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I 

KNUD KONGE 
DANMARKS SKYTSHELGEN 

EN dansk Rejsende har fortalt, hvorledes han i en lille 
Kirke i Rom, i én af de smalle Gader der fører fra 

Engelsborg til Peterspladsen, engang efter megen Søgen 
fandt et Alter, et mørkt og forladt Alter for Sanctus 
Kanutus Martyrus, vor Knud den hellige, Danmarks Skyts
helgen ; Præsten, som viste den Danske Alteret, sagde: 
»det maa være en meget fattig Helgen, thi det hænder 
saare sjeldent, at nogen kommer og tænder et Lys for 
ham.« 

Præsten havde ikke Uret, Sct. Knud har længe været 
en fattig Helgen, det protestantiske Danmark vendte i det 
16de Aarhundrede sin Skytshelgen Ryggen; det gyldne 
Helgenskrin, der gemte hans Ben, forsvandt fra dets Hæ 
dersplads paa Højaltret i Set. Knuds Kirke i Odense, og 
blev, plyndret for sin kostbare Udsmykning af ædle Stene, 
af Ornamenter og Figurer i drevne forgyldte Sølvplader, 
der paa Kongens, Christian d. IIIs, Bud krævedes udle
veret og omsmæltet som Del af de 4000 Lod Sølv Set. 
Knuds Kirke og Kloster efter Grevens Fejde i 1536 
maatte yde som Krigsskat til Kongen, henstillet gemt og 
glemt i Kirkens Krypt. Her blev det i 1582 fundet og 
derefter, sammen med det andet gyldne Skrin, der sam-
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tidig fandtes i Kirken, og som ogsaa var blevet berøvet 
sine Prydelser, hensat i en Fordybning i Kirkemuren, der 
tilmuredes, for atter af de skiftende Slægter at blive fundet 
i 1696 og i 1833, indtil begge Skrin i 1875, efterat en 
videnskabelig anatomisk og arkæologisk Undersøgelse af 
dem og deres Indhold havde fundet Sted, blev anbragte 
paa deres nuværende Plads i Kirkens Krypt. — 

Den som i vore Dage kommer ned i Krypten, kan ikke 
andet end bevæges dybt ved her at staa overfor de haand-
gribelige Rester af et forlængst til Støv blevet Danmark, 
der engang var lutter levende Virkelighed, hvor et bøl
gende Spil af store Kræfter tog Tag med hinanden, hvor 
en Konge, en vældig Personlighed, i sin højeste ideelle 
Stræben kæmpede med sit Folk for at føre det frem, og 
satte Livet til derved. — Kong Knuds Kamp stod indad
til, hans Matyrium var indenlandsk. Ikke ved Kampe for 
Kristentroens Udbredelse blandt Hedninger i fjærne Lande 
led han Martyrdøden, men ved en Kamp, som han stred 
mod sit eget Folk for at bringe det aandelige Goder, som 
det ikke forstod at værdsætte. Efter den kanoniske Ret 
bliver Ingen Martyr formedelst Lidelsen, men formedelst 
Lidelsens Aarsag. For Kong Knud, der led en grusom 
og forsmædelig Død, voldt ham a£ selve det Folk han 
kæmpede for at forbedre, har Lidelsens Aarsag med fuld 
Føje været sét som den, der alene kunde berettige til 
den Plads, han efter Døden kom til at indtage i sit Folks 
Bevidsthed. 

Man vil hævde, at det navnlig var hans Broder og 
senere Efterfølger paa Tronen, Erik Egode, der ved sin 
Indflydelse hos Paven gennemførte, at Kong Knud fik 
Helgenrang af Kirken, men hvad vil dette sige andet end, 
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at Kong Erik her var Udtryk for den Samtid, der strax 
efter Knuds Død gjorde ham til folkekaaret Helgen, der 
havde været Vidne til hans Kamp og forstaaet dens Ide
alitet, der ikke havde kunnet værne ham mod Fjendernes 
Overmagt, der havde maattet se hans blodige Skæbne 
fuldbyrdes, men som, saasnart det lod sig gøre, rejste 
Kong Knud det Eftermæle, der tilkom ham og hans høje 
Stræben. 

