Kilde 6

Knytlinge Saga. Knud den Store, Knud den Hellige
deres mænd, deres Slægt
Knytlingesaga er en del af de islandske sagaer. Det er en mundlig
tradition, som er nedskrevet muligvis af Olafur Pordarson, der
døde i 1256. Oversat af Jens Peter Ægidius med indledning og noter
ved Hans Bekker-Nielsen og Ole Widding, 1977.
[…] Nu beder jeg jer i Guds navn,” sagde Eivind [Bifra], ”at I
giver mig adgang til kongen, for jeg tror han længes efter fred.”
Benedikt svarede: ”Du skal aldrig komme ind til kongen, for det
véd enhver, at du er den troløseste af alle, og hvis du nu ikke
sådan havde givet dig i vores vold, så kom du ikke mange skridt
herfra. Men nu synes jeg man pådrager sig skam ved at dræbe dig
når du er våbenløs. men nogen slet gerning mener jeg ikke det
vilde være.” Kongen hørte deres ordskifte og sagde: »lad ham gå
som han vil; Eivind har ofte været mig en god mand Jeg og mine
frænder har hævet ham op til magt, han lønner os det nok vel, og
derfor må det være i et godt ærinde og til vores tarv han kommer
til os.” Benedikt svarer: ”I skal råde i denne sag, herre konge:
men det vil ikke overraske mig om |eg snart kommer til at angre
det.”
Derefter lod Benedikt Eivind gå forbi sig længere ind i
koret; og da Eivind kom hen foran kongen, så talte han, og bøjede
sig for ham. ”Hil. herre konge,” sagde han. Kongen så på ham og
svarede intet. Da lod Eivind kappen falde bag ned af skuldrene, og
under klæderne havde han et blottet sværd; så stak han til kongen
med sværdet og gennemborede ham. […]

Begreber/personer i Knytlinge saga
Eivind Bifra Han mægler i konflikten, men ender med at forråde
Knud. Han kendes også som Piper og Blakke.
Troløs

én som svigter en andens tillid eller én som ikke er til
at stole på.

Slet gerning dårlig handling.
Frænder

ældre betegnelse for slægtning eller person, som man på
anden måde indgår i et fællesskab med.

Angre

fortryde.

Koret

den del af kirken, hvor alteret er placeret.

