
48      Helgi Daner- da danerne blev kristne

Kopiside 1

Skæbnetro

Skæbnetro betyder, at man tror at højere magt griber ind i og styre menneskets liv. 
Skæbne kommer af det oldnordiske skepna og betyder: ”det, der er bestemt”.

I den nordiske mytologi fandtes der flere norner. Nornerne var skæbnegudi-
nder og de fornemmeste var tre unge piger. En af dem rådede over fortiden, 
en anden over nutiden og en tredje over fremtiden. Den nordiske mytologi 
fortæller, at nornerne flettede menneskenes skæbnetråde. Betydningen af ordet 
norne er man usikker på, men det kan stamme fra et ord, der betyder "at flette". 
Denne betydning henviser til nornernes rolle, som dem, der flettede skæbnens 
tråde.

Nordboernes skæbnetro

Nordboerne troede, at nornerne bestemte deres skæbne. De mente, at nor-
nerne kom, når et barn blev født. Nornerne fastsatte barnets levetid, og store 
træk, hvad der skulle ske i barnets liv. Når gudinderne havde bestemt et men-
neskes skæbne, kunne vedkommende ikke bare lave om på den. Nordboerne 
havde stor respekt for skæbnen og dens gudinder. Der var forskellige norner, 
både gode og onde. Barnets skæbne afhang af hvilken slags norne, der kom 
ved dets fødsel. Gode norner gav gode liv. Onde norner gav en ond skæbne.

Trøst?
Skæbnetro gjorde det sikkert lettere at leve i et samfund, hvor livet nogle gange 
var hårdt og volden udbredt. Risikoen for at dø i en ung alder var stor. Hvis et 
ungt menneske døde, kunne man trøste sig med, at det var dets skæbne.

Skæbnetro i dag 

Kristendom
I kristendommen tror man ikke på skæbnen. I stedet taler man om Guds vilje og 
menneskets vilje. 

Ifølge kristendommen kan mennesket selv bestemme hvad det vil, og hvad det ikke 
vil. Derfor tror kristne ikke, at Gud har lagt en plan for alt, hvad der skal ske i deres 
liv. Alligevel tror mange kristne, at Gud er almægtig. Det vil sige, at Gud kan gribe 
ind og hjælpe et menneske i nød. 

Islam
De islamiske lærde har forskellige opfattelser af, hvordan man skal forstå skæbnetro 
i islam (al-qadr). Skæbnetro kan, ifølge en dansk muslim, være en trøst i de tilfælde, 
hvor mennesket bliver udsat for ondskab eller prøvelser og ulykker udefra. Kora-
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nen indeholder ikke skrifter, hvori der står, at menneskets handlinger og skæbne 
skulle være forudbestemt af Gud. Ifølge Koranen har mennesket frihed til at træffe 
personlige valg. 

Astrologi
Astrologer mener, at solen, måne og stjernerne påvirker livet på Jorden, især men-
neskets liv. Astrologer lægger horoskoper, som er et steds- og tidsbestemt diagram 
over himlen. Horoskopet er grundlaget for en forudsigelse af begivenheder eller 
egenskaber, som er knyttet til et menneske. Astrologer kan også lægge horoskoper 
for fx politiske begivenheder.

Opgaver:

1)  Diskutér i hvor høj grad vi som mennesker er frie til selv at forme vores eget 
liv.

2)  Nævn forskellige ting, der kan gribe afgørende ind i ens liv.
3)  Diskutér i hvilken grad, man selv selv kan påvirke den betydning, de en-

kelte ting får på ens liv.
4)  Diskutér i hvor høj grad vores liv er styret af: a) gener, b) medfødte egenst-

kaber, c) familiens vaner, d) den kultur man vokser op i.


