
    

            

   

for Skanderborgs antroposofiske i

Af	dansklærer	Lars	Thetmark

Danskfaget	er	i	de	ældste	klasser først	og	
fremmest	 et	 dannelsesfag	 i	 ordets	
oprindelige	 betydning.	 Derudover	 er	 det	 et	
fag	 med	 klare	 faglige	 mål	 og	 et	 fag	 hvor	
eleverne	kan	fordybe	sig	i	faglige	tematikker	
og	hvor	de	møder	faglige	udfordringer.

2.	 videregående	 har	 netop	 afsluttet	 en	 fire	
ugers	 hovedfagsperiode,	 hvor	 klassen	 har	
gennemarbejdet	 det	 klassiske	 middelalder	
epos,	 Parzival,	 skrevet	 af	 Wolfram	 af	
Eschenbach.	 På	 Steinerskoler	 stræber	 vi	
efter	 at	 læse	 litteratur,	 som	 viser	 eleverne	
vigtige	 brud	 i	 tiden,	 	 stilmæssige	 ny-
skabelser,	 som	 i	 deres	 samtid	 var	 så	
fremmede	 og	 nye,	 at	 det	 for	 eftertiden	 er	
kommet	 til	 at	 fremstå	 som	 mesterværker	
inden	 for	denne	kunstart.	 Parzival	hører	 til	
denne	kategori.	

Kort	 beskrevet	 handler	 fortællingen	 om	
menneskets	 tilbagevendende	 vanskelig-
heder	 med	 at	 efterstræbe	 det	 sande,	 det	
gode	 og	 det	 smukke	 i	 livet.	 For	 at	 kunne	
dette,	 må	 man	 have	 hjælp.	 I	 fortællingen	
møder	 vi	 to	 unge	 mænd	 i	 middelalderen.	
Den	ene	 får	 ingen	hjælp,	han	er	 ladt	alene	 i	
livet,	 han	 møder	 udelukkende	
vanskeligheder	 og	 forhindringer	 lægges	
ham	 i	 vejen.	Han	 er	 uvidende	om	nær	 sagt	
alt	i	livet,	og	han	begår	fejl	på	fejl	og	straffes	
for	dem	uden	nåde.	Den	anden	mand	har	al	
den	 hjælp	man	 kan	 forestille	 sig;	 støtte	 fra	
familien,	 status	og	kendskab	 til	 samfundets	
moral	og	de	sociale	spilleregler.	

Foruden	 disse	 to	 nøglefigurer	 er	 der	 et	
større	 galleri	 af	 arketypiske	 skikkelser	 og	
personer	 fra	 en	 verden,	 som	 forfatterne	 til	
mange	 af	 eftertiden	 litterære	 værker	 har	
benyttet	sig	flittigt	af.	Det	drejer	sig	både	om	
vor	 tids	 succeser	 inden	 for	 musik,	 film,	 tv	
serier	 og	 teaterstykker,	 alle	 står	 de	 i	 dyb	
gæld	 til	Parzival	 fortællingen,	 fordi	den	har	
en	 vigtig	 historie	 at	 fortælle	 os	 – igen	 og	
igen.

På	 billederne	 ovenfor	 underviser	 Lars	 9.	 klasse	 i	
litteratur.	 Emnet	 er	
naturalismen”	 og	 eleverne	 stilles	 opgaven	 at	
genkende	stiltræk	fra	forskellige	

Parzival
Hans	 eneste	 hjælp	 er	 tiden,	 den	 personlige	
modning	og	kærligheden.	Hans	modstykke	er	
Gawan.	Han	 tvivler	 ikke,	 han	er	målrette	og	
han	 er	modig.	 Sat	 over	 for	 hinanden	 ved	 vi	
allerede	nu,	hvem	det	kommer	til	at	gå	bedst	
og	 hvem
blot,	 at	 samtidig	 med	 at	 Parzival	
gennemlever	 sin	 modning	 og	 udvikler	 sin	
dømmekraft,	så	vil	han	ødelægge	ubegribelig	
meget	for	sig	selv	og	for	andre.	Noget	vi	alle	
gerne	vil	undgå.	

