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Gundestrup Karret (eller Gundestrup Kedlen) blev fundet 28. maj 1891 under tørvegravning i Rævemosen ved
Gundestrup lidt øst for Års i Himmerland. Det var skilt ad, og billedpladerne lå i den hule bund - den eneste del af
karret, som ikke er dekoreret.
Dets fantastiske virvar af figurer - der er i en blanding af keltisk og thrakisk stil - såvel som det gådefulde i, hvordan
karret er endt i Jylland, har tryllebundet den arkæologiske verden lige siden. Det er ikke så få forskere, historikere,
arkæologer (danske som udenlandske), der har givet deres deres bud på fremstillingstiden og -stedet.
Hvad billedpladerne i sig selv fortæller, har imidlertid hidtil unddraget sig en detaljeret gennemgang - det har været
lige så stor en gåde som de ydre omstændigheder omkring fundet.
Karret er lavet af sølv og har oprindelig haft mange forgyldte detaljer. Det har en diameter på ca. 70 cm og er ca.
40-45 cm højt. Heraf tegner bunden sig for 21 cm, mens sidepladerne alle er ca. 20 cm høje. Hertil kommer en afsluttende rørformet kant øverst, hvoraf der kun er fundet to stykker, hver på længde med en yderplade. Disse yderplader
(7 stk., men nok oprindelig 8) varierer i længde fra 24,5 - 26 cm, mens de fem inderplader er ca. 40-43 cm lange.
Den løse bundplade har været loddet fast i den udekorerede skålformede bund, og alle sidestykkerne var fæstnet til
bunden med små påloddede sølvstykker.
Billederne er - hvor intet andet er anført - fra Ole Klint-Jensen: Gundestrup kedelen, Nationalmuseet, København
1979.

Denne bog blev udgivet første gang på papir i 1992 og årene efter i op mod 50 eksemplarer.
Denne kun lidt rettede genudgivelse er fra 2019.
Tak til den kendte engelske arkæolog Timothy Taylor, som jeg kontaktede efter den første udgivelse. Tim Taylor havde selv bemærket indiske træk ved The Gundestrup Cauldron, bl.a. elefanterne. Hans kommentar til min
tolkning var : How Wonderful! Siden har han i bogen The Prehistory of Sex beskrevet det som afgjort, at Gundestrup
karret afbilder tantriske begreber.
Kommentarer er velkomne:
Niels Bjerre Jørgensen
					
Hevringvej 21
					
8950 Ørsted
					
skrivtil@nielsbjerre.dk

2

					

Billeder som taler

Jeg er dybt fascineret af Gundestrup karrets (-kedlens) billeder. Jeg har stået med næsen trykket mod glasset for
at se detaljerne på kopien på Forhistorisk Museum Moesgård og har gang på gang siddet i timevis derhjemme og
kigget på fotos af de enkelte plader. Selvfølgelig fordi jeg synes, at jeg har fundet en rød tråd, og langsomt, langsomt
har karrets billedverden åbnet sig for mig. Jeg tror ikke, at der er nogen tilfældigheder i udformningen. Hver eneste
detalje er begrundet i et formål,og så langt jeg har forstået dem, vil jeg gerne dele med andre.
Jeg har bestræbt mig på at skrive kortfattet, for jeg tror, at enkelhed er godt i denne sammenhæng. Det er billederne,
der skal tale, og fremfor alt håber jeg, at den røde tråd er synlig hele vejen igennem. Det har medført, at f.eks. mine
forklaringer om den indiske tro, som jeg sammenligner med, er ret kortfattede - dog forhåbentlig til at forstå alligevel. For sagt med det samme ser jeg en klar tantrisk fortælling her, som handler om selvudvikling - om at udvikle
åndelige evner.
Jeg kommer heller ikke ind på fundomstændigheder og overvejelser over, hvor karret er fremstillet. Jeg sætter min
lid til Flamming Kaul, Nationalmuseet, der i “Gundestrupkedlen” (NNF-Arnold Busck, 1991) beskriver, hvordan keltere
og thrakere i et bestemt område i det nordvestlige Bulgarien og sydvestlige Rumænien i en kort periode levede i fredelig og frugtbar sameksistens, og han mener, at det er hér, karret med sin særegne blanding af keltiske og thrakiske
træk er fremstillet.
Min tilgang til karrets billedverden er ikke viden om hverken kelteres eller thrakeres guder og religiøse liv. Jeg har
derfor valgt at kalde de to store guder på karret for “Gud Fader” og “Gud Moder” for at undgå at binde mig til gudenavne, jeg ikke kan være sikker på er de rigtige, og jeg beskriver af samme grund karrets billeder med de begreber,
jeg synes passer bedst - ikke med begreber forsøgt udledt af keltisk og thrakisk historie.
Når der i denne bogs titel indgår: “indisk” inspiration, med “indisk” i anførselstegn, er det fordi, at nok kendes en del
af den anvendte symbolik fra Indien, men jeg opfatter ikke dét som argument for, at thrakerne havde direkte kontakt
til Indien. Det er bare det eneste sted, hvor man stadig kan finde troen levende. Det er muligt, at thrakerne har samlet
troen op i det, der nu hedder Iran, som igen har den fra eller har givet den til Indien.
Personligt tror jeg nu, at troen har været udbredt i Europa længe før thrakerne (igen) bragte den hertil.
Jeg forventer, at nogle læsere stiller sig skeptisk over for denne “indiske” vinkel. Jeg beder om, at de ikke uden videre
afviser min udlægning, men vurderer den på det indtryk, forklaringen af karrets billeder efterlader. Det må tælle på
plussiden, at teorien sætter alle billedpladerne sammen i en meningsfyldt rækkefølge. der forklarer så godt som alle
enkeltheder på pladerne.
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Generelle iagttagelser

Bladornamentikken
Noget af det første, der fangede min opmærksomhed, da jeg begyndte at kigge mere opmærksomt på de enkelte
billeder på Gundestrup karret, var bladornamentikken. Jeg så pludselig, at den ikke kun var der for at fyde tom plads
ud, men var anbragt for at illustrere bevægelse og bevægelsens retning. Bladrankerne kan sammenlignes med fartstreger i vore dages tegneserier. Her på karret er de for eksempel anbragt, hvor dyrepoter skubber bagud i løb, eller
hvor hoveder har fart på fremefter. Man kan se, at i modsætning til tegneseriernes fartstreger kommer bladornamentikken ikke, hvor bevægelsen har været, men hvor den kommer. Matematisk sindede vil forstå det som kraft
vektorer.
Noget andet er, at bladrankerne på nogle af pladerne er omgivet af en prikket baggrund, mens andre ikke er. Forklaringen - som jeg først opdagede senere - er, at bevægelserne, som bladrankerne angiver, er væsensforskellige.
Nogle er “rigtige” bevægelser - aktiv handling - mens andre er en bevægelse af indre art, af hvad vi i dag ville kalde
psykisk energi. Det er denne sidste slags, som har prikket baggrund.

