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Når danskere skifter tro             9 

Forord

“De folk, som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil.” Sådan sagde nogle 
af indbyggerne i Thessalonika i Grækenland om Paulus og Silas, da de havde forkyndt evan-
geliet, og nogle af indbyggerne havde omvendt sig til troen på Jesus (ApG 17,6).  I dag 2000 
år senere bringer omvendelser mellem religionerne her i Danmark også sindene i oprør. 
Danskere omvender sig til islam, tibetansk buddhisme, Moon-bevægelsen mv., og muslimer 
fra Iran og hinduer fra Sri Lanka bliver kristne.  

Formålet med denne bog er at give læseren en større forståelse af, hvad omvendelse er. Hvem 
omvender sig? Hvorfor omvender de sig? Hvordan omvender de sig? Hvilke konsekvenser får 
omvendelsen? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive behandlet på de følgende sider. 

De, der bedst kan hjælpe os til at forstå omvendelsesfænomenet, er de mennesker, som selv 
er konverteret til en anden religion. Derfor er denne bog dedikeret til de konvertitter, som på 
mange forskellige måder – i interviews, artikler, bøger, radio- og tv-udsendelser mv. – har givet 
os en indsigt i, hvordan de oplevede deres egen omvendelse, og hvilke tanker de gør sig om 
deres åndelige vandring. Deres omvendelse har om ikke “bragt hele verden i oprør,” så dog ofte 
skabt så meget røre, at det er modigt af dem på denne måde at lægge en del af deres liv åbent.

I de tilfælde, hvor der er tale om konvertitter, som er meget kendt i offentligheden, anvendes 
det fulde navn. I alle øvrige tilfælde anvendes kun konvertittens fornavn. I nogle tilfælde er 
det navn, som anvendes i den citerede kilde, dog et synonym. Citater på engelsk og tysk er af 
hensyn til præcisionen gengivet på disse sprog, mens der for de læsere, som ikke er fortrolige 
med disse sprog, gives en omskrivning på dansk i noterne.

En tak skal rettes til Areopagos, hvis stipendium har bidraget til, at det blev muligt for mig 
at arbejde med dette emne, og til Unitas Forlag for et godt samarbejde om denne bog.

Christiansfeld, september 2005 
Mogens S. Mogensen, konsulent og ekstern lektor
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Indledning

“Fra showdance til Allah”. “Muslimer bliver kristne.” “Hver fjerde dansker tror på reinkar-
nation.” Aviser og andre medier har i de senere år fokuseret meget på danskere, der skifter 
tro. Debatten i medierne og samtalerne mand og mand imellem afslører, at omvendelser 
opleves, ikke bare som eksotiske, men ofte også problematiske og farlige af mange. Hvordan 
skal man reagere, når et familiemedlem, en ven eller arbejdskollega bliver muslim eller bud-
dhist? Hvad sker der i en muslimsk familie, når en ung mand vælger at blive kristen?

Denne bog handler om omvendelse mellem religionerne. Omvendelse, konvertering, kon-
version, religionsskifte, trosskifte er forskellige betegnelser for det fænomen, som behandles 
i denne bog. Formålet med bogen er at bidrage til en større forståelse af den udvikling, der 
sker på det religiøse område i dag. I de sidste godt 30-40 år har Danmark udviklet sig fra et 
næsten mono-religiøst samfund i retning af et multi-religiøst samfund. Mens det i 50’erne 
var meget sjældent at møde en muslim, hindu eller buddhist i Danmark, så er mødet med 
mennesker med en anden tro nu blevet en del af vor hverdag. På den måde er de fremmede 
religioner kommet tæt på, ja, er blevet danske religioner, og dette religionsmøde opleves af 
nogle som en stor udfordring og af andre som et stort problem. I de seneste år er vi imidlertid 
begyndt at opleve, at et stigende antal danskere er konverteret til disse ‘fremmede religioner’, 
ligesom nogle af indvandrerne er gået over til ‘vor religion’, kristendommen. Dermed er 
de ‘fremmede religioner’ kommet endnu tættere på, og udfordringerne og problemerne er 
vokset tilsvarende. 

