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Knud Lavard Maria Helleberg Hent PDF Knud er syv år gammel, da hans forældre, kong Erik Egode og
dronning Bodil, i 1103 dør under en pilgrimsrejse til Det Hellige Land. Knud opfostres hos stormanden
Skjalm Hvide i Fjenneslev, og imens indtager hans farbror, Niels, tronen til stor fortrydelse for Knuds

halvbror, Harald Kesja, der har styret riget i sin fars fravær.

Det er langt fra ufarligt at være kongesøn, hvorfor Knud sendes til Sachsen, hvor han grundlægger et livslangt
venskab med den senere tyske kejser, Lothar. Men Knud kaldes hjem til Danmark af kong Niels, der indsætter
ham som grænsejarl i Slesvig. Han gifter sig med Ingeborg, der er fyrstedatter fra Rusland, og befæster sin

position som rigets mand mod syd.

Men selv om landet ånder ro under den bagstræberiske kong Niels, lurer intrigerne og magtkampene i hvert
hjørne af de nedslidte kongsgårde. Knuds to halvbrødre, Harald Kesja og dennes lillebror, Erik Emune, er lige

så uberegnelige som kong Niels’ efterhånden voksne søn, Magnus Stærke.

Knuds kone, Ingeborg, har som den eneste gennemskuet, hvor faren kommer fra, men hendes mand lytter
ikke til hende, og det ender med at kaste det danske rige ud i en over 20 år lang borgerkrig.

KNUD LAVARD er historien om kongesønnen, der var sin tids mest oplagte og kvalificerede kongsemne,
men skulle ende med at finde sin plads i danmarkshistorien som far til den søn, han aldrig fik at se: Valdemar

den Store.
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imens indtager hans farbror, Niels, tronen til stor fortrydelse for
Knuds halvbror, Harald Kesja, der har styret riget i sin fars fravær.
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