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Håvamål er en samling gamle ordtak tillagt Odin ? Den høye ? og er et av de viktigste dokumentene fra
vikingtiden. Dypt forankret i Håvamål ligger Odins kjærlighet til livet og naturen, med leveregler bygget på
etikk og moral. For skandinavisk kultur betyr Håvamål det samme som Tao for Kina, Vedaene fra India og
Iliaden fra Hellas.
Visdommen fra nord blir stadig mer populær rundt om i verden og blir tatt like seriøst som Østens filosofier.
Formålet med denne boken er å gjøre vikingenes visdom tilgjengelig for det moderne mennesket og i en
forståelig, poetisk språkdrakt. Her er det mye klokskap og inspirasjon å hente, nedarvet fra våre mektige
forfedre..
Hvilke ordtak har vi egentlig i Norge og hva betyr de? Her er en oversikt. Ordtak er korte, velformulerte og
poengterende setninger som utrykker en moral eller en visdom. Informativ tekst om norrøn litteratur. Karakter:
5/6 (3. klasse, videregående) Odin. Odin, den øverste gud, har foruten Allfader mange andre navn. Arnhovde,
Atrid, Audun, Bileyg (Biløyd), Bivlinde, Båleyg (Båløyd), Bolverk, Brun/Brune. Trenger du et godt sitat? På
Siterte sitater finner du sitater og ordtak om venn og mer enn 1150 andre emner. Trenger du et godt sitat? På
Siterte sitater finner du sitater og ordtak om ros og mer enn 1150 andre emner. Finn kjente sitater og ordtak
som har temaet Klær Gjerderett og gjerdeplikt er temaer som vekker debatt. Hvorfor har jeg gjerdeplikt når jeg
har sluttet med husdyr? Hvorfor kan jeg ikke sette opp gjerde rundt hytta mi? Peis Vedovner peisforum.no.
Dovre 40 CB er en elegant og rentbrennende vedovn hvor motivet er hentet fra eventyret De tre Bukkene
Bruse. Finn kjente sitater og ordtak som har temaet Hjem Dovre 100 CB er den minste av Dovres vedovner.

En liten rentbrennende og koselig vedovn for 30 cm ved. Passer perfekt til små rom, og egner seg ypperlig
som.

