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Retsmedicinske undersøgelser
En undersøgelse af Knuds knogler foretaget af Retsmedicinsk
Institut har vist, at han næsten ingen skader havde på
underarmene, hvilket er usædvanligt for en mand, der angribes af
mange på en gang. Det tyder på, at han tog imod angribernes slag
uden kamp. Desuden kunne undersøgelsen med stor sandsynlighed
fastslå, at mordvåbenet, som dræbte Danmarks konge, efter alt at
dømme var et spyd eller en sværdspids.
Undersøgelserne viste også, at knoglerne stammede fra en
mand, ca. 31 år gammel - yngre end man havde forventet. Han var et
par cm højere end gennemsnittet i middelalderen og forholdsvis
spinkel af bygning. Hans knogler bar ikke spor af at have udført
hårdt arbejde. ”Knud” havde tegn på, at han led af tuberkulose i
lettere grad.
Knoglerne af ”Benedikt” var også fra en mand, ca. 21 år
gammel. Han var ca. 4 cm højere end gennemsnittet og også
forholdsvis spinkel af bygning. Heller ikke han bar spor af at
have udført hårdt arbejde. Han havde et hugsår øverst på venstre
lårben. Hans ribben var ikke bevarede, dvs. man kan ikke sige
noget om evt. sår i brystkassen. Hugget i låret var ikke i sig
selv dødeligt, men der var ikke tegn på heling, dvs. han
overlevede ikke.
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Nutidens diskussionerne om Knud den Hellige
Katolske relikvier
I juli 2008 udtalte den daværende biskop over Fyn Kresten
Drejergaard til Fyens Stiftstidende: ”Lad os begrave Knud den
Hellige og hans bror, Benedikt, i en ordentlig kiste og med et par
pæne sten. Det er lidt underligt, at vi kigger direkte ned til
ligrester i glaskister”. Hele diskussionen drejede sig om, at man
i den protestantiske kirke ikke dyrkede helgener. ”Vi er i en
luthersk kirke, hvor vi ikke har noget specielt nært forhold til
helgener - og i hvert fald ikke til dyrkelse af ligrester. Det er
normalt noget, der interesserer katolikker”, sagde biskoppen.

På den anden side fejrer den katolske kirke og de danske
katolikker hvert år Knud på hans dødsdag, den 10. juli, som
Danmarks værnehelgen og første martyr. ”Vi ser ham som et
menneske, der ville hjælpe de fattige, og det kostede ham livet”.

Diskussionerne om Knud den Hellige-statuen i 2016
Historikernes syn på Knud den Hellige har været særdeles vekslende
gennem tiden, men også blandt almindelige folk har meninger været
delte. I november 2016 blusede en læsebrevsdebat op i Fyens
Stiftstidende. Diskussionen handlede meget om, hvorvidt Knud den
Hellige var en god konge, der fortjente en statue, mens andre
holdt på, at han havde været en tyran og derfor ikke skulle have
en statue.

Læsebrev den 23. november 2016 af Øivind Larsen
Ned med Knud ”den hellige”
Knud skal ned af piedestalen. Pinligt, at han her 1000 år efter
stadig fremhæves som værende noget særligt positivt for Odense.
Alle, der har sat sig ind i det, man ved om hans korte kongedømme
fra 1080 til 1086, må erkende at:
Hans vilde drømme om at blive en rig og magtfuld
vikingekonge var storhedsvanvid. Vikingetiden var på det tidspunkt
slut. Han havde i sommeren 1085 beordret en masse bønder samlet
med deres skibe til erobringstogt mod England. De rejste hjem
igen, da de havde ventet månedsvis på ham, og der var nu brug for
dem hjemme til høstarbejde. Dette kunne Knud ikke acceptere og
pålagde dem efterfølgende strafbøder.
Når befolkningen i hele landet få gange i
danmarkshistorien har rejst sig mod en konge, er der ingen tvivl
om, at de har været i deres gode ret, og at den pågældende konge
har haft mistet sin ret. Således er Knud i denne sammenhæng
skurken og almuen heltene.
I stedet for at kæmpe, som han ville have gjort, hvis han
havde været viking, så krøb Knud til korset. Han håbede fejt, at
han kunne få helle i kirken i Odense efter at have været flygtet
fra opstanden ned gennem Jylland. Han havde vist ingen speciel
tilknytning til byen - det var bare så langt, han nåede.
Han har været upopulær i sin samtid. Krigerisk og skattegrisk.

