Istidens billedkunst
Vor viden om menneskets udviklingshistorie har længe været bestemt alene af de fossile
knoglefund. Men i dag kan man ved at analysere gener fra forskellige folkeslag få oplysninger om
deres oprindelse. Her har man især brugt det såkaldte mtDNA, d.v.s. gener, som findes uden for
cellekernen i mitokondrier. mtDNA overføres kun fra moder til barn og kan ikke ændres ved
parring. Kun en sjælden gang sker der en mutation i mtDNA i en ægcelle, som bliver stammoder.
Da man ved nogenlunde hvor ofte en mutation foregår, er det muligt, at bestemme tidspunktet for
disse stammødre. På tilsvarende vis kan man finde stamfædre ved hjælp af gener i Y-kromosomer,
der kun overføres fra far til søn. Gener, der bruges ved disse undersøgelser, har ingen betydning for
individernes udseende. Stephen Oppenheimer har på baggrund af de genetiske undersøgelser
beskrevet menneskets udvikling, og jeg vil benytte resultaterne fra hans bog: Out of Eden
(Oppenheimer 2003).
Fælles for alle nulevende mennesker er en mutation, som fandt sted ca. 190.000 år før nu i Afrika.
Da opstod det moderne menneske, Homo Sapiens. Siden da er der ikke sket nogen væsentlig
biologisk udvikling. Først med Homo sapiens ser man rituelle begravelser, hvor liget lægges pænt i
sovestilling. Det bestrøs med okker eller blomster og der vedlægges gravgaver. Begravelsen viser,
at man forstillede sig, at mennesket har en sjæl, og at i hvert fald en del af denne sjæl lever videre
efter kroppens død. Et særkende som ses overalt, hvor det moderne menneske har udbredt sig er
brugen af billedsymboler. De er nu bevaret som klippemalerier, helleristninger, udskårne figurer
eller dekorationer på redskaber. I Blombos Cave i Sydafrika er der fundet en sten indridset med ca.
77.000 år gamle mærker (Ambrose 1998).
Alle nulevende mennesker udenfor Afrika indeholder et bestemt mtDNA-gen: L3, som ikke findes
hos alle afrikanere. L3 er opstået i Afrika 190.000-150.000 år før nu. Under istiden var
fordampningen fra havene lille. Derfor kom der kun lidt nedbør, og det var mest som sne på
bjergene og i de arktiske egne. Derfor var der udbredt tørke og store ørkener. De forskellige
mennesketyper, der levede i Afrika måtte søge føde i floder og i strandkanten. Kun få mennesker
overlevede den barske periode, og da en mellemistid indtrådte 130.000-115.000 før nu, var der kun
moderne mennesker tilbage. En klan med L3 udvandrede fra Afrika ca. 84000 før nu, da der var en
lille mildning i istiden. De levede som samlere og fiskere i vandkanten. De enkelte samfund har
næppe været på mere end 50 individer. Udvandringen kan følges langs kysterne af den Arabiske
Halvø og Sydasien. Men da vandstanden under istiden var 80-150 m lavere end nu, er det svært at
finde spor. Ved Rødehavets Afrikakyst er der dog fundet en boplads, dvs. under mellemistiden. Her
er fundet forarbejdede stenflækker, som kunne bruges til harpuner. Der er ikke fundet
menneskerester. Ved Eritreas kyst er der fundet en boplads fra 125.000 før nu med opbrudte
østersskaller.
Kun mennesker der levede ved kysten kunne overleve de strengeste perioder af istiden. Dels fordi
der var føde i havet og i havfugle, men også fordi kysten lå lavt. Atmosfærens temperatur falder
med højden og vindstyrken stiger med højden.
