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Lærervejledning 

 

”Fra Odin til Kristus – overgangen fra nordisk religion til 

kristendom” er et undervisnings-materiale beregnet til elever fra 

7. klasse og op. Formålet med materialet er dels at give eleverne 

et redskab til at sammenligne nordisk religion og kristendom og 

dels at opfordre til refleksion over hvilke overvejelser og 

motiver, der lå bag religionsskiftet. 

 Materialet er udarbejdet med henblik på undervisning i 

kristendom/religion og historie eller en tværfaglig kombination 

af disse fag. Selvom det overordnede tema er overgangen fra 

nordisk religion til kristendom inddrages forskellige historiske 

perspektiver til at belyse perioden og de sociale og politiske 

konsekvenser religionsskiftet medførte for vikingerne. 

Materialet består af 13 emner, der er opdelt i tre overordnede 

kategorier: Mytologi, Religion i praksis og Menneskesyn. Det 

enkelte emne er så vidt muligt delt op med nordisk religion på 

den ene side og kristendommen på den anden for at give 

eleverne de bedste forudsætninger for at foretage komparative 

analyser. 

Hver kategori kan læses som et mindre selvstændigt tema med 

dertilhørende spørgsmål og opgaver. I besvarelsen af opgaverne 

er det forståelse for perioden og de to religioner, kreativitet og 

refleksion, snarere end faktuel viden, der er det primære mål.  

Undervisningsmaterialet kan anvendes til et rent klassebaseret 

forløb, men vi anbefaler, at man indlægger et besøg på Lindholm 

Høje Museet sidst i forløbet. For at give eleverne største muligt 

udbytte af besøget er der udarbejdet et stjerneløb med 

vikingetiden og religionsskiftet som tema. Her skal eleverne i 

mindre grupper bevæge sig rundt i og uden for museet og bruge 

stedet aktivt for at løse forskellige opgaver.  
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Nordisk religion 

Nordisk religion var vikingernes religion. Vikingerne tilbad mange 

forskellige guder og troede på overnaturlige væsner som jætter 

og uhyrer. 

Den nordiske religion var meget anderledes end den kristendom, 

som mange mennesker i Danmark i dag tror på. Vikingerne 

havde ikke nogen kirker, og de havde ikke gudstjenester. I 

modsætning til fx islam, der har Koranen som sin hellige bog, 

eller kristendommen, der har Biblen, havde vikingerne ikke 

nogen hellige tekster. Vikingerne fortalte historier om deres 

guder, og om hvordan guderne kæmpede mod jætterne.  

I vikingetiden mente folk, at verden var bygget op på en helt 

bestemt måde. Jorden var en rund skive delt op i tre ringe. I den 

inderste ring lå Asgård, hvor guderne boede. I den midterste 

ring, Midgård, lå menneskenes verden, mens jætterne boede i 

den yderste ring, Udgård. Som regel var de tre dele adskilt, men 

grænserne mellem dem kunne godt overskrides. På den måde 

kunne guderne komme ind i menneskenes verden. Det skete 

blandt andet, når der var tordenvejr og tordenguden Thor kørte 

over himmelen og lavede lyn og tordenskrald med sin hammer. 

Hvor ved vi det fra? 

Vikingerne brugte ikke de samme bogstaver, som vi gør i dag. De 

skrev med runer. Der var ikke ret mange mennesker i 

vikingetiden, der kunne læse og skrive. Der er næsten kun fundet 

små, korte beskeder skrevet med runer. Vikingerne skrev ikke 

bøger, så vi kan ikke læse en tekst fra vikingetiden, der fortæller 

os, hvad vikingerne troede på. 

Til gengæld byggede vikingerne skibe og huse, lavede smykker og 

våben, og ofrede til guderne. Mange af de genstande, som 

vikingerne brugte, er senere blevet fundet af arkæologer. 

Arkæologerne ved derfor en masse om, hvordan vikingerne 

levede og døde. Der er blevet fundet små gudestatuer af 

forskellige guder, men de fleste ting fortæller ikke noget om, 

hvad folk troede på. Men når en arkæolog finder mad i en grav, 

giver det en idé om, at folk måske troede på et liv efter døden, 

hvor mad var nødvendig. 

Da vikingetiden var slut og folk i Norden var blevet kristne, 

begyndte man at skrive lange bøger med latinske bogstaver – de 

samme som vi bruger i dag. På Island skrev man mange 

beretninger ned om vikingernes guder og helte. Disse 

beretninger kaldes sagaer og er de grundigste kilder til nordisk 

religion. Der er desværre nogle problemer med sagaerne. De er 

skrevet et stykke tid efter, at folk holdt op med at tro på de 

gamle guder og de er skrevet af kristne. Derfor er der måske 

nogle ting, der er blevet glemt, overdrevet eller på anden måde 

er unøjagtigt. Men sagaerne er stadig vigtige, hvis man vil vide 

noget om vikingernes religion.  
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En anderledes kristendom 

Den kristendom, der kom til Danmark gennem forskellige 

missionærer, adskiller sig på flere måder fra den kristendom, 

som vi kender i dag. 

Missionærer var kristne, der som regel var præster eller munke. 

De blev ofte sendt ud af en 

kejser eller en konge for at 

omvende en anden konge 

eller høvding til 

kristendommen.  

