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Peter Friderich Suhm.

m Kong Svends dods Aar ere egentligen tvende Hoved- 
Meninger. De fleste ass vore egne nye Skribenter, grun
dende sig pan de crldre Engelffes af der 12. og iz. Sæculo de- 

v res udsigende, fast fatte hans Dod at indfalde Aar 1014.; 
Torfæus derimod, storkende sig paa sine Islandffe Efterretninger, 
henforer den til Aar 1009. Disse ere de 2de fornemste Hoved • Me- 
klinger. Thi at tvende Chronologier ()Od Weftphal Mon. Cimbr. T. 1. 
p. 1404. og 1411. have Aar 1020; (£tl Anonymus i Ludevigii ReL 
Mfs. T. 9. p. 17. Aar 1017; Joannes Roffiis p. 103, Aar 1013; 
Annales Flareyenfes t TovfctiHiftor.Norv.Part. 3. p. l^ Anr IO06; 
Og en anden Islander hos^orLum paa bemelte sted, Aarivog; 
det bor enten ansees fom ftyk hos Skribenterne slv, eller bos udssri- 
verne, etter og, helst hvad den sidste Mening om det Aar ioo8. 
angaaer, fom eet med dm almindelige Islandske ; thi eetAarsfor- 
ffiel kan ofte i dm gamle Tids Negmng agtes hos uaccurate Skri
benter nKsten kun for eet og det sirmme , saasom der kan attene kom
me af deres adffMige Maade ak heregne Aarmes fraktioner paa. 
De af vore Skribenter, ftm j'Mte Kong Svend at voere Dod 1014.
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102____________Den Danske Konges
ere dog ofte ey enige med sig selv, naar de siden omtale hans SonS 
Knuds dods og Negierings Aar. Saaledes lader Hvitfeld p. 63. 
t editionen in folio Kong Svend dse, og hans Son Knud komme 
paa Thronen 1014. og p. 74. Kong Kund dse enten 1035. etter 
1036; og dog siger han, at den sidste regierede t 27. Aar i Dan
mark, og 24. L England; Da dog hans Regtering i Danmark kan 
efter hans egen Regning ey blive loengere end 22. heyst 24. Aar, 
saafremt man vil henfore Svends Dod til 1012, som han beretter, 
at nogle strive, hvilke jeg dog maa tilstaae at vcrre mig aldeles nbc- 
kiendte, og cy endnu forekomne. Den Engelste Krone, beretter han 
selv p. 68. at Knud ey fik at boere for 1017. hvoraf er klart, at han 
ey efter hans egen Regning haver kunnet i det loengste regiere der 
t flere end i 20. Aar. For at undstylde Hvitfeld, kunde vel nogen 
paastaae, at han haver anftet Knud for sin Faders Med-Re
gent, og regnet hans Herstab i England fra 1012, da Le Danstes 
Magt tiltog der meget, og i Danmark fra 1009; Dertil tagende 
anledning af det Hvitfeld aldeles ey, som nogle, bestriver Knud 
fom et Barn, da hans Fader dode, men lader ham for den Tid have 
anfort Krigsherre. Men om der endog er noget sandt iden Mening, 
at Knud haver regieret tilligemed sin Fader, faa kan ben dog ikke blive 
Hvitfeld til nogen hielp, faasom han paa intet Sked lader sig mcrrke 
med, at han vil have det saaledes forstaaet. Den Modsigelse, som 
findes i hans Beretning, reyser sig alene af det han haver fulgt ad- 
stittige og mod hinanden stridende Skribenter, uden noyeat sam
menligne dem, og ligefaa noye atigiennemsee sit eget Skrift. Kor
telig udi Kong Svends og Knuds Dods Aar haver han fulgt de En
gelste Skribenter, ogudidensidstes Negierings Aar de Islandste. 
v. Heimskringla T. 2. p. 7. Knytlinga Saga p. 32, 0g Torfæi Hist. 
Norv. Part. 3. p. 17. 0g 22J.

Meurfius 1. 3. p. 193. edit. Florent, viser sig at voere en end 
siettere Tids-Regner, naar han striver, at Knud regierede i 33. Aar 
i Danmark, og i England 125. etter efter nogles Bkretning i dem 
begge t 2O. Aar. Ingen afdifie Regninger kan holde stik, uden den 
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sidste hvad England angaaer. Dg som han herhos ey siger,i hvilket 
Aar Knud dode, saa kan man ey heller vide, i hvilket Aar han haver 
meent, at Svend er dod. Overalt bruger Meurfiuset) at fatte Aars- 
ta! fwenö efter ValdemariL Dod, og viser sig herudtsomtaltandet, 
Stilen undtagen, t denne hans Historie at vcere en hel siet Historie- 
Skriver. Pontanus p. 145. og 159. striver aldeles fom Hvitfeid, 
lader Svend doe 1014. Knud 1036 / og dm sidste dog regiere 27. 
Aar i Danmark, og 24. i England. Vitus Bering fatter 9.210. i 
Breden det Aar 1015. for Knuds ankomst til Negteringen, hvoraf 
man maa stutte, at han haver hensort Svends Dod enten tik dette 
Aar, eller det forrige IOI4. Haner ellers faa lykkelig ey at imod- 
sige sig selv ved at beregne Kongernes Regierings Aar, saafom han 
aldeles ey glor saadan Regning. Svaningius tfln Chronologie lader 
Svend doe 1014. Maller i fin Danste Historie p. 36. derimod 
IOI>, oganforer tfiSScbid Simeon Dunelmenfis, Johannes Bromp- 
ton, Mathæus Weftmonafterienfis og Florentius Wigornienfis^bvilke 
dog alle have 1014. Florentius bruger ellers en dobbelt Regning fra 
Christi Fodsel; Dionyfii eller den almindelige og endnu brugelige, 
efter hvilken Svend er bod 1014, og en anden ftrrdelcs, som er 
hans egen, eg fom jeg ci endnu har fundet hcs nogen anden Skribent, 
ester hvilken Christus stal vare fod 22. Aar for Dionyfii Regning, 
men bliver virkelig ikkun fod 2. Aar tilforn, hvilket Caivlfius i de nyere 
Lider og haver holdt for rigtigere; Thi ester Dionyfii fgen Regning 
dode Auguftus 14. Aar efter Christi Fodsel, og efter Florentii 16. Aar; 
De ovrige 20. Aar fratager Florentius urettelig en Dionyfii Regning, 
men legger dem siden esterhaanden smaalig til tgtcn, ved urigtigen 
at beregne fraktionerne af de Romcrste Keyfcres Regierings Aar, 
faa at han i det Aar 408. fattet* Keyser Arcadii Dod, ligesom alle 
andre Chronologi, og fra den Db af kommer i sin saa kaldte Dio- 
nyfianiTe Regning overeens med Dionyfii virkelige, og dem, som 
W ham; men regner derimod i sin egen sted se 22. Aar mere. 