Ingen kan kaste længere Skygge end han selv har 
Højde til, ogsaa Straaleskæret, der udgaar fra en stor 
Personlighed, naar ikke længer end Personligheden rækker; 
men Kong Knud bar i fem Aarhundrede Guldglorien som 
Danmarks Skytshelgen ubestridt; ingen senere tilkommen 
Helgen indenfor den danske Kirke, end ikke Folkets Ynd
ling den ædle Knud Lavard, »hellig Knud Hertug«, Sjæl
lands Værnehelgen, fordunklede ham nogensinde; saalænge 
der er et Danmark og dansk Historie til, er Kong Knud 
den eneste, hvis Skæbne gav ham Ret til at blive og 
være Danmarks Skytshelgen. 

Alle de gamle Kilder til Knuds Historie: Lidelses
historien, Knytlingesaga, Ælnoth, 1 Saxo stemmer overens 
i at skildre ham som lutter Ild og Kraft, et Flammesind, 
en Helt og Hersker. Sejrrig lagde han allerede i sin 
tidlige Ungdom fremmede Folkestammer, Sember og Es
ter under sit Herredømme, men da ved Svend Estridsens 
Død Danmarks Trone stod ledig, blev det alligevel ikke 
ham, der kom til at bestige den. 

*) En engelsk Munk der havde levet 24 Aar i Danmark i Odense, 
muligvis som Munk i Set. Knuds Kloster, da han skrev sit. Værk om 
Kong Knud. — 
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Allerede da synes de Danske at have skyet Tanken 
om den Fremtid fuld af store Planer til Rigets Udvidelse, 
til Kamp og Erobringer, som Knuds højtflyvende Sind 
higede imod, de havde Valget mellem ham og hans Bro
der Harald og valgte den sidste, fordi de af ham lovede 
sig Fred og magelige Dage. — 

Samtiden og den nærmeste Eftertid vidner alle, om end 
paa forskellig Vis, om den Uret, der gjordes Knud, da 
han blev vraget ved Kongevalget. — K n y t l i n g e s a g a 
giver paa Sagaernes Vis klare Billeder af selve de Mænd, 
der stod Knud stærkest imod; Asbjørn Jarl, der var Svi
gerfader til Harald Hein, og som derfor virkede for Ha
rald mod Knud, og fik mange Høvdinger paa sin Side, 
og Ejvind Bi fra, Jarlens Ven, der for at hindre, at Knud 
paa selve Thinget skulde vinde Folket, saa det for en
stemmigt frem og vilde have ham til Konge, lumskeligt 
lod Harald vælges ved et Lønvalg, som overrumplede 
Knuds Tilhængere. L ide l s e sh i s to r i en siger at »Djævlen 
— — — ramte ikke blot nogle af dette Lands Høvdin
ger, men ogsaa nogle af hans (Knuds) egne Brødre med 
daarlig Frygt og Avinds Spyd og det saa stærkt, at de ikke 
vilde tilstede ham Ret til at være Konge over dem, for 
at de ikke ved ham Retfærd skulde dømmes som uædle 
og forkastelige.« 