For	 Gawan	 er	 det	 anderledes.	 Han	 gør	 d
han	er	oplært	til,	det	der	forventes	af	ham,	og	
det	opdager	han,	er	det	forkerte.	

Hvad	skal	man	da	tro	på?

Man	 kunne	 tænke	 sig	 at	 eleverne	 hurtigt	
regne	 den	 ud.	 At	 de	 kedede	 sig	 eller	 at	 de	
ikke	 engagerede	 sig	 i	 ”sådan	 noget	
oldgammelt	 litteratur”.	 Men
fejl.	

Eleverne	 engagerede	 sig	 i	 de	 helt	
grundlæggende	 problematikker,	 som	 de	
faktisk	også	selv	står	midt	i.	

Hvilken	vej	skal	mit	 liv	 tage?	Hvilket	mål	vil	
jeg	stille	mig	eller	hvilket	skal	andre	stille	for	
mig?	 Er	 der	 en	 konsekvens	 af	 alle	
handlinger?	 Skal	 jeg	 virkelig	 påtage	 mig	
konsekvensen	af	mine	 forældres	opdragelse	
af	mig?	Hvad	er	vigtigt	i	livet?	

At	Parzival	blev	gralskonge	og	at	ridderne	af	
det	 runde	 bord	 siden	 er	 forsvundet	 for	
mennesket,	 er	 en	 helt	 anden	 historie.	 Den	
vigtigs
gennemlevede	 i	 klassen,	 var	 den	
dannelsesfortælling,	 som	 hver	 elev	 selv	 var	
en	 del	 af	 og	de	 spørgsmål	 og	 samtaler,	 som	
klasselokalet	dagligt	var	fyldt	af.

litteratur
i

                         

Syvårs
Ifølge Rudolf 
i perioder af syv år 
lidt firkantet, og lidt af talmystik! H
man så det enkelte barn
ikke eksakt det, Steiner siger. Han
udvikling op i tre faser af 
hvor forskellige dele af bevidstheden ”vågn
Den første forløber indtil tandskiftet indtræder, 
den næste indtil puberteten begynd
tredje herefter. I
modning af først viljen, dernæst følelsen og til 
sidst tænkningen. Og det er blandt andet ud fra 
denne indsigt, 
bør lægges tilrette, ifølge Steiner. 
begynder
puberteten ved de 12, så måske 
seksårs-perioder?  I hvert fald
udvikling, ikke 
komme børn i kasser

Faseopdeling
også fra udviklingspsykologien. Mest kendt er 
måske den svejtsiske psykolog 
model, der ligner Steiners meget. Men er der 
fra andre sider

Nyere hjerneforskning
nok udvikles meget hurtigt i barnets første år. 
Men evnen til at bruge de forskellige dele af 
hjernen modnes derimod gradvist, efterhånden 
som stoffet myelin tilføres. Myelin er po
sagt det, der ”isolerer ledningerne” i hjernen, 
og gør det muligt at sende strøm igennem! De 
områder, hvor bla.
til brug efter 6
logisk tænkende og styrende del, myeliniseres 
senest, og den
puberteten indtil 20
en ”udtynding” af overskydende hjernecelle
der gør de resterende 
forskere antag
mulighed for at tage viden og evner ind p
fordomsfri måde, 
fast mening 
faktisk rigtig godt med den steinerske tilgang. 
Kilder: R. Steiner:
”Child development”, A. Knudsen & K. Hyldig:
er der hul igennem?“, 
Academy of Science 109/41

institutioner   3. årgang Nr. 37 uge 24

I sultanens palads

Gåden: sherlock
London, 1889, en sen eftermiddag i januar: 
Sherlock Holm
stirrer mod vinduet, fordybet i et problem. 
Hans bofælle Dr. Watson kommer ind 
oplyste stue 
udbryder ”Nu er 
ud her på
om siger Holmes: ”Min k
gadesnavs helt op til kraven
Watson siger: ”Ja, jeg faldt over kantstenen, 
så lang jeg var. Men hvordan kunne De dog 
vide det?” 
Svar senest 
Der er kun enlige gæster

egen dør? 