Holberg udi sin Danske Historie T. I. p. ico. eg 125. henfører 
Svends Dod til 1014. uden at melde, at der er Stridighed om Aa- 
ttt, som han dode i, hvad enten han ey har vceret vidende herom, 
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Mer han / endstiønt vidende, dog haver holdet 1014. for det rette 
Aar, men cy derhos villet anføre sine Beviser, for ey at indvikle 
sig i chronologize Undersøgninger, med hvilke han og kun sielden 
befatter sig. Gram udi sine ypperlige Anmærkninger over Meurfius 
p. 173* n. a. og p. 193.31. a. anfører begge Meninger, dog uden 
tydelig at erklcrre sig for nogen, endstisnthan synes mere at hoelde 
til Englcendernes end Islcendernes side.

Men nu at komme til Tingene i sig selv, da scette Islan
derne enten udtrykkelig 1009, foin Codex Flateyenfis hos Torfæum 
Hi ft. Norv.Par. 3.9. 17. eller Øg giøre det sulliende ved at lillegge 
Knuden Ntgjering af27. Aar, fomHeimskringla og Knytlinga Sa
ga ; Thi entenstrive de, at Knud døde IOZ6, etter man og faaer det 
Aar ud ved at efterregne hos dem Kongernes Regievings Aar, som 
de navne, ved at legge et vist og upaatvivleligt Aar og fa<ftum til 
Grund som f. Ex. at den norsse Konge Harald Haardraade blev 
staget 1066, hvoraf folger, at Knud Aar 1009. maa vare kom- 
mettilRegicringeni Danmark, saaftemt at deres Regning er rig. 
tig, at han der haver regieret i 27. Aar, og Aar 1012. i Eng- 
land/ hvor han / som de strive, stal have regieret i 24. Aar. Ogat 
de ey regne hans danste Regiering uden fra hans Faders ded, er kZart 
af Kny rlinga Saga p. io. og 32, som beretter, at han var lö.Aar da 
hans Fader døde, eg regierede i 27. Aar/ og havde 37. Aar, da han 
selv døde. Thi efter denne Regning indfalder Knuds Død 1036, og 
Kong Svend Estrithsøns 1076, saasom han efter Knytlinga Sagas 
Vidnesbyrd c. 25.P.44. dode 40. Aar efter Knuds død, og io Aar 
efter Harald Haardraades Fald, hvilket sidste uimodsigelig steede 
1066. Efter Islcendernes Mening er altsaa Svend ded 1009/ hvil
ket Torfæus derfor og holder for hans Dods Aar.

Engellcenkerne derimod, (hvoraf jeg ikkun vil ncevne de celd- 
ste) nemlig, den Saxiste Krønike 9.144/ Henrika fHnn tindon 9.362. 
Florentius Wigornienfis 9. 615. henføre eenftemmigen hans Død 

4111014. aldre Skribenter end de/ etter ligesaa gauile/ saasom Dron
ning
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fttng EmmæEncomiaft, Wilhelm af Malmesbury, Ingulphus af 
Croyland, Wilhelmus Gemmeticenfis fatte aldeles intet Aarstal, 
hvorfor jeg for det forste vil ansee Lem font neutrale. Legger man 
nu begge disse Landes Skribenters Troværdighed paa Vægt-Skaal, 
for at vælge mellem dem, da bliver man meget tvivlraadig. For
fatteren af Heimskringia Haver levet omtrent 1240 / af Kny tlinga 
Saga, fom det synes/ 1320, OLq C)dexFlateyenfis er meget gammel. 
Desuden bave de alle betient sig af aldre indfodte Danske, Norsse 
ogIslandffe Skribenter og Poeter, som selv havde fulgt med Kon
gerne Svend og Knud paa deres Tog, og som de jævnlig anfore; Dog 
man man tilstaae, at dejust for denne Sagey anfore nogen Pöet, 
faa at man ey kan vide, om de have herudi grundet sig paa dem eller 
ey. Men som Snoro ansces af alle for en god og troværdig Skrt' 
bent, font han og er, faa synes det mere end rimeligt, at han maa 
have havt god Grund for sig, og paa den Fod tager og Torfæus 
det, og derfor folger hans og de andre Islænderes Regning. Hvad de 
Engelsse angaaer, daflutter den Saxisse Kronike med 1154; Dens 
Forfatter er ubekiendt, og menes den at have havt adskillige, hvil
ket fluttes af de adskillige Hænder i Haand Skrifterne, faa at den 
ene haver begyndt, hvor den anden flap. DetfomemsteHaandssrift 
hvor efter denne Kroniks er udgivet, findes i det BodlHansse Bibli- 
otheque, og er detindtil det Aar 1121. ssrevet med een Haand. v. 
Hiekefii Anr. lir. fepr. 1. 2. p. 64. i catalogo Wanleji. Et andet 
findes i Christi Legems Collegio i Cambridge, og er af adskillige 
Hænder, særdeles fra 924. af til 1075, da dette ey gaaer videre, 
hvilket tydelig viser, at det er af storste Troværdighed; v.Hickefp. 
