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Da vikingerne mødte korset Torben Bramming Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan gik det til, da de første
kristne munke kom til Norden og mødte vikingerne med deres tro på Odin, Thor og Valhalla? Ved at følge
den franske munk Ansgar tegner forfatter Torben Bramming et levende portræt af dem tidlige middelalders

Europa og overgangen til kristendom i Danmark. 

Nordens apostel, som Ansgar siden skulle blive kaldt, voksede op i Picardiet, det flade, frodige landskab
mellem det nuværende Belgien og Paris. Som munk blev han i år 826 opfordret af Ludvig 1. til at bryde op
fra den trygge hjemstavn for at rejse mod nord og udbrede det kristne budskab til de barbariske, hedenske

vikinger. 

Flere gange på rejsen mister han alt, hvad han ejer og har med, men gennem en række drømmesyn ledes han
videre på vejen, indtil han når frem og kan begynde sin mission. 

Ansgar rummer i sig både en Frans af Assisi og Frodo Sækker. En mand, der nødig vil forlade sit kloster og
sted, men af sit kald og sine visioner er drevet ud på lange, farefulde rejser. Spændingen mellem den kristne

forkyndelse og den nordiske krigerkultur og religion har været stor.

Ansgar skulle prædike paradiset over for Valhalla, skæbne over for forsyn, mirakler over for fornuft. Gennem
rejser rundt i Danmark, Sverige og Nordtyskland lykkes dem ham langsomt at bygge menigheder op, og han
grundlægger en kirke i Slesvig samt i Ribe, lige ved siden af den nuværende domkirke. De seneste 10 år er
området blevet udgravet og har vist en lang række kristne vikingegrave midt i byen, som har været med til at
skrive historien om og datere kristendommen længere tilbage, ca. 100 år før de store Jellingestene blev rejst. 

Med "Nordens apostel" tegner Torben Bramming et levende billede af den tidlige middelalders politiske og
religiøse kampe. En eventyrlig fortælling om mødet mellem syd og nord, mellem kristendom og vikingetro. 

OM FORFATTEREN 
Torben Bramming (f. 1964) er præst ved Ribe Domkirke, leder af Taarnborg i Ribe og teolog med speciale i
kirkehistorie. Han er forfatter til en række bøger, bl.a. ”Brorson – sjælens digter” (sm. med Bente Bramming)

og den roste ”Rantzau – den hellige kriger” fra 2016.  
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