På	 billederne	 ovenfor	 underviser	 Lars	 9.	 klasse	 i	
litteratur.	 Emnet	 er	 ”fra oplysningstiden	 til	
naturalismen”	 og	 eleverne	 stilles	 opgaven	 at	
genkende	stiltræk	fra	forskellige	perioder

Parzival hedder	 den	 ensomme,	 unge	 mand.	
Hans	 eneste	 hjælp	 er	 tiden,	 den	 personlige	
modning	og	kærligheden.	Hans	modstykke	er	
Gawan.	Han	 tvivler	 ikke,	 han	er	målrette	og	
han	 er	modig.	 Sat	 over	 for	 hinanden	 ved	 vi	
allerede	nu,	hvem	det	kommer	til	at	gå	bedst	
og	 hvem der	 vil	 nå	 sine	 mål.	 Problemet	 er	
blot,	 at	 samtidig	 med	 at	 Parzival	
gennemlever	 sin	 modning	 og	 udvikler	 sin	
dømmekraft,	så	vil	han	ødelægge	ubegribelig	
meget	for	sig	selv	og	for	andre.	Noget	vi	alle	
gerne	vil	undgå.	

For	 Gawan	 er	 det	 anderledes.	 Han	 gør	 det	
han	er	oplært	til,	det	der	forventes	af	ham,	og	
det	opdager	han,	er	det	forkerte.	

Hvad	skal	man	da	tro	på?

Man	 kunne	 tænke	 sig	 at	 eleverne	 hurtigt	
regne	 den	 ud.	 At	 de	 kedede	 sig	 eller	 at	 de	
ikke	 engagerede	 sig	 i	 ”sådan	 noget	
oldgammelt	 litteratur”.	 Men så	 tager	 man	
fejl.	

Eleverne	 engagerede	 sig	 i	 de	 helt	
grundlæggende	 problematikker,	 som	 de	
faktisk	også	selv	står	midt	i.	

Hvilken	vej	skal	mit	 liv	 tage?	Hvilket	mål	vil	
jeg	stille	mig	eller	hvilket	skal	andre	stille	for	
mig?	 Er	 der	 en	 konsekvens	 af	 alle	 mine	
handlinger?	 Skal	 jeg	 virkelig	 påtage	 mig	
konsekvensen	af	mine	 forældres	opdragelse	
af	mig?	Hvad	er	vigtigt	i	livet?	

At	Parzival	blev	gralskonge	og	at	ridderne	af	
det	 runde	 bord	 siden	 er	 forsvundet	 for	
mennesket,	 er	 en	 helt	 anden	 historie.	 Den	
vigtigste	 historie	 som	 vi	 læste	 og	
gennemlevede	 i	 klassen,	 var	 den	
dannelsesfortælling,	 som	 hver	 elev	 selv	 var	
en	 del	 af	 og	de	 spørgsmål	 og	 samtaler,	 som	
klasselokalet	dagligt	var	fyldt	af.
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Syvårs-perioder
Rudolf Steiner forløber barnets udvikling

i perioder af syv år – hører man ofte. Det lyder 
lidt firkantet, og lidt af talmystik! Hvordan ser

det enkelte barn? Men nu er det heller 
sakt det, Steiner siger. Han deler barnets 

udvikling op i tre faser af cirka (”etwa”) 7 år, 
hvor forskellige dele af bevidstheden ”vågner”. 
Den første forløber indtil tandskiftet indtræder, 
den næste indtil puberteten begynder, og den 
tredje herefter. I de tre faser sker der en 
modning af først viljen, dernæst følelsen og til 
sidst tænkningen. Og det er blandt andet ud fra 
denne indsigt, at opdragelse og undervisning 
bør lægges tilrette, ifølge Steiner. Tandskiftet 
begynder dog i dag gennemsnitligt ved de 6, og 
puberteten ved de 12, så måske er det snarere  

perioder?  I hvert fald følger de barnets 
udvikling, ikke eksakt alder. Steiner ville ikke 

børn i kasser!

Faseopdeling af barnets udvikling kender man 
også fra udviklingspsykologien. Mest kendt er 
måske den svejtsiske psykolog Jean Piagets 
model, der ligner Steiners meget. Men er der 
fra andre sider holdepunkter for opdelingen? 