De oprakte arme
En anden ting, jeg fandt ud af, var årsagerne til figurernes armstillinger - de oprakte eller korslagte arme. Vi kender
attituden med de oprakte arme som tilbedende, men det er ikke den rette tolkning her. Selv Gud Fader, eller overguden, har disse oprakte arme.
Andre har som sagt nærmest armene over kors.
Hvis man selv prøver at skifte fra den ene armstilling til den anden og tilbage nogle gange, fornemmer man tydeligt
skiftet fra stærkt udbrud (HAHH!) til en trækken sig ind i selv. Fra en udadvendt attitude til en indadvendt. Prøv selv!
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Pladerne fra karrets inderside

Jeg vil tro, at det er en tilstræbt symbolik, når billedpladerne på indersiden af karret viser sig at røbe “hemmeligheden
om verdens styrelse og menneskets muligheder for guddommelig indsigt”, som man kan kalde de fem pladers
scener under ét. For hemmeligheder er altid inden i noget; hvis de var åbent tilgængelige, var intet jo skjult. Det er
vel derfor, man bliver ind-viet.
De fem billedplader fortæller om se største guder (“Gud Fader” og “Gud Moder”), om menneskets egne guddommelige eller åndelige udviklingsmuligheder og om det, jeg kalder den”indiske” inspiration.
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Gud Fader

Tag nu den billedplade, som forskerne mener bl.a. forestiller den keltiske himmel- og tordengud Taranis - kelternes
Zeus - sammen med en Merkur-lignende hjælpegud.
Det er sikkert sandsynligt, at det forestiller Taranis eller en tilsvarende thrakisk ledende gud. Jeg har nu valgt at kalde
figuren for Gud Fader, for det dækker meget godt min opfattelse af ham. Jeg mener, vi her ser en gud, som styrer
verdens gang.
Bladornamentikken viser, at de dyr, der omgiver ham, skal forstås som bevægende sig i to lag. De øverste dyr løber
mod højre og skubber derved med på de nederste dyrs bevægelse mod venstre. Når man samtidig bemærker, at
de øverste dyr er prikkede, og de nederste grifagtige dyr har vinger, så forekommer det mig logisk at se de øverste
dyr som stjernebilleder - dyrekredsen måske? - der bevæger sig rundt om jorden,mens en lavere sfære, vindene, bevæger sig den anden vej. Man kan endda se, hvordan hjælpeguden “slipper en vind” i den rigtige retning!
Vi er så vant til at vende alle landkort, så nord vender opad, at vi slet ikke tænker på, at andre kan have gjort noget
andet. Vi har øst på højre hånd og vest på venstre, men jeg tror kelterne havde det omvendt. Jeg tror de var orienteret mod syd ligesom f.eks. egypterne, for så bevæger stjernerne sig nemlig fra venstre mod højre, ligesom på
billedpladen, og vindene vil med den almindeligt fremherskende retning (vestenvind) komme fra højre mod venstre
- ligeledes som på billedpladen.
Budskabet må være, at Gud Faderen starter sfærernes bevægelse - bemærk de udadvendte arme og hjulet, han er
ved at skabe. Han er universets store igangsættende kraft.
Hjælpeguden har under sig en slange, som ikke er en normal slange, idet den har vædderhoved. Den er, mener jeg,
et symbol, der skal vise gudens natur. Jeg tolker den som en kraftfuld, bølgende strømning. Hvis det skal forstås
mere håndfast, kan man sige, at hvis overguden er Taranis, så er hjælpeguden måske lynet (og hans slippen en vind
forklarer tordenlyden) eller en himmelkraft, der på en anden måde kommer til jorden. Han er en slags meddeler for
den højeste gud.
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Gud Moder

Som modspil til den aktive igangsætter finder vi den passive, opbremsende “Gud Moder”. Hun afbalancerer verden,
så den ikke løber løbsk. Hendes arme er indadvendte. Såvel stjernebilleder som vinde vender sig ind mod hende.
Det er nok hendes skyld, at vindene ikke altid bevæger sig fra vest! Stjernebillederne er ikke vilde uhyrer, men langsommere elefanter. Mon ikke de skal stå for de cirkumpolare stjernebilleder, der næsten står stille, og mon ikke Gud
Moders plads på himlen er her, ved himlens nordpol, mens Gud Fader sidder ved himlens ækvator - Dyrekredsen - og
holder hjulene i gang?
Under Gud Moder ses et dyr, omtrent magen til dem fra Gud Faders dyrekreds, blot uden prikker, så det er ikke
et stjernetegn. Det sidder der formodentlig som et symbol på hendes natur på samme måde, som slangen under
hjælpeguden karakteriserede ham. Hun må da skulle opfattes som en mægtig kraft, denne Gud Moder. Og det er jo
klart: der skal en mægtig kraft til at standse stjernernes flugt! Lige så stor som den, der satte dem i gang.
Bemærk bladornamentikken, der viser, at bevægelserne nu går indad/opad, og bemærk den prikkede baggrund,
der fortæller, at bevægelsen er af psykisk karakter (ser man nøjere efter, kan man også se en prikket baggrund lige
rundt om toppen af Gud Moders hoved). Gud Moder ligesom suger bevægelsen til sig, og så glider de opad. Måske
kan man sammenligne med suget i en strømhvirvel, som når vandet løber ud af en håndvask, eller bedre: som når en
skypumpe suger træer, hustage m.m. højt op i luften.
De to hjul ved Gud Moders sider tror jeg nok man har set som bevis på thrakisk indflydelse på karrets billeder, idet
de kendes fra Iran, hvor thrakerne også havde boet, før de trak op i Østeuropa. Disse hjul kendes imidlertid også fra
gammel tid i Indien, hvor de findes i forbindelse med kulter for Brahma og Buddha*. Så det er måske heller ikke forkert at sige, at hjulene kan være et bevis på indisk indflydelse på thrakerne. Hvad ved jeg?
I øvrigt ligner hjulene mere blomster eller stillestående hjul end end hjul, der roterer. Bemærk også her den prikkede
baggrund, der forbinder dem med det psykiske.
Der er forskel på hjul, må vi konstatere. Der er Gud Faders store roterende dyrekreds, og der er Gud Moders seksegede hjul, der kan tages som symbol på kontemplation
* Se f.eks. Bhattacharaya: The Cult of Brahma. Indien 1969
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Svarende til de to guddommelige kræfter, der styrer hele universet, findes der inden i det enkelte menneske tilsvarende afbalancerede kræfter. Kelterne og thrakerne havde opdaget, at mænd ikke kun er udadvendte, handlekraftige osv., og at kvinder ikke kun er indadvendte, passivt afventende. Det lyder banalt, og det er det for så vidt også,
men mænds og kvinders natur diskuteres da stadig! Gundestrupkarrret hævder, at det enkelte menneskes åndelige
udvikling kræver en afbalancering af de indre “mandlige” og “kvindelige” sider.