130. Henrik af Hnntindon flutter og med 1154, og Florentius meÖ 
1117. Altsaa ere de ældste Engel sse omtrent et Sasculum ældre end de 
Zslandsse, men det gisr ey meget ttl Sagen, faafont Florentius ben 
ældste af de Engelske haver dog levet over 10O Aar ester SvendsDsd, 
og denTid er meer end langnok forat indfore Urigtigheder og Vild
farelser i Beretninger, og de Islandsse Skribenter desuden, som 
jeg forhen haver sagt, grunde sig paa ældre Skribenter, som de ofte 
anfore, og derfor vel og have i denne Post havt nogen at gaae efter,
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endssiont de ey her.Anfore dem altsaa kan begge ansees for lige gamle, 
begge have ssrevet om deres egne Lande, og er Kong Svend dod i 
England, saa er hans Son Knud derimod kommen samme Aar 
hiem til Danmark/ hvilken Omstomdtghed gtor, at det synes, at 
Dansse og Nordtssemaatte ligesaavel vide Aaret af Svends Dod, 
som de Engelsse. Her er altsaa lige Trovcerdigbed, lige Anseelse paa 
begge Sider, hvorfor man maa fee sig om andre Beviser for at 
faae Vcegr-Skaalen til at hoelde til een af Siderne. Sveno Ag- 
gonis ben celdsse Dansse Historie Skriver, fom ssrev omtrent Aar 
1200, vidner p. 84« at Knud regierede notsten fem Luftrå t Eng
land, det er 20. Aar, og ncrrmer sig folgelig udi denne post meere 
til de Engeissc end til de Islansse. Theodoricus Norss Munk, som 
levede Aar 1160, ssriver p. 42. at St. Oluf dode 1029, p. 45. at 
han regierede i 15. Aar/ folgelig var kommen til Negteringen 1014. 
x. 26.27. at han Aaret tilforn, folgelig 1013, koin til Norge, og 
floqes med de Grever Hakon Eriksson, og Svend Hakonson, (hvil
ket Aar man af p. 45. kan sce, at han ey haver regnet M Olufs Re- 
giertng),ogp. 25. ar Erik Hakonson havde regieret!). Aar i Norge 
Da han drog til England, og at hans Son og Broder regierede efter 
ham t to Aar. Viljeg nu regne 1013. for Det ene Aar og 1014. da 
Broderen Svend Hakonson floges med Oluf,for det andet efter p. 27. 
og 4'5.» saa folger heraf, at Erik drog til England 1012. Nuere saa 
vel vore, som de Engelske Skribenter eenige i, at Erik drog did med 
Kong Knud, saa holde og de fleste for, at dette sseede enten 2. eller 3, 
Aar efter Kong Svends Dod,som efter saadan Regning folgelig ind
falder 101 o. eller 1009. altsaa have vi en Skribent, som boede i 
Norge, og i Norges Hovedstad Tronhiem, der er nceften ltgesaa gam
mel som de Kldste Engelsse,og som holder med Islandernes Regning; 
thi dersom man ret vidste Aarenes fractioner, da ssulde man sinde, at 
de som kun differere paa eet Aar, ere i Grunden af een og den sam
me Mening , og her saa meget desto mere , som Kong Svend uden 
Tvist er dod i Februarii Manned, folgelig forst i Aaret efter vor 
Regning, faa at maassee Tor&us burde have, naar han med ab 
Zerstorste hårde undersogt sine Zslcenderes Mening, henfott
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hans Dod til begyndelsen af ioio. jeg maa ellers tilstaae, at denne 
hele Tids Regning uddragen af Theodorico Monacho, falder over 
ende/ dersom 1029. ey er St. Olufs Dods Aar, som han skriver. En 
Anonymus hos Ludevig T. 9. p. 609, (som vel slutter Med Kanuto 
Valdemarn. SoN/Men fern umuelig haver levet i hans Tid,Men maa 
vcrre meget yngre, siden han lader ham komme til Regiertngen 1180. 
hvilket er urigtigt/) siger/ at Knud besieg Thronen 1615, og folger 
alt faa Englandernes Regning. Hos Saxo findes intet/ som kan tiene 
til at afgiore denne Tvistighed, saasom han overalt bruger ingen 
Tids-Regning. Albertus Stadenfis, der stutter sin Historie med 
1256 / melder vel p. 223. under Aar 1022. om Svends Ded og 
Englands undertvingelse af Knud, men dog saa, at man tydelig 
kan see, at han ey henforer disse Ting til betnelte Aar, men ey hel
ler, til hvilket andet. Albericus Monachus, hvis Historie gaaer 
til 1241, folger p. 48. de Engelske. Adamus Bremenfis beretter 
vel ey Svends Deds Aar, men da han p. 25. henforer den Bremi- 
ffe Erke-Bisps LibentütU 1013, og forst p. 26. hans Eftermands 
Unwani Tid taler om Svends Dod, saa synes han fnarere at holde 
med Englandernes end Islandernes Regning. ' Dersom man kun
de vcrre gandffe vis herpaa, og Adamus derhos var en meer noyag- 
tig Skribent, end han virkelig er, saa vilde hans Vidnesbyrd me
get komme Englanderne til hielp, saasom han er crldre end nogen 
afdem, der ncrvne Aaret af Kong Svends Dod, og haver ffrevet 
omtrent 1080, folgelig 70. Aar i det lcrngfte efter Kongens Dod. 
Af'Udenlandffe Skribenter toere vi altsaa ey visiere Kong Svends 
Dods Aar.

Vil man nu undersoge det ved at udfinde Aaret, naar Kong 
Knud er Dod, og hvor lcenge han haver regieret, da kan man endog 
paa denne Maade ey tydelig komme efter Sandheden. Thi vel ere 
alle gamle Engelske Skribenter eentge i, at Kong Edmund dode 
sidst i Aaret 1016/ og at Knud blev derpaa eene Konge over hele 
England 1017, fra hvilket Aar afde og regne hans Regierings be
gyndelse. V. Chron. Sax. p. 150, Flor. Vig, p. 6iZ. W. Malm. p.
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72; Saa og at Kong Knud er Dod enten 1035, V. Flor. Vig. p. 
622, Simeon Dun. p. 179. og den Hildesheimiffø KroNlke ap. Du- 
cbesnium in Hiftor. Franc. Script. T. z.p. 524, hvisken Skribent 
flutter sir Vrrk med 1137; etter og 1036, som den Sartre Krontke 
p. I54.|og w.af Malmesbury p. 73. og 76. vidne. Guillelmus Piéta- 
venfis i.Ducbefnii Script. Hift. Norm. p.178, foitt skrev omtrent 
Aar 1070. synes og snarere at henfore Knuds Dod ti! 1036. end 
1035/ naarhan siger, at Dronning Lmma-Born varet den Nr- 
manniffe Hertugs Guiilelmi Hof, da Knud dode, og deterbekiendt 
at Guiilelmi Fader Robcrtus dode 1035, VI. Non. Julii tden Stad 
Nicæa i Aßen efter Willelmi Gemmeticenfis Vidnesbyrd p. 267. 
udi samme Samling , hvilken Skribent flutter med 1137, saa og 
efter Orderici Vitalis p. 371. ib., som flutter med 1141, og inden 
Tidende er kommen derfra til Normandie om Rober ri Dod, er 
ventelig en god Stund hcngaaen , helst i de Dage, da ingen Poster 
vare, og for RobertiDod varderbckiendt, kundeeyWiihelm siges 
at regiere. Af G. Gemmeticenil feed og, at adskillige moerke'ige 
Ting have tildraget sig i Wilhelmi Regtering, for han p.271. taler 
sm Knuds Dod , hvilke i det mindste have udfordret eet Aars Trd. 