Generne for de oprindelige folk på Ny Guinea tyder på at landet blev beboet af kystsamlere 77.000
før nu. Det var i istiden muligt at nå næsten tørskoet fra Sydøstasien til Ny Guinea. Australien var
dengang landfast med Ny Guinea. Der er fundet et 62.000 år gammelt skelet af et moderne
menneske i Lake Mungo i Sydøstaustralien. Vi kan antage at kystsamlerne også har nået til
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Australien. Dette skete før udbruddet af vulkanen Toba på Sumatra 74.000 før nu. Dette udbrud er
det største i de sidste to millioner år. Et flere meter tykt askelag hidrørende herfra dækkede Indien,
Pakistan og den Arabiske Golf. Ved udbruddet kastedes så store mængder svovlsyre op i den
øverste atmosfære, at hele jorden oplevede vinter i seks år. Jordens gennemsnitstemperatur var 3-4
grader lavere i 1000 år efter udbruddet. Alle træer i Eurasien døde og alle højerestående dyr og
mennesker udenfor enkelte tropiske områder uddøde. Den globale isvinter var formentlig årsag til
den lavere verdenstemperatur i de næste 10.000 år. Kystsamlerne i Australien uddøde også under
denne tørke. De genetiske undersøgelser viser, at de nuværende oprindelige folk i Australien er
indvandret senere.
I de 10.000 år efter Toba-udbruddet eksisterede der kun små, isolerede menneskesamfund ved
kyster og floder. Derved blev diversiteten af gener mindre. Blandt de mennesker der boede ved
Sydasiens kyster før Toba var der opstået to mtDNA-mutationer M og N, som nu findes i alle
nulevende mennesker uden for Afrika. Som følge af en statistisk tendens til helt at udelukke mindre
hyppige gener, blev M og N enerådende i den kolde periode. Den samme effekt har gjort sig
gældende for de gener, der har betydning for individernes egenskaber. Således er de nuværende
menneskeracer opstået.
I Pedro Furada i det nordøstlige Brasilien har der været moderne mennesker 56.000 før nu (Guidon
2003). Det fremgår af Kulstof 14 prøver fra adskillige ildsteder. Mennesketypen var kraftig bygget
med negroide træk som de nulevende oprindelige australiere. Først ved istidens slutning ca. 11.000
før nu indvandrede indianere med mongolide kranier fra Centralasien til Amerika. De etablerede
antropologer har stædigt holdt fast ved at, der først kom mennesker til Amerika ved istidens
slutning. I 1977 viste udgravninger i Monte Verde i Sydchile at der var mennesker her allerede ca.
33.000 før nu, men det blev ignoreret. Omkring 6.000 før nu forsvandt istidsjægerne fra Brasilien.
Ildlænderne helt mod syd har næsten overlevet til vore dage. Deres kranier er en blanding af
negroide og mongolide træk. Under istiden var der tropisk regnskov i bjergområdet i
Nordøstbrasilien. I dag er der tørt. De første mennesker i Amerika må være vandret som
kystsamlere fra Østasien, over land ved Beringsstrædet og videre ned langs Amerikas kyster. Dette
må være sket mindst 60.000 før nu. På dette tidspunkt kom der muligvis også mennesker til Japan,
der via øen Sachalin var landfast med Asien. Disse første japanere var også en robust type, der
menes at være forfædre til de nuværende oprindelige japanere, Ainu-folket.
I Pedro Furada er der fundet menneskeskabte ildsteder dateret til 60.000 før nu. En sten med røde
streger er faldet ned fra en klippevæg. Trækul fra samme lag er dateret til 30.000 før nu. Her er der
altså udført hulemalerier længe før end i Europa. Egentlige hulemalerier ses dog først i Brasililien
fra ca. 17.000 før nu.
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1. Klippemaleri fra Toca das Figuras do Angical i Nordøstbrasilien (Guidon 2003).
Den hjort på figur 1, som vender hovedet om mod sin unge, må være en moder. Det geometriske
symbol inde i hjorten viser, at hjorten er en overnaturlig magt. Siksaklinien er en puls eller rytme,
der viser liv. Siksaklinien er brugt i mange forhistoriske samfund som symbol for vand i bevægelse.