Nyere hjerneforskning viser, at hjernen godt 
nok udvikles meget hurtigt i barnets første år. 
Men evnen til at bruge de forskellige dele af 
hjernen modnes derimod gradvist, efterhånden 
som stoffet myelin tilføres. Myelin er populært 

, der ”isolerer ledningerne” i hjernen, 
og gør det muligt at sende strøm igennem! De 
områder, hvor bla. hukommelsen sidder, er klar
til brug efter 6-7 år. Frontallappen, der er den 
logisk tænkende og styrende del, myeliniseres 

st, og den endelige ”klargøring” sker fra 
puberteten indtil 20 år. I puberteten sker også 
en ”udtynding” af overskydende hjerneceller, 
der gør de resterende mere effektive! Nogle
forskere antager, at dette forløb giver børn 
mulighed for at tage viden og evner ind på en 
fordomsfri måde, før de begynder at danne en 

mening om tingene. Og dette harmonerer 
faktisk rigtig godt med den steinerske tilgang. 

R. Steiner: ”Die Erziehung des Kindes”, L. Berk: 
”Child development”, A. Knudsen & K. Hyldig: ”Hallo, 
er der hul igennem?“, Proceedings of the National

of Science 109/41, m.fl. Tak til Ralph+N-H

24  10. juni 2015

Gåden: sherlock holmes
London, 1889, en sen eftermiddag i januar: 
Sherlock Holmes sidder i sin lænestol og 

er mod vinduet, fordybet i et problem. 
bofælle Dr. Watson kommer ind i den 

oplyste stue ad døren bagved Holmes og 
udbryder ”Nu er alle gaslygterne igen gået 
ud her på Baker Street”. Uden at vende sig 
om siger Holmes: ”Min kære ven, De har 
gadesnavs helt op til kraven. Er De faldet?”
Watson siger: ”Ja, jeg faldt over kantstenen, 
så lang jeg var. Men hvordan kunne De dog 
vide det?” Ja, hvordan, min kære Watson?

senest mandag 8:05. Sidste uges løsning: 
r er kun enlige gæster. Hvorfor så banke på sin 

egen dør? Vindere:  Solvej + Amalie, 3kl.
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Vikingerne fortæller
4.kl	har	været	i	Bork	på	vikingetur.	I	4.kl.	har	vi	
også	 haft	 geografi	 og	 på	 vej	 i	 toget	 til	 Skjern	
oplevede	 vi	 Søhøjlandets	 forvandling	 til	 det	
flade	 landskab	 ved	 Ringkøbing	 Fjord.	 Vi	 var	
vikinger	med	tøj,	i	røg	og	sod	og	masser	af	
vind.	 Vinden	 kom	 susende	 både	 dag	 og	 nat.
/Karin

Vi	skød	med	pil	og	bud,	vi	lavede	suppe	på	bålet,	
det	 tog	 lang	 tid	 at	 lave	 smør.
Malthe)

Vi	hyggede	os	og	legede	og	der	kom	turister,	det	
var	meget	sjovt	og	det	tog	4	timer	at	lave	mad.
Nogle	 af	 os	 sov	 forfærdeligt	 og	 der	 var	 nogen	
som	snakkede	i	søvne.

Det	var	sjovt	at	køre	med	tog	og	bus.	Om	natten	
fik	jeg	en	fod	i	hovedet,	det	var	træls.
og	Mads)

Vi	var	med	toget	fra	Skanderborg	til	Skjern,	der	
var	en	god	
Da	vi	kom	frem	legede	vi	en	sjov	leg	med	trælle	
og	konger.

Vi	 har	 været	 i	 Bork,	 det	 var	 vildt	 sjovt	 og	 vi	
legede	 vikinger	 og	 vi	 havde	 nogle	 trælle.	 Vi	
arbejdede	også.	Der	var	en	mand	der	kaldte	sig	
Rune,	 men	 i	 virkeligheden	 hed	 han	 Rene,	 han	
var	 kedelig.	 Det	 var	 sjovt	 at	 skyde	med	 bue	 og	
pil,	virkelig	sejt.