Folgelig er det rimeligt at baade G. Piclavenfis og G. Gemmeri- 
cenfis henfore Knuds Dod :il 1036/ med hvilket Aar og Islander
ne komme overems, som Torfæus Par. 3. p. 22). tMaaer, naar 
man vil lcgge Harald Haardraades Dods Aar til Grund, som jeg 
forhen haver giort, thi etters ncevne de ey udtrykkelig Aaret efter 
Christi Fodsti i hvilket Knud er Dod. Men cndstlont baade Eng- 
lcendere og Jslandere komme overeens rned hinanden om Kuuds 
Dods Aar, saa t-llegge de forste Harn bog kun en Regiering af 20. 
Aar i England, og de sidste derimod af 24. De forste regne alle 
eenftemmigen Knuds Regierings Begyndelse i England fra Slut
ningen af 1016/ etter rettere Begyndelsen af 1017, og fa ae a tsaa 
rigtig nok 20. eller ncrsten 20. Aar ud for hans Regierings Tid. 
De sidste derimod regne hans Regierings Begyndelse i England fra 
1012. af, som de og maa giere, naar han stal der have regieret i 
24. Aar, thi endffiont de ey udtrykkelig navne dette Aar, da det 
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overalt er sielden, at de betiene fig af Tids- Regningen fra Christi 
Fsdsel, faa man dedog fra dette Aar 1012. af regne hans Rcgie
rings Begyndelse i England, siden de fastsatte, at hans Fader 
Svend dove 1009, og at han felv z. Aar efter kom til England 
med sin Krigshår. Knytlinga Saga p. IO.

Eet eeneste Engelff Document, nevnltg de faa kaldte Kong 
Edvards Love ap. Latnbardum in Archæonomia p. 150 og J'Ptlkin- 
finin in Leg. Anglo-Sax. p. 208, hvilke Kong Wilhelm Conquæilor 
siden confirmerede, og fom fynes at burde vcere af stor Trovoerdig- 
hed, tlllcgge Knud kun en Regiering af nceften ig. Aar, hans ene 
Son Harald as 5/ og hans anden Son Hardeknud af 2. Men 
dette er ey den eenefte Gang, at man har sundet diste Love at vcere 
urigtige, og folgelig at vcere meget forfalffrde, thi dersom de vare 
uforrWebe komne til os, saa kunde.de ey fare vild i faa mange 
Ting, som vare stede imedens deres Forfattere endda levede; rht 
Kong Edvard dodr 1066. Og at de udi Knuds og Haralds Regi
mentes Aar fare vilde, det vise diplomata tydeiigen. I wukinfii 
conciliis T. i p. 296. findes det crldfte diploma, som er Mig bcki'endt 
as Knud den store, og er det af ioig. Der siges han at vcere Eng- 
loendernes Regent paa Om, og beficcffr sine Formcends de strrige 
Kongers Gaver og privilegier givne Mosterne 1 Kent. Denne Om- 
stcenvighed, tilligemed at Dronning Emma haver underskrevet dctte 
Diploma, viser at Edmund da var Dod, ogat Knud alene regie- 
rcde; og som deter afgiort, at Edmund Dove i November, og at 
det varede nogen Tid efter hans Dod, inden Knud cegrede Emma, 
saa sees heraf, at dette Diploma ey er udstede d t stimme Aar som 
Edmund r ode, og ar han folgelig i der mindste er Dod 1017, end- 
fftont han virkelig allerede Dsde 1016, som jeg har vist i Kong Knuds 
Historie. I HickefiiThes. lit. Sepr. T. 2. p. 282. navnes et and- t 
Diploma y som er af samme Aar ioig. og p 306» nok et af 1019, 
hvor Knud kaldes K nge over ganffr Britanni n fom tydelig viser 
at det erffrcvet ester Edmunds Dod- I de 10. Eugelste Skc'ben
ler findesp. 2223. og omtalt et Diploma af Knud og 1018, Udgivet, 
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ja det som mere er, et Diploma udstedet af ham 1036/ hvilket viser, 
at ha« eycr Dodiozz, men 1036/ eg bet i November, somalle ere 
eenige udi. Havde man noget Diploma af han- Son oz Efterfolger 
Harald ft a 1036, saa kunde man voere faa meget endda vissere Paa, 
at bemelte Aar var Knuds sidste, oz Haralds ferste. Imidlertid sy- 
nes mig dog at have bevist dette i bemelte store Konges Historie p. 
95, hvortil jeg dog endnu vil her legge eet Bevis. Spélman i Glolla- 
rio Archaiologico p. 4, anforer en Liste over alle Abbedier i Eng
land , soin er forfeerdiget i Edvardi 3. fierde Regierings Aar, det 
er 1331 / hvor det Kloster Wåkham siges at va're stiftet af Kong 
Harald 1036. Ru er vel denne Liste opsat nccsten 300 Aar efter, 
men siden den staacr indfort i Optegnelsen af alle de Lemmer, som 
havde Rettighed at sidde i Pariementet, saa er det mer end rimeligt/ 
at den er forfeerdiget med tilborligFiid, og at dens Forfattere have 
havt Diploma atgaee efter.. Var dette Diploma til/ saa kunde 
man aldeles kuldkaste Wilhelm! Thorne foregivende p. 178. at Kong 
Knud er ferst Dsd 1037. Det er ellers gandffe ve! muligt at dette 
Diploma og mange flere ere endnu i Behold / endftionteybektendt- 
giortc ved Trykken z som fornernlig maa tilskrives det beklageli- 
ge Indfald df Rymer udi sin kostbare Samling af Engelffe Diplo
mata, nt ey begynde den for end fra 1066/ og Wilhelmi Conque- 
ftors Regiertngs Tid. Hvorom alting er, faa haver Knud eene 
regieret i det mindste fra 1017. af til 1036, folgelig i 19. Aar. 