Omvendelserne har ofte vakt stor opmærksomhed og været omgærdet af stærke følelser. At 
skifte religion har altid været en meget alvorlig sag, da religion aldrig kun kan være en privat 
sag. Religiøse omvendelser ændrer ikke blot noget i den enkeltes bevidsthed, men påvirker 
også den omvendtes holdninger og adfærd og dermed også forholdet til familie, venner, na-
boer og arbejdskammerater Når et større antal mennesker skifter tro, får omvendelse også 
en samfundsmæssig betydning, da religion, kultur og politik gensidigt påvirker hinanden. 

I de seneste år har omvendelse mellem religionerne, især danskeres omvendelse til islam, 
været et yndet emne både i de trykte og elektroniske medier. Vi finder det i kendte dan-
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12  Når danskere skifter tro

skeres biografier, fx. journalisten Jens Harder Højbjerg og diplomaten Ole Wøhlers Olsen, 
der begge er konverteret til islam.1 Temaet er også begyndt at optræde i film, fx Pia Bovins 
børnefilm fra 2002, “Kald mig bare Aksel.” Aksel, en 10-årig dreng, der bor sammen med 
sin mor og storesøster i et boligkompleks i en forstand til København, bliver tiltrukket af de 
seje muslimske drenge i kvarteret og vælger at blive muslim.2

Forskning i omvendelse
Da omvendelser mellem religionerne er et ret nyt fænomen i Danmark, kan det ikke undre, at 
der kun er forsket ganske lidt i det emne.3 I de senere år har der imidlertid været en stigende 
interesse for forskning i omvendelse, og omvendelse indgår da også som et af temaerne i 
Københavs Universitets tværfaglige satsningsområde, “Religion i det 21. århundrede.”

Jødedommen er den ikke-kristne religion, som har den længste historie i Danmark, men 
det er kun ganske få danskere, som er konverteret til jødedommen. Baseret på interviews 
med konvertitter har den amerikanske antropolog Andrew Buckser forsket i danskeres om-
vendelse til jødedom i København og fokuseret på den sociale dimension af omvendelsen.4 
I sin specialeafhandling “Identitet i bevægelse” (1998) har Anne Boukris Vistisen ud fra 
interviews med syv danskere, som er konverteret eller er i gang med at konvertere til hhv. 
jødedom og islam, analyseret, hvordan konverteringer som identitetsdannelser foregår i 
en postmoderne dansk kontekst.5 Teologen Merete Ørskov har i sit speciale “Fænomenet 
religiøs autonomi” (2003) gennem interviews med tolv personer, som har været engageret 
i nyreligiøse bevægelser, afdækket den form for konvertering, som er præget af en religiøs 
autonomi, hvor den enkelte selv komponerer sin livsanskuelse ud fra elementer fra det re-
ligiøse udbud.

I 2005 færdiggjorde jeg min undersøgelse af konverteringer fra islam, hinduisme, buddhisme 
og andre religioner til kristendommen. Undersøgelsen “Dåb og religionsskifte” bygger på svar 
fra ca. 2/3 af alle præsterne i folkekirken, den katolske kirke, frikirkerne og migrantmenighe-
derne og dokumenterer, dels omfanget af konverteringerne, dels de mønstre og dynamikker, 
som er på spil i forbindelse med religionsskifte og dåb. Et af de temaer, som tages op i denne 
bog, er spørgsmålet om sammenhængen mellem konvertering og integration.6 