Vand er hovedbestanddelen af alt biologisk liv, og mennesker har fra første færd været
opmærksomme på vandet som livets kilde. Siksaklinien betyder sandsynligvis vand. En anden
betydning kunne være døgnets vekslen mellem nat og dag, men det er mindre sandsynligt. På
hjortemoderens hoved er anbragt et træ. Det må være et livstræ, et symbol, der forekommer i mange
forhistoriske samfund. Livstræet er ikke et bestemt træ. Det er et billede på alt liv, der kommer fra
jorden. Det er muligt, at hjorten er et billede af moderen til alle levende væsener. Denne naturens
moder findes i kendte myter hos flere jægerfolk. Også i bondesamfund kendes den store moder,
der også kaldes Moder Jord. De nulevende indianere i Sydamerika kalder hende Pacha Mama dvs.
Livets Moder. Siksaklinien og livstræet er indlysende og enkle symboler. De kan være opfundet
flere gange i forskellige samfund. De har ikke nødvendigvis deres oprindelse i et bestemt samfund
og spredt derfra.
For ca. 50.000 år siden, da klimaet blev lidt varmere, var alle de mennesker, der boede ved Irans
kyst og ved den Persiske Golf af type N. Nogle grupper af dem vandrede nu op langs Eufrat og
Tigris til Kurdistan. Herfra drog nogle mod vest. De bosatte sig ved Sortehavets sydkyst og
Middelhavets kyster og floder bl.a. i Libyen og i Sydfrankrig og nåede til den spanske
Atlanterhavskyst. Dette var den første indvandring af moderne mennesker til Europa. Denne
gruppe er kendetegnet ved bestemte redskaber og deres redskabskultur kaldes Aurignician. En
gruppe vandrede fra Kurdistan mod øst langs sydkysten af det Kaspiske Hav og videre til
Centralasiens søer og floder.
I istidens kolde perioder var der et stort tørlagt område, Sundaland, mellem Indokina og de
Indonesiske øer. I den milde periode ca. 50.000 før nu skete der en udvandring fra Sundaland og
Indokinas kystegne op langs floderne til deres udspring i det østlige Tibet og videre til Centralasiens
floder og søer. Disse grupper har haft en række mtDNA-typer, der findes hos alle mongolide folk.
MtDNA-gener har intet med individernes udseende at gøre, men de viser hvor og hvornår der er
foregået en folkevandring. Vi må antage at de mongolske gener er opstået i Indokina før
udvandringen. De udvandrede mongoler har imidlertid udviklet sig til en såkaldt nordmongolsk
type, der nu omfatter alle mongoloide folk undtagen dem i Indokina.
I den sidste istid, der begyndte ca. 115.000 før nu har der været tre lidt mildere perioder med en
varighed på ca. 3.000 år. I alle disse perioder skete der en udvandring, dels på grund af
befolkningstilvækst, dels fordi nye områder blev beboelige. I den første relativt milde periode ca.
84.000 før nu udvandrede mennesker fra Afrika til Asiens sydkyster. Vandringer i den anden ca.
50.000 før nu har jeg lige omtalt. Den tredje relativt milde periode var for ca. 34.000 år siden. Da
boede der mennesker af typen N ved Pakistans kyst. Nogle af dem vandrede op langs Indus, til
Kashmir, Centralasien, Balkashsøen, Aralsøen, Det Kaspiske Hav, Ukraine og Midteuropa I
istiden var der store floder af smeltevand fra gletchere og søerne var større. Vandene tiltrak
dyrelivet og dermed menneskerne. Den anden bølge af indvandrere til Europa er kendetegnet ved
andre redskaber og kaldes Gravettian. De udmærkede sig ved højt specialiseret mammutjagt på
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Eurasiens enorme græsstepper. De havde dekorerede redskaber af ben. Da de kom til Frankrig ca.
30.000 før nu, var Neandertalerne ved at uddø i Europa uvist hvorfor.