		

		
De evigt kværnende tanker

Først er der det billede, der svarer til Gud Faders dynamiske holden gang i verden. Jeg kalder billedet for “De evigt
kværnende tanker”, idet jeg mener,det forestiller vores mentale vågne tankeverden. Enhver, der har forsøgt sig med
meditation, ved, hvor svært det er at stoppe eller lukke af for de trivielle tanker, der bobler frem uophørligt. Jeg tror,
at tyrene eller hvad det nu er for dyr i midten af billedpladen forestiller disse tanker, og at hele scenen altså ikke skal
tolkes som “tyrefægtning tre gange” (som der stod på Moesgård) eller noget i den retning, men som:“Stop tankerne!
Prøv igen! Og igen!”
Ligesom Gud Fader satte de forskellige lag i naturen i bevægelse mod hinanden, således er det menneskebevidsthedens normale orden, eller rettere normale vågne tilstand, at de forskellige “lag” i sindet glider af på hinanden - at
tankerne tromler frem inde i hovedet.
Øverst i billedet løber en række dyr med stjerneprikker, der ligner dyrekredstegnene fra “Gud Fader”-pladen. De
repræsenterer vel det guddommelige i os, som er ustyrligt for det almindelige menneske, der mere interesserer sig
for sine tanker - tyrene i billedet.
Nederst løber endnu et lag ustyrlige uhyrer, men uden stjerner. Det er nok de lavere dyriske drifter i os.
Mennesket befinder sig, ser vi, i de to nederste lag.

Den indre stilhed
Næ, skal vi opnå at få styr over hele vores indre, fra drifterne til det guddommelige, så må vi som Gud Moder stoppe
verdens gang eller i det mindste sætte os i rotationens centrum. Det er det, den hjortehornede person på den næste
billedplade har gjort. Han tolkes gerne som en keltisk gud ved navn Cernunnos, og det kan jeg ikke indvende noget
imod. Han kaldes også “Dyrenes beskytter”,“Dyrenes ven”. Han kan stå som idealet for os: sådan, venner, gør man, når
man stopper de vilde tanker.
Se bladornamentikken. Den går i alle retninger nu. Alle normale retninger og reaktioner ophæves. Og dyrene løber
nærmest på må og få, stopper hinanden, snuser nysgerrigt til manden, og hjorten har fundet en artsfælle.
Kelterne ærede hjorten som et ædelt væsen. Det er tydeligt, at det hjortegevir, som personen har, er en positiv ting.
Slangen, han holder i den ene hånd, er samme slags slange som merkurgudens, som havde den til at hjælpe Gud
Faders bevægelser med. Måske skal vi se, at her er dén kraft holdt fast, tæmmet? Det er måske også det, halsringen i
den anden hånd viser. I stedet for én retning er der to poler, der mødes og afbalancerer hinanden. Under det næste
billede uddybes denne forklaring, hvor Merkur-kraften bliver anvendt indad.
Igen optræder der nogle tyrelignende dyr, som ser ud til at stoppe forbavset op.
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I den første udgave af bogen havde jeg en anden illustration
til højre, som jeg syntes mindede om billedpladen herunder.
internettet har imidlertid gjort det meget nemmere at lede
vedkommende illustrationer op, og denne fra Mohenjo-Daro
i Indusdalen har en så slående lighed, at jeg har skiftet den
ind i stedet for (2019).
Selv om der er op mod to tusind år imellem, mere end antyder den en åbenlys meningsmæssig sammenhæng, som har
noget med meditation at gøre. Den menes at forestille Shiva
eller en prototype af Shiva, bl.a. kaldet “Dyrenes Beskytter”.
Wikipedia 2019. The Pashupati seal, showing a seated and
possibly tricephalic figure, surrounded by animals; circa
1400-1900 BC
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Keltisk - Thrakisk - Indisk tro
Her på den sidste af de indre plader ses den stærkeste indikation på, at “indisk” tankegang via thrakerne har influeret
den religiøse tro hos kelterne.
På pladen ses en liggende plante med figurer over, under og på begge sider.
Egentlig burde planten, som enhver anden plante, stå op. Hvorfor kunstneren har valgt at lade den ligge ned må
bero på hans kunstneriske vurdering af, hvordan han bedst kunne illustrere det, der var hans opgave.
Planten er en slags “livets træ”. Den svarer til den strømning af livsenergi op gennem kroppen, som hos inderne er
kendt som kundalini’ens opstigen.
Kundalinikraften, mente (og mener) inderne, ligger som en sammenrullet, slumrende slange i bunden af kroppen og
venter på at kunne komme til at rulle sig ud og stige op langs rygraden, når mennesket påbegynder sit arbejde med
at afbalancere de “mandlige” og “kvindelige” energier. I det sidste billede så vi faktisk , at Cernunnos, eller hvem han
er, holdt en udrullet slange i hånden. Jeg skrev, at den kunne være “tæmmet aktiv bevægelse”. En supplerende mulig
tolkning af slangen er som den udrullede kundalini-slange.
Samme slags slange findes endnu en gang på denne plade over de tre lurblæsere (carnyx-) til højre, og det er derfor
ret sandsynligt, at slangen faktisk er en kundalini-slange. For kundalinien bølger nemlig ikke bare op gennem kroppen sådan uden videre. Inderne mener, at der er tre kanaler: en aktiv/mandlig, en passiv/kvindelig, og en afbalanceret. Det er den midterste, afbalancerede strømning, som er kundalinien, og som kan forvandles under sin opstigen,
fra dyriske drifter til guddommelig væren. Undervejs passerer de tre strømme nogle knudepunkter, kaldet chrakra’er.
Kun hvis den aktive strømning og den passive strømning er i ligevægt, kan den afbalencerede strøm aktiveres, oplive
chakra’et og komme videre. De tre kanaler - det kan ikke være andet end dem, vi ser som de tre carnyxblæsere. Med
slangen over til at vise, at det er slangekraften, der er knyttet til de tre rør.
Til venstre i billedet - ved plantens rod - ses en scene, der har været tolket som dåb eller indvielse. Det er den lille
figur, der bliver holdt over noget, man synes ligner et kar. Jeg synes, det er mere oplagt at se karret som en indramning af et kvindekøn, hvorudaf en person fødes. Figuren har samme tøj på som den store, der holder den “nyfødte”.
Det er fordi det er én og samme person! Fødslen er nemlig en genfødsel - den slags fødsel, der forekommer, når ens
gamle jeg afgår ved døden, fordi man bliver åndelig vakt - når kundalinien folder sig ud fra at have ligget som en
sammenrullet slumrende slange nede ved kønsorganerne. Den død/genfødsel oplevelse er kendt i andre kulturer.
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Drømmetydning er i vore dage blevet et populært psykologisk middel til sit eget ubevidste, og drømmer man om
sin egen død, er ovennævnte åndelige vækkelse én af de mulligheder, man tager i betragtning ved tydningen.
Det er det, der sker her. Mennesket kommer til verden som alle andre dyr, men har ene af alle dyr mulighed for at
opløfte de dyriske drifter gennem kundalini’ens gradvise forandring i chakra’erne - de psykiske knudepunkter, som
der er syv af i kroppen. Som tænkende væsen har mennesket nok løftet sig lidt over dyrestadiet, men kundaliniteorien tilbyder mennesket at nå højere, ja, siger faktisk at det er menneskets bestemmelse at erkende sin guddommelighed.
Se dyret på den anden side af kvindekønnet. Det er der som en dekorativ balance til den genfødte,
men også som illustration af, at de dyriske drifter findes i denne ende af planten/livstræet/kroppen.
Seks af de syv soldater (læs: chakra’er) berører med deres spyd plantestænglen, mens den syvende og sidste har frigjort sig og viser med dyret på hjelmen, at de dyriske drifter nu er opløftet til toppen af hovedet. Det svarer nøje til den
indiske chakra-tro, hvor det syvende chakra befinder sig på toppen af hovedet. Det er også sådan, at når kundalini’en
når hertil, frigøres ånden fra kroppen - man bliver så at sige selv guddommelig i en overvældende oplevelse af
altings enhed.
De fire ryttere over planten har symboler på hovedet og er nok derfor en slags opløftede kræfter. der også findes
sammen med chakra’erne. Jeg tror, at de illustrerer de fire elementer, som inderne kobler sammen med de fire
laveste chakra’er.
Det er i den forbindelse interessant at se, at rytterne er bundet sammen to og to. De to til højre må være jord og luft
- rytterne har henholdsvis et firbenet dyr og en fugl på hovedet: et jorddyr og et luftdyr. De to ryttere til venstre må
så være ild og vand. Den ene hovedbeklædning ligner da også en strålekrans eller en solopgang, mens den anden
ligner nogle leddelte horn eller grene. Denne sidste hovedbeklædning er svær at forstå. Mit bedste bud er, at skoven
eller alle planter, der gror, næres af vand og måske derfor kobledes sammen med dette element af kelterne/thrakerne. Solen (ild) og vand er de livgivende elementer, som jorden og luften - eller jord- og luftdyrene - belives af.