I forbindelse med Københavns Universitets satsningsområde “Religion i det 21. århund-
rede” er antropologen Tina G. Jensen og religionshistorikeren Kate Østergaard i gang med 
et spændende forskningsprojekt, “Omvendelse til islam i Danmark”, som forventes afsluttet 
i 2006. Gennem interviews og spørgeskemaundersøgelser er det målet at afdække konvertit-
ternes demografiske, sociale og religiøse profil og at finde ud af, hvor mange danskere der er 
konverteret til islam. Forskerne vil bl.a. undersøge “forholdet mellem konvertitternes islam-
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forståelse og deres politiske positionering i forhold til det danske spørgsmål”, og hvorvidt 
“de etniske danskeres konvertering til islam indebærer et opgør med vestlige værdier, der er 
udtryk for nogle bredere forandringsprocesser.” 7

I vore nabolande, især Tyskland og Sverige, har der været forsket meget mere i konver-
tering mellem religionerne. I Sverige er der således i perioden 1999-2005 gennemført et 
stort anlagt forskningsprojekt under ledelse af religionshistorikeren Ulf Görman, Lund, 
om “Religionsbyten – individ, samfund, samhälle.” Formålet har været at studere, hvilken 
betydning konversionen har for det enkelte individ, for det religiøse miljø, som han/hun 
forlader respektive kommer til, og for samfundet. Når det gælder konverteringernes sam-
fundsmæssige betydning, har dette forskningsprojekt bl.a. rejst spørgsmål, om konverte-
ringer underminerer rationalitetens prioritet i samfundet, og om de kan opfattes som en 
trussel mod samfundets identitet.8 

En af de forskere, som var med i det svenske projekt, var islamforskeren Anne Sofie Roald, 
der selv er konverteret til islam. I bogen “New Muslims in the European Context” (2004) 
fremlægger hun sine analyser af skandinaviske konvertitters erfaringer og deres indflydelse 
på udformningen af islam i Skandinavien. Blandt de interviewede er bl.a. seks fra Danmark. 
En af konklusionerne er, at en hhv. dansk, svensk og norsk islam er under udvikling, og at 
konvertitterne er vigtige bidragydere i denne proces.9

Teorier og kilder
I de sidste hundrede år har forskere fra forskellige fag beskrevet omvendelsesfænomenerne 
og søgt at udvikle teorier om omvendelse, ligesom teologer fra de enkelte religioner har ar-
bejdet med hver deres normative forståelse af, hvordan man kan blive hhv. kristen, muslim 
osv. Nogle af disse forskeres synsvinkler og perspektiver vil blive inddraget i belysning af, 
hvad der sker, når danskere i dag skifter tro. 

Da der, som ovenfor nævnt, er meget lidt forskning om omvendelse mellem religionerne 
i Danmark, har jeg valgt at inddrage de beretninger om danskere, som skifter tro, som er 
blevet offentliggjort i de senere år. I denne undersøgelse indgår beretninger af eller om 202 
danske konvertitter.10

I nogle tilfælde er en persons konvertering dokumenteret meget udførligt i mange forskel-
lige kilder, i andre tilfælde findes kun en enkelt kort beskrivelse. I de fleste tilfælde er det 
konvertitternes egen fremstilling, vi møder, men andres observationer er i enkelte tilfælde 
også inddraget. Der er både beretninger fra konvertitter, hvis omvendelse ligger mange år 
tilbage, og fra personer, som overvejer at konvertere, eller som netop er konverteret. De 

Indledning             13 
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14  Når danskere skifter tro

vigtigste kildetyper er biografier, interviews i bøger, tidsskrifter, aviser, blade og internettet 
samt radio- og tv-udsendelser.

Disposition
Omvendelse mellem religionerne, som fx mellem islam og kristendom, er et nyt fænomen 
i Danmark, men i Danmarkshistorien har andre former for omvendelse spillet en væsentlig 
rolle og har været med til at forme det samfund, som vi i dag lever i. Samtidig ligger der 
her en skjult erfaring, som måske kan hjælpe os til at forholde os til dagens omvendelser. 
Derfor tager bogen sit udgangspunkt i en slags omvendelsernes Danmarkshistorie (kap. 1). 
Den type omvendelser, vi møder i dag, og den udformning de får, hænger sammen med den 
sen- eller postmoderne og multi-religiøse verden, vi lever i (kap. 2). Synsvinklerne på om-
vendelserne hentes dels fra forskellige videnskabsgrene, dels fra religionernes egne normer 
(kap. 3-4). Selv om der endnu ikke er tilstrækkelig forskning til at udtale sig med sikkerhed, 
forsøges det at give et overblik over omfanget af omvendelser til de enkelte religioner (kap. 
5). 

