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Parkour – en livsstil 
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Forord

Parkour giver mig en frihed i min besættelse af at løsrive mig fra alle forhindringer, begrænsninger 
og frygt samt en følelse af mental og fysisk overlegenhed. Jeg kan bevæge mig frit, hvor end jeg 
ønsker at begive mig hen både fysisk, motorisk og mentalt.

Bevægelsesarten parkour har, siden jeg startede som udøver i 2009, givet mig spændende og ud-
fordrende oplevelser. Det har været en interessant proces, hvor jeg har mødt mange forskellige 
mennesker. Jeg har gennemgået en mental udvikling, som har ført mig til, hvor jeg er i dag.

Det er min mission at nå ud til så mange børn, unge og voksne som muligt og introducere parkour 
og filosofien bag – og ikke mindst inspirere og give muligheden for at udføre bevægelseskunsten 
i praksis.
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Introduktion

Lee Jun-Fan (Bruce Lee) har engang sagt: ”There are no limits. There are plateaus, but you must not 

stay there, you must go beyond them. A man must constantly exceed his level. If you’re not better than 

you were the day before, then what are you doing – what’s the point?”

Det er også mit motto, når jeg underviser i parkour rundt omkring i verden, at der ikke er nogen 
grænser, men udfordringer, som skal overvindes. Du skal hele tiden forsøge at blive bedre. Hvis 
du ikke stræber mod at blive bedre både til parkour og i det hele taget som menneske, hvad er så 
pointen?
 
Jeg ser både i min undervisning og i mit arbejde i socialt belastede boligområder, hvordan park-
our er med til at give børnene og de unge selvtillid, selvværd styrke, glæde og et unikt fællesskab 
– uanset om jeg introducerer parkour for børn og unge på Sri Lanka, eller jeg underviser en flok 
unge i Herning, så er oplevelsen den samme.

Jeg lægger meget vægt på disciplin, socialt ansvar, arbejde med egen psyke, og jeg vil derfor gerne 
introducere parkour til folkeskoler, efterskoler, højskoler, foreninger og klubber. Generelt alle de 
steder det er muligt. Det er et kulturelt fænomen, som er kommet for at blive.

I mit arbejde i socialt belastede områder oplever jeg også, hvordan parkour er med til at fremme 
integrationen. 

Folk med en anden etnisk baggrund end dansk er blevet en del af den danske samfund – det er 
vigtigt, at de deltager i samfundet og i de aktiviteter, som tilbydes, for at de kan få nemmere ved at 
blive integreret. Der findes mange danske og nydanske familier i Danmark med en lav indkomst, 
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og derfor har de ikke råd til at sende deres børn til fritidsaktiviteter, fordi foreningslivet i Danmark 
koster penge. Parkour kræver ikke så mange midler, og børnene får både en oplevelse af at være en 
del af et unikt fællesskab og lærer at udøve en anderledes og kreativ bevægelsesfrihed med æste-
tiske bevægelser. Den, der træner sindet, kroppen og spiritualiteten, kan nå længere end de andre.

Jeg vil på baggrund af min egen erfaring understrege vigtigheden af, at du som parkour-udøver 
har både krop, sind og spiritualitet med i din træning. Når du vedligeholder din krop med park-
our-træning, kan du overgå alt – selv modgang kan du vende ved at træne. Parkour har hjulpet 
mig både i medgang og modgang, og jeg har anvendt livsstilen til at se verden på en ny måde – den 
erfaring vil jeg gerne give videre. 

I denne bog introducerer jeg forskellige sværhedsgrader af teknikker. Det betyder, at du som ud-
øver bør være opmærksom på, om du besidder den styrke og bevægelighed, der kræves, inden du 
kaster dig ud i en teknik. Det er derfor vigtigt, at du træner dig op til at kunne udøve de forskellige 
teknikker. Det kan du gøre i en parkour-enhed, eller du kan træne sammen med en instruktør, som 
kan guide dig i at udføre parkour-teknikken korrekt. 