Diplomata vise altsaa, at Edvardi Love vildfare, naar dekuntitleg- 
ge ham en Regiering af ncrstcn 18. Aar. I Smiths edition af Beda 
sindes p. 779. et Diploma af 1038 som siges at voere udstedet 
med Kong Haralds tilladelse, folgelig ere vi visse paa, at han regie- 
rede i bemelte Aar. I Hickefii Thef. Lit. Par. 2.9.303. navnes og 
samme Diploma. Paa bemelte Sted anfores et Diploma af 1042, 
hvor Hardeknud siges da at have regieret. Dette Diploma findes 
Trykti Smiths Beda p. 781. I Hickefio Par. 2. p. 227. er et Di
ploma af Hardeknud selv og af 1042, som udtrykkelig der siges at 
voere udstedet i hans andet RegieringsAar. Dersom Dagen, naar 
dette Diploma er udgivet, stod hos/ saa kunde det fuldkommen tiene til 
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at kuldkaste Edvardi Loves foregivende om at Haralds Regimente 
haver varet L 5. Aar. p. 237. findes nok et Diploma af Hardeknud og 
af 1042, stm oz figes udtrykkelig at voere skrevet i hans andet Ne- 
gierings Aar. Under det haver staaet tegnet paa hvad Fest -Dag 
deter udstedet, hvoraf dog dcsvcerre ey mer kan lceses end det Ord 
feria. p. 308. forekornmer nok ct Diploma af samme Aar og fam
me Konge. Af Hardeknnds Eftermand Edvard findes p. 282. et 
Diploma af 1044, og det som lner er, p. 235. et andet af 1043. 
Da nitEdvardi Love ttllegge Knud den store en Regiering af nckften 
r8. Aar, og Harald derimod af 5/ faa erdet slutteligt, ar de ved de 
sidste have forstaaet 5. fulde Aar, og maastee endda noget over, 
thi ellers havde de vel tillagt det Ord udsten, folgelig kan Harald 
efter denne Regning ey voere Dod for 1041. i November, saafom 
hans Fader Knud gandste vist ey dode for 1036. i bemelte Man
ned. Dersom da efter samme Loves egen Regning Harbeknub ba
der regieret i 2. Aar mindre 12 ugr, faa kan han ey voere Dod for 
1043. i Augufti. Men hvorledes kan da hans Eftermand Edvard 
udi 2. Diplomata hos Wilkins i Conciliis M. Britannia?T. I. p. 318. 
og 322, som ere udstedve 10667 v- Kai. Januarii, strive, at de 
ere udgivne t bans 25. R gierrngs Aar. Jeg man kilftaae, at dette 
Damm synes i Begyndelsen at voere ligefaa vansteligt at lose ester 
mm Mening, fom efter Forfalsternes af Edvardi Love. Dersom 
den Sa,riste Krontkes Mening p. 156. var rigtig, at Hardeknud 
er Dod VI. Id. Junii 1041, saa kunde denne Knude lcrt loses. Men 
jeg haver tilforn anfort 3. Diplomata af Hardeknud, der uimodsige- 
ligen vift, at han endda var i Live 1042, og at samme Aar var 
endog hans andet Negterings Aar. Nu erede stcste Engelste Skri
benter eenige om, at han er D od enten i Junio eller Julio, og alle, 
vedtagen den Saxiste Künste, i Aar 1042, fra hvfiten Tid af og 
til v. Kai. Januarii 1066. ere omtrent 23J Aar, hvoraf folger at 
det da kun var Edvardi 24, Rcgrerings Aar, med mindre man vil 
amage, ar Edvard haver tegnet hvert Aar fra Christi Fedsel, four 
han haver regieret, foret fuldt Aar, thi da bliver fra 1042. af, det 
iberegnet, ti! 1066, 25. Aak Dette er den eenefte Maade, hvorved 
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denne Vanskelighed kanbceves, uden man vil sige, nt Hardeknud 
haver kort efter sin Regienngs Ttitloedelft t England taget sin Bro- 
der Edvard til Med-Regent, hvilket Dronning Emmæ Encomiaft, 
en Skribent der ffrcv for Hardeknud dode, siger temmelig tydelig 
p. 164.-03 177/ Og Florentius Vig. p. 624. vidner, at Edvard 
kom til England sidst i 1041, fra hvilken Tid af, om man kan regne 
hans Regiertngs Begyndelse, det Aar 1066. bliver bans 25. Re
gimentes Aar. Folger man derimod de forfalskede Edvardi Love, 
efter hvis Regning Hardeknnds Dsd maa indfalde 1043, faa kan 
man endog ved at folge beucrvnte af mig anforte forste Maade ey 
faae mer end det 24.Edvardi Regiertngs Aar ud 1066, ogfolgelig 
bliver man nodttil at erklcere bencevnte Edvardi Diplomata for en
ten falske, eller fordecvede, hvortil jeg dog ey feer nogen gyldig 
Aarsag; da man derimod haver mange flere og uimodsigelige, for
uden denne, for at erkiende Edvardi Love for fordcrrvede. Men 
da denne Tvist og Tids-Regningen af disse Konger egentlig ey ved
kommer Svcnds"Dods Aar, siia vil jeg lade mig noye med forte» 
ligen at sige, at jeg haver paa Grund af Nsse Diplomata, og de 
Engelste og udenlandste Skribenters Beretningers Sammenlig
ning, Aarsag at fastsatte, at Knud den Store er dod 1036, Ha
rald 1040, og Hardeknud 1042.

