KOPIARK 8

KNUD LAVARD
OPGAVE:
- Læs historien om Knud Lavard på side 2
- Kig på kilderne på side 3 og 4
- Hvilke kilder gør historien troværdig?
- Hvilke del af historien er en legende?

HVAD ER EN LEGENDE?
En legende er en fortælling om en hellig person eller en fantastisk begivenhed. Den er fra gammel tid, og legendens hovedperson er ofte et menneske,
der engang har levet i virkeligheden. Handlingen foregår på et tidspunkt
og et sted, der fandtes engang, men historien indeholder overdrevne eller
usande elementer: Fx undere, guddommelig indgriben, overmenneskelige
handlinger o.l..

HVAD ER ET KAPEL?
I middelalderen var et kapel en lille kirkelig bygning, som lå væk fra kirken.
Det kunne bruges til mange forskellige kirkelige ting. Knud Lavards kapel blev
blev bygget, fordi der var sket en handling på stedet, som folk i middelalderen
syntes var urimelig. Så her kunne man komme og bede til Knud Lavard.
Det som vi i dag kalder Saxos celle (hvor Noah og Emma i historien finder
spillepladen og timeglasset) var i middelalderen et kapel, hvor munkene bad
til Jomfru Maria.
I dag er et kapel er en mindre bygning, der er tilknyttet en kirkegård, et krematorium, et hospital eller et plejehjem. Kapellet er beregnet til at hensætte
afdøde i et køligt rum i tidsrummet mellem dødsfaldet og den efterfølgende
bisættelse eller begravelse.
Kapellet har også et rum, hvor der kan afholdes begravelse – og bisættelses
ceremonier.
Side 1

HISTORIE OM KNUD LAVARD
Knud Lavard var søn af kongen Erik Ejegod. Men Knud
var kun 9 år, da hans far døde, og Erik Ejegods bror blev
den næste konge. Hans søn Magnus ville gerne overtage
tronen.
Knud Lavard voksede op i en magtfuld og rig plejefamilie
og blev med tiden meget populær.

Magnus var bange for, at adlen ville vælge Knud Lavard
som konge, i stedet for ham. Så han slog Knud ihjel i
skoven ved Haraldsted, ikke så langt fra Ringsted

Legenden siger, at der hvor Knud Lavards blod dryppede
ned på jorden sprang der en hellig kilde. Folk kom rejsende til for at bede og drikke af den hellige kilde. De troede
på, at de kunne blive helbredt af kildens vand.

Senere sørgede Knud Lavards søn, Valdemar den store;
for at Knud Lavard blev gjort til helgen. Altså en hellig
død person som man kunne bede til for at få hjælp hos
Gud. Det gjorde Valdemar den stores magt større, at folk
mente, at hans far var i tæt forbindelse med Gud.
Tæt på kilden byggede man et kapel. Et sted hvor folk
kunne komme ind og bede til den hellige Knud.
								

Side 2

KNUD LAVARD SOM HELGEN
I flere kirker er der billeder af Knud Lavard som
helgen. Dette er fra Vigersted Kirke. I middelalderen blev der fortalte mange beretninger
om mirakuløse helbredelser, når folk drak af
kilden nær Haraldsted, der hvor Knud Lavard
blev dræbt. Knud Lavard blev derfor ophøjet til
helgen af paven i år 1170.

KNUD LAVARDS KAPEL
Knud Lavards kapel er blevet opført tæt ved
Haraldsted skov. Man kan stadig se ruinerne i
dag. Ruinen blev fundet og udgravet i 1883.
Der er ingen nuværende spor efter en kilde.

HARALDSTED KIRKE
Kirken er bygget meget stor, så der
var plads til de mange mennesker,
der valfartede til det sted, hvor Knud
Lavard blev dræbt.

Side 3

SAXOS DANMARKSHISTORIE
I Saxos Danmarkshistorie skriver
Saxo om drabet på Knud Lavard,
så det er ham, vi har historien fra.

KNUD LAVARDS GRAVSTED
I Sct. Bendts kirke i Ringsted blev et
helgenskrin med Knud Lavards jordiske rester (hans knogler) begravet.
Det ligger der stadig i dag.

Side 4