De syv psykiske centre i kroppen
og de tre kanaler.
Illustration gaflet fra Samvirke.
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I sin bog “Gundestrupkedlen” viser Fl. Kaul nogle forgyldte sølvbeslag fra
Nordvest-Bulgarien for at vise ligheder med Gundestrup karrets stil. Det ene
af disse sølvbeslag viser en person, der ser ud til at holde et spejl eller en ring
med håndtag i sin ene hånd og en slange i den anden.
Emnemæssigt ligner dette motiv således den hjortehornede person fra “Indre
Stilhed”-pladen. Men slangen er speciel: den har tre hoveder. Det er en anden
måde at fortælle det samme som de tre carnyx-blæsere med en slange over.
Eller det samme som en plantestængel med sideskud til begge sider.
Det er blandt andet det, jeg ser som den “indiske” inspiration: slangekraften i
tre strømme.
Det kunne altså se ud, som om det er den samme kraft, der bliver sendt nedad af Gud Faders Merkur-agtige hjælper, som stiger op gennem mennesket
som en psykisk kraft, når man vender sig indad og accepterer sine kvindelige
sider fuldt så meget som de mandlige.
Jeg kommer uvilkårligt til at tænke på den nordiske “Merkur”: Loke, der som
halvt as, halvt jætte også bevægede sig mellem det guddommelige og det
lave. I den historie, hvor jætten Trym har stjålet Thors hammer (= hans guddommelige styrke) får Loke overtalt Thor til at iføre sig kvindeklæder for at
få sin hammer igen. Bag den karske humor ligger kan hænde psykologiske
erkendelser. Den slags kan udledes af nogle af de græske sagn - og altså
også ses fortalt på Gundestrup karret.
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De ydre billedplader