Sprogvidenskaben kan også fortælle hvornår et sprog er opstået. Det viser sig at sprog i et område
hvertfald før i tiden delte sig i flere sprog med tiden. Afrika har haft sprog i 150.000 år og har nu
2500 sprog, d.v.s. 60 år pr. sprog. Sydamerika har 600 sprog og skulle derfor have haft sprog i
36.000 år. Ny Guinea har 1200 sprog hvilket svarer til en alder på 72.000 år I Nordeurasien er der
700 sprog svarende til en alder på 42.000 år. Det passer vældigt godt med de genetiske resultater.
Australien har kun 200 sprog og det svarer til en alder på 12.000 år.

De første billedsymboler i Europa
Perioden ca. 22.000-16.000 før nu var meget kold. Det betød at de nordlige dele af Europa blev
affolket. Gravettianbefolkningen blev koncentreret i Ukraine, Balkan, Italien og Sydfranfrig.
Overlevelse var mulig ved kysterne af Sortehavet, Ægæerhavet og Adriaterhavet. Men havene var
meget mindre på grund af den lave vandstand og bopladser ved kysterne er derfor nu under vand.
Der var dog også livsbetingelser ved Alperne og Pyrenæerne, hvor der var smeltevand fra gletsjere.
I det baskiske område ved Pyrenæerne kaldes kulturen nu Solutrean, men den tilhører Gravettian
kulturen. Den er kendt for de smukke hulemalerier. Den viser dog også forkærlighed for dekorerede
benredskaber. Befolkningen med den ældre Auricnacian kultur overlevede nær ved Atlanterhavet,
hvor der var kystklima.
Kuldeperioden betød at Mellemøsten blev en ørken. Befolkningen her har kun kunnet overleve ved
den Persiske Golf og i Kurdistan. Asiens indre blev affolket med undtagelse af Kaukasus. Jægerfolk
med nordmongolske træk fra stepperne i Asien havde en avanceret teknik som ses på deres
flinteflækker. Under kuldeperioden måtte de vandre ned langs floderne til Østasiens kyster. Det
Gule Hav mellem Kina og Korea var fastland og heromkring findes en hel del bopladser fra
kuldeperioden. I Japan skabte de en ny stenteknologi ca. 20.000 før nu. Andre kom til Nordøstasien
og til et stort fastland Beringia, som i kuldeperioden forbandt Asien og Amerika. Under
kuldeperioden var Nordamerika dækket af is. Efter istiden vandrede indianerne fra Beringia til
Amerika.
Kuldeperioden betød at der overlevede et mindre antal isolerede menneskesamfund. I sådanne
samfund kan et sprog udvikle sig. Jeg forestiller mig, at det indoeuropæiske ursprog er udviklet hos
gravettianerne ved Sortehavet nær Kaukasus. Det semittiske ursprog er udviklet i Kurdistan.
Baskernes i Pyrenæerne. Det sumeriske sprog ved Den Persiske Golf. I Kaukasus´ bjergdale har
forskellige sprog overlevet. Kimen til det kinesiske han-sprog er sandsynligvis udviklet i området
ved det Gule Hav.
I det baskiske område i Sydfrankrig og Nordspanien er der hulemalerier fra 31.000-8.000 f.Kr.
undertiden fra hele perioden i samme hule. Huler med malerier er ofte så snævre, at de ikke egner
sig til beboelse. Man har heller ikke fundet tegn på beboelse i dem. Derimod er der andre huler i
nærheden med tegn på beboelse. Huler med malerier er helligsteder. Billederne viser store pattedyr,
smukt malede og vellignende. Der er stenbukke, vildsvin og hjorte yderst i hulerne. Længere inde
vildheste, bisoner, urokser og mammutter. Længst inde løver. Dyrene er ofte på vej mod hulens
åbning. Ofte ses de svømme og kun hovedet ses. Undertiden er de sårede med spyd eller
spydmærker. I forbindelse med dyrene ses også nogle gitre med f.eks. seks rektangulære huller. De
tolkes som fælder. Istidsjægerne har afbildet deres byttedyr.