Saxo giver Folkets usle Sindelag Skylden, der foretrak 
Haralds rænkefulde Løfter for Knuds urokkelige Mands
mod; han skælver af Harme ved Skildringen af dette 
Kongevalg, hvor de Danske viste saa ringe Forstaaelse af 
Knuds høje Værd. — »Saa ilde udlagde de hans Manddom, 
og saa ubilligt værdsatte de hans Daad, at hvad der 
burde have øget hans Ære, tværtimod blev ham til Fald; 
de forholdt ham hans Manddoms Løn og gengældte hans 
stolte Idræt med skammeligt Afslag. Ham vragede de af 
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Skræk for Slid og Møje, men holdt paa Harald af Lyst 
til Lediggang, kaarede den træge for den tapre, og vilde 
hellere lyde en dorsk end en daadrig Konge. Saaledes 
ringeagtede de Ry og rige Evner, undsaa sig ej ved at 
tilstaa Usselheden den høje Plads de forholdt Manddom
men og viste den modige Mishag, men den magelige Ære. 
Denne deres utaknemmelige Adfærd smykkede de med 
Skingrunde, og paastod at selve Fødselens Ret havde 
bestemt Harald, som den ældste, til Riget. Et underligt 
Sindelag at vrage den ene for hans Manddom og vælge 
den anden for hans Usselhed!«1 

Det er ikke blot en knusende Dom Saxo her fælder 
over Datidens Danmark, men med hans Røst taler det 
bedste Vidnesbyrd, der vel kunde føres i Marken for 
Kong Knud, Valdemarstidens Opfattelse af ham som Helt 
og Konge. Naar den Tid og de Personligheder, der si
den er kommet til at staa for alle Danskes Bevidsthed 
som Skabere af det mest straalende Afsnit af vor Histo
rie, de hvis kulturfremmende Idéer gennemførte den lyk
keligste Udvikling fra Landet, naar de saa helt og fuldt, 
Absalons Aand ved Saxo's Pen, taler Kong Knuds Sag 
med overstrømmende Varme og den fuldeste Erkendelse 
af hans usædvanlige Værd, saa er det en Dom ingen se
nere Eftertid i Danmark kan underkende. — Om noget 
Menneske nogensinde har kendt til hvorledes sand Helte
natur er og yttrer sig, saa har Saxo, Valdemars, Absalons 
og deres hele Helteskares Historieskriver vidst og forstaaet 
det, han der daglig havde for Øje, hvorledes store Per
sonligheder udfoldede sig i al deres Kraft, saa der stod 
Glans og Gny af dem, han har i Beretningerne om Kong 
Knud genkendt det samme Sind, den samme Lidenskab 

*) J. Olrik: Saxos Danesaga. 
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for at fremme store Maal, hvormed Valdemarstidens Mænd 
med uimodstaaelig Vælde førte de Danske frem til Be
drifter. 

Hundrede Aar før Valdemar og Absalon sejrede paa 
de store Vendertog var det Knud, der brændte efter at 
føre de Danske over Havet til Krigerdaad; hans Maal var 
England, han der i sin Ungdom havde deltaget i Englands-
tog har ikke kunnet opgive sin Drøm om at generobre 
Knud den Stores Rige. 

Men ogsaa i sin Kamp for at støtte og styrke Kirken, 
der paa den Tid var Kamp for at fremme Kultur og Hu
manitet, var Kong Knud Forløber for Absalon, dog me
dens Kongen maatte bøde med Livet for at have rejst 
Kravet om Tiende til Præsterne, gennemførte Absalon det 
sejrrigt hundrede Aar senere, men ikke uden at ogsaa han, 
rundt om i Landsdelene, havde haft store Tumulter og 
Rejsning af Bønderne at kæmpe imod. 

Kristendommen havde i Virkeligheden endnu ikke sej
ret endelig her i Landet, da Kong Knud kom paa Tro
nen. Den gamle Gudetro og dens Former for Gudstje
neste sad fast i Folkets Sind; tidligere havde Familiefaderen 
blotet for sin egen Kreds, han kan have lønnet en Tje
nestemand, der gik ham tilhaande dermed, men det var 
og blev en Privatsag, som hans nærmeste Grande varetog 
paa samme Maade for sit Vedkommende; nu medbragte 
Kristendommen en helt ny Stand, Præstestanden i alle 
dens Grader, som hele Folket skulde lønne, bøje sig for 
og tage Hensyn til. 