Da Gundestrup karret blev fundet, var der syv plader, som havde siddet på ydersiden. Monteret på karret viser det sig
imidlertid, at der er plads til otte.
Det er det antal, man regner med som det oprindelige. Jeg vil i det følgende forsøge at gennemgå pladerne og vise,
at det er rigtigt, at der mangler én. For pladerne passer sammen to og to, og det er endda muligt at skyde sig lidt
ind på, hvordan den manglende plade har set ud.
Efter gennemgangen af pladerne fra indersiden er det ikke overraskende, at pladerne på ydersiden viser sig at være
en detaljeret gennemgang af de psykiske centre. De otte billedplader, der oprindeligt har været, svarer til de syv soldater fra den sidste af inderpladerne plus den hund,der viste, at mennesket bliver født med dyrenes drifter og selv
må gøre en indsats for at finde det guddommelige i sig. Hunden/den første af de ydre billedplader er et FØR-billede,
der viser mennesket før den åndelige udvikling starter.
Pladerne passer sammen to og to. Balance er nøgleordet for den tro, karret er udtryk for, som vi allerede
har set med Gud Fader og Gud Moder, men her på yderpladerne er det nærmest drevet ud i det ekstreme.
Hvor én plade har et totalt set aktivt udtryk passer den sammen med én, der er passiv i sit udtryk. Hver plade har
desuden aktiv-passiv symboler på hver side af hovedet. Et symbol for noget aktivt på figurens højreside, og passivt
på den venstre.
Baggrunden bag figurerne er skiftevis tom henholdsvis prikket med en takket kant foroven; der er garanteret også
lige så mange mande- som kvindefigurer (så den manglende plade viser en kvindefigur). Hårsnoningerne på et af
parrene er omvendte - det er de to figurer uden halsringe (torques). Hvor den ene har opadbuede hårbølger har den
anden nedadbuede. Ja, selv halsringene passer sammen to og to på de parrede plader. Som tidligere nævnt tror jeg,
at halsringene symboliserer to modsætninger, der mødes og afbalanceres.
Den parring af pladerne to og to genkender jeg ikke som indisk, men den er et tydeligt bevis på, at ligevægt mellem
de aktive og passive sider er udtrykt på Gundestrup karret.
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Før - det dyriske menneske
Den første plade mener jeg må være denne mand. Det kan - udover at han er en mand - ses af hans oprakte arme, at
han er aktiv/mandlig i sit væsen. Han holder et dragelignende uhyre i hver hånd: dvs. at såvel hans aktive som passive
side domineres af vilde dyriske kræfter. Der kan formodentlig sættes lighedstegn mellem disse og seksuelle drifter,
begær, grådighed - alt hvad det “kultiverede” menneske finder lavt og ikke sundt. Chakra-troen siger i hvertfald, at
kundalinikraften starter som u-behersket seksuel kraft. Bemærk skægget, der er udformet som små sammenrullede
slanger, som en kundalini, der endnu ikke er begyndt at folde sig ud.
Nederst ses, at de dyriske drifter bider mennesket over i underlivet og dermed fastholder sitiationen, hvor man er i
drifternes vold. Den åndelige krafts opstigen er forhindret.
Bemærk til sammenligning med den næste plade, at hans halsring har lodrette streger.
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Begyndelsen - at erkende modsætningerne
Med denne plade begynder den åndelige udvikling. Som det sås af billederne på karrets inderside, er det ved at
påtage sig den kvindelige passivitet, ved at vende blikket indad (som også armstillingen viser), at drifternes energi
begynder at vandre opad, vist med bladrankerne.
Af de to figurer over højre og venstre skulder ser man, at det man gør på dette niveau er at ære og erkende de to
store modsætninger, det mandlige og det kvindelige, som to ligeværdige kræfter. Indrømmet: det passer ikke ind
i forklaringerne af “det kvindelige”, at den kvindeligt udseende figur over venstre skulder har oprakte, udadvendte
arme. Måske hænger det sammen med, at vi her står ved det første famlende forsøg på at vende sig indad, som
hovedfigurens ikke helt krydsede arme antyder.
Kvindefiguren er desuden vist uden bryster, måske som en understregning af det ikke-seksuelle i erkendelsen.
Den prikkede baggrund med den takkede kant tolker jeg som endnu et udtryk for det kvindelige og det indadvendte. Det ligner vand med en bølgekant foroven. Det er bare ikke vand, men psykisk energi, der åbenbart er flydende. Hele pladen viser en indadvendt bearbejdning af de to køns ligeværdige kræfter.
Bemærk, at halsringen nu har en vandret streg. Lodret opvejes af vandret; denne plade kan parres med før-pladen.
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Passiv erkendelse - stemning, følelse
Passiviteten får et endnu stærkere udtryk i billedpladen for det andet psykiske center. Vi ser endnu en kvindefigur
med prikket baggrund. Armene er nu helt krydsede, og over figurens venstre skulder ses en lille sovende figur. Den
skal vel forstås som søvn. Den sunde, restituerende søvn, hvor livskræfterne strømmer nogenlunde frit opad (bladornamentikken), omend ikke uden et lille vandret sideskud.
På passivitetens aktive eller ikke-sovende side ses en aktivitet, som foregår i det indre. Figuren med dyret kan tolkes
forskelligt. Er det de guddommelige kræfter (prikket pels), man forliges med, eller er det en kamp? Det kunne tyde
på kamp - at det ikke er let at forene sig med kraften - når vi ser, at bladornamentikken mest bevæger sig vandret
- dog med et lille sideskud opad.
Det er svært at ændre sin selvforståelse. At begynde at acceptere kræfter, som man ikke ænsede eller troede på før.
Motivet er blevet tolket som “Herakles kæmpende med en løve” (Klindt-Jensen: Gundestrupkedlen, s. 41). Måske er
det også rigtigt. Der kan godt høre mytologiske historier sammen med de svære begreber afbildet på karret. Det er
jo forholdet mellem det guddommelige og mennesket, karret handler om. Motivet med Herakles’ kamp kan også
tolkes som en indre kamp.
Det 2. chakras niveau forbindes med behagelighed, nydelse, fluiditet, eftergivenhed, accept. Det forbindes med
elementet vand og kan mere end de andre centre forbindes med følelser. Og netop følelser giver os et velvalgt mellemled mellem drifterne og den nøgterne tankevirksomhed. Dén forbindes med luft og hører til den næste plade.
Bemærk den tykke halsring. Det må være nogle voldsomme modsætninger, der brydes inden i denne åbenbart
følelsesladede person, udtrykt ved kampen med løven. Men de skal afbalanceres af den modsatte side - man må
kunne lægge det fra sig og få en god nats søvn.
Nu er der snoninger eller skrå streger på halsringen.

