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MORDET I ODENSE Thomas Stordal Philipsen Hent PDF Den 10. juli 1086 bliver Knud den Hellige myrdet
af oprørske bønder og stormænd i Skt. Albani Kirke i Odense. Baggrunden for mordet skyldes en

uretfærdighed, der er blevet tolket forskelligt af konge og stormænd. Kongen havde samlet den hidtil største
flåde i Limfjorden med henblik på tilbageerobring af England. Bønderne og stormændene ventede næsten et
år på kongen. For halvdelen var det for længe, og de tog derfor hjem. Af den grund kom flåden aldrig afsted,

hvilket kongen fandt uretfærdigt. Han pålagde alle stormænd hårde skatter for dette, hvilket de fandt
uretfærdigt, og indledte et oprør mod ham. Han flygtede ned gennem Jylland til Slesvig og herfra videre til
Fyn. I Odense mødte han også oprørske mænd og søgte ly i Skt. Albani Kirke. Dette førte til kongemord.

Spørgsmålet er, om der stod nogen bag mordet på Knud? Hvem kunne have fordel af, at kongen blev myrdet?

Uddrag af bogen
Sammen med sine brødre Erik (Ejegod) og Benedikt og 17 af sine bedste livvagter, heriblandt den måske
mægtigste af de jyske stormænd, Svend Thrugotsen, flygtede han til Fyn, i håb om at de fynske stormænd
ikke havde rejst sig mod ham. I disse år, og årene der fulgte, var den jyske Thrugot-slægt tæt knyttet til

kongemagten. Svend Thrugotsens søster Bodil blev således gift med kong Knuds bror Erik (Ejegod) i 1085,
og Svends søn Asser blev i 1104 Nordens første ærkebiskop.

Da Knud kom til Fyn, ville han søge ly i kongsgården i Odense. Men så langt nåede han aldrig, for oprørerne
(og måske også nogle tilstødende fynboer) var fulgt efter ham. Han søgte derfor ly i Skt. Albani kirke med
håbet om, at stormændene uanset deres voldsomme had til ham trods alt ikke ville følge efter ham ind i Guds
hus. Denne handling skulle dog vise sig at blive skæbnesvanger for Knud, for det var præcis, hvad de gjorde.

Om forfatteren
Thomas Stordal Philipsen er født i 1971 og opvokset i Vestjylland, nu bosiddende på Fyn. Han er uddannet

cand.mag. i Middelalderarkæologi fra Aarhus Universitet i 2002 og meritlærer fra Odense Seminarium i 2006.
Han har i de sidste 15 år arbejdet med formidling og undervisning i både museums- og skoleverdenen.
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