For at give Kirkens højeste Embedsmænd en Sam
fundsstilling, der svarede til den høje Plads som Kirken 
maatte indtage i Samfundslivet, om den med Kraft skulde 
værne de Idealer, som den kristelige Sædelære, der endnu 
var Folket saa ny, krævede respekteret og efterlevet, lige-
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stillede Kong Knud Bisperne med Landets verdslige Stor
mænd, idet han gav dem Rang med Jarler, og for at 
skaffe et materielt Grundlag for Kirkens Magt og Indfly
delse bød han, at der skulde svares en Afgift af al Ejen
dom og Afgrøde i Landet: Tienden, det vil sige en tiende 
Del af al Ejendommens Værdi, hvoraf en Tredjedel skulde 
tilfalde Bispen, en Tredjedel Præsten og en Tredjedel 
Kirken til dens Vedligeholdelse og Forsyning med hvad 
der var nødvendigt til Gudetjenesten. 

Det havde i den første Tid været Skik, at Kirken fik 
sine Indtægter ved at der betaltes for hver enkelt kirkelig 
Handling, men ifølge Sagens Natur virkede det just ikke frem
mende overfor Ærefrygten for det Hellige, at det saaledes 
blev Genstand for Køb og Salg; dog Folket var endnu 
langtfra modent til at forstaa saa stor en Tanke som, at 
det ved saaledes at bære Kirken økonomisk opfyldte den 
højeste Pligt mod sig selv, det betragtede Kravet om 
Tiende blot som et utaaleligt Nag, man vilde lægge paa dets 
og dets Efterkommeres Nakke. — 

Naar Adam af Bremen skildrer Norden paa hin Tid 
staar der et saa rugende aandeligt Mørke henover de 
danske Øer, over Norges Fjelde og Sverrigs Højland. I 
Danmark hører Sørøveri til Dagens Orden, hver Mand er 
saa ubarmhjertig mod sin Næste, at faar han fat i ham 
sælger han ham som Træl, enten til sin Stalbroder eller 
til en vildfremmed Køber; saare meget i de Danskes Lov
givning strider imod Ret og Billighed, andre Straffe end 
Bøddeløxe eller Trældom bruges ikke og saa barske og 
haarde er Hjerterne, at Taarer, selv over sine Synder, 
eller sine kjære Afdøde af de Danske blot betragtes som 
en Vederstyggelighed. 

I Sverrig dyrkes paa den Tid hedenske Guder endnu 
aabenlyst; hvert 9de Aar fejres i Upsal en Højtid hvor 
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der ofres Hoveder af alle levende Skabninger af Hankøn, 
Kroppene hænges op i Gudelundens Træer, der anses for 
guddommelige ved Liglugten, der udgaar til dem fra de 
døde Kroppe, og Hunde og Heste hænge der sammen 
med Mennesker. En Kristen Mand har fortalt Adam, at 
han talte indtil 72 Lig i Træerne og at derunder Ofrin
gerne blev afsunget Sange, der var saa uhøviske, at de 
helst maatte forties. Med denne Skildring af Tiden om
kring 1050, altsaa fra Knuds Fader Svend Estridsens Tid, 
som Baggrund, faar man en meget levende Følelse af, 
hvor uhyre vanskelig en Opgave, der ventede Knud, naar 
han efter sin Tronbestigelse søgte med al sin Kraft, at 
gøre Kristendommen og Kirkens Sejr endelig i Danmark. 