16

Aktiv erkendelse - bevægelse, kommunikation
Vi springer for en kort stund et center over, hvis vi sammenholder med den indiske rækkefølge, men denne billedplade er den logiske modpart til “Passiv erkendelse”-pladen, så derfor tager vi den nu.
Her er personen et aktivt væsen med oprakte arme, en mand, uden prikket baggrund. Der er på figurens venstre
passive side atter en sovende lille figur som på den foregående plade, men nu er den sovende figur forsynet med en
endnu mindre ridende figur. Jeg gætter på, at den søvn, vi nu ser, er drømmesøvnen, hvor ånden/sjælen tager på tur
(kommunikerer med omverdenen), mens kroppen passivt sover.
Figuren på den aktive side står til gengæld for kommunikation i vågen tilstand. Han står meget tydeligt i en fortællende positur. I den indiske version er dette center da også - når vi erindrer, at vi midlertidigt sprang et center over
- kommunikationens og tankens område. Det befinder sig i kroppen på højde med hjertet og forbindes med luftelementet.
Bemærk, at nu går snoningerne på halsringen den modsatte vej. De skrå streger hælder modsat sidste billedplade
og ser mere lodrette ud end før.
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Livskraft / Livs-ånde
Som nævnt sprang vi et center over. Det er dette. Centret for livsenergi. Det ligger ifølge inderne omkring solar
plexus. Den billedplade, der svarer hertil, viser en kvindefigur uden den prikkede baggrund, kvindefigurerne hidtil
har haft. Hun viser da også med sin ene arm, at hun ikke kun er indadvendt. Kun den venstre arm er bøjet indad. Den
højre vender udad/opad som mændenes. Hun modtager faktisk noget med den venstre side, og afgiver noget med
højre.
De to store ørne foroven viser, at noget “luftagtigt” kommer ind i mennesket - og ud igen. På venstresiden omformes
“det” af den lille dame, der fletter - omformer - den store figurs hår (retning nedad), så “det” kan bruges som næring
til det lille menneske, der hviler på hendes arm. På højresiden forvandles det tilbage fra jordagtigt (firbenet dyr) til
luftagtigt (fugl i hånden). Derefter kan det forlade mennesket igen i den skikkelse det kom: som luft. Den luft kan
næppe være andet end “livs-ånde”. Indånding - udånding. Det foregår næsten automatisk, så her er ingen problemer
med at afbalancere de indadvendte og udadvendte kræfter, og halsringen er derfor tynd.
Man bruger bugmuskulaturen til at trække vejret med; hvis man lægger en hånd over solar plexus, kan man tydeligt
mærke det. Mon ikke kelterne/thrakerne har været af den opfattelse, at livskraften kom ind i kroppen som luft - med
indåndingen - og ned i maven?
Yderst til venstre (set fra vor side) ses yderligere et par figurer: en kvinde med et flygtende dyr over (det har halen
mellem benene). Jeg vil mene, at det man ser her er en ganske speciel udånding, nemlig den sidste. Når vi udånder
definitivt bliver kroppen ved jorden, mens ånden/sjælen flygter opad, væk fra den døde krop. Kvinden holder venstre hånd over solar plexus netop for at vise, hvor livskraften sidder.
Solar plexus forbinder inderne udover livskraft også med fordøjelsen, med varme og med ildelementet. Det kunne
umiddelbart se ud til ikke at stemme med “livs-ånde”, men det er en enkel erfaring, at luft nærer ild, og ilden/livskraften står det flygtende dyr for.
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Den manglende plade
Da vi allerede har været omkring pladen for kommunikation, som kunne parres med Passiv Erkendelse-pladen, kommer vi nu til det den plade, som svarer til det psykiske center i halsen. Det er desværre den plade, der mangler.
På en måde er der et slægtskab mellem damen mellem livskraften og den plade, der mangler, for stedet i halsen er
ifølge den indiske forståelse også et sted for forvandling af energier. Fra åndelige til fysiske og omvendt. Det er her,
tanken konkretiseres og får lyd på. Og mad og drikke forvandles til fysisk styrke.
Inderne har også sat chakra’et i halsen i forbindelse med æter elementet. Vet dette element forstår de rum
- det rum, der rummer de fire andre elementer luft, ild, vand og jord. I rummet (og af det) opstår elementerne.
Gennem halschakraet har hovedet direkte kontakt til hvert af de lavere chakra’er. Således er tanker og følelser egentlig forbindelser mellem luftchakra’et og vandchakra’et og de højere i hovedet - gennem halschakra’et.
Rekonstruktionsforslag
Alt i alt er det sikkert ikke helt hen i vejret at gætte på, at kvinden (som jeg tror det er) på den manglende
Gundestrup-plade ligesom åndedræts-damen har én arm i vejret og én arm indadbøjet. Da forvandlingen nu er
af åndelig karakter og ikke kun fysisk, er baggrunden her sikkert prikket, og der er sikkert også bladornamentik på
- i hvert fald på hendes højreside.
Ansigtet ligner velsagtens lidt den plade, vi sammenligner med, altså damen med åndedrættet, som har et ansigt,
der er smallere end de øvrige pladers. Det er ikke sikkert, at hun har en halsring, men hvis hun har, er den nok lige
så tynd som åndedræts-damens.
Interessant nok er der fundet en ansigtsmaske-plade i Stenåsa på Öland, hvor ansigtet har en tydelig lighed
hermed. Pladen er af bronze, så det kan naturligvis ikke være en del af den plade, vi mangler, men hvad så? Er den
kommet til Norden samtidig med Gundestrupkarret? Det kan jeg ikke svare på, men bemærk ligheden mellem
hårtegning, mund, hovedfacon og næse. Hun har også pandebånd, ligesom åndedræts-damen fra Gundestrup
karret - som den eneste af karrets ansigtsmasker.
Hvis vi nu antager, at Öland-ansigtet ligner det, vi mangler, så kan pladen måske have set omtrent ud som nedenfor antydet - med et friskt skud fra hoften.