Af alt det hid indtil sagt er, erdet klare, at man maa udfinde 
andre Bevistr for at tomme efter det rette Aar af Kong Svends 
Dod, og mener jeg at treffe det ved at fastsatte Aaret af den En- 
gelske Kong Ethelreds Dod; thi alle saavei Engelske, som Islandske 
og andre fremmede Skribenter ere eenige i, at Knud kom samme 
Aar til England for at bekrige det, som Ethelred dede, saa og, at dette 
ffeede 2. eller i det hoyeste 3. Aar efter Svends Dod. De Engelske 
Skribenter sige: Nemlig den Saxiske Krontke p. 146. at Knud 
kom til England i Augusti Manned 1015, p* 148. at Ethelred 
dode paa St, Jürgens Fest 1016, og p. 144- at Svend dode Kytt- 
delsMisse-Dag HI. Non. Febr. IOI4; W. af Malmesbury p. 71. 
at Svend dode Mari« Renselses-Dag, at Knud kom Aaret efter 
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om Sommeren iglen ttl England, og p. 72. at Ethelred derpaa 
dode St. Iorgens Fest, folgelig Aaret efter Knuds Ankomst, at 
Edmund dooe paa Sk. Andrece Dag, og p. 73. at Knus blev 
derpaa eene Konge t England 1017; Henrik af Huntindon p. z6r. 
at Svend dsde 1014. for Paaike, at Knud kom til England io 15, og 
at Ethelred dsde 1016. ved Paaffe-Tider efter 37. Aars Regie
ring ; Ingulpus p. 892.ti!ffriver og Ethelreden Regtecing af 37 Aar, 
og regner Knuds Regtertngs Begyndelse fra 1017. af; Simeon 
Dun., som flutter sin Historie med 1129, coi. 170. at Svend dste 
1014, III. Non. Febr., col. 171. at Knud kom til Enaland om 
Sommeren 1015, og col. 172. at Ethetred dsde IX. Kai. Maji 
1016; Florentius Vigornienfis p. 615. at Svend dsde 1014, 
i ii Non. Febr., og p. 616. at Knud kom til England om Somme
ren 1015, og at Ethelred dsde IX. Lal. Maji 1016. Og Dronning 
Emmæ Encomiaft p. 166. at Svend dsde det ene Aar, p. 167. og 
168. at en god Tid gik bort for Knud om Sommeren drog iglen tit 
England, og p. 169. at Ethelred, endskiont han ey navner ham, dsde 
derpaa om Vinteren. De Islandske Skribenter vidne: Heimskringh 
T. i. p. Z8Z. at St. Oluf kom til Engeland sacke Hsst som Svend dsde, 
p. 388. at han blev der (3. Aar, og at Ethelred dode efter 3. Vaars For« 
lob, og p. 397. at Knud kom samme Sommer til England, som Ecbel- 
red dode; Knytiinga Saga p. 10. at Knud drog z. Aar efter fin Fa
ders Dod til England, og x>. 14. at Ethelred dode samme Host eller 
Sommer som Knud kom did, efterat han havde regieret i 38 Aarr 
Torfæus Hiftor. Norv. Par, 3. p. 16. af Codice Flateyenfi, at Knud 
drog 3. Aar efter fin Fasers Dsd til England, og p.18. efter ad
skillige Islandske Haandskrifter, at Ethelred kom paa Thronen 97z. 
eller 972, og dsde ion, hvorudt han mener at de have den Engel
ske Skribent W. Thorne med fig, som jeg dog tilforn haver vitst 
at voere urigtigt, fom og hvad som haver bragt ham i denne Vildfa
relse. Heraf sees at de Engelske og Islandske Skribenter ere herudt 
eenige at Knud kom til England samme Aar, som Ethelred dode, 
dog med den Forstiel, at de forste lade ham leve over et halvt Aar ef
ter Knuds Ankomst, og de fidftt derimod, doe i Let famme, faa

P og 



H4 ____ Dm Danske Konges
og at Knuds Ankomst er steet efter ve ferstes Regning ncrsten 2. 
Aar efter hans Faders Dod, og ester de sidstes derimod z. fulde 
Aar. Hele Forstielten imellem dem bliver altsaa ikkun eet Aar t 
disse tvenve Poster. Folgelig kommer det an paa at kunne bevist/ 
uaar Ethelred, som de begge tilstrive en Regiering af enten 3 7. etter 
Z8. Aar, er Vod, enten 1016, som de Engelste paastaae, eller 
i Oil. efter Islcendernes Regning. Til den Ende vil jeg nu forst 
igtennemgaae de fornemste af andre Historie«Skrivere,- som have 
levet enten paa famine, elfer noer de Tider. Adamus Bre mentis 
p.26. beretter, at Ethelred dode efter z8» Aars Regiering, og 
at Knud focde Krig i England i z. Aar, hvilken Tid kommer rigtig 
mk ud, naar man antager EnglcenderneS Regning om Svends Dod, 
og regner derfra og tik Edmunds Dod; Saxo p. 192. fortceller ad
skillige Ting r som Knud stal efter sin Faders Dod have forrettet 
for han drog kil Englands og sour st-nes at have udforvret et par 
Aar. Han siger og, at den Engelste Konge, som han urektelig kat- 
der Edvard for Edmund,, blev drcrbt 7. Aar efter , som Torféeus- 
endelig vil have forstaaet efter Svends Dod f for derved at trcekke 
Saxonem hl Iskoendernes Mening, da dog Sammenhcengen tyvrlb 
gmvistr, atSaxo vil have yisie 7. Aar regnede fra Forliget af mellem 
begge Kongerne Knud og Edmund, hvortil kommer, at Saxs haver 
taget dette afen aldre Skribent Orderico Vitali,, hvor jeg dog trorr 
at der bor staae 7. Maaneder, thi just faa lcenge resterede Edmund 
efter lin Fader, og at enten Skribenten selv haver strevet feyl per 
lapfum calami,, eller og cöpiifteme have giort det, hvilket sidste, 
saafremt det forholder sig saaledes^ maa voere steet for lcenge siden, 
efterdi det allerede haver bragt Saxonem t Vildfarelse; Ordenens- 
Vitalis beretter p. 371. at Knud sirax eftersinAUkomst til England 
beleyrede London,, og at Ethelred dode i samme Beleyring, hvorudt 
han kommer overeens med Dronning Emmæ Encomiafl p. 169. To 
saa gamle Skribenters Beretninger synes ey lidet at bestyrke ve 
Enge,ste Skribenters Foregivende modIslcenderne, at Knud ester 
fin Tilbagekomst forte Krig mod Ethelred. Paa dette Sked er vet 
etters r at Ordericustakeromovenmrlte ?. Aar, fom have forledet Sa
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■xonem. p. 518* tilfFrtVCl’ OrdericusCanute 0g hans tveNdk