Der	 var	mørkt	 i	 huset,	 det	 var	 sjovt	 at	 lege	 på	
marken.	Vi	sov	på	lammeskind.

Vi	 spiste	 med	 en	 forfærdelig	 ske	 og	
ingen	 knive	 og	 gafler.	 Vi	 sov	 på	 lammeskind,	
bagpå	 stod	 de
Venlig	 hash	 eller	 Bork	 Vikinge
Emil)

Vi	tog	tog
Ellen)

Morgenmaden	var	meget	det	samme	som	vi	får	i	
dag.	 Den	 bestod	 af	 ymer,	 havregryn,	 müsli,	
honning,	 mælk	 og	 havregrød.	 Man	 sov	 på	
lammeskind	 med	 uldtæpper	 under.	 Der	 var	 en	
mand	der	hed	Rune/Rene	som	snakkede	meget,	
det	var	kedeligt

Herover:
lov at prøve, hvordan en viking skal begraves..

Ugens flyverprofil
Ved Duncan	Lithgow

Navn:	Kristen	Hofgaard	Warming

Hvad	laver	du	på	skolen/Audonicon?	Jeg 
er en gammel elev

1
, gik ud i 2000. Arbejder 

Lars Thetmark her stadigvæg?

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Jeg	blev	født	i	
Århus	den	5.	januar	1982,	lidt	over	kl.	2.

Hvor bor	du	nu?	I	Århus.

Hvad	er	din	livret?	Stærk	krydret	mad	fra	
de	varme	lande!

Din		Yndlingsmusik?	Akustisk	musik	fra	
70’erne,	samt	country.

Yndlingsbog: ”Lægen	fra	Zaragoza”

Yndlingsfilm:	Spillefilmen,	og	ikke	
animationsfilmen, "Otte	er	et	næsehorn".

Hvad	er	der	ikke	mange, der	véd om	dig?	
At	jeg	lever	af	at	klatre	i	træer.2

Har	du	en	hobby eller	sport? Badminton,	
men	jeg	mangler	en	at	spille	med.

Yndlingsleg	/-spil? Volleyball	og	rundbold

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?          
Det	kreativ	fokus.

Og	det	værste?	Tyskundervisning	dengang.	
Det	er	sikkert	meget	bedre	nu!

Hvis	du	måtte	få	en	rejse,	hvor	skulle	den	
så	gå	hen?	Til	Tanzania	for	at	gense	venner.

Har	du	et yndlingssted?	Bygningen her	er	
så	flot!	Under	musikundervisning, når	jeg	
ikke	skulle	spille	med,	gemte jeg	mig	lidt	
bag	tæppet	bag	scenen	og	nød	musikken!

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	
dele	med	flyverens	læsere? Jeg	kunne	godt	
unde	andre	at	blaffe	og	arbejde på	
økologisk	gårde	i	Japan.

Note 1) Kristen var med til skolens majfest i år.    

Note 2) Kristen er selvstændig tømrer , men har 
desuden videreuddannet sig inden for træklatring 
og tilbyder bla. topbeskæring af træer. Du kan læse 
mere om ham på hans hjemmeside byggefryd.dk.
Noter: v/red.

Husk,	at		i	år holder	skolen			
sommerkoncert den 19.	juni

    

Morgensang	næste	uge:

” Der	er	så	travlt	i	skoven”														

    

AUDONICON:

Find dine passioner
28/6 kl. 9.30
Tilmelding 
25776774. 

Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. Muli
køb af frokost (80 kr

, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug post-

ANSVARSHAVENDE Redaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Vikingerne fortæller
4.kl	har	været	i	Bork	på	vikingetur.	I	4.kl.	har	vi	
også	 haft	 geografi	 og	 på	 vej	 i	 toget	 til	 Skjern	
oplevede	 vi	 Søhøjlandets	 forvandling	 til	 det	
flade	 landskab	 ved	 Ringkøbing	 Fjord.	 Vi	 var	
vikinger	med	tøj,	i	røg	og	sod	og	masser	af	kold	
vind.	 Vinden	 kom	 susende	 både	 dag	 og	 nat.		
/Karin

Vi	skød	med	pil	og	bud,	vi	lavede	suppe	på	bålet,	
det	 tog	 lang	 tid	 at	 lave	 smør. (	 Thit-Marie	 og	
Malthe)