Fra Stenberger m.fl.: Konsten i Sverige,
		
Stockholm, 1974
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Klarsyn og Lykke
De to sidste centre ligger i hovedet. Billedpladerne viser to mandlige figurer, hvoraf den ene dog virker ret feminin.
Det er den til højre; ham med hjortene. Han har også den prikkede baggrund, der refererer til Gud Moders område
- det indre eller psykiske.
Prøv at sammenligne deres hår. Den enes bølger nedad, den andens opad. Her hvor halsringene mangler, kan vi af
deres hår se, at de hører sammen. Hvorfor mon de ikke bærer halsringe? Mon ikke det er, fordi vi er kommet op over
halsniveau? Halsringene kan så åbenbart ses som et symbol på ønsket om at afbalancere de lavere - eller grovere
- strømme i kroppen, hvorimod de ikke er relevante, når energierne er forfinet så meget, at de kan passere helt op og
aktivire de øverste psykiske centre: det på højde med panden og det helt oppe på toppen af hovedet.
Jeg tror ham med de to små mennesker skal symbolisere centret ved panden, det som kaldes “det tredje øje”. Med
lidt god vilje kan man se en kunstnerisk udgave af et “3. øje” midt på panden, formet af hårets svungne underkant.
Det 3. øje sættes i forbindelse med klarsyn, som er noget i retning af en evne til at “se” andre menneskers psykiske
tilstand og hensigter, bl.a. som aura. Det er suveræn intuitiv forståelse og noget, kun meget få opnår at udvikle.
Dette opløftede stade vises af to små mennesker, der løfter hvert sit firbenede dyr op i luften. Dyrene er muligvis vildsvin, som for kelterne stod for noget positivt - kraft, heltemod, stædighed og uberegnelighed (Fl. Kaul:
Gundestrupkedlen, s.51).
På den aktive højreside vises opløftethed i handling, mens venstresiden med den lille pegasus under viser os, at
tankerne nu har fået vinger. På “kommunikations-pladen” så vi ånden/sjælen ride ud, mens personen sov. Nu ikke
blot rider sjælen, den flyver. Og det endda mens personen er vågen. Tankelæsning, kalder vi det med et fladt ord for
den form for “oversanselig” kommunikation, der nu er mulig.
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Mandefiguren herover med hjortene symboliserer det center, inderne placerer på toppen af hovedet og sammenligner med en tusindbladet blomst. Han er ligesom den allerførste plades person (ham med dragerne) ens på højre
og venstre side. Dyrene virker bare omvendt nu. Her bliver han ikke holdt fast på det materielle plan. Hjortene ser
måske nok ud, som om de på vej nedad, men han holder dem jo fast i bagbenene, og bladornamentikken viser, at
det, de gør, er at sparke energierne opad for fuld kraft. Det går stærkt her. Det er en anden måde at illustrere det
samme som inderne gør, når de sammenligner med den tusindbladede lotusblomst: “vibrationshastigheden” er
øget betragteligt.
Med et nutidigt ordvalg kan vi sammenligne kroppen med et modtageapparat for elektromagnetiske bølger, hvor
de bølger, der har den laveste frekvens, bliver fanget i bunden af kroppen, mens de mest højfrekvente bølger opfanges i hovedet.
Her er det færdige menneske, det smukke menneske, vi burde bestræbe os på at blive som. Han har afbalanceret de
aktive og passive kræfter i sig, de indre og de ydre, og er psykisk set lige så meget maskulin som feminin - udadvendt
og indadvendt. Han stråler. Energierne strømmer ud gennem toppen af hovedet og forbinder ham åndeligt med
hele verden. Han er så guddommelig, som kun det helt rene menneske er - det, der ikke blokerer sine energier med
grumsede energier eller handlinger. De polære modsætninger er væk, og han har en intens oplevelse af at være ét
med alt levende. Dette er lyksalighedens øjeblik. Se det på ham...
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Bundpladen
Bundpladen rent ud sagt irriterede mig i lang tid. Når man tænker på, hvor præcist hvert eneste motiv på de øvrige
plader er udformet med henblik på den bestemte symbolik, hver plade skal udtrykke, så virker bundpladen forvirrende. For eksempel ser der hverken ud til at være hoved eller hale på bladornamentikken, tyren har ét prikmønstret
forben, og flere steder er mønstret på tyrens pels gentaget på den flade bund. Lige foran den øverste hund er der
også et lille område med prikmønster. Det er næsten som om kunstneren ikke helt havde bestemt sig for detaljerne,
inden han gik i gang.
Der er mere at undre sig over. Hvorfor er der mon tre hunde i forskellige udformninger - én indridset, én i relief og
én i mere plastisk gengivelse, hvis den sidste da ikke er et hvilende vilddyr? Er mennesket en mand eller kvinde? Og
tyren - den ser da egentlig meget glad ud, men er den ikke lige blevet dræbt?
Som sædvanlig gik det til sidst op for mig, at alt skal se ud, som det gør.
Hvis vi til en begyndelse lægger en akse lodret ned gennem pladen fra øverst til nederst på gengivelsen, bliver det
tydeligt, at de centrale motiver er menneske-tyr-plastisk hund/vilddyr. Samtidig bemærker vi, at alle figurerne er
rettet mod venstre på nær den indridsede hund under tyrens bagben. Den virker død - næsten som en tom skal - i
modsætning til den livlige hund, der er placeret lige modsat på bundpladen, øverst til venstre. Disse to hunde er som
en nøgle til denne plades symbolik: det døde forsvinder ud til højre, mens de levende er på vej den anden vej. De
vender mod den forvandlingens bølge, der skyller ind fra venstre.
Pladen illustrerer nemlig det forvandlingens øjeblik, hvor den gamle personlighed dør, og en ny fødes, smukkere,
lykkeligere, mere livskraftig.
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Sværdet hos den liggende menneskefigur øverst leder tanken hen på den plade, hvor tre figurer forsøgte at stoppe
de løbende tyre - de evigt kværnende tanker. Der var også tre lag i det billede: 1) det lave, dyriske (instinkterne),
2) den vågne dagsbevidsthed og 3) det øverste lag - det guddommelige, som også var som utæmmede vilddyr for
mennesket dengang.
På bundpladen indtager mennesket pladsen i det guddommelige område, hvor det på den anden plade kun bevægede sig i de to nederste lag. Nu er mennesket styret af det øverste guddommelige plan.
Samtidig undergår det en forvandling til halvt mand, halvt kvinde (han har tilsyneladende fået bryster). Det er i hvert
fald en tolkning, der passer med de øvrige pladers symbolik - at man skal afbalancere de mandlige og kvindelige
sider i sig selv. På det åndelige plan skal man rumme begge sider.
Figuren har sporer på hælene. Det gamle udtryk “at tjene sine sporer” kunne godt se ud til at være meget gammelt
og have rødder helt tilbage til kelterne eller rytterfolket thrakerne, for er der nogen anden logisk forklaring på, at
figuren nu har sporer på, end at han har gjort sig fortjent til dem, at han har vundet dem gennem kamp og sejr?
Når tyrens forreste ben har prikmønster, og når det almindelige pelsmønster er ført ned bag den på den flade bund,
er det et tegn på, at den er begyndt at “skifte ham”. Forvandlingen af tankerne i dagsbevidstheden er i gang. Det er
nok derfor, tyren ser glad ud, selv om den er blevet stoppet.
På den omtalte plade med tyrene fra karrets inderside var det nederste lag utæmmede dyr i fuld fart (drifterne). Her
på bundpladen ser drifterne ud til at være tæmmet, for dyret ligger stille, selv om det stadig ser sundt og livskraftigt
ud.

Tegn i panden
Tyren har nogle interessante “hellige” tegn på næseryggen og i panden: en liggende halvmåne med en lille såkaldt
triskele (et cirkulært hvirvelmønster med tre “retninger”) over. Disse to tegn er så tydeligt angivet, at de må have haft
en velkendt og betydningsfuld mening.
En mulig forklaring kan findes i gammel indisk alkymi, hvor elementerne betegnedes med forskellige symboler som
firkant for jord, cirkel for vand, trekant for ild. Luftelementet betegnedes med en liggende halvmåne, og æterelementet med en lille cirkel.
Det er ikke så mærkeligt at forbinde luftelementet (den liggende halvmåne) med den bevidste tankegang og dermed
tyrene, som vi så både på “Aktiv erkendelse”-pladen og på inderpladen med de tre ustoppelige tyre. Når tegnet for
æterelementet nu også ses anbragt på tyren, må det betyde, at tankerne er under forvandling, jævnfør beskrivelsen
under halschakra’et tidligere (Den manglende plade). Det må betyde, at bevidstheden nu bliver koblet sammen med
det åndelige i stedet for kun at beskæftige sig med ting, der kan måles og vejes.