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Meningen med hulemalerierne er omstridt, men jeg vil foretrække den tolkning, at hulen
repræsenterer moderskødet for Moder Jord, Livets Moder. Den store Moder hjælper dyrenes sjæle
til et nyt liv og giver sjælene kød og blod. Det foregår i den fugtige jord hvor alt liv skabes. Hulen
er et sted hvor man kommer tæt på denne skabelsesproces. Når kunstneren har udført maleriet
kommer dyrenes sjæle til stede i selve billedet. Derved bliver dyresjælene trukket ind i hulen og
dermed i underverdenen, hvor genfødselsprocessen foregår. Spyd og fælder er garanter for at
dyresjælene er indstillet på at blive jaget. Udførelsen af maleriet kan kaldes jagtmagi, men den er
ikke nødvendigvis sket før en jagt. Det kan være et ritual, der søger at sikre nye byttedyr til den
kommende jagtsæson.

2. Relief fra klippehule i Laussel, Dordogne, Frankrig. Ca. 19000 f. Kr.
Den nævnte tolkning bekræftes af relieffet figur 2 fra en klippehule i Dordogne. Kvindeskikkelsen
er unormalt opsvulmet, fordi hun symboliserer hele jorden. Ansigtet er væk fordi ingen har set
andet en kroppen af Moder Jord. Hovedet er dog bevokset med skov. Kvindefiguren holder et
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bisonhorn i hånden. Horn er generelt symbol på skabelseskraft og vækst. Hornet vokser nemlig ud
ligesom en plante der spirer. Når hornet holdes i hånden er det også et drikkehorn. Det viser at
gudinden drikker vand og har kontrol med vandet. Det passer med at hun giver liv til alle levende
skabninger. Både dyr og planter består for en stor del af vand, og vandet kommer fra jorden. I
virkeligheden er Moder Jord den fugtige frugtbare jord. På hornet er 13 ridser. Det kan være fordi
et år består af 13 månemåneder. Vandmoderen må holde regnskab med tiden og sørge for, at der i
løbet af året kommer tilstrækkeligt med vand.
En anden fortolkning er, at der går 13 dage fra en nymåne viser sig til fuldmåne. I den forbindelse
er det interessant at kvinders menstruation i ældre tider muligvis har faldet sammen med nymåne.
Hos jægerfolk i Sibirien og hos nordamerikanske indianere har kvinderne holdt regnskab med
månekalenderen. De talte dage fra deres menstruation. Når de blev gravide talte de ni nymåner til
fødslen (Marshak 1972 side 336). Graviditeten tager i gennemsnit 280 dage, hvilket er 9,5
månemåneder. Når man bliver gravid ved en fuldmåne, vil fødslen ske efter ni nymåner altså ved
den tiende nymåne.
I lange perioder af istiden var det meget koldt og der overlevede kun isolerede grupper af
mennesker. I sådanne isolerede grupper udvikledes forskellige menneskeracer. I den sidste del af
istiden 16.000-11.000 f.Kr. blev klimaet lidt mildere. Der blev lidt mere kontakt og udveksling af
viden. Befolkningen i Frankrig blev nu rensdyrjægere. Perioden kaldes Magdalenien efter et stort
fund af hulemalerier og dekorede genstande af ben ved byen La Madeleine i Sydvestfrankrig. . La
Madeleine er det franske navn for Maria Magdalene. I Magdalenienperioden er der mange steder
fundet genstande af samme art som figur 3. De kaldes ofte kommandostave, men jeg foretrækker at
kalde dem kultstave. Hullet er boret, men det er aldrig slidt, så genstanden er ikke et arbejdsredskab.
Dekorationen på eksemplet her viser en svømmende hjort, hvis hoved stikker op af vandet. Foran
den er halen af en fisk. Der er flere utydelige fisk eller sæler. Alle dyrene er på vej væk fra hullet.
