
   

Fra hedenskab til kristendom 

 
• Norden var hedenske og resten af Europa var kristne. 

  
• 700  kristne missionærer til DK, men DK var ikke modtagelig 

  
• 800  nye missionærer til DK, hvoriblandt Ansgar  gjorde det første rigtige forsøg på at 

indføre kristendomme. Han fik lov til at bygge en kirke. 

  
• 150 år før kristendommen officielt var indført 

  
• forskellige grunde 

  
• Man siger det var pga. poppos magiske hænder. Det var Harald Blåtand der blev døbt af poppo. Jellingestenen siges at være DK’s dåbsattest. 

  
• Men i virkeligheden: 

  
Samfundsgrunde: 

Vi blev kristne pga. Militært nederlag, stratetisk klogt.  
  
Handelsmæssige grunde; Signalerer at vi ikke er barbariske. 

  

Personlige grunde;  

  
Imponeret af pomp og pragt 
  

Stærkeste gud 

  

Missionærende præsteskab, hvilket man ikke havde i hedenskaben 

Kristendommen er for alle – alle opnår noget - næstekærlighed 

  

Man havde hørt om helvede og det var de bange for at komme i.  

  
En ekstra gud gør ingen forskel 
  

  
Vikingerne spillede på begge heste (troede lidt på begge dele) 
  
De var bange for at de gamle guder vil hævne sig. Det har været svært for dem at skifte. 

 

Årstal gennem faserne 
Missionsbestræbelser i Norden omkring år 800 

  

150 år efter blev kristendommen officiel  

  



   

Norge og Island gik der 200 år 

  

300 år med Sverige 

  

Kristensommen i 965 

  

Willibrord kom hertil fra frisland i år 700 som missionær (blev hurtigt udsendt igen, da danskerne ikke var 

modtagelig over for kristendommen)  

  

Ansgar kom omkring 850  

1976-79 udgravning af trækirke som var blevet opført af Harald blåtand 

Island blev kristen i år 1000 

Sverige bliv kristen 1100årene 

1060 havde den danske kirke faste bispesæder i Jylland 

I 11oo - 1200 blev trækirkerne erstattet af stenkirker.  

 
 
Uddybende noter 
 
Hallfrødr beskrev årtusindskiftet som grundlæggende omvæltninger. Fædrenes kultur blev presset af 

kristendommen.  

• Mennesket var i dyb splittelse.  

• De var bange for at de gamle guder ville hævne sig, men de blev tvunget til det af kongen, der 

forbød hedenskab.  

  

Fra de første mere varige missionsbestræbelser i Norden omkring 800 gik der ca. 150 år før kristendommen 

blev officiel i DK. (Ansgar ca. 850 - første rigtige forsøg på at gøre kristen.) 

  

Officielt blev kristendommen indført omkring år 965.  

  

Harald Blåtand lod sig døbe af Poppo(præst). Den store Jellingesten er således ofte blevet omtalt som 

Danmarks dåbsattest.  

  

En af de mange missionærer, der havde besøgt Dk var Willibrord, der kom fra Frisland omkring år 700. 

30 drenge kom med, og planen var at gøre dem til missionærer, så de kunne komme tilbage senere.  

  

Man forsøgte at gøre byerne mere tillokkende, da de danske byer havde ry for hedensk, barbarisk og 

ugæstfri.  

  

Den glidende overgang til kristendom bekræftes af udgravninger nær jellingekomplekset. Man mente, at 

Gorm den gamle (Haralds far) var begravet ikke langt fra en trækirke, der blev opført nær Jelling.  

  

(Ca. halvtreds år efter) : I Norge var overgangen mere blodig. Olav Tryggeson og Olav Haraldsson førte en 

hårdhændet missionsvirksomhed.  

(150 år efter) I Sverige er kilderne sparsomme.  

 



   

På togterne blev vikingerne imponeret af den nye religions pragt, magt og pomp, som de udstyrede sin 

kirke med. De havde derfor skiftet bekendtskab med kristendommen, før den kom til Danmark.  

  

En sammenligning med nutidige naturfolk kan bekræfte, at vikingernes berøring med den store kristne 

verden måtte resultere i en social, kulturel og dermed også religiøs opløsning.  

  

For ældre er det svært at vænne sig til kristen etik omkring næstekærlighed i forhold til vold.  

 

Grunde:  

 

Strategiske grunde; Vi blev kristene pga. Millitært nederlag,  

 

Personlige grunde; Man havde hørt om helvede og det var de bange for at komme i.  

  

Handelsmæssige grunde; Signalerer at vi ikke er barbariske. 

  

Imponeret af pomp og pragt 

  

Stærkeste gud 

  

  

En ekstra gud gør ingen forskel 

  

Missionærende præsteskab, hvilket man ikke havde i hedenskaben 

  

  

 

 


