, ja en utrolig Hob tilbage, (og udi hvad for en anden Viden
skab blifver ikke dette?) som, jeg vil ey stge de maadelig-flittige og 
Loerdt/ men end ikke de allerdueligste og lcrrdeste indtil Verdens Ende 
formaae at udgrandffe, og at komme efter, eller finde Rede udi; 
Deels af Fatteise paa Documenter/ Deels fordi Tingene ere med 
Fliid blefven fordulte af Vedkommende; Deels af andre Aarsager. 
Mand kand kuns forestille sig til Exempel dette sidste Aar 1742/ som 
vi nyligen hafve til Ende levet: Hvo vil tvifle om/ at jo, foruden 
hvad som vides, meget endnu er derudi foregaaet/ baade inden og 
uden for store Herrers Cabineter, som vel var fornoden at hafve 
Kundffab om, naar engang bemaldte Aars Historie skulde ffrisves 
i nogen Fuldkommenhed; Men blifver dog aldrig tñfulde kundbart? 
Derfore lader mand alligevel ikke af/ at optegne, at randsage/ og 
at skrifve, saavit mand kand; Og lader det saa til de sildige Efter

kommere/ at eraminere vore Skrifter og deres Feyl, med 
lige Frihed, som vi nu eraminere de 

Gamles.