Der er også kviste på flere kultstave. Jeg mener, at hullet symboliserer fødselsåbningen af Livets
Moder, svarende til åbningen i klippehulen. Fra dette moderskød kommer dyresjælene. Kvistene er
livstræet, der symboliserer alt liv. I den brede ende af kultstaven figur 3 er indgraveret ni riller. Det
er muligt, at tallet ni her symboliserer graviditet, der jo tager ni måneder for mennesker. Rillerne i
snudepartiet vil jeg opfatte som dekoration. Hvordan kultstavene er brugt er uklart. Undertiden kan
der ses slid af den tynde ende. Man kan tænke sig at staven har været holdt i hånden eller stukket i
jorden. Den kan muligvis være brugt som stikvåben.

3. Dekoreret kultstav fra Raymonden, Dordogne. Magdalenienperioden
(Marshak 1972).
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16.000-11.000 f.Kr.

Figur 4 viser dekorationer på genstande fra Magdalenienperioden. Figur 4 a) og b) fra Pyrenæerne
er de ældste. Her ser vi i begge tilfælde en stor slange, som jeg vil tolke som en alternativ
fremstilling af Livets Moder. Billedet af en stor slange i underverdenen, der sørger for at skabe nyt
liv er i øvrigt kendt i senere samfund. I a) ser vi to livstræer. I b) er slangens hale blevet til et
livstræ. I a) er der en række dyrehoveder af en art på den ene side af slangen og en række
dyrehoveder af en anden art på den den anden side af slangen. Det er formentlig de byttedyr som
slangen skal frembringe. I b) er der hovedet af to heste, der svømmer i underverdenens vande.
Desuden vandrer der et menneske uden ansigt med en spirende stav over skulderen. Det kunne være
en sjamanånd på rejse i underverdenen for at hente flere byttedyr. Han bliver tæt fulgt af
underverdenens slange, der ser ud til at beskytte ham.

4. a) slidt kultgenstand af tak, b) dekoration på ben, c) kultgenstand af ben, d) fragment af
bengenstand, e) del af kultstav af tak. a og b fra Pyrenæerne, c,d og e fra Dordogne. Magdalenienperioden 16.000–11.000 f.Kr. (Marshak 1972)
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Figur 5 fra Ukraine viser et eksempel på Gravetianernes forkærlighed for dekoration. I områderne
ved Sortehavet ses ofte figurer som denne der er halvt fugl og halvt kvinde. Svømmefugle var
almindelige her. Fuglen viser at modergudinden både kan flyve og svømme. Ånderne og guderne er
normalt usynlige. Det gælder både forfædrenes ånder og de guddommelige kræfter. De kan bevæge
sig igennem den usynlige luft, og det er formentlig grunden til, at ånderne ofte afbildes med
fugleegenskaber. Helligåndens symbol er en due. Guddommelige kræfter kunne også tage bolig i
rigtige fugle og derfor kunne romerne f.eks. aflæse guddommelige budskaber af fuglenes adfærd.
Figur 5 er dekoreret med meanderborter, som symboliserer vandstrømmene. Vinkeltegnet på
fronten viser det kvindelige skød og dermed fødedygtighed.

5. Figur af mammutibenholt fra Mezin, Ukraine ca. 14.000 f.Kr. (Gimbutas)

Myter
Skabelse af billeder forudsætter indre forestillinger og indre billeder. Billedet – hvad enten det er
indre eller ydre - er ikke det objekt det er billede af, men en repræsentation af objektet. Fysiske
objekter findes på et bestemt sted til en bestemt tid, men billedet findes et andet sted i en anden
verden og er til stede til enhver tid. Den anden verden kaldes også åndelig. Hos de oprindelige
australiere var forestillingsverdenen eller den åndelige verden vigtigere end den fysiske verden.