Analysen af omvendelseshistorierne er bygget op over den model, som den kendte ame-
rikanske omvendelsesforsker Lewis Rambo har udviklet.11 Først undersøges det, hvad der 
ligger bag omvendelsen, fx i form af kriser eller konflikter (kap. 6). Dernæst fokuseres der 
på, hvad det er, konvertitterne søger, når de vælger at skifte religion (kap. 7). Mødet med 
den nye religion kan foregå på mange forskellige måder i dag, inklusiv et møde på inter-
nettet (kap. 8). Mødet fører den søgende ind i nærkontakt med den nye religion og giver 
ham eller hende mulighed for at gøre sig sine egne erfaringer med denne religion (kap. 9). 
Nærkontakten når sit klimaks, når konvertitten tager “et skridt i tro,” tilslutter sig den nye 
religion og får en ny religiøs identitet (kap. 10). Denne beslutning får naturligvis en række 
konsekvenser (kap. 11), og konvertitten oplever reaktionerne både fra det nye fællesskab og 
fra familie, venner og samfund (kap. 12). 

Omvendelse har ikke blot konsekvenser for konvertitten, men også for den religion, han 
eller hun konverterer til. Meget tyder på, at konvertitterne foretager en nytolkning af reli-
gionen, som for islams vedkommende fører i retning af udvikling af en ‘dansk islam’ (kap. 
13). Når danskere skifter religion, er der meget på spil for den enkelte og for hans eller 
hendes omgivelser. Samfundet sætter med sin lovgivning (religionsfrihed) rammerne for 
omvendelse og forsøg på at fremme eller hindre andres omvendelse, men samtidig er der 
brug for etiske overvejelser om, hvordan vi omgås et så sensitivt fænomen som omvendelse 
(kap. 14). 
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Tanken med bogen er, at den ikke bare skal kunne læses fra ende til anden, men også bruges 
som opslagsbog. Derfor vil der – af hensyn til forståeligheden af de enkelte kapitler – være 
enkelte gentagelser.

Noter
1 Rashid og Højbjerg 2003 og Hoffmann 2004. For år tilbage udkom der også biografier af eller om danskere, 
som konverterede til buddhisme eller hinduisme eller tilsluttede sig en nyreligiøs bevægelse. Se fx Grünbaum 
1974.
2 Se fx Det danske Filminstituts undervisningsmateriale til filmen (Breuning & Breuning 2005).
3 Mogensen 2004. Der er dog eksempler på danskere, som har forsket i omvendelse i andre dele af verden.
4 Buckser 2003.
5 Vistisen 1998a. Se også Vistisen 1998b.
6 Mogensen 2005. Se også Mogensen 2003.
7 Jensen & Østergaard 2004.
8 Nogle af resultaterne er offentliggjort i Görman 1999.
9 Roald 2004.
10 Konvertitterne fordeler sig således: 49 konvertitter til kristendommen, 85 til islam, 14 til buddhismen, 19 til 
hinduismen, 5 til jødedommen og 30 konvertitter til nyreligiøse og spirituelle grupper. Denne sidste gruppe om-
fatter bl.a. konvertitter til teosofi, antroposofi, Moon-bevægelsen, Scientology, asa-tro, wicca-hekse, satanisme 
og indiansk religion
11 Rambos model indeholder flg. faser eller dimensioner: Kontekst, krise, søgen, møde, interaktion, engagement 
og konsekvenser (Rambo 1993:17). Se også kap. 3. Kontekst-dimensionen har jeg dog valgt allerede at behandle 

i kap. 2, og Rambos sidste fase har jeg valgt at opdele i to, kaldet “Konsekvenser” og “Reaktioner.”
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1. Fra asatro til islam 
Omvendelse i Danmarkshistorien

