Kilde 2

Saxos Danmarks krønike
Krøniken blev skrevet færdig omkring år 1200.

[…] Han tog på alle punkter hånd om fortidens skik og brug*,
strammede rettens slappe tøjler med et håndfast tag og fulgte til
punkt og prikke sporet fra sin strenge far - og det med en iver
der skaffede ham nogle voldsomt forurettede stormænd på halsen.
De kirkelige handlinger gav han værdigheden tilbage,
ligesom han nådigt holdt mænd i gejstlige* stillinger med kost.
[…]
For at styrke deres anseelse flyttede han nemlig retten
til at afgøre stridigheder mellem skriftlærde* fra de almindelige
domstole til gejstligheden selv. […]
Knud forsøgte også at vænne befolkningen, som endnu ikke
havde stor erfaring i kirkelige sager, til at betale tiende* […]
[Kongens flåde lå i månedsvis ved Limfjorden uden at
kongen dukkede op, og folkene blev utålmodige, og nogle tog hjem
for at passe deres landbrug, selv om det var imod kongens ordre.
Kongen udskrev bøder til dem, der tog hjem]
Endelig meddelte han dem hvor stort et beløb de måtte
betale i bøde for den samvittighedsløse forbrydelse deres mytteri
var: for hver skibsfører fastsatte han den til fyrre mark penge,
og for roerne tre mark. Ingen afslog at bidrage med sin del, og
han fik løfte om betalingen.
Så snart han havde fået den besked, erklærede Knud at han
var villig til at se bort fra dette krav hvis de i stedet tillod
præsterne at opkræve tiende. Forsamlingen bad så om lov til at
drøfte sagen og trak sig for en tid et stykke væk fra kongen for
at diskutere om de skulle gå ind på hans betingelser. Begge dele
forekom dem svære at opfylde, for på den ene side ville mange
miste alt hvad de havde, hvis de skulle betale bøden, på den anden
side ville tiendebetalingen, som skulle gælde i al fremtid, for
evigt gøre dem til slaver. […]
[…] Men de udførte opgaven med langt større voldsomhed
end de havde fået besked på, og plagede befolkningen med ganske
uretfærdige opkrævninger*.
Disse begivenheder klagede kongens fjender over på et
tingsmøde*, og de overdrev beskyldningerne med løgnehistorier,
opdigtede forskelligt der gjorde det værre end det i virkeligheden
var, og gjorde på den måde opkræverne almindeligt forhadte. […] Og

mordet på fogederne stillede ikke deres blodtørst. I deres vanvid
vendte de sig nu mod kongen selv. […]
[...] Men Blakke* misrøgtede sit ærinde og strøg
tværtimod folket med hårene mens han gav dem nedrige* råd og i
stedet for venner skaffede kongen endnu flere fjender. Han
opfordrede dem til så hurtigt som muligt at fange den mand der
stod bag alle deres plager, og ikke lade ham slippe væk hvis han
forsøgte på det. Han mindede om at det var undertrykkelse de
kæmpede imod: den deres afsky gjaldt, var en tyran*, ikke en
konge.
Ingen havde rigtig modet til med magt at bryde ind i
fredens hellige hjem, men hvor alle andre tøvede, gik Blakke
forrest og fór løs på døren med draget sværd. Og ved selv at gå i
spidsen gav han dristigheden videre til resten. Sådan gjorde han
sig selv til anfører for og ophavsmand* til både gudsbespottelse*
og kongemord. Ved det syn stormede folket løs på kirken i vild
oprørstrang, brød ind i den og besudlede* Guds hus og dets
allerhelligste indre i en storm afgudsbespottelse. Blakke blev
hugget ned i selve indgangsdøren i det øjeblik han trængte gennem
den. Han bødede* for mordet og led sin straf for at have krænket
kirken. Hans død igen blev hævnet da hans drabsmand faldt. Og
sådan led den ene døden for sin forbrydelse, og den anden for sin
troskab […]
Benedikt, der tog imod de indtrængende ved dørtærsklen,
blev dræbt mens han standhaftigt forsvarede indgangen. [...]
Ja, nu lagde han sig, fuldt bevidst om hvad der skulle
komme, foran alteret med udbredte arme for, udstrakt som et
offerdyr, at afvente sin morder. I denne stilling fik han sit
banesår: gennemboret af et spyd der blev kastet ind gennem et
vindue, ofrede han fromt sit liv, og efter at krigernes blod havde
flydt, udgød han endelig sit eget. [...]
Men folket jublede over dråber på kongen. [...] Men selv
om de undskyldte mordet med hensynet til fædrelandet og forsøgte
al pynte på det ved at kalde det tyranmord, tillod Gud ikke at
hans stridsmand blev snydt for sin løn: han lagde den hellige
mands hidtil ukendte uskyld åbent til skue med klare tegn og
beviser, og til den enestående glans der havde været over hans
liv, føjede han strålende hæder* i døden. Ja, for at fastslå
mordernes ondskab beviste han den straffedes store fortjenester
med mirakler, ligesom han åbenbarede hans kraft, som folket intet
kendte til, med prægtige undere. [...]

Begreber/personer i Saxo
Skik og brug et lands, en social eller regional gruppes etablerede
– ofte kulturbestemte - måde at handle på eller opføre
sig på i visse sammenhænge eller ved bestemte lejligheder

Gejstligheden fællesbetegnelse for præstestanden.
Skriftlærd Skriftklog. En der kan læse og fortolke hellige
skrifter
Tiende

afgift, som verdslige (ikke kirkelige) personer tidligere
skulle betale til kirkelige formål, oprindelig svarende
til en tiendedel af ens indkomst og/eller af alle
afgrøder og produkter.

Opkrævning indbetaling af et (skyldigt) pengebeløb el.lign.
Tingsmøde er et sted, hvor der blev afholdt retsmøder og møder.
Blakke

mægler i konflikten, men han forråder Knud. Han kendes
også som Piper og Eivind Bifra.

Nedrige

ondskabsfuld, gemen eller bedragerisk.

Tyran

nedsættende betegnelse for en enehersker.

Ophavsmand er den person, der har fået ideen til noget.
Gudsbespottelse at spotte eller håne gud.
Besudle

svine til.

At bøde for det vil sige, at lide under de negative konsekvenser
af noget man ikke nødvendigvis selv har skylden for.
Hæder

rosende omtale eller tildeling af en pris eller en titel.