Bladornamentikken
Påden ene side af menneskefigurens sværd ses to blade eller blomsterknopper, der fra et fælles udgangspunkt
vokser i hver sin retning, hvorimod der på sværdets anden side ses en bladhvirvel, eller bladsløjfe. På en måde ligner
hvirvlen og dobbeltbladknoppen en anderledes udgave af tyrens mærker: halvmåne og triskele.
I hvert fald i senere tid har sværdet været et symbol på det at skelne, på at skille skæg fra snot, så at sige. At forstå. På
tarotkort er sværd luftelementets symbol (det blev til farven spar i nutidens kortspil).
Så sværdet her betyder måske, at den guddommelige/åndelige forbindelse influerer den bevidste tankegang. De
hører sammen nu, som tyrens pandetegn fortæller.
Der er to andre slags bladranker her på bundpladen. Den ene er en række af enkeltblade i forlængelse af hinanden.
De gror ind på pladen fra venstre. Og så er der de trebladede ranker, der ser ud til at gro ud af figurerne og forsvinde
ud mod højre. Kan man mon tolke det derhen, at den nye klare bevidsthed medfører, at alting fremover bliver mere
enkelt - at svarene nu giver sig selv med guddommelig hjælp, i stedet for at man førhen altid måtte veje for og imod
for at tage en beslutning?
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Afsluttende tanke
Der har været gættet meget på, hvor Gundestrup karret er fremstillet, og hvordan det er kommet til Danmark. Det
kan mest sandsynligt være bragt hjem som krigsbytte af kimbrerne.
Det, jeg har forsøgt at forklare som et indisk islæt - de tre strømme og chakra’erne - kan siden kimbrernes dage genfindes som “hemmelig viden” mange steder. Blandt kristne mystikere og middelalderens arabiske og europæiske
alkymister, for eksempel. Det er almindelig kendt. Eller skulle man sige: almindelig hemmelig viden.
Går man i stedet baglæns i tid, bliver det straks vanskeligere at følge den “indiske” tros veje tilbage til oprindelsen.
Jeg regner med, at det etablerede arkæologiske miljø vil være skeptiske overfor den forbindelse, jeg argumenterer
for. Her kommer jeg med en nutidig opfattelse af indisk chakra-tro og vil se Gundestrup karrets 2000-årige billeder
som svarende hertil. Hvor er den bevislige forbindelse mellem de to kulturer og tidsaldre?
Jeg vil forsvare mig med, at det sådan set ikke er mit problem, at den etablerede arkæologi endnu ikke har opdaget
chakra-troens overordentlig store udbredelse, såvel geografisk som tidsmæssigt. Jeg synes også det er en styrke ved
min argumentation, at den forklarer så at sige alle billedpladernes motiver og endda sætter dem i en meningsfyldt
sammenhæng.
Men det er da rigtigt: jeg ser troen allevegne, og jeg kan ikke forstå, at det ikke er mere anerkendt.
Endnu længere tilbage i tid mener jeg også at genfinde i hvert fald den elementernes rækkefølge, der hører til de firefem laveste chakra’er, i Mesopotamien og Egypten ca. 2500 f.Kr. Det håber jeg også på en dag bliver mere kendt.
Der tegner sig for mig konturerne af en udbredelsesvej, der ser ud til at have sit udspring i Mellemøsten eller
Indien.

En munter mesopotamisk forvrængning af chakra’erne forbundet med de fire elementer.
Tegneserien her har siddet på fronten af en lyre som den, æslet spiller på i det andet felt fra
neden.
Nederst: 		
Jord - materielt begær og herskesyge, mennesket som
				
skorpion
Andet felt fra neden:
Vand - spil og dans, afslapning, glæde, nydelse. 		
				
Musik- og dansetruppen ser sig selv som dumt æsel eller
				
tumbet dansebjørn.
Tredje felt fra neden:
Ild - mad og drikke - livskraft.
				
For at være tjener for andre ofrer man enten sin egen art
				
(hunden) eller gør vold på sin selvstændighed (løven).
Øverst: 			
Luft - tyrekræfterne (menneskets egen bevidsthed).
				
De tre strømme afbalanceres, holdes i skak. Som det
				
eneste virker dette felt mere forherligende end satirisk.
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Men se nu her! På en urokseknogle fundet i Rymarksgårds Mose på Sjælland findes de første kendte afbildninger af
mennesker i Danmark. De er indridset i knoglen ca. 5000 år før vor tidsregning. Det er omkring et par tusind år før de
store kulturer opstod i Egypten, Mesopotamien og Indus-dalen.
Yderst til højre ses tre strømme, vil jeg påstå, i form af tre zig-zag linier. De er endda så detaljerede, at de klart har
mindre bølgelængde (mindre fart) i bunden i forhold til i toppen.
På de fem menneskeskikkelser er lemmerne kun små vedhæng. Det er kroppen, som strømmene går igennem. Af
fodstillingerne kan man se, at de to yderste vender front mod beskueren, mens de tre i midten vender siden til.
Især de to yderste ligner blade med tydelige strenge markeret.
Jeg tror, at strengene har samme betydning som den livstræsplante, vi så på en af Gundestrup karrets inderplader.
Der var det en stængel med sideskud. Ved siden af den stængel var der tre lur- eller rettere carnyxblæsere til at
fortælle, at der var tre vigtige strømme i menneskekroppen, ikke kun én. Men den midterste, stænglen - eller som
her på bladene midterstrengen - var den vigtigste.
Hvis det kan være rigtigt, at strengene på bladene skal forestille “vibrationer” eller “bølgende strømninger”, så kan jeg
godt forstå, at de tre mennesker i midten er tegnet med et krydsmønster i stedet for med skråstreger som et blad set
fra siden. Krydsmønstret giver udmærket udtryk for en flimren af overlappende bølger.
Hvad skal man tro? Kan en 7000 år gammel knogle, fundet i Danmark, være verdens ældste afbildning af troen på
bøgende strømninger i kroppen? Er det en verdensomspændende ur-tro?
Det er lige før det kan tage pusten fra én, og der er nok ikke mange, der tør lægge afgørende vægt på et enkelt fund.
På den anden side - vi er så vante til at forestille os, at det intelligente menneske først opstod samtidig med de store
kulturer for ca. 5000 år siden, selv om vi egentlig godt ved, at vores store hjerne er udviklet over meget længere tid.
Jeg tror, at det ville være sundt for os at opdage, at mennesket allerede flere tusind år tidligere havde udviklet en
smuk tro på, at mennesket skulle søge at - og kunne - komme i balance med sig selv - og universet.
En kraftig indikation har vi som sagt i Danmark.
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