De seneste årtiers religiøse omvendelser opleves af mange danskere som noget nyt og frem-
medartet. Det er da også korrekt, at det først er i de sidste årtier, at danskere er konverteret 
til islam og buddhisme, men andre former for omvendelser har også spillet en stor rolle i 
Danmarkshistorien. Forskellige omvendelses-begivenheder har sat deres afgørende præg på 
Danmarks historie og været med til at danne grundlaget for det samfund og den kultur og 
religion, vi har i dag. Disse omvendelsesprocesser har ofte været oplevet som alvorlige kriser 
og har skabt uro og konflikter, i og med at religionskampen ikke kan undgå at få politiske 
overtoner. Danmarks omvendelseshistorie startede for over 1000 år siden med danernes 
kristning, og i de følgende århundreder har danskere været engageret i en række omvendel-
sesbevægelser. Danskere har skiftet tro, og danskere har arbejdet for at andre skulle skifte 
tro.

Danernes kristning – omvendelse fra asatro til Kristustro
På den runesten, som kong Harald Blåtand omkring år 980 satte over sine forældre Gorm 
og Thyra i Jelling, står der: 

Harald konge bød gøre disse kumler efter sin fader Gorm og sin moder Thyra, den 
Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. 

Kong Harald markerer hermed, at han gerne vil huskes for to ting, nemlig erobringen af 
hele Danmark og Norge og kristningen af Danmark. At den politiske begivenhed, Dan-
marks samling, og den religiøse begivenhed, danernes omvendelse, nævnes side om side, 
vidner om en nær sammenhæng mellem religion og politik. Som vi skal se i det følgende, 
er omvendelse en af de vigtigste samfundsmæssige begivenheder, da omvendelse afgørende 
påvirker og påvirkes af en række økonomiske, sociale, kulturelle og politiske faktorer.

Kong Haralds beslutning om, at alle hans undersåtter skulle være kristne, hænger – ifl. 
beretningerne – sammen med munken Poppos jernbyrd. For at bevise kristendommens 
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18  Når danskere skifter tro

sandhed bar Poppo uden at komme til skade en glødende handske og overbeviste dermed 
kongen om, at den hvide Krist var stærkere end asatroens guder. 

I de forudgående omkring 200 år havde mange vikinger og handelsfolk været i kontakt med 
kristne i Frankerriget mod syd og England mod vest, ligesom der også havde været udsendt 
kristne missionærer til Danmark. Meget tyder på, at nogle af disse vikinger havde skiftet 
asatroen ud med kristentroen. Danskernes kristning må imidlertid også ses i lyset af, at en 
omvendelse til kristendommen af kongen og hans folk indebar en inkludering i datidens 
dominerende kristne civilisation. Harald Blåtand har sandsynligvis kunnet mærke presset 
fra syd, fra den kristne kultur, og hans og hans folks omvendelse til kristendommen var 
måske prisen for at undgå et angreb fra syd. Danernes omvendelse var på den måde med til 
at styrke det rige, som Harald på Jellingestenen hævder at have samlet.

De politiske overtoner af omvendelsen ses også tydeligt i Islands overgang til kristendom-
men. I årene op imod år 1000 havde kristendommen vundet mere og mere frem blandt 
islændingene, og det trak efterhånden op til alvorlige uroligheder mellem de kristne og de 
asatroende. På Altinget i år 1000 fik lovsigemanden Torgeir, der var asatroende, til opgave 
at finde en løsning. Målet var at undgå, at det islandske samfund blev splittet op i et kristent 
samfund styret efter den nye – og i nabolandene sejrende – kristne religions love og et he-
densk samfund styret efter gammel sæd og skik. Efter tre dage stod han frem og erklærede 
ifl. Njals saga:

“Mig synes, at det er ude med os, hvis vi ikke har én lov alle; er lov søndret, så er fre-
den søndret, og da er det ude med landet. Jeg vil derfor spørge kristne som hedninger, 
om de vil holde den lov, jeg nu vil forkynde?” Det lovede de alle, men han sagde, at 
han ville have ed og forsikring af dem, at de ville holde det. Også det samtykkede de 
alle, og han tog forsikring af dem. “Det er vor lovs ophav,” sagde han derpå, “at alle 
skal være kristne her i landet, og tro på én Gud og Søn og den hellig Ånd, og lade al 
afgudsdyrkelse fare, ikke udsætte børn og ikke spise svinekød. Landflygtigheds straf 
skal sættes derpå, hvis det bliver bevist, men fares hemmelig dermed, skal det være 
strafløst.” Men denne levning af hedenskabet blev efter få års frist afskaffet, så at man 
heller ikke kunne gøre det mere i løn end åbenbart. Dernæst påbød han helligholdel-
sen af søndage, fastedage, juledage og alle de største højtider. Hedningerne syntes, at 
de var svegne, men troen blev lovfæstet, og alle blev kristnede her i landet. Da dette 
således var tilendebragt, tog man hjem fra tinget.12

Baggrunden for Islands overgang til kristendommen var altså erkendelsen af, at religion 
og lov og ret hænger sammen, og at freden i samfundet undermineres, hvis borgerne pga. 
forskellig religion ikke har samme retsopfattelse.
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Jellingestenen er blevet kaldt Danmarks dåbsattest, og så meget er der om snakken, at Kong 
Haralds omvendelse til den Hvide Krist markerede, at kristendommen dermed blev Dan-
marks officielle religion, og at der fra dette tidspunkt knyttes en stærk forbindelse mellem 
det at være dansk og det at være kristen. Den ængstelse, som man kan spore i dag mht. til 
danskeres omvendelse til islam og andre religioner, hænger utvivlsomt sammen med netop 
kristendommens betydning for dansk historie og identitet og med frygten for, at samfundet 
ikke kan hænge sammen, hvis det bygger på to eller flere religioner.

Omvendelsen til kristendommen for over 1000 år siden gjorde kristendommen til rigets 
religiøse fundament, og – trods konflikter og spændinger – blev der etableret et meget nært 
samarbejde mellem konge og kirke, der senere kulminerede i etableringen af en statskirke. 
Den nuværende folkekirke bærer stadig sit tydelige præg af statskirke, som den kirke, regen-
ten skal tilhøre, og den kirke, som understøttes af staten og styres af folketinget. 

At kristendommen blev samfundets fundament, fremgår tydeligt af Jyske Lov fra 1241, hvor 
det allerede i første sætning af den første paragraf slås fast, at kun børn, der er døbt, kan 
arve. Kristendommen gennemtrængte samfundet og kulturen så stærkt, at danskhed og 
kristendom i manges bevidsthed stadig er to sider af samme sag. Selv de danskere, som i 
dag ikke vil bekende sig til den kristne tro, er alligevel så påvirket af kristendommen, at man 
med rette har brugt betegnelsen kulturkristne om dem. Denne næsten 1000-årige mono-
religiøse situation gør det i dag vanskeligt for mange danskere at give plads i det danske folk 
til mennesker med andre religioner.
 

Korstogene – omvendelse af hedninge i Østersøområdet til kristendom
Den korstogsbevægelse, som pave Urban den Anden satte i gang på kirkemødet i Clermont i 
Sydfrankrig i 1095, ramte også Danmark. Da paven havde beskrevet, hvordan de muslimske 
tyrkere havde besudlet Det Hellige Land, hvor Jesus Kristus var født, trådte den ene ridder 
efter den anden frem for at tage korset og drage til Det hellige Land for at bekæmpe de 
vantro, mens forsamlingen begyndte at råbe Deus vult, Gud vil det. 