Hulemalerierne tyder på, at det også gjaldt istidens jægere. I visse religioner betragtes den åndelige
verden som mere virkelig end den fysiske. Sjælen er mere sand end legemet. Mennesket kan
forestille sig, at være langt væk fra kroppen. Det sker meget livagtigt i drømme eller i en sjælerejse.
Sjælen er da uafhængig af legemet. Talen var fra første færd en usynlig åndelig kraft. Tænk bare på
magiske besværgelser, hvor et ord , der blev udtalt, kunne udløse en kraft. Ligeledes var
kropssproget og gestus en åndelig kraft. Det samme gjaldt billedsproget. Talesproget består ligesom
Billedsproget af symbolske repræsentanter for objekter. Sprog og tanker tilhører den åndelige
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verden. Det moderne menneske, der opstod ca. 190.000 før nu, producerede billeder og havde et
begrebsapparat og havde derfor også et talesprog. De har uden tvivl haft myter.
Myten eller fortællingen er tidløs. Den kan fortælles igen og igen. Den er et periodisk fænomen
ligesom livet der gentages hver dag eller for hvert menneske. Myter giver forklaring på fænomener
i naturen og menneskelivet og er ofte vejledning til handling. Myten fjerner usikkerhed og troen på
myten giver tillid til livet, udholdenhed og styrke. Troen på Livets Moder, kan give tillid til, at der
kommer nye byttedyr eller tillid til, at den afdøde får et nyt liv. Livets Moder er ikke en
menneskemoder men hun har en moders egenskaber. Hun repræsenterer en usynlig kraft der skaber
alt levende. Det lille jægersamfund kunne forstå sig selv som indgående i en familie med naturen
og dyrene, hvor hun var en moder. Alle individets handlinger kunne vel opfattes som en deltagelse i
denne families liv.
Myten bliver levendegjort ved regelmæssige fælles ritualer. Overalt i jægersamfund både i istiden
og i nyere tid er runddans og fællessang brugt efter måltidet fra en vellykket jagt. Runddansen har
samlet tankerne om fællesskabet. Den er forbundet med glæde og taknemmelighed overfor det
nedlagte dyrs sjæl. Dansen bliver en magisk handling, der skaber forsoning med vildtet. Det var
Livets Moder, der gav dyresjælene en krop. Runddanserne har sandsynligvis også takket hende.
Runddansen er et religiøst ritual. En deltager i et religiøst ritual må udføre en handling, der
afviger fra almindelige gøremål. Det kan være ofring, rituelt måltid, renselse, tilbedelse,
processionsgang eller fremsigelse af mantra. Under ritualet kræves personens opmærksomhed, men
både før og i lang tid efter handlingen vil forestillingerne kredse om denne handling. Udførelsen af
et religiøst ritual indebærer at deltageren i en lang periode er styret af de religiøse forestillinger.
Maling af billeder kan også opfattes som et ritual. Ved fremstilling af billedet bliver forestillinger
og myter fra individets indre bragt ud i den ydre verden. Den åndelige verden bliver udbredt til
den fysiske verden. Tilmed bliver den åndelige tilstedeværelse permanent. Billedet har altså en
længere varende kraft end når myten udtrykkes med talesproget. Maling af et mytisk billede er en
individuel handling. Selv om mange hulemalerier har samme motiv er der forskel på forskellige
kunstneres udførelse. Ved maling af et billede har kunstneren ofte en særlig oplevelse af
inspiration. Dette kan føles som en mytisk kraft, der kommer udefra, og giver maleprocessen rituel
karakter.
Vi kan ikke få et detaljeret kendskab til istidens myter. Men jægersamfundets livsbetingelser taget i
betragtning er det muligt at forstå hvordan brugen af billedet af Livets Moder havde en funktion. Vi
kan også få en ide om myternes indhold ved at studere myter hos de nulevende jægerfolk. F. eks.
har inuitterne i Grønland følgende myte. Imap Ukûa, Havets Moder lever på havets bund. Hendes
hår