
TORSDASKERNE 

 

 

Formandens beretning 2019 

 

7 tallet. 

 

Nu er sommeren definitivt slut, Vi er kommet godt ind i efteråret. 

 

Jeg er desværre ikke i stand til at komme med en formandsberetning som en sådan bør se ud, 

 

Men  

 

Jeg har derimod fundet noget frem af gemmerne som også relaterer sig til Torsdaskerne som en golfklub i 

klubben. 

Jeg har ikke deltaget ret meget i Golfspillet, men det har nu haft forskellige årsager, så du Aksel Schou skal 

ikke påtage dig hele ansvaret. 

Hvilket jeg i øvrigt også godt ved at du ikke gør 

Man kunne også sige at regnen har påvirket mit valg, det er dog heller ikke tilfældet. Selv om der ikke er 

faldet så megen regn i de sidste måneder at man tror det er løwn 

 

Derfor vil dette indlæg komme til at handle om noget helt andet 

 

Nemlig magien ved tallet 7 

Som tidligere sagt betyder tallet7 også noget i denne sammenhæng 

Men det vil jeg komme tilbage til senere. 

 

Jeg har deltaget i en foredragsrække om Verdens 7 vidundere-------jeg----- syntes at det var spændende-----

Men hvorfor er netop tallet 7 så spændende og gennemgående. 

Jeg håber at jeg ved dette indlæg kan vise at tallet syv er spændende. 

Jeg har i hvert tilfælde samlet mange syv taller. 

 

Antallet af vidundere har efter sen antikken------otte------seksten og endog 30 vidundere. 

I løbet af renæssancen gik man dog atter tilbage til de 7 som vi kender i dag. 

 

Vi bruger tit og ofte udtrykket om verdens ottende vidunder 

Men kender vi de syv rigtige 

 

Er der nogen her der gør det ? 

Ellers vil i nu få tilført lidt kultur 

 

Babylons hængende haver 

Kheops Pyramiden i Giza 

Pharaos i Alexandria 

Kolossen på Rhodos (15%) 

Mausoleet i Hallikanassos 

Artemis templet i Ephesos 

Zeusstatuen i Olympia 

 

Hvad er der med tallet 7 som gør at det blev det tilbagevendende omdrejningspunkt. 

 

Svaret skal ikke overraskende findes i den antikke verden 

Da ideen om en liste blev undfanget og virkeliggjort i hellenistisk tid var tallet 7 allerede underfuldt 
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Hos den græske filosof og matematiker Pythagoras opstod der blandt hans følgere tanken om at universet er 

struktureret efter talforhold. 

 

Aristoteles beskriver at Pythagoras sidestillede  

KAIROS-----dette kan oversættes til ”det rette tidspunkt” - Med tallet syv 

 

Pythagoras mente, at alle menneskelig og andre forhold--------var styret af en enslydende rytme med 

intervallet syv. 

 

Dette gælder alt fra menneskets udvikling til solens kredsløb 

F.eks. får børn tænder i syv måneders alderen. 

Puberteten indtræffer ved det 14 år 

Jeg selv er ofte gået fra et par 4 hul med 7 slag på scorekortet 

 

Selv om de færreste i dag tror at vort liv helt er inddelt i syv intervaller som Pythagoras foreslog, 

så har de fleste dog hørt om syvårskrisen i et ægteskab  

I videnskaben taler man om at menneskekroppens celler er fornyet efter 7 år 

 

Fra den kosmiske verden var man I antikken bekendt med syv planeter:  

Månen---solen---Merkur----Mars----Venus----Jupiter og Saturn 

Kender i dem---------Nå ikke 

 

Men så får i lidt mere faktaoplysning 

 

Man havde også observeret, at månen havde fire faser-----på hver syv dage. 

 

Tallet syv blev også kaldet jomfru tallet----forbundet med den jomfruelige og moderløse gudinde Athena. 

 

Forklaringen er tallets natur-------Syv er et primtal-----tallet står alene-----det er ikke deleligt med andre 

positive og hele tal. 

