Byvandring
Rundt om i Odense findes flere fysiske spor, der er knyttet til fortællingen om Knud den Hellige. Her skal et par
af de vigtigste trækkes frem.
1. Helgenskrinene i Odense Domkirke
Odense Domkirke, Skt. Knuds Kirke, er viet til Skt. Knud, og den er også gravkirke for Knud, ligesom
den er det for hans bror Benedikt. Også broderens lig blev efter alt at dømme også overført til et
helgenskrin, hvilket viser hans martyrværdighed.
De fleste helgenskrin blev ødelagt efter reformationen i 1536, og derfor er det ganske usædvanligt, at de
to skrin er bevaret i Odense Domkirke. Forklaringen er sikkert, at de to skrin blev gemt bort og kun
taget frem ved enkelte lejligheder. Først i 1833 blev skrinene taget fast frem af deres skjulested i en
niche i korets østmur. Skrinene har siden været en seværdighed for kirkens besøgende. Efter krypten
renovering i 1875 har skrinene haft plads der.
Skrinet med Knud (søjleskrinet) er ældst. Begge skrin var oprindelig beklædt med metaller og indeholdt
også fine stopper og ædelsten.

2. Odense Byvåben
På Odense Rådhus kan man se byens byvåben, som viser Knud Den Hellige bærende rigsæblet og
et banner med en lilje. Enhver dansk by har et byvåben, som også bruges som kommunevåben.

Et seglaftryk med Knud den Hellige kendes fra 1460, men der er faktisk flere ting, der tyder på, at liljen
er byens oprindelige byvåben - og den sad i det segl, som byen brugte i 1200- og 1300-tallet. Byrådet
besluttede i slutningen af 1930’erne at få byvåbenet med Knud den Hellige som byens officielle våben.
Byvåbenet har altid haft sin plads på byens rådhus. På Odense Bys Museer opbevares et glasmaleri med
Knud den Hellige, der stammer fra Odenses gamle rådhus.
Da Odense i 1883 fik nyt rådhus, blev der også plads til et våbenskjold med Knud den Hellige. Og det
fik den meste centrale placering - over husets hovedindgang ud mod Flakhaven. I dag er Knud den
Hellige dog lettere såret, idet der er et hul i hans højre knæskal. Hullet stammer fra den 19. september
1944. De tyske soldater sparede ikke på krudtet, da arresterede politiet på rådhuset.

3. Utzon-Francks statue af Knud den Hellige
Ved Odense Rådhus står en statue i bronze af Knud den Hellige. Statuen er en gave fra Fyens Disconto
Kasse, da banken fyldte 100 år i 1946. På statuens sokkel står: ”Knud sattes denne minde – den Knud
der her blev dræbt – Danmarks konge 1080-1086 – Myrdet modtog han martyrkronen – Knud den
Hellige”.
Statuen er lavet af billedhuggeren Einar Utzon-Frank (1888-1955).

4. Brolægning på Albani Torv [er i øjeblikket fjernet i forbindelse med opgravninger]
I brolægning på Albani Torv fandtes indtil for nylig en markering af, hvor Knud den Hellige blev dræbt
og hvor Skt. Albani Kirke lå.
Mindesmærket blev lavet i 1910 og lå oprindelig tættere på rådhuset. Man regnede den gang med, at det
måtte være stedet, hvor Albani trækirke havde stået. Stenen blev senere taget op, og erstattet af UtzonFrancks statue af Knud den Hellige.
På grundlag af de nye udgravninger blev stenen igen lagt ned, men nu lagt tættere på Eventyrhaven, så
den lå på en plads, der nogenlunde svarede til det sted, hvor Knud den Hellige blev dræbt.

5. Skt. Albani Kirke.
Den katolske kirke blev opført i 1908. For den katolsk kirke spiller Knud den Hellige stadig en stor rolle
og det ses i kirkens indretning. Knud den Hellige er afbildet på facaden og inde i kirken er indrettet et
kapel til hans ære, ligesom han er på altertavlen.

6. Møntergårdens udstilling
På museets udstilling, Byens Liv, kan man blive klogere på Knud den Hellige og også opleve Christian
Albrecht von Benzons Knud 2. den Hellige blev dræbt i Skt. Albani kirke i 1086 fra 1843 (se
billedgalleri).

7. Knudstenen. Men også på Fyn findes fortællinger om Knud den Hellige. Ved Assensbølle på
landevejen mellem Gribsvad og Vissenbjerg Kirke findes f.eks. Knudsstenen, og her hvilede Knud den
Hellige sig ifølge sagnet kort før sin død. Da Kong Knud flygtede fra de oprørske stormænd, gjorde
holdt på skellet imellem Vends Herred i det vestfynske og Odense Herred, og derfor skal bønderne fra
Vends, som har til opgave at ledsage og beskytte kongen, skiftes ud med kolleger fra Odense.
Kong Knud sætte sig på en sten, og H.C. Andersen har senere beskrevet, at stenen ”var blødere end hans
fjenders hjerter”. Det skulle forklare, at stenen formede sig efter hans krop og derfor fremstår med et
lavt rygstød i dag. I middelalderen valfartede folk til, og det bliver en tradition, at de vejfarende kaster
en lille sten på stedet for at sikre sig mod en skæbne som den, der overgik Knud den Hellige.