Jeg gør opmærksom på, at oplysningerne fra denne bog er åbne for fortolkning. Udtalelser om de 
tekniske vanskeligheder, krav og sikkerhed er subjektive og kan afvige fra din eller andres mening. 
Du skal derfor tage vare på din egen sikkerhed og påtage dig et personligt ansvar for dine hand-
linger, når du udfører teknikkerne. Bogens forfatter, forlaget samt andre bidragydere til udgivel-
sen kan ikke stilles til ansvar for tab eller skade ved brug eller misbrug af denne bogs indhold og 
instruktioner. 
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Parkours oprindelse

Parkour bliver beskrevet som en livsstil, en kunstform, en passion og rettigheden til at bevæge sig 
frit.

Parkour-bevægelserne er inspireret af menneskets bevægelser og total fokus. De oprindelige 
afrikanske stammer anvendte bevægelserne såvel til psykisk og fysisk træning, men det var i 
Frankrig, at bevægelsesarten fik navnet parkour og blev videreudviklet. Parkour-bevægelserne 
kom til Frankrig via den franske søofficer George Hébert (1875-1957), som var gymnastikpæda-
gog og teoretiker. Han tog til Afrika på en mission, hvor han så stammefolk udøve interessante og 
forskelligartede bevægelser. Han blev meget imponeret over det oprindelige afrikanske folks fy-
siske udvikling og færdigheder. De var forenet med naturen, og deres kroppe var fleksible, adræt-
te, udholdende og modstandsdygtige. Derudover hentede han ligeledes inspiration fra sine andre 
rejser rundt i verden. George Hébert udviklede sine teorier på baggrund af troen på adræthed og 
altruisme. Endvidere udviklede han la methode naturelle, som tager udgangspunkt i, at der skal 
gøres en særlig indsats fra barndom til voksenalder for at udvikle menneskets fysiske styrke – 
denne udvikling bør være progressiv og kontinuerlig. Han begyndte at inddrage bevægelserne i 
sine soldaters træningsprogram, hvorefter nogle franske soldater brugte det, de havde lært, under 
Vietnam-krigen, når de trænede flugt og skulle igennem den hårde jungle. 

Parcours du combattant (forhindringskursus) blev en del af uddannelsen for de værnepligtige i 
Frankrig og bestod grundlæggende af militærøvelser, hvor der var en mindre sammenhæng til de 
bevægelser, som kendetegner parkour i dag. 

Den franske soldat Raymond Belle var med under Vietnam-krigen. Efter krigen blev han på grund 
af sine atletiske færdigheder optaget i Paris’ regiment Sapeurs-Pompiers (militært brandvæsen), 
hvor han kom på deres elitehold. Han introducerede senere denne måde at bevæge sig på til sin 
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teenagesøn David Belle, der delte sin nye viden med sine kammerater, en gruppe unge, som blev 
kendt under navnet Yamakasi. De trænede den fysiske og psykiske disciplin, der senere blev til 
parkour, i Lisses, Frankrig, hvor de anvendte teknikkerne til at komme så hurtigt og ubesværet 
gennem miljøet som muligt. David Belle skiftede C i ”parcours” ud med et K, og det blev til ordet 
”parkour”.

Der findes også enkelte dyrarter, som har været med til at inspirere til de grundlæggende park-
our-teknikker. Den første generationen af parkour-udøvere blev blandt andet inspirerede af for-
skellige dokumentarfilm om aber og kattes bevægelsesmønstre. Selvom Raymond Belle, David 
Belle og George Hébert (la methode naturelle) er ophavsmændene bag udviklingen af parkour, 
så har dyrene været kilden til bevægelserne på grund af deres overlevelsesinstinkt, når de enten 
jager for at skaffe føde eller bliver jaget af andre dyr. Aber og katte har udviklet de mest kraftfulde, 
præcise, hurtige og styrede bevægelser med flydende overgange (flow mellem bevægelserne). De 
har kun én tanke, og det er overlevelse og effektiviteten. De har ligeledes gennem leg og træning 
udviklet deres teknik på et meget højt plan. Der er ingen tvivl om, at du som parkour-udøver bør 
studere disse dyr. Du kan ved at iagttage dyrene få inspiration til nye træningsmetoder, teknikker 
og muligvis endda forbedre de teknikker, du allerede er i stand til at udføre. Det er hermed ikke 
sagt, at dyr udøver parkour – det er et koncept, som er udviklet af mennesker – men selve koncep-
tet om den daglige overlevelse og udfordringen kan bidrage til fantastiske træningsmetoder, som 
du kan lære en masse af. 