Vi	hyggede	os	og	legede	og	der	kom	turister,	det	
var	meget	sjovt	og	det	tog	4	timer	at	lave	mad.
Nogle	 af	 os	 sov	 forfærdeligt	 og	 der	 var	 nogen	
som	snakkede	i	søvne.		(Jonas	og	Eliza)

Det	var	sjovt	at	køre	med	tog	og	bus.	Om	natten	
fik	jeg	en	fod	i	hovedet,	det	var	træls.(	Ane-Sofie	
og	Mads)

Vi	var	med	toget	fra	Skanderborg	til	Skjern,	der	
var	en	god	udsigt	og	vi	kunne	se	Himmelbjerget.	
Da	vi	kom	frem	legede	vi	en	sjov	leg	med	trælle	
og	konger.		(Albert	og	Jacob)

Vi	 har	 været	 i	 Bork,	 det	 var	 vildt	 sjovt	 og	 vi	
legede	 vikinger	 og	 vi	 havde	 nogle	 trælle.	 Vi	
arbejdede	også.	Der	var	en	mand	der	kaldte	sig	
Rune,	 men	 i	 virkeligheden	 hed	 han	 Rene,	 han	
var	 kedelig.	 Det	 var	 sjovt	 at	 skyde	med	 bue	 og	
pil,	virkelig	sejt. (	Harley	og	Frode	)

Der	 var	mørkt	 i	 huset,	 det	 var	 sjovt	 at	 lege	 på	
marken.	Vi	sov	på	lammeskind. (Valdemar)

Vi	 spiste	 med	 en	 forfærdelig	 ske	 og	 vi	 havde	
ingen	 knive	 og	 gafler.	 Vi	 sov	 på	 lammeskind,	
bagpå	 stod	 der	 B.V.H	 hvilket	 står	 for	 	 Børne-
enlig	 hash	 eller	 Bork	 VikingeHavn. (Clara	 og	

Emil)

Vi	tog	tog til	Bork	og	vi	sov	i	langhus. (	Gorm	og	
Ellen)

Morgenmaden	var	meget	det	samme	som	vi	får	i	
dag.	 Den	 bestod	 af	 ymer,	 havregryn,	 müsli,	
honning,	 mælk	 og	 havregrød.	 Man	 sov	 på	
lammeskind	 med	 uldtæpper	 under.	 Der	 var	 en	
mand	der	hed	Rune/Rene	som	snakkede	meget,	
det	var	kedeligt		(Anna	og	Liam)

Herover: Vikinger i køkkenet. Nedenfor: Emil får   
lov at prøve, hvordan en viking skal begraves..

Ugens	Citat:

”Tomorrow's	illiterate	will	not	be	the	
man	who	can't	read;	he	will	be	the	man	
who has	not	learned	how	to	learn”	
Alvin	Toffler

demokratiske vikinger?
På	 Island	 er	 de	meget	 stolte	 af	 deres	A
(fra	år	930)
parlament
I	 vikingetiden	mødtes	man	en	gang	om	året	
på	tinget	for	at	drøfte	fælles	an
at	 fastlægge	 love
over	dem,	der	havde	overtrådt	lovene.
var	 altså	
mødested,	og	der	foregik	
Men	 tinget	 var	 ikke
forstand.	 For	 det	 første	 var	 det	 kun
ejerne og	 stormændene,	 der	 var	 med	 til	 at	
bestemme.	Ikke	kvinder,	trælle	og	folkehold.	
For	 det	 andet	 var	 styrkeforhold	 og	 våben
magt,	 slægtsforbindelser	 og	 lignende	 ikke	
uvæsentligt