Man kan vel forstaa og undskylde, at det egentlige 
Folk »Rigets Almue« (som Saxo kalder det) ikke forstod 
Forholdene bedre; men det ser underligt ud, at der ikke 
blandt de store Høvdinger fandtes Folk, der forstod Kon
gens Tanker, og var rede til at hjælpe ham med at 
fremme dem. Kong Knud staar saa underligt alene i sin 
Tids Danmark, der er ikke nævnt et eneste verdsligt 
Stormandsnavn som Kongens Hjælper og Ven; nogle af 
Kongens Brødre omtales nu og da som staaende paa hans 
Side f. Ex. Erik Jarl, (den senere Erik Ejegod) da det 
gælder at fjerne den utro Broder Olaf, og Benedikt, da 
det gælder at værne Kongen i hans sidste Stund. Ellers 
er det just »de Store« der staar Kongen imod; det var 
de danske Høvdinger paa hvem Kongevalget beroede, og 
de ønskede ikke at se ham som deres Konge. Saxos 
Skildring af Kongevalget paa Isøre Ting viser, foruden det 
at han med fuldkommen Klarhed ser hvem af de to 
Kongsemner, der er »den Rette,« tillige, at han har Men
neskekundskab og Livserfaring nok til at forstaa, at selve 
det at være »den Rette« ingenlunde er ensbetydende med 
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at faa sin Ret anerkendt, tvertimod! Der er intet som i 
den Grad bringer Liv i Modstanderen, som den dunkle, 
men stærke, Følelse af, at han staar over for den, som vi l 
det stik modsatte af hvad han selv vil, og som har Kraft 
til at gennemføre det, om man da ikke ved et kløgtigt, 
selvom det er et lumpent Tag, kan faa ham revet omkuld 
ved Begyndelsen af hans Bane. 

Den Rette sejrer første Gang han udfolder sin unge 
Kraft, den de uindviede ikke kendte, men fra da af sam
ler Fjender og Misundere al deres Ondskabs Kløgt om at 
fælde den, som de ikke har Evne til at overvinde. Knud 
vandt først Ry ved sin Ungdoms Heltegerninger, fra da 
af var han kendt af de danske Høvdinger og det var de 
samme, der tilføjede ham den første Uret, at vrage ham 
ved Kongevalget, der vedblev at modarbejde ham hele 
hans Liv og tilsidst voldte hans Død. 

Det er ifølge Knytlingesaga Asbjørn Jarl og Ejvind 
Bifra der først snakker Almunen fra Knud ved Kongeval
get, og siden, 6 Aar efter, fører Bondehæren mod Odense, 
hidsende den ved Løgne om Kongen til ingen Skaansel 
at vise, men slaa ham ihjel. Der er i Knuds Sind det 
tragiske Overmaal af store Egenskaber, der blot tjener til 
at æSSe al den Lavhed og Lumpenhed, som den møder 
paa sin Vej dobbelt imod sig. 

Knuds lysende Retfærdighedsfølelse skærer Stormæn
dene, der er vant til at øve deres onde Gerninger i Frænde
sammenholdets tiende Samtykkes behagelige Tusmørke,, 
utaaleligt i Øjnene; hans Trang til overalt at gøre Alvor 
af Tingene bliver skæbnesvanger for ham, fordi den 
støder imod den Sløvhed, hvormed de Store lader det 
engang tilvante forblive uændret, selv om det er galt og 
skadeligt, naar det ikke strider mod deres egen Fordel. 

Knud véd og vil det Bedste, han viger ikke tilbage 
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for med al sin kongelige Magt at tugte og tæmme den 
hedenske Vildskab hos de store Høvdinger, og lære dem 
at leve efter de kristne Moralbud, som de endnu kun 
overfladisk har tilegnet sig. Egi l Regnarsøn , senere 
kaldet Blod Egil har først, fordi han er en dygtig Mand 
og stor Kriger, Knuds Venskab; men da han engang 
efter et Slag slukker sin Tørst ved at drikke af Menne
skeblodet, der er blevet udgydt i Kampen og ikke, trods 
Kongens Formaninger om, at dette strider mod al Kristen
dom, og at han maa skrifte sin Synd og forsone sig med 
Gud, vil rette sig efter Kongens Paabud, men skilles fra 
Kongen i Uvenskab, tager denne de kongelige Ejendomme 
Egil bestyrede fra ham. — Egil trækker sig saa tilbage 
til sin egen Gaard paa Bornholm, men opfører sig der lige-
saa stort og rigt som forhen, skønt Ingen kan forstaa, 
hvor hans Indtægter kommer fra. Det hænder saa at 
nogle norske Købmænds Skibe forsvinder paa en Rejse 
østen om Bornholm; Kongen kommer nogen Tid efter til 
Øen og ser, at Strandens Stene er røde som af Blod og 
Brand; han sender Folk til Egils Gaard, og lader ham 
fængsle, Egil bekender, at han har brændt baade Skibe 
og Mandskab, Kongen lader Egil hænge for Mordbrand 
og straffer hans Mænd som en Røverbande — og Egils 
Frænder, der alle er store Høvdinger, bliver rasende paa 
Kong Knud og sætter sig ved alle Lejligheder op imod 
ham. 

