
Norrøn religion
Hent bøger PDF

Gro Steinsland

Norrøn religion Gro Steinsland Hent PDF Forlaget skriver: Forfatter er religionshistoriker Gro Steinsland, vår
fremste forsker innen norrøn religion. Her kan man lese om hedendommens guder, gudinner og andre mytiske

skikkelser, og om vikingtidens verdensbilde, om forholdet mellom religion og samfunn i det førkristne
Norden, om herskermaktens mytologi og ritualer. Og ikke minst kan man lese om det forfatteren kaller hellige
handlinger: om hvordan religionen faktisk ble utøvet, om riter og kultus. Her står offertradisjonene rundt
blotet og den særlige formen for kultpraksis (eller magi) som kalles seid sentralt. Boka gir også en kort

forskningshistorie og en oversikt over hvilke kilder man har å forholde seg til på området. Fremstillingen er
basert på de nyeste forskningsresultatene og trekker veksler på en rekke fagfelt som beskjeftiger seg med

vikingtiden. Boka er gjennomillustrert i farger og kan leses sammenhengende eller brukes som oppslagsverk.
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