På	tinget	var	de
var	at	huske	
skrevet	ned	dengang.	Hvis	der	var	en	konge	i	
landet,	 som	 for	 eksempel	 i	 Danmark,	 skulle	
han	 (form
hans	 far	 havde	 været	 konge.	 Også	 kongen	
skulle	 rette	 sig	 efter	 lovene,	 og	 kunn
indklages	for	tinget.	Det	var	ikke
at	 møde	 på	 tinge
blevet	 dræbt	 på	 tingpladsen,	 selvom	 der	
formelt	herskede	tingfred	
at	 bruge	 vold	
tingstedet.	 I	 løbet	 af	
kongen	 og	 hans	 embedsmænd
af	 tingets	 beføjel
med	 at	 eksistere.	 I	 Danmark	 indtil	 ca	 år	
1800.	 Og	 da	 de	 nye,	 demokratiske	
forsamlinger	 kom	 til,	 overtog	 man	 navnet	
ting	 – som	 i	 	 folke
Ravnkel	 Frøjsgo
encyclopædi

Hørningplanken herover er et af de få bevar
ede levn af vikingernes byggeskik i Danmark, 
med den
kendes fra det norske Osebergskib. Planken 
blev fundet under 
Hørning ved Randers
en trækirke. Planken 
tilfælde, da den var på vej
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Tomorrow's	illiterate	will	not	be	the	
man	who	can't	read;	he	will	be	the	man	

has	not	learned	how	to	learn”	
Toffler		(tak	til Duncan)																																																									

demokratiske vikinger?
nd	 er	 de	meget	 stolte	 af	 deres	Alting

(fra	år	930),	 som	de	kalder	”verdens	ældste	
parlament”.	Men	var	vikingerne demokrater?	
I	 vikingetiden	mødtes	man	en	gang	om	året	
på	tinget	for	at	drøfte	fælles	anliggender,	for	
at	 fastlægge	 love og	 for	 at	 behandle	 klager	
over	dem,	der	havde	overtrådt	lovene. Tinget	
var	 altså	 både	 parlament	 og	 domstol	 og
mødested,	og	der	foregik	handel	og	ofringer.	
Men	 tinget	 var	 ikke demokratisk	 i	 vor	 tids

d.	 For	 det	 første	 var	 det	 kun gård-
og	 stormændene,	 der	 var	 med	 til	 at	

bestemme.	Ikke	kvinder,	trælle	og	folkehold.	
For	 det	 andet	 var	 styrkeforhold	 og	 våben-
magt,	 slægtsforbindelser	 og	 lignende	 ikke	
væsentligt,	når	der	skulle	træffes	afgørelser.

På	tinget	var	der	en	”lovmand”1,	hvis	opgave
var	at	huske	og	fortolke	lovene	– de	var	ikke	
skrevet	ned	dengang.	Hvis	der	var	en	konge	i	
landet,	 som	 for	 eksempel	 i	 Danmark,	 skulle	
han	 (formelt)	 vælges	 på	 tinge,	 også	 selvom	
hans	 far	 havde	 været	 konge.	 Også	 kongen	
skulle	 rette	 sig	 efter	 lovene,	 og	 kunne	
indklages	for	tinget.	Det	var	ikke helt	ufarligt	
at	 møde	 på	 tinge – flere	 danske	 konger	 er	
blevet	 dræbt	 på	 tingpladsen,	 selvom	 der	
formelt	herskede	tingfred	– dvs.	forbud	mod	
at	 bruge	 vold	 – inden	 for	 synsvidde	 af	

gstedet.	 I	 løbet	 af	middelalderen	 overtog	
kongen	 og	 hans	 embedsmænd flere	 og	 flere	
af	 tingets	 beføjelser,	 men	 tingene	 vedblev	
med	 at	 eksistere.	 I	 Danmark	 indtil	 ca	 år	
1800.	 Og	 da	 de	 nye,	 demokratiske	
forsamlinger	 kom	 til,	 overtog	 man	 navnet	

som	 i	 	 folketinget. Kilder:	 Føroya	 søga,	
Frøjsgodes	 saga,	 Saxo,	 Den	 store danske

encyclopædi.		Note	1:	Jf.	færøsk	”løgmađur”,lagmand

Hørningplanken herover er et af de få bevar-
levn af vikingernes byggeskik i Danmark, 

n fine slangeornamentik, som også 
kendes fra det norske Osebergskib. Planken 
blev fundet under en reparation af kirken i 
Hørning ved Randers i 1887 og stammer fra 
en trækirke. Planken blev opdaget ved et 

ælde, da den var på vej i kakkelovnen!