Billedet til venstre er en 

statue, der forestiller 

Ansgar. Han var den første 

missionær, der havde succes 

i Norden. Ansgar levede fra 

801-865, og blev både 

biskop og rådgiver for den 

danske konge Hårik. Kongen 

ville ikke døbes, men gav 

tilladelse til at Ansgar måtte 

bygge en kirke i Hedeby. 

Efter Ansgars død mistede kristendommen dog sin indflydelse i 

Danmark igen. 

 

Kristendommen blev indført i Danmark omkring år 960 af Harald 

Blåtand, der rejste Jellingstenen. På stenen stod, at han var hele 

Danmarks konge og at han havde gjort danerne (den gamle 

måde at sige ”danskerne”) kristne. 

Den danske kristendom var på mange måder meget anderledes 

end den gamle hedenske tro på de nordiske guder (Fx Thor, Odin 

og Freja). Alligevel kan man se, at mange af de gamle idéer 

fortsatte i den nye tro. 

Den stærkeste gud 

For folk i vikingetiden var det meget vigtigt at have den 

stærkeste gud. Ens gud eller guder kunne nemlig hjælpe en med 

fx krig eller høst. Derfor var det nødvendigt, at man tilbad den 

gud, der bedst kunne hjælpe. Det vidste missionærerne godt. 

Derfor prøvede de at bevise, at den kristne gud var meget 

magtfuld. Det gjorde de ved at rive de hedenske guders templer 

ned eller ved at bestå særlige prøver. 

Der er en historie om missionæren Poppo, der omvendte Harald 

Blåtand. Poppo fik kongen til at love, at han ville blive døbt, hvis 

Poppo kunne aflægge jernbyrd. Det betød, at Poppo skulle bære 

glødende jern uden at blive brændt. Det kunne Poppo og Harald 

lod sig døbe. 
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En anderledes kristendom 

Den sejrende Kristus 

I vikingetiden mente man, at en mand burde dø som kriger i 

kamp. Man så op til stærke mænd, der kunne besejre en fjende, 

og så ned på de gamle og svage. På de billeder, som vi har af 

Jesus fra vikingetiden, bliver han fremstillet som en sejrende 

konge. På den måde kan man se, at idealet om den stærke 

vikingekonge også 

fandtes i den 

tidlige danske 

kristendom. 

Billedet til højre er 

af Åby-krucifikset 

fra ca. år 1050-

1100. Læg mærke 

til, at Jesus ikke 

har en tornekrone 

på, men en rigtig 

kongekrone. Hans 

lænde-klæde er 

fint udsmykket og 

hans hår er flettet og velholdt. Det ser ikke ud som om han lider. 

 

 

Hvor ved vi det fra? 

Kristendommen er en religion, der er baseret på hellige skrifter. 

Derfor kunne de præster og munke, der kom til Danmark, læse 

og skrive. Nogle af dem skrev selv breve og beretninger om deres 

rejser. Der findes også historier om missionærerne, som deres 

efterfølgere har skrevet.  

Alle disse tekster er skrevet ud fra fremmede kristnes synspunkt, 

der mente at vikingernes religion var forkert. Derfor skal man 

være lidt forsigtig, når man bruger den type tekster som kilder til 

den tidlige kristendom i Danmark. Men de giver alligevel et godt 

indtryk af, hvilke tanker missionærerne gjorde sig om danskerne 

og om forholdet mellem den nordiske religion og 

kristendommen. 

Derudover er arkæologiske fund også en vigtig kilde til viden om 

den tidlige kristendom i Danmark. Arkæologerne ser fx på, 

hvordan en tidlig kirkegård ser ud og hvordan folk er blevet 

begravet. På den måde kan fundene fortælle os en masse om, 

hvordan den nye tro har haft indflydelse på folks måde at 

behandle de døde på.  
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Mytologi: Jorden og menneskets skabelse 

De fleste religioner har en fortælling om, hvordan mennesket er blevet til. Nogle af historierne ligner hinanden meget, og andre er meget 

forskellige.  

Nordisk religion 

I den nordiske mytologi bliver det 

beskrevet, hvordan der først er et 

stort intet, der kaldes Ginnungagap. 

Ud af dette intet vokser verdens-træet 

Yggdrasil frem. Derefter bliver jætten 

Ymer til. De første guder og flere 

jætter opstår og de udkæmper et stort 

slag mod hinanden. Ymer bliver 

dræbt, og guderne bruger dele af hans 

krop til at bygge de forskellige dele af 

verden. Ymers kød bliver til Midgård, 

menneskenes verden, hans blod bliver til havene, mens knogler 

og tænder bliver til bjerge, sten og klipper. Endelig bliver hans 

hovedskal til himmelhvælvingen. 

Tre guder, Odin, Vile og Ve fandt to træer og ud af dem skabte 

de det første menneskepar. Den ene var en kvinde, der fik 

navnet Embla og den anden var en mand ved navn Askr. Odin 

gav menneskene liv og ånd. Vile gjorde dem intelligente, mens 

Ve gav dem sanserne. Menneskene fik bolig i Midgård, der var de 

dødeliges rige. 

 

Kristendom 

Den kristne fortælling om menneskets skabelse er skrevet i 

Biblen og står i den første tekst, 1. Mosebog. Der er to udgaver, 

som er lidt forskellige.  

I den ene er der kun vand, før 

Gud skaber himmelen og 

jorden, solen og månen, 

planter og dyr. Dernæst 

skaber Gud to mennesker, en 

kvinde og en mand. Han 

skaber mennesket, så det 

ligner ham. Gud siger til menneskene, at de skal blive talrige og 

at de skal herske over alle de andre skabninger på jorden.  

I den anden beretning skaber Gud først jorden, så vandet, og 

derefter mennesket. Han former mennesket af jord og puster 

livsånde i ham. Derefter lader gud planter spire frem og skaber 

Edens have. Gud beslutter, at manden, Adam, skal have en 

hjælper, og skaber dyrene. Men ingen af dem kan være hans 

hjælper, og Gud tager et ribben fra Adam og bygger Eva. 
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Mytologi: Om guderne, Kristus og den kristne gud

De nordiske guder 

I den nordiske religion var der mange guder og fantastiske 

væsner. Guderne var opdelt i to grupper, der hed aser og vaner. 

Folk mente, at guderne lignede mennesker og på mange måder 

opførte sig ligesom mennesker. De boede i huse, spiste, drak, var 

gift, fik børn og blev venner og uvenner. 

Nogle af guderne var vigtigere end andre. På samme måde som 

vikingerne havde en høvding, havde guderne en konge. Han hed 

Odin, og var gud for visdom, kongemagt og vikingernes 

skrifttegn, runerne. Når krigere døde i kamp, kom de til Odins 

hal, Valhalla, hvor de spiste og drak og gik i krig hver dag. 

På billedet til højre ses en 

detalje fra en runesten, der 

forestiller Odin på sin 

ottebenede hest Sleipner. 

Selvom vikingerne er kendt for 

deres togter og krige, var de 

fleste almindelige bønder. Det var meget vigtigt, at høsten blev 

god og at kvæget havde det godt. Derfor var 

frugtbarhedsguderne populære. Den mest kendte af dem er 

gudinden Freja.  Ud over frugtbarhed var Freja også gudinde for 

kærlighed og død. Man mente, at hun delte de faldne krigere 

med Odin. 

Kristendommen 

Den tro som de kristne missionærer bragte til Danmark, var 

meget anderledes end troen på nordiske guder. I 

kristendommen var der kun én gud, men denne gud bestod af 

tre dele: far, søn og helligånd. Der er fundet en del figurer af 

Kristus, og man mener, at det var guds søn, der var i centrum i 

den tidlige danske kristendom. For at overbevise vikingerne om 

at de skulle tro på den kristne gud, fortalte missionærerne dem, 

at den kristne gud var den stærkeste gud. 

På billedet til højre ses den ene side 

af den berømte Jellingsten. Den 

forestiller Kristus, og han er 

fremstillet som sejrende vikinge-

konge. Når missionærerne gav det 

indtryk af kristendommen, virkede 

den ikke så fremmed og mærkelig.  

Det var ikke svært for missionærerne at få vikingerne til at 

tilbede den kristne gud. Fordi vikingerne i forvejen troede på 

mange forskellige guder, mente de, at Kristus bare var endnu en 

almindelig gud. Det var missionærerne ikke glade for. De fortalte 

folk, at den kristne gud var den eneste sande gud. Der fandtes 

ikke andre guder. De nordiske guder var slet ikke guder, men 

dæmoner. 
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Mytologi: Ragnarok og dommedag 

Både de kristne og de, der troede på de nordiske guder, havde en forestilling om, at verden en dag ville gå til grunde. Måden det ville ske 

på og grunden til at det ville ske var forskellige, men resultatet var det samme: den verden, som folk kendte, ville slutte og en ny verden 

ville blive til. 

Ragnarok 

Vikingerne troede, at der en dag ville komme et stort slag med 

guderne og menneskelige helte på den ene side og jætter og 

uhyrer på den anden side. Det slag kaldes Ragnarok. Før kampen 

begynder, vil der komme en hård vinter, der varer et helt år. 

Solen og månen vil blive spist af ulve. En drage vil gnave rødder 

fra livstræet, Yggdrasil, over og midgårdsormen, der omgiver 

hele jorden, vil skabe store flodbølger.  

Når det gode og det onde 

endelig mødes, bliver de 

fleste guder dræbt. Både Thor 

og Odin dør i kamp, men også 

de store monstre bliver slået 

ihjel. Gudernes boliger bliver 

ødelagt og alt planteliv på 

jorden forsvinder.  

Der er dog nogle af gudernes børn tilbage, og efter Ragnarok vil 

de overtage mange af de gamle guders opgaver. Alle mennesker 

vil dø under slaget, men bagefter vil der komme en helt ny slags 

mennesker. 

 

Dommedag 

De kristne missionærer, der kom til Danmark, havde ligesom 

vikingerne en forventning om, at verden en dag ville ende. En 

dag ville Kristus komme tilbage. Når Kristus kom, skulle han 

dømme både de levende og de døde, for at afgøre, hvem der 

ville blive frelst og hvem der kom i helvede. Derfor kaldes den 

kristne forestilling om jordens sidste dag for dommedag.  

Missionærerne var mest optagede af at beskrive helvede. Det 

var et frygteligt sted med ild, sult, alderdom, djævle og uendelige 

pinsler. Det var synd, der gjorde, at 

mennesker kom i helvede. Alle 

mennesker var født med synd, og den 

eneste mulighed for at blive renset for 

synden var at blive kristen og få til-

givelse for sine synder. 

Billedet til højre er et kalkmaleri fra 

middelalderen, der fremstiller helvede 

som et uhyres gab. 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Johannes_gehrts_ragnarok_mindre.JPG
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Opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sammenlign den nordiske skabelsesberetning med de to kristne.  

A: Hvem skaber verden og menneskene?  

B: Hvad bliver menneskene lavet af?  

C: Hvorfor tror du, at der lige netop bliver skabt to mennesker i alle tre fortællinger? 

 

2) Sammenlign de to kristne skabelsesberetninger (læs gerne begge tekster i Biblen, 1. Mosebog kap. 1-2), og lav en liste over i hvilken 

rækkefølge Gud skaber jord, vand, dyr, mennesker.  

A: Er der forskel på rækkefølgen, og hvis der er, hvorfor tror du så der er det? 

 

3) På billedet af Åby-krucifikset kan man se, hvordan Jesus er fremstillet som en vikingekonge. Sammenlign med maleriet af Matthias 

Grünewald fra 1510-1515 (til venstre) og et maleri af Rafael fra 1502-1503 (til højre). 

A: Hvorfor tror du, at der er så stor forskel på, hvordan Jesus bliver fremstillet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CrocefissioneRaffaello.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CrocefissioneRaffaello.jpg
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Opgaver 

4) Vikingerne troede på mange forskellige guder. Hver gud var ansvarlig for nogle særlige områder som krig, kærlighed og visdom. 

Find oplysninger om de forskellige guder.  

A: Hvem tror du var mest populær hos høvdingen? Hos bønderne? Hos trællene (vikingernes slaver)?  

B: Tror du, at der var forskel på, hvilke guder kvinder og mænd syntes bedst om? 

 

5) Både i nordisk religion og i kristendommen er der to forskellige dødsriger.  

A: Hvorfor tror du, at begge religioner har to dødsriger? Siger det noget om, hvilke mennesker man beundrede eller hvordan 

man gerne ville have, at folk skulle opføre sig?
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Religion i praksis

Når vi taler om religion, handler det ofte om, hvad folk tror eller siger. Men en vigtig del af religion er også, hvad man gør.

Nordisk religion 

Før kristendommen kom til Danmark, tilbad folk de nordiske 

guder. Der var mange guder, og de bestemte over hver sit 

område. Hvis man fx gerne ville sikre sig en god høst, kunne man 

henvende sig til Freja, som var en frugtbarhedsgudinde. 

I den nordiske religion var det ikke så vigtigt, hvad folk troede på. 

Til gengæld var det meget vigtigt, hvad folk gjorde for at gøre 

guderne glade. At blóte var en af de bedste måder at få en gud til 

at hjælpe sig på. Det var et ritual, hvor formålet var at gøre 

offergaverne hellige, så guderne kunne få dem. En vigtig del af 

ritualet var, at mennesker medbragte mad og drikke, som de 

delte på stedet. Man mente, at guderne også deltog i måltidet. 

Alle mennesker kunne ofre til guderne, hvis de ønskede noget. 

Men hvis mange mennesker var samlede til en ceremoni, var det 

ofte høvdingen, som udførte ofringen. Man kunne ofre alle 

mulige ting: smykker, knive, dyr og i særlige tilfælde også 

mennesker. 

Hvis man gerne ville have svar på et vigtigt spørgsmål kunne man 

forsøge sig med spådom. Man skar nogle stykker af en gren, 

skrev forskellige tegn, formodentlig runer, på dem og kastede 

dem på et hvidt klæde. Den der stod for ceremonien trak tre 

tilfældige tegn op, og tydede dem. Svaret blev tolket som udtryk 

for gudernes velvilje eller modvilje. 

Kristendommen 

For de kristne missionærer, der kom til Danmark, var det heller 

ikke den personlige overbevisning, der var det vigtigste. Det var 

dåben.  

Når et menneske først var blevet døbt, mente man, at personen 

var blevet kristen. Også selvom hun eller han ikke havde det 

store kendskab til Gud eller Jesus. 

Dåben foregik ikke på samme 

måde, som en barnedåb gør i 

dag. Da kristendommen kom til 

Danmark var der mange voksne, 

der blev døbt. På billedet til højre 

kan man se missionæren Poppo, 

der døber den danske konge 

Harald Blåtand. Kongen er helt afklædt og sidder i vand til livet.  

Ud over dåben forventede kirken, at de kristne skulle gå til alters 

for at modtage nadveren mindst en gang om året. Deltagelsen i 

nadveren var en måde at få folk til at bekræfte, at de var kristne. 

Folk skulle ikke ofre til den kristne gud som de skulle til de 

nordiske guder. Til gengæld mente man, at det var godt at give 

kirken gaver. Så var chancen for at komme i Paradis, når man 

døde, meget større.    
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Hellige steder 

Både den nordiske religion og kristendommen havde nogle hellige steder. Et helligt sted er et sted, hvor folk går hen, når de gerne vil i kontakt med 

det guddommelige.  

Nordisk religion: Under åben himmel 

I den nordiske religion byggede man stort set ikke hellige bygninger. 

De fleste hellige steder var ude i naturen. Det kunne være en lysning i 

skoven eller en kilde.  

På billedet til venstre 

kan man se den store 

sten, Trollkyrka, som 

ligger i Sverige. Det 

er et sted, hvor folk 

gik hen for at ofre til 

guderne. 

Der er også mange 

steder i Danmark, 

som var hellige for 

vikingerne. Det kan man ofte høre på stednavnet, hvor navnet på en 

gud er en del af ordet. Fx må der i Odense have været et sted, hvor 

folk kunne tilbede Odin.  

Hvis vejret var dårligt kunne vikingerne også godt dyrke deres religion 

indenfor. Så mødtes man typisk i høvdingens hus. Selvom man tilbad 

guderne i huset, blev det aldrig opfattet som en kirke eller et tempel. 

Det var stadig bare et almindeligt hus. Der er dog blevet fundet enkelte 

bygninger, som arkæologerne mener, er blevet brugt som til religiøse 

formål. 

Kristendommen: Kirker i træ 

Kort tid efter at de kristne missionærer kom til Danmark, blev de første 

kirker bygget. Disse kirker 

så meget anderledes ud 

end de kirker, som vi 

kender i dag. Kirkerne blev 

bygget i træ, og udsmykket 

med fine mønstre i 

vikingernes traditionelle 

stil. Ofte blev en kirke 

bygget af en stormand, 

som lagde kirken inden for 

den mur, der omgav hans 

gård. På den måde vidste 

alle, hvem der ejede kirken. 

Kirken på billedet ovenfor er en rekonstruktion (en moderne 

efterligning) af en vikingekirke. Den er fra Moesgård Museum i 

nærheden af Århus. 

Sammen med kirken kom der endnu et nyt helligt sted: kirkegården. 

For at et menneske skulle have en chance for at komme i himmelen 

efter døden, måtte hun eller han være begravet i indviet jord. Det 

bedste sted at blive begravet var lige op ad kirken. Så kunne regnvand 

fra taget dryppe ned på graven. 
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Religiøse specialister 

I mange religioner er der mennesker, som anses for at være i tættere kontakt med det guddommelige end andre. Disse folk vil ofte være 

dem, der leder en religiøs ceremoni. De kaldes religiøse specialister.

Nordisk religion 

Dyrkelsen af de nordiske guder var ikke sat i system, som vi 

kender det fra kristendommen i dag. Alle mennesker kunne 

formodentlige deltage aktivt i religiøse ceremonier. Fx mener 

man, at helt almindelige mennesker godt selv kunne ofre til 

guderne. Men når der var tale om større religiøse ritualer, som 

havde betydning for mange mennesker, var det alligevel kun 

nogle bestemte personer, der kunne stå i spidsen for 

ceremonien. 

Typisk var det landsbyens høvding, der fungerede som religiøs 

specialist. Han havde ikke fået en særlig uddannelse for at gøre 

det. Til gengæld mente folk, at en høvding havde nogle særlige 

kræfter, som almindelige mennesker ikke havde. Derfor var han i 

tættere kontakt med guderne.  

Selvom en stor del af den nordiske religion foregik udenfor, 

kunne man også holde ceremonier indenfor. Når det skete, var 

det som regel høvdingens hus, der blev brugt.  

En anden religiøs specialist var vølven. Vi ved ikke så meget om 

hendes præcise rolle, men hun kunne spå om fremtiden ved 

gudernes hjælp. 

 

 Der er en islandsk saga, der hedder ”Vølvens  spådom”. Den er 

skrevet efter at folk blev kristne, men den fortæller os alligevel, 

at evnen til at spå var meget vigtig. Man mente også, at vølven 

kunne udføre magi og trolddom. 

På billedet ovenfor ses en tegning fra 1895, der forestiller 

gudernes konge Odin, der beder en vølve om hjælp. Det var en 

kendt myte hos vikingerne, og den viser, at vølven nød stor 

respekt.
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Religiøse specialister

Kristendom 

Kristendommen blev bragt til Danmark af udenlandske 

missionærer. Missionærerne var gejstlige. Det betyder, at de 

havde en uddannelse inden for kirken. De fleste var præster 

og/eller munke.  

I kristendommen er det (bortset fra særlige nødstilfælde) kun 

præster, der må foretage de fleste religiøse handlinger som dåb, 

vielse, nadver osv. I den tidlige kristendom i Danmark var det kun 

mænd, der kunne blive religiøse specialister. Lidt senere kunne 

kvinder blive nonner, men stadig ikke præster. De første 

kvindelige præster i Danmark blev indviet i 1948. 

Både høvdingen og vølven mistede sin funktion som religiøs 

specialist. Fordi det kræver en lang uddannelse at blive præst, 

var det i starten næsten kun folk fra udlandet, der var præster. 

Efterhånden begyndte kirken også at uddanne danske præster. 

På den måde kunne almindelige mennesker lidt bedre forstå, 

hvad der skete i kirken. Prædiken blev nemlig holdt på dansk, 

mens al højtlæsning fra Biblen foregik på latin.  

På billedet til højre ses et kalkmaleri fra middelalderen af Ansgar 

(til venstre). Han kaldes Nordens Apostel og var med til at bringe 

kristendommen til Danmark. Ansgar levede fra 801-865 og rejste 

både til Danmark og Sverige for at udbrede kristendommen.
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 Symboler 

Både den nordiske religion og kristendommen har nogle vigtige symboler, som blev brugt meget af vikingerne. Et symbol er en genstand 

der står for eller repræsenterer en anden ting. Ofte vil et symbol stå for noget abstrakt. 

Nordisk religion 

Et vigtigt symbol på den nordiske religion var en hammer. 

Hammeren var tordenguden Thors kendetegn. Thors hammer 

hed Mjølner, og han brugte den som våben i kamp. Det særlige 

ved Mjølner var, at den altid ramte det, som Thor sigtede efter 

og at den fløj tilbage til ham, når den havde truffet sit mål. 

Man mente, at Thor var den stærkeste af alle guder, og den der 

beskyttede de andre guder. Thor var en af de mest populære 

guder i nordisk religion, og der er blevet fundet mange vedhæng 

til halskæder som forestiller Mjølner. På Lindholm Høje er der 

fundet to – en af rav og en guld. 

 

Kristendom 

Det vigtigste kristne symbol var korset. Et kors var egentlig et 

torturredskab, som romerne brugte til at henrette forbrydere på. 

Men det kristne kors, som missionærerne bragte til Danmark, var 

et symbol på Jesus. Ifølge den kristne tro døde Jesus på korset 

for at frelse mennesker fra deres synder. Derfor blev korset et 

tegn på hjælp og håb. 

Et andet symbol på den kristne tro, som gjorde et stort indtryk 

på vikingerne, var kirkeklokken. Lyden af klokken nåede ud til 

alle, både kristne og hedninge, og satte et stort præg på 

omgivelserne.  

Symboler i overgangen fra hedenskab til kristendom

Skiftet fra troen på de nordiske guder til kristendommen skete ikke på én gang, og det kan man 

blandt andet se på vikingernes brug af religiøse symboler. 

 På billedet til venstre kan man se en støbeform til flydende metal, hvor der både er mulighed for 

at fremstille en hammer og et kors. Det viser, at smeden må have haft både kristne kunder og 

kunder, der troede på de nordiske guder. Kristne og hedninge har levet side om side med hver 

deres symboler, indtil kristendommen efterhånden blev den eneste religion i Danmark.       
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Opgaver 

1) Sammenlign ritualerne i den nordiske religion og kristendommen. 

A: Hvilke ligheder er der? 

B: Hvilke forskelle? 

 

2) I den nordiske religion kunne alle ofre til guderne, mens det typisk var fx høvdingen eller vølven, der stod for særlige ritualer. I 

kristendommen skulle man ikke ofre, og det var præsten, der døbte folk og uddelte nadveren. 

A: Tror du, at det gjorde en forskel for folk, at de ikke længere kunne ofre til guderne? Hvorfor/hvorfor ikke? 

B: Tænk på kristendommen i dag. Hvad kan man selv gøre, og hvad er det kun præsten, der kan? 

 

3) De nordiske guder blev primært tilbedt udenfor på særligt hellige steder, mens gudstjenester for den kristne gud blev holdt i 

kirker. 

A: Hvordan tror du, at det har været at have hellige steder udenfor i naturen? Prøv at nævne både gode og dårlige ting. 

B: Hvordan tror du, at det har været at holde gudstjeneste i en trækirke fra vikingetiden? Prøv også her at nævne både gode og 

dårlige ting. 

C: Tror du, at stedet, hvor man tilbad guderne/den kristne gud, har haft indflydelse på synet på guderne/Gud? Er den kristne gud 

fx blevet opfattet som en konge fordi han havde en stor, flot bolig? 

 

4) Ligesom hammeren er et vigtigt symbol for den nordiske religion og korset er det for kristendommen, har også mange andre 

religioner vigtige symboler. 

A: Hvorfor tror du, at folk bruger symboler, der kan vise, hvilken religion de tilhører? 

B: Prøv at nævne andre religiøse symboler. Meget gerne både fra den nordiske religion, kristendommen og andre religioner som 

fx islam, buddhisme og jødedommen. 
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Menneskesyn: Nordisk religion

En kulturs menneskesyn handler om, hvordan man opfatter mennesket. Er alle mennesker lige meget værd? Er børn mennesker? Og hvordan er 

forholdet mellem mænd og kvinder? Der er mange ting, der har indflydelse på folks menneskesyn, og religion kan være et vigtigt element

Nordisk religion 

For mennesker i vikingetiden var slægten, altså den udvidede familie, 

meget vigtig. Ens slægt afgjorde hvilken status, man havde i 

samfundet. Derfor var det nødvendigt at beskytte slægtens ære. 

Slægtens ve og vel kom i første række. Hensynet til den enkelte måtte 

vente. 

For at en mand kunne bidrage til slægtens ære skulle han være stærk 

og modig. En ”rigtig” mand burde være fri (altså ikke træl), magtfuld, 

rig og god i kamp. Et vigtigt 

symbol på mandens styrke 

var et våben. 

Den ideelle mand blev på 

mange måder genspejlet i 

religionen. En af de mest 

populære mandlige guder 

var tordenguden Thor. Han var kendt for sin enorme styrke, sit mod i 

kamp og sin rolle som de andre guders beskytter. Vikingerne troede 

også på, at der var forskel på om en mand døde i kamp eller fx af 

sygdom. En krigers død var det bedste. Så kom man til Valhalla, hvor 

man drak mjød, spiste godt og gik i krig. Hvis man døde ”strådøden”, 

dvs. i sin seng, kom man til det triste Hel. 

Kvinder skulle ikke kæmpe. I stedet skulle de tage sig af 

husholdningen. En ”rigtig” kvinde skulle have kontrol over hjemmet, 

børnene, trællene og alle de ting, der skulle laves på gården. Hun blev 

beundret for flid og dygtighed.  

Symbolet på en husfrues værdighed var hendes 

nøgler. De viste at det var hende, der bestemte over 

gårdens ejendele.  

Den mest kendte kvindelige gudinde er Freja. Hun var 

gudinde for kærlighed og frugtbarhed. Det viser, at 

man mente, at kvinder var tæt forbundet med det blide, det moderlige 

og det frugtbare. Kvinder kunne ikke komme i Valhalla, når de døde. 

Fordi kvinder ikke var krigere, kunne de kun komme til Hel. 

Børn blev ikke regnet for at være rigtige mennesker, før de nåede en 

vis alder. Der var mange små børn, der døde. Hvis en familie fx havde 

for mange børn, kunne man også beslutte, at et nyfødt barn skulle 

sættes ud. Så efterlod man barnet i naturen, hvor det døde. Det blev 

ikke anset for mord. Små børn blev ikke begravet som voksne. 

I vikingetiden var alle mennesker ikke frie. Nogle mennesker var trælle, 

altså slaver. En træl var en anden persons ejendom og kunne købes og 

sælges. Et menneske kunne blive træl ved at blive taget til fange i krig 

eller ved at sælge sig selv på grund af gæld. Man mente, at et 

menneske blev træl på grund af uheld og ikke på grund af, at de 

tilhørte en mindreværdig race af mennesker. På den måde var 

vikingernes syn på trælle meget anderledes end fx synet på afrikanske 

slaver i Amerika. 
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Menneskesyn: Kristendommen 

Kristendommen 

Med kristendommen kom der flere ændringer i menneskesynet. Det 

vigtigste i den tidlige danske kristendom var at blive frelst og undgå at 

komme i helvede, når man døde. Grunden til det var, at kristen-

dommen betragter alle mennesker som syndige. Det betyder, at alle 

fra fødslen er smittet med synd, som de har arvet fra Adam og Eva. 

Derfor har alle mennesker brug for Kristus. De skal tro på ham for at 

blive renset for synden. Uden Kristus har mennesket ikke en chance for 

at komme i himmelen.  

Det jordiske liv blev af 

kirken betragtet som 

syndigt. Derfor var 

chancen for at blive 

frelst størst, hvis man så 

vidt muligt undgik det 

almindelige liv. Det 

betød, at det var bedst, 

hvis man var gejstlig, 

altså var præst eller 

munk. Det var et helt 

andet ideal end 

vikingekrigeren. Men  

 

selvom kirken så sådan på det, var der mange mennesker, der blev ved 

med at beundre stærke krigere mere end fromme præster. 

På billedet til venstre ses et middelalderligt kalkmaleri, der forestiller 

indgangen til helvede. Der er både mænd og kvinder, konger, gejstlige 

og almindelige mennesker. 

Kristendommen blev hurtigere populær hos kvinder end hos mænd. 

Ifølge kristendommens skulle kvinder være lydige og ærbare. Kvinder 

måtte heller ikke blive præster eller munke, men efter noget tid fik de 

mulighed for at blive nonner. Til gengæld havde kvinder også mulighed 

for at blive frelst og komme i himmelen. 

Den kristne kirke mente at alle børn var mennesker. Derfor blev selv 

helt nyfødte børn, der døde, begravet på kirkegården. Kirken forsøgte 

også at forhindre folk i at sætte deres børn ud. Med tiden blev det at 

slå nyfødte ihjel også regnet for mord. Der var alligevel mange der 

gjorde det, fordi de ikke havde mad nok. Kirken anså børns chancer for 

at blive frelst for meget gode, hvis de nåede at blive døbt inden de 

døde. Derfor opstod barnedåben. 

Efter kristendommens indførelse forsvandt skikken med at have trælle. 

Det betød dog ikke, at alle mennesker blev anset for at være lige. Der 

var stadig meget stor forskel på at være rig og fattig. 
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Den kongelige kirke 

Det danske aristokrati i vikingetiden bestod af rige og magtfulde kvinder og mænd. Mændene kunne være høvdinge eller i sjældne tilfælde konger. En 

konge var på den tid en slags over-høvding. 

Aristokratiets kirke 

De kristne missionærer, der kom til Danmark, var meget mere 

interesserede i at omvende aristokratiet end de almindelige 

mennesker. 

I den nordiske religion troede folk, at en konge eller høvding stod 

nærmere guderne end andre mennesker. Den tanke blev overført til 

kristendommen. 

I den tidlige kristendom i Danmark brugte missionærerne mange 

kræfter på at fortælle folk om synd og helvede. Man mente, at den 

eneste måde et menneske kunne blive frelst på, var at gøre noget 

særligt for den kristne gud. Det var kun rige mennesker, der kunne 

bygge kirker og klostre, og det var mest folk fra aristokratiet, der blev 

præster eller munke og nonner. Derfor troede mange, at fattige 

mennesker ikke havde en chance for at komme i himmelen. 

Tro og politik 

På Jellingstenen har den danske konge Harald Blåtand skrevet, at han 

gjorde Danmark til et kristent land. Harald Blåtand er den eneste 

konge i hele verden, der har sagt, at han personligt havde gjort sit folk 

kristent. Den danske kristendom startede altså helt oppe i toppen af 

samfundet. Men hvorfor var Harald så interesseret i at fortælle, at han 

havde indført kristendommen i Danmark?  

Måske hang det sammen med den tyske kejser Otto. Han ville gerne 

have, at danskerne blev kristne. Så regnede han med, at de krigeriske 

vikinger ikke længere ville angribe kirker og klostre. Harald vidste, at 

kejseren var gået i krig mod andre lande, fordi de ikke ville være 

kristne. Nogle mener, at det var derfor den danske konge lod sig døbe. 

Andre mener, at han var blevet omvendt til at tro på den kristne gud. 

 

Billedet til venstre viser den ene side 

af Jellingstenen. Her er et billede af 

Kristus. Han er klædt som en konge 

og ligner mere en værdig stormand 

end en henrettet mand. 

 

 

På denne side af Jelling-stenen står 

der, at Harald havde vundet magten i 

Norge og hele Danmark, og at han 

gjorde danerne (dvs. danskerne) 

kristne.
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Fra barn til voksen 

Et ritual der markerer overgangen fra en tilstand til en anden (fx fra barn til voksen, eller hedning eller kristen), kaldes et overgangsritual. 

Kristne overgangsritualer er fx dåb og konfirmation. 

Nordisk religion 

I vikingetiden var der stor forskel på, om man var barn eller 

voksen. Når piger blev voksne, kunne de blive gift og få børn, 

mens drengene kunne blive krigere og deltage i togter. Piger blev 

regnet for voksne, når de var omkring 13 år, mens drengene 

skulle være lidt ældre, ca. 16-17 år. Fordi der var så stor forskel 

på, hvad man kunne forvente af et barn og en voksen (også 

selvom aldersforskellen ikke var ret stor) markerede man 

overgangen med et ritual. 

Vi ved ikke så meget om, 

hvordan hedenske overgangs-

ritualer var. I en mose er der 

blevet fundet nogle afklippede 

fletninger, som er blevet ofret til 

guderne. Man mener, at der 

måske er tale om, at unge piger 

klippede deres lange fletninger 

af, når de blev voksne. På den 

måde markerede pigerne ved 

hjælp af et religiøst ritual, at de 

ikke længere var børn. 

På billedet til højre kan man se et billede af de syv afklippede 

fletninger, der er blevet fundet i Stenbygårds Mose ved Døstrup i 

Nordjylland. De er meget ældre end vikingetiden, de er fra ca. år 

350 før Kristi fødsel. Alligevel kan de stadig give et indtryk af, 

hvad folk gjorde for at markere overgangen fra barn til voksen, 

før kristendommen kom til Danmark. 

Konfirmation 

Da kristendommen kom til Danmark begyndte folk at markere 

overgangen fra barn til voksen på en anden måde.  

I dag fungerer konfirmationen som det kristne ritual, der viser, at 

en person ikke længere er et barn. Samtidig giver der 

vedkommende mulighed for selv at bekræfte sin kristne tro. På 

den måde bliver kristendommen ikke kun noget, som andre har 

valgt for en. 

I den tidlige danske kristendom blev man også konfirmeret, men 

det foregik ikke på samme måde som i dag. Det var en katolsk 

konfirmation, hvor biskoppen bestemte, hvornår den unge var 

klar til at blive konfirmeret. 
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Opgaver 

1) Sammenlign menneskesynet i den nordiske religion og i kristendommen. 

A: Hvilke ligheder er der? 

B: Hvilke forskelle? 

C: Prøv at beskrive menneskesynet i Danmark i dag. Hvordan ser man fx på forholdet mellem kvinder og mænd eller rige og 

fattige? 

 

2) Der er mange ting, der har indflydelse på en kulturs menneskesyn og religion 

A: Tror du, at religion har indflydelse på vores menneskesyn i dag? Hvorfor/hvorfor ikke? 

B: Tror du, at menneskesynet har indflydelse på religion både i vikingetiden og i dag? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

3) I Biblen bliver Jesus beskrevet som fattig mand, og i mange fortællinger er det de fattige, som Jesus tager sig af. 

A: Hvordan tror du, at det kan være, at Jesus i kunst fra vikingetiden blev fremstillet som en konge? 

 

4) Der er mange kulturer, der markerer overgangen fra barn til voksen. Det kan fx ske gennem ritualer, men der findes også 

manddomsprøver, hvor barnet skal bevise sit mod for at blive voksen, og andre måder at vise overgangen på. 

A: Selvom den kristne konfirmation er et overgangsritual regnes et barn ikke for at være blevet rigtigt voksen i dag, når hun/han er 

blevet konfirmeret. Har vi andre ritualer, prøver eller ting, der markerer overgangen? 

B: Et overgangsritual bruges ikke kun ved overgangen fra barn til voksen. Prøv at finde eksempler på overgangsritualer i 

kristendommen og andre religioner. 

 