Det Billede de gamle Kilder giver af Knuds Ydre og 
Optræden er den fødte Konges. Paa sin malende Vis lader 
Knytlingesaga en Bonde paa Tinget skildre den Konge 
de Danske trænger til og Skildringen genspejler Knud. 
»Vi behøver en Konge, som forud er prøvet i Striden, i 
Hærens Anførelse og i at styre Landet og holde Loven, 
han skal ogsaa have Forstand og Erfarenhed til at være 
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Høvd ing ; en Konge bør være veltalende og sagtmodig, 

men dog haard til at straffe efter Fortjeneste, gavmild paa 

Penge, thi han modtager af mange og skal derfor ogsaa 

bortgive meget ; det er ogsaa til Pryd for ham, at han 

er smuk og fager og anselig i sin udmærkede Dragt ; lad 

os derfor tage den til Konge, som ene besidder alle disse 

Egenskaber, som nu er opregnede, thi en god Konge er 

os bedre og nyttigere end alle vore gamle Love. Knud 

ene besidder disse Egenskaber, som nu ere opregnede, 

ham ville vi tage til Konge.« 

Ælno th siger om Kong Knud at »han var fyrig af Sind, 

havde et kongeligt Ydre og livfulde Øjne, han var vaaben-

djærv og karakterfast og hans Aands Dygtighed lagde sig 

for Dagen i hans Tales Skønhed.« Det vældige Sind, 

der var i Knud, nedkæmpede, han selv med sin uhyre 

Viljestyrke; da han har faaet at vide at han er blevet 

vraget ved Kongevalget, kommer han ombord i sit Skib 

med et Ansigt saa fiammerødt, at hans Mænd tror han 

er syg »thi hans Ansigt var rødt som Blod.« Han sætter sig 

paa Højsæde-Kisten og taler ikke et Ord, ej heller tør 

nogen tale til ham. Ikkedestomindre drager han stille bort, 

fordi han ikke vil slaas med sin Broder, men vil lade Gud 

skille dem imellem. 

Knytlingesaga fører os den stærke varmblodige Konge 

ganske nærved en romantisk Historie om, hvorledes han ved 

en anden Lejlighed overvinder sin Lidenskab. Kongen 

har etsteds, hvor han var paa Gæsteri, sét en Kone saa 

smuk, at han syntes neppe nogensinde at have sét hendes 

Lige i Skønhed, hun var gift med en anset Præst. Kon

gen giver Befaling, at denne Kvinde skal bringes til ham 

om Natten, og da Ingen vover at modætte sig Kongen, 

sker det. Men om Natten har Konen selv Djærvhed og 

Værdighed til at tale Kongen saadan til, at hans Ansvars-

Nationale Værdier. 2 
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følelse og Alvorssind vækkes, og skøndt det som han 

svarer hende »i Øjeblikket koster stor Overvindelse ikke 

at handle efter sin Vilje«, indser han, at han er ved at 

gøre en stor Uret, og han gaar derfor bort og faar sig 

et andet Soverum. (Næste Morgen kalder han Præsten, 

som er gift med Konen, til sig, beder ham tilgive, at han 

har villet forurette ham grovelig, priser hans gode Hustru, 

der har opført sig saa bravt, og beder ham modtage Kon

gens Venskab og i Vennegave en stor, god Guldring. 