ner Harald og Hardcfnud M Regicrmg af tner end XL. Aar t 
England. Men Her man endelig være en Feyl enten af copiiften 
eller Skribenten, thi om man end tager de allerlængste Regieringer, 
og Eriver Knud 24. Aar, Harald 5. og Hardeknud 2, faa kom
me dog ey flere end 31. Zlar ud. Annälifta Saxo, som flutter sin 
Historie med 1139 , ap. .Eccard, in corp. Hift. Med. ævi T. I. coL 
440. siger at Ethelred dode 1216, at Svend var ded noget til
forn, og at Knud kom ftrax efter Ethelreds Dod til England. Dit- 
marus Bisp i Merfeborg, som dode lOlg. og folgelig levede paa 
de Lider/ skriver p. 409. om Svends Dod, og p. 410. at hans 
Sonner begrove ham, og derpaa fore til England, hvor de i Juln 
Manned ioi6. beleyrede Kondon, hvor da Dronningen, som var 
bcdrovet over sin Mauds Ethelreds Dod, opholdt sig tilligemed sine 
tvende Sonner Adelften og Edmund. Dette Vidnesbyrd bekrcef- 
ter meget de Engelstes Regning, at Ethelred er dod 1016. Dog 
sidendenne Skribent haver levet faa langtfra England, faa ville 
vi endnu ey holde Tvisten for afgiort paa hans Ord, men opsoge 
flere og andre Beviser, for at bringe denne Sag i Rigtighed. Dit- 
mari Ord synes ellers at medfore ligesom Ethelred var Lod for 
Knuds Ankomst, men da hans Ord og taale en-anden Forklaring, 
saa feer.jeg ey nogen Grund og Aarsag atvigesra Dronning Em- 
mæ Encomiaft hans Beretning, som efter al Anseende haver tatet 
med, og kientt denne Dronning selv, nevulig at Ethelred dode un
der Beleyringen. p. 420. sig er Oirmarus under det Aar 5018, at 
Knud da alene regiercde over England, hvilket tiener til at devise, 
naar man betragter Veyens Længde fra England til Saxen, og at 
just dette Aar barDitman sidste, at 1017. bor efter Englandernes 
Regning ansees for Knuds forste Regierings Aar hos dem.

Men naar man enten tviler paa Historie- Skrivernes Op
rigtighed, eller sinder dem at anfore tvende adstilte Beretninger om 
een og den samme Ting, og derhos næsten at bære af een og den 
samme Troværdighed, faa kan intet andet stille deres Trætte ad end
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flOte Documenter o« Diplomata. Disse have Vt til al Lykke nogle (if. 
Wanlejus hos Hickefiwn Par. 2. p. 307« anforer et Diploma of Kong 
Edgar og Aar 97z, som er en Original, og p. 308. en Copie af 
samme, som og er underskrevet 975/ hvilket sidste dog ikke gier noget 
til Sag n, tbf Originalen deciderer. Herved er at marke, at dette 
Aar er efter alle Engelsse Skribenters eenstemmtge Udfigende Ed
gar! sid''e, og hans Gons Edvardi forste, hvorledes hardaEthel- 
rcd efter Islandernes Regning kunnet komme paa Thronen 973, 
mindre 972, som dog efter dereshypothesis er nodvendigt, saaftemt 
han ssal vare dod ion, og have regieret iz8. Aar efter deres Reg» 
ning, og 37. efter Englandernes? (Summe Wanlejus anfører p.
281. et Diploma ssrevet 976. i Edvardi andet Reglertngs Aar, 
men da desadvaultge Kaars ey sindes under det, saa vil jeg ey 
betiene mig deraf, endssiont jeg ligesaa lidt som Wanlejus holder 
det for nagte. p. 255. sindes et andet Diploma udstedet Jule.Dag 
977. af Erke-Btsp Oswold med Kong Edvards Samtykke, og p.
282. en Afskrift af et Diploma Udstedet 977. i Kong Edvardi an. 
det Regterings Aar. Nu er det at marke, at de Engelsse Skri
benter henfore denne Konges Dod til 979, iblant andre Ingul- 
phus p. 889/ som flger at han regterede t 4. Aar, eller og fil 978, 
som den Saxisse Krontke. Det aldste Diploma af Kong Ethelred 
er, faa vidt mig er bekiendt, ak 98z, og sindes hos Wanlejum p. 
237. Dette gior intet til Sagen, men p. 302. navnes et andet 
Udstedet 984. af Erkebtsp Ofwold i Yorx ud! Etheireds 5. Negte
rings Aar. Samme Diploma findes Ord for Ord trykt t Smiths 
Beda p. 778/ og ere Kongens Regierings Aar ssrevne der saaledes i 
regnivero regis noftri'Æthelredi anno qvinto, hvilken Skrtve-Maa- 
de kan forsikre os om, at de tvende larve Mand Wanley og Smith 
have ey last urigtig, fom man kunde befrygte, i fald Aarene havde 
varet betegnede med Tal. Dette Diploma have alle Marker hos 
sig, at det er agte, hvortil fornemmelig maa regnes, at mange 
af Bogstaverne ere Angel-Saxrffe. Efter dette Diploma maa 
Etbelred altfaa vare kommen til Negteringen 979. etter 980, og 
som ingen gammel Skribent udgiver det sidste for hans Reglertngs 
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Liltradelses Aar, saa er det klart, at Han er kommen paa Thro» 
nen 979. Fra dette Aar af og ttl Hans Dod Haves endnu mange 
Diplomata, hvoraf jeg dog ikkun vil rsre ved dem / som unegteligen 
vise, at han haver levet efter ion. Wanlejus anforer p. 237. et 
som han haver udstedet 1012. i den 10. indiétion, hvilken TtdS Be- 
mcerkelse viser Rigtigheden afdette Diploma, saasom den forste in- 
diétion begyndte fra September 1002. p. 276. anfereS nok et Di
ploma af samme Konge, Aar og indi&ion. p. 270. ncevneS hans 
Sons Adelstens Testament af 1015, den samme som Ditmarus ta
ler om, og ellers er ikkun lidet bekiendt 1 Historien. Ja det som 
mere er, p. 237. anfores et Diploma af Kong Ethelred selv, Aar 
1015. og den 13. indiétion. Hertil kommer / at deISlandsteSkrl- 
benter, ltgesaavel som de Engelste og andre ere eenige deri, at Her
tug Eadric Streon blev kort efter Kong Edmunds Dvd drabt ester 
Kong Knuds Befaling. Dersom da efter Islandernes Mening 
Ethelred var dod ion, og Edmund 1012, saa maatte Eadric i 
det seneste have mist Livet 1013; Men nu anforer Hiekefius T. 1. 