Der var enkelte danskere, som deltog i korstogene i Det Hellige Land, men det var især i 
korstogene i Østersøområdet, at danskere blev engageret. Allerede i 1108 blev der gennem-
ført et togt i det vendisk-slaviske område, som havde karakter af korstog. Det var dog først 
i forbindelse med forberedelserne til det andet korstog i 1147, at paven sidestillede vender-
korstoget med Jerusalem-korstoget (og kampene mod saracenerne i Spanien), således at der 
også blev lovet aflad for deltagelse i kampene i Østersøen. 
Mens Middelhavskorstogene ideologisk begrundedes med henvisning til Det hellige Lands 
befrielse og ikke havde muslimernes omvendelse til formål, var der i Østersøområdet tale om 
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missionskorstog. Fx skulle de hedenske vender bekæmpes, ikke kun fordi de hindrede vejen 
til Jerusalem, men også for at blive omvendt til kristendommen. Bernhard af Clairvaux, der 
på vegne af paven agiterede for korstog, slog således fast, at man skulle tage korset “for at 
disse folkeslag må blive fuldstændigt tilintetgjort eller sikkert (uigendriveligt) omvendt.”13 

De baltiske korstog, som danske konger og kirkeledere deltog i, rejser spørgsmålet om for-
holdet mellem omvendelse og magt. Ifølge den middelalderlige kirkeret måtte omvendelse 
ske i frivillighed uden brug af magt, mens der blev åbnet mulighed for at føre en indirekte 
missions-krig for at bekæmpe de ikke-kristne herskere, som hindrede missionsarbejdet. 
Der var dog i middelalderen også eksempler på en direkte missions-krig, som når fx. Karl 
den Store i sine krige mod sakserne i 800-tallet gav hedningene valget mellem at konvertere 
til kristendommen og blive døbt eller også at blive slået ihjel. Meget tyder på, at det var en 
sådan direkte missions-krigsideologi, som lå bag korstogene mod venderne og slaverne i 
Østersøområdet.14 

Nogle af Danmarkshistoriens mest kendte beretninger handler dybest set om koblingen 
mellem krig og mission og mellem erobring og tvangsomvendelse. Det gælder bl.a. histori-
erne om kong Valdemar den Stores og biskop Absalons erobring af Arkona og ødelæggelse 
af Svantevit i 1168 og slaget ved Lyndanise i Estland i 1219, hvor Valdemar Sejrs tropper sej-
rede, da Dannebrog faldt ned fra himlen. På den blyplade, Valdemar den Store fik med sig 
i graven i 1182, betones hans rolle i korstoget mod venderne, idet han kalder sig den, “der 
besejrede rygboerne og som den første omvendte dem til troen på Christus.”15 Dannebrog er 
sandsynligvis blevet knyttet til Danmark i forbindelse med danskernes deltagelse i korstog, 
og legenden om Dannebrog, der faldt ned fra himlen og gav danskerne sejr i korstoget mod 
esterne, har knyttet vor nationale identitet til korstogstraditionerne. I generationer efter 
Vender-korstogene fejredes den 25. juni som de danske korstogs helgendag, og helt frem til 
i dag fejrer vi Valdemarsdag den 15. juni som den dag, vi fik vort danske flag.16 

Reformationen – omvendelse fra katolsk til luthersk kristendom
Den næste gang, vi støder på omvendelse i Danmarkshistorien, er i forbindelse med refor-
mationen i 1536. Hvorfor konverterede danskerne i 1536 fra katolicisme til lutherdom? En-
keltpersoner havde været i kontakt med Martin Luther og hans protestantiske tilhængere, 
men beslutningen, om at hele det danske folk skulle skifte den katolske tro ud med den lu-
therske, hænger sammen med både indenrigs- og udenrigspolitiske overvejelser og fik også 
meget afgørende økonomiske, sociale og politiske konsekvenser for det danske samfund. 
Efter Frederik den Førstes død var Danmark under Grevens Fejde 1533-1536 tæt ved at gå 
til grunde som selvstændig stat. Ved held og dygtighed lykkedes det Christian den Tredje 
at samle riget igen, og i den forbindelse spillede den inddragelse af kirkegodset, som re-
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