Heraf forbindelsen til det jomfruelige og moderløse 

 

Ud over listen med de syv vidundere forekommer det også i andre sammenhænge i antikken 

 

Der fandtes i antikken f.eks. En liste over syv vise mænd----det var mænd der levede i det syvende 

århundrede. 

 

Ligesom med listen over De Syv Vidundere-------så er der igennem antikken blevet ændret lidt på antal og 

indhold 

I dag klarer vi os med bare tre vise mænd 

 

Man var i antikken bekendt med myten om plejaderne. 

Titanen Atlas havde syv himmelske døtre-------der indgik i et stjernebillede-----beskrevet allerede af Homer--

---og i det 3. århundrede blev det lærebogsmateriale om stjernehimmelen. 

 

I græsk mytologi findes myten om de syv mod Theben som omhandler begivenhederne efter kong Ødipus 

død-------hvor hans to sønner stredes om kongemagten i Theben 

Da sønnen Polyneikes tabte-----samlede han seks allierede om sig 

Sammen angreb disse syv helte så Thebens syv porte. 

 

Ser vi mod den romerske verden------så blev Rom anlagt på syv høje 

Og var i de tidligste tider regeret af syv konger. 
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Tallet 7 er helligt inden for de tre store monoteistiske religioner, bl.a. fordi Gud skabte verden på syv dage.  

 

Patriarken Jakob måtte arbejde i syv år----for at kunne gifte sig med Rakel 

 

Faraos drøm varslede om syv fede------og syv magre år 

 

Indholdet af ”Fadervor” indeholder syv bønner   

Det kan i så selv kontrollere eller tælle med når i kommer i kirken på søndag. 

 

Den katolske kirke har syv sakramenter   (igen) 

 

Ifølge koranen skabte Gud syv himle og jorden i lige så stort antal, hvilket nogle muslimer i dag tolker som 

syv atmosfærer og syv lag af jord.  

 

Muslimske pilgrimme går syv gange rundt om templet i Mekka 

 

Fra det jødiske tempel i Jerusalem har vi den syvarmede lysestage 

Syvarmede lysestage og de syv dage som man traditionelt sørger sammen efter en begravelse. 

 

Vi har de syv ærkeengle 

 

 For kristne og jøder er den syvende dag helligdagen, den dag Gud hvilede sig efter at have skabt verden,  

 

Tallet 7 går igen mange steder i mange religioner.  

 

Inden for kristendommen kan man finde de 7 dødssynder og de syv kardinaldyder 

 

Kender i så dem 

Nå heller ikke 

Men så kommer der her lidt flere faktaoplysningerr 

 

Dødssynder Kardinaldyder 

Hovmod,  

 

Visdom  

Griskhed,  

 

Retfærdighed 

Utugt,  

 

Mod 

Misundelse,  

 

Selvbeherskelse 

Fråseri,  

 

Tro 

Vrede  

 

Håb 

Dovenskab Kærlighed 

 

 

Ved kardildyderne erTro, håb og kærlighed, som er blevet føjet til for at matche de syv dødssynder). 
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I den katolske kirke har man jo de syv sakramenter  

 

Nå heller ikke 

Men vi skal nok finde et eller andet 

 

Dåb,  

Firmelse,  

Kommunion,  

Skriftemål,  

De syges salvelse------------Den sidste olie,  

Ægteskab og Præstevielse. 

 

Syvtallets magi rækker langt tilbage. Den tidligst kendte kultur, som i særlig grad ophøjede syvtallet, var den 

sumerisk-babylonske (cirka 3000-1500 f.Kr.) i det nuværende Irak. I sumerernes mytologi gik tallet igen 

flere gange, og især var mange af guderne grupperet i syvmandsgrupper. Det var også den sumerisk-

babylonske kultur, som designede den syv dages uge, vi kender i dag. Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor 

netop syvtallet havde den magiske værdi for sumererne og babylonierne. Men det mest sandsynlige er, at 

sumererne fra gammel tid har baseret deres viden og brug af syvtallet på forskellige naturfænomener. Det 

kunne være regnbuens syv farver eller de syv “planeter”, som astronomerne kendte dengang, nemlig Solen, 

Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Siden har andre kulturer og religioner overtaget det magiske 

syvtal. Eksempelvis blev grundlaget for Roms storhed ifølge mytologien lagt af byens syv første konger, 

mens Allah i henhold til islam skabte syv himle oven på hinanden. 