p. 141. Ord for Ord et Diploma af 1017, som Eadric haver un
derskrevet, hvilket nepxegaacr an, saafremt man antager Islan
dernes Tids Regning, men vel, hvis man med Englanderne la- 
der Edmund dse i November 1016/ og Eadric Aaretefter. Det 
Diploma som sindes i Smiths Beda p. 779. af Aar 1016. udstedet 
af Bisp Eeo55mo chnes og at vise, at derre Aar haver varet det store 
confulrons og Striks Aar i England, da Ethelred, Edmund og 
Knud sigtede sammen om Kronen, saasom her strives alene: Chri- 
fto creaturarum propriarum omnia ubique regna fuo in pondere 
& menfura difponente, uden at legge til, hvo som da var Konge, 
som ellers overalt steede, naar endog denne formular eller nogen 
lig den, brugtes. Det lader ligesom Bispen ey haver dristet sig ttl 
at navne nogen Konge, for cy at fordarve det med nogen af dem, 
og derfor overladt Riget ttl Christum, imod hvis Regimente han 
kuade vare viS paa, at ingen af dem vilde proteftere. Har da 
Ethelred levet endda 1015, og Knud 1018. varet alene Konge i 
England, saa synes mig ar det er bragt ril al mulig Vished, at
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Erhelred er dod efter Englomderues Regning joi6, og ey ion, 
fem Islanderne paaftaae/ faa og at Svend kan da ey vare ded 
for 1013/ og ikke 1009, iooZ. eller iqio, naar jeg end vi! folge 
Islandernes Regnrng herudi, at Knud haver biet 3. Aar i Danmark 
e/ter sin Faders Dod; Men da vthave fundet, at Islanderne have 
forregnet sig 5. Aar angaaende Ethelreds Dod, og at Engenderne 
derimod have regnet gandsse ret, faa feer jeg ey , hvorfor man og 
na ikke kan vige fra de forste og holde med de sidste, fom eenfte.m- 
migen tillcggeKnud ikkun et Ophold afMsten 2. Aart Danmark, 
og folgelig indfalder Svends Dod 1014, som jeg anseer for upaa- 
tvileligen at have vceret hans Dods Aar. Det reneste Middel at 
redde den Islandsse Regning er at foregive, at de Engelsse have reg
net Christum at vcrre fokt 5. Aar forend vi/ Islanderne og alle fatte. 
Men dette er en SatnLng, fom frem for es gratis, og hvortil ey 
mindste Spor findesi Historien, ogfomdesuden eydan foreenes med 
de efterfolgende Kongers Regierings Aarz og ey hellervifes, naar 
man bor forlade den', og igien hos de Engelsse Skribenter foge den 
almindelige Tids Regning fra Christi Fodsti. Da ellers de En« 
gelsse Skribenter vidne, at Kong Svend fornemmelig fra 1012. 
af fogte at undertvinge sig England, da han tilforn ikkun plyndre- 
de der, faa at han fra det Aar af bestandig blev t bemelte Land ind
til sin Dod, og Hertil legges, at Dronning Emmæ Encomiaft 
siger, at Knud kom med sin Fader til England paa hans sidste Tog, 
og at Faderen bejpurgte sig i alle Ting hos ham; faa kan man 
heraf tage Anledning atansee ham for sin Faders Med-Regent 
fra den Tid af, og hvo kan vide, øm ey mange paa de Tider have 
regnet hans Regierings Begyndelse fra det Aar af, og folgelig til.

lagt
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lagt Ham en Negierirrg af 24. Aar l Da og Kong Svend af 'M 
fem han selv havde erfaret med sin egen Fader, saae, hvor farligt 
deter, naar Arve-Folgen ey er afgiort i levende Live, saa kan det 
maaskee vcrre mueltgt, at hast allerede i det Aar 1009, haver ladet 
Standerne erktende Knud for sin Efterfolger. Paa den Maade 
haver en gammel Sagn kunnet berette, at Knud har regieret i 27. 
Aar i Danmark, og 24, i England, og forplantet denne Beret
ning indtil de forste Jslandste Skribenter, hvilke da ikkun have 
herudt feylet, enten ved felv at fordcerve Sagnen, ellerved at fceste 
Tro til en allerede forfalsted Sagn,/ at de have meent, at Knud 
haver regieret 27. Aar efter sin Faders Dod. Dog fremsomer 
jeg ikkun dette, heldst om om de 27. Aar, som en Gietning. og 
rimelig Aar sag tik Jslcendernes Vildfarelse, thi elters maa jeg 
tikftaae, at de have meget feylet i at bestrive Kong Knuds Hi
storie ; Saaledes giere Ve Ham til et Barn af 10. Aar, da 
hans Fader vode, og som derfo^lnaatte sidde 3. Aar stille t Dan- 
mark, daVog Dronning EmmJEncomiaÆ, en Skribent Ver leve

de udshans Tid, og selv havde sett Ham, vidner, at han for Fa
derens Dod giorde Krigs-Tog med ham, og overalt bestrider ham 
fom en Mand, endstkont ung, hvoraf man kan ffutte, at'han t det 
mindste haver voeret 20.. Aar gammel, da Faderen dode, hvil
ket jeg omstændeligere haver udfort i hans Historie p. 3. not. 
d. Endstiont jeg ey heller ncegter, at jo de Jslandste Skrif- 
ler bor ansees for de fornemste Hoved-Kilder kit Historien af 
vor Norden , saa er vet dog ogsaa unoegtelkgt for hver den, som 
flittig og noye haver lceset dem, at de dog ttene baade langt 
HMsmudeligere og rigtigere til ak oplyse den Norste end 
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dm Dansse Historie, som kommer fornemmelig deraf, at dms 
deft- Skribent Snorre Sturlcffon ffriver de Norste Kongers 
Historie, og ikkun tilfalds Vis taler om de Danffe, og at alle 
deres andre Skribenter langt fra ey kan ltgnes med ham, end
og ey Knytlinga Saga, som ex profefib beskriver de Danffe 
Kongers Liv og Levnet, og som udi Knud den Stores, og Her« 
tug Knuds Histoner haver begaaet vigtige og. y-tmodsige« 
lige F.yl.