Kirkens efterfølgende helgenkåring af den dræbte er
selvfølgelig et falsum og en del af magtspillet med at kontrollere
underklassen. Baggrunden for kåringen var, at der efterfølgende
havde været nogle år, hvor høsten havde slået fejl, og dette blev
udlagt som gudens straf. De gejstlige fortalte ikke noget om, at
denne hungersnød havde omfattet hele Nordeuropa.
Man kan ikke sige "Knud den hellige" uden samtidig at
lyve lidt.

Læsebrev den 23. november 2016 af Helle Møller-Madsen
Kong Knud fortjener sin titel
Det var ikke almuen, men storbønderne (adelen), der gjorde oprør
mod kong Knud. Kongen arbejdede på at forbedre retssikkerheden for
udenlandske gejstlige og købmænd samt for frigivne trælle (før da
var der ingen straf for at udplyndre eller dræbe disse). Kongen
arbejdede også for, at rig og fattig var lige for loven. Det
passede selvfølgelig slet ikke adelen.
Kong Knud havde desuden aktivt bekæmpet sørøveri i de
danske farvande. Jeg har fået fortalt, at kong Knud gav kvinderne
deres ret til arv tilbage, og at han mente, at troen på hekseri
var overtro, så det snarere var anmelderen af hekse, der skulle
straffes end de anmeldte hekse.
Oprøret mod kongen udløstes af, at han havde beordret
flåden samlet ved Limfjorden for sammen med sin svigerfar at
generobre England. Desværre blev kongen forsinket på grund af, at
sydgrænsen blev truet fra tysk side, så flåden sejlede hjem under
påskud af, at høsttiden nærmede sig.
Da flåden således på eget initiativ var sejlet hjem,
skulle der naturligvis efter skik og brug betales en bøde, en
såkaldt ledingsbøde. I stedet ville kong Knud have, at der skulle
betales tiende til kirken, men "ved at udrede bøderne, ville
mangen mand blive forarmett, men så er de jo også betalt. Skal vi
derimod give tiende, så er vi allesammen ligesom trælle, der immer
må betale og bliver dog aldrig gældfri" (Saxo i Grundtvigs
oversættelse). Tænk engang, at man forfølger en konge gennem det
meste af riget og myrder ham, fordi han ville opkræve en skat på
10 procent.
Alt i alt synes jeg nok, at Knud den Hellige fortjener
sin titel. Hver gang jeg er i domkirken, besøger jeg ham med en

venlig hilsen og dvæler lidt ved navnene på dem, der kæmpede for
ham.

Læsebrev den 25. november 2016 af Henning Sander Andersen
Knud den Hellige var et godt menneske
Jeg læste med stor glæde Helle Møller-Madsen smukke svar på Øivind
Larsens horrible nedgøring af Knud den Hellige - kender ØL
overhovedet noget til historien? Der har altid været horrible
mennesker, som troede, de var noget blot på grund af fine navne og
titler, og det var nogle af disse, som var imod, at deres konge
gjorde noget for almindelige mennesker, som de fine nærmest mente,
skulle være deres slaver. Og Knuds søn Karl fik samme skæbne som
sin far, fordi han også gjorde noget for sin befolkning. Knud var
gift med Edel, datter af en flamsk greve, og da hendes mand blev
myrdet, turde hun ikke andet end at flygte til sit hjemland, da
hun frygtede hendes lille søn også ville blive myrdet. Karel - som
hans flamske navn var - afløste en onkel som greve af Flandern og
blev ikke blot kendt som Karel den Danske, men også den Gode fordi
han behandlede alle lige og bl.a. under nogle frygtelige tørke år
hjalp fattige med at få mad. Det passede imidlertid ikke nogle
adelige af typen som hans fars mordere, så da han lå i bøn ved
alteret i en kirke i Brugge 2. marts 1127, fik han samme skæbne
som sin far, at man myrdede ham under bønnen.