 

Britisk undersøgelse viser, at mennesker har forbløffende mange følelser for bestemte tal. Især det magiske 

syvtal, som vinder foran det lige så magiske tretal. Snehvide blev gode venner med ikke seks og ikke otte, 

men lige akkurat syv dværge i brødrene Grimms og Walt Disneys legendariske eventyr. 

 

Astronomi og matematik 

At månens faser tilsammen varer 28 dage, er en astronomisk kendsgerning, som sumererne, der boede i 

Mesopotamien (det nuværende Irak), allerede for 6.000 år siden beregnede sig frem til. Og astronomien har 

givet vis en betydning for, hvilke tal, der gennem tiden er opfattet som særlige. 

 

Det har matematikken også. Med 7-tallet er det fx sådan, at hvis man lægger alle tal fra 1 til 7 sammen, så får 

man 28, som svarer til månens rytme. Den slags matematiske spidsfindigheder har været med til at bestyrke 

folks tro på, at nogle tal har en særlig symbolik i sig. 

 

Tænker man imidlertid nærmere over det-------så er der syv her og der og allevegne 

Vi har syv ugedage 

Der er syv kontinenter 

Der er syv verdenshave 

 

7-tallet kendes fra sprogets mange talemåder,  

Man siger til syvende og sidst,  

Være i syv sind,  

Som syv Satan,  

At lade fem og syv være lige. 

At være i den syvende himmel 

Ikke syv vilde heste 

Man siger 7 – 9- 13 for at afværge ondt 

Slår man et spejl i stykker venter syv års ulykke 

Nr 7 bliver ofte valgt i lotterier 
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Par nr syv.  

Gunnar Nu Hansen og seksdagesløbet i Forum / Palle Lykke og Kaj Werner 

Det er gået videre til i dag hvor vi meget ofte har et dansk par som nummer 7 

Fra Karen Blixen kender vi Syv fantastiske fortællinger 

 

Syv mænd red ud----film af Henry Ford 

Syv sure mænd------dansk TV dokumentar drama 

 

 

Ifølge Dansk Tipstjeneste er tallet 13 det næstmest udtrukne Lotto-vindertal – kun overgået af 15. Ikke desto 

mindre har tallet 13 ikke et godt rygte. Langt de fleste forbinder det med noget uheldsvangert. 

 

Er man rigtig heldig, så kan man få syv rigtige i Lotto 

 

Til syvende og sidst - vil jeg bare nævne, at det at blive nummer 7 i spil her i denne klub, automatisk 

udløser den store ære at blive formand for jer. 

Jeg har virkeligt nydt at være medlem af denne klub og ønsker alt godt for de nuværende spillere og 

tænker med pæne tanker tilbage på alle dem der har været med. 

 

 

Men nu har dette varet syv lange og syv brede. Så derfor er det måske godt at stoppe her 

 

Tak for ordet og fordi i var stille det er jo ikke mange forundt at opleve det 

 

Jeg vil gerne takke jer alle for mange dejlige runder på banen, jeg vil savne jer alle. Og hvem ved måske kan 

jeg en dag forsøge at komme på ventelisten igen. 

Jeg vil dog bevare kortet fra Dansk Golfunion, så måske kan jeg endog få lov til at spille med som en ven? 

Selvom ”Halberg” mener at jeg nok vil få svært at finde sådan en. 

 

Jeg har haft mange mange gode samtaler på runderne, måske især med Karlo. ”Kære Karlo du vil være i 

mine tanke mange år fremover, for i disse samtaler har Karlo givet mig utroligt meget materiale med givet 

mig rigeligt at reflektere over”  

 

Jeg ønsker jer alle masser af solskin og gode runder 

 