Den kirkelige Overlevering roser Knud i høje Toner 

for det Eksempel han personlig gav, som en sand og 

y d m y g Kristen, der med Lidenskab ønskede at efterleve 

Kristendommens Bud om at revse og spæge det ydre 

kødelig Menneske, for at det indre aandelige kunde frigøres 

derved; han gik til den yderste Grænse af Selvydmygelse, 

idet han lod sig tildele legemlig Revselse af sine Huskape^ 

låner, naar han var ene med dem, og som Ælno th siger 

»Kun Gud og Englene, der kender hans Hemmeligheder 

er Vidne,« og ved sit kongelige Bord undte han ikke sig 

selv Vinen eller de kostelige Retter, men naar hans Gæster 

troede det var Vin, eller Mjød, der fyldte hans Bæger, 

var de t . kun Vand, og Retterne førte han blot til sin 

Mund, men lod dem derefter bære om til sine hossiddende 

Mænd, eller bortsende til de Fatt ige, medens han selv 

kun nød tørt Brød med Salt paa. 

Et langt rigere Indtryk faar vor Tid dog af, hvor helt 

gennemtrængt han var af Kristendommens Aand og sam-

fundsomformende Idéer, naar man ser med hvilken Alvor 

han i sin Kongegerning, paa alle Maader, søger at føre 

disse Idéer, der taler Menneskekærl ighedens, Barmhjærtig-

hedens og Retfærdighedens Sag, ud i Livet. Det var 

ikke nok med, at han lod alle fattige og ulykkelige nyde 

godt af sin kongelige Forsorg. Æ l n o t h skriver om ham 
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»de Hungrige og Fa t t ige plejede han, de Nøgne og Fry

sende klædte han, Faderløse og Enker kom han i sin 

kristelige Mildhed tilhjælp« dette er blot kristelige Barm-

hjærtighedsgærninger, som Kirken længe havde paabudt 

og mange Kristne havde lært at udøve, men det nye og 

store ved Knuds kristelige Tankegang er, at den gennem

strømmer alle de Foranstaltninger han gør, de nye Lov

bestemmelser han paabyder, for at lære sine Landsmænd 

og Undersaatter, at deres kristne Tro byder dem at være 

Brødre, og at Ingen tør tvinge og pine andre med Vold, 

Undertrykkelse og Uretfærdighed. — Derfor gør han 

det til Lov, at om Trælle har løskøbt sig for selvtjente 

Midler, eller er blevne frigivne, skal deres Frihed erklæres 

offentlig, saa at de aldrig senere kan tvinges ind under 

Trældom igen, og han gør det til Lov, at Fremmede og 

Udlændinge, naar de da ikke var skyldige i noget ondt, 

hvor de end kom fra, var de blot kristent Folk, skulde 

være værnede af Guds og Landets Lov, i Lighed med 

Landets egne Børn. 

Denne sidste Bestemmelse fik stor Betydning for Ud

viklingen af det borgerlige Liv og Byernes Vel, thi frem

mede Købmænd og Haandværkere kunde nu saa meget let 

tere bosætte sig her, hvad der i høj Grad kom Stæderens 

Opblomstring, Handel og Haandværk tilgode. — Intet 

Under, at talrige »Gilder« Lavsgilder rundt om i Byerne 

i senere Tider, til Tak herfor valgte sig Knud Konge 

til Værnehelgen, og stillede deres Samlag under hans 

Beskyttelse. 

Til Kong Knuds Forsorg for »Kirken« og dens An

seelse ogsaa i det Ydre, hører, at han var én af de første 

danske Konger, som byggede Stenkirker. Den stolteste 

Kirkebygning i Norden endnu til vore Dage, Domkirken 

i Lund, skylder ham sin Grundlæggelse. — Ved en stor 
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