VIKINGERNES RELIGION
Jeg vil gerne undersøge vikingernes religion
Hvad var vikingernes tro?
Hvordan dyrker de deres tro?
Hvordan er kristendom forskellig fra vikingernes tro?

HVAD VAR VIKINGERNES TRO?
ODIN var gudernes konge og desuden krigens og visdommens gud han havde to ravne siddende på
skuldrene Huginn og Muninn. Desuden havde han den otte benede hest Slejpner.
THOR var tordenguden og havde stor styrke. Når det tordnede troede vikingerne at Thor kørte over
himlen i sin vogn trukket af to geder. Vognenes hjul var den torden man kunne høre. Lynene kom
når Thor kastede sin hammer Mjølner.
BALDER ses som den smukkeste af alle guder og søn af Odin og Frigg. Han er retfærdighedens
gud.

Vikingerne troede på mange forskellige guder og gudinder. De boede alle sammen på et sted ved
navn Asgård. Man troede at disse guder var i stand til at påvirke hverdagen i Midgård.
Vikingerne troede at tapre krigere der døde i kamp kom til Valhal, Odins hal i Asgård. En stor hal
hvor de holdt store fester hver aften.
I slutningen af 900 tallet blev vikingerne præsenteret for kristendommen af missionærer og inden
for de næste 100 år var vikingerne blevet kristne.
Billede af Yggdrasil: I midten af Yggdrasil er Midgård hvor menneskene bor. I toppen af træet er
Asgård hvor guder og døde modige vikinger bor. Regnbuen Bifrost er broen mellem Midgård og
Asgård. I bunden af træet er Udgård hvor de onde jætter bor dem som vil herske over guderne.
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HVORDAN DYRKEDE DE DERES GUDER?
Asatroen var mindre formel end den kristne tro, som bredte sig i Norden fra 900-tallet. Vikingerne
havde hverken præster eller et hierarki af religiøse ledere. I stedet blev guderne dyrket på gårde og i
bygder efter de lokale skikke. Ved store begivenheder som fx ofringer havde høvdingen rollen som
ceremonimester. Her samledes vikingerne til fest og offerhandlinger. Dyr blev slagtet og spist til
gudernes ære. Alle skålede flittigt til minde om afdøde og for fred. Vikingernes tro var ikke knyttet
til en bygning som de kristnes kirker. I stedet havde nogle klipper, lunde og andre steder i naturen
status som helligdomme.
Nogle af vikingerne blev døbt kristne for at helgardere sig. Jo flere guder jo større sandsynlighed
for det går dem godt. Plus det gjorde det nemmere at handle med de kristne europæere.

HVORDAN ER KRISTENDOMMEN FORSKELLIG FOR VIKINGERNES TRO?
I vikingetiden var det meste af Europa blevet kristent, men vikingerne var godt tilfredse med deres
egne guder og holdt fast i dem. Derfor havde de tidlige missionærer, der kom til Danmark i 700- og
800-tallet for at udbrede kendskabet til kristendommen, svært ved at overbevise vikingerne om
kristendommen. Vikingerne valgte i løbet af 900-tallet kristendommen på grund af den omfattende
handel med de kristne, men især på grund af et stigende politisk og religiøst pres fra det tyske rige i
syd. I slutningen af vikingetiden, omkring 1050, var de fleste vikinger blevet kristne. De blev døbt,
gik i kirke og blev begravet på kristen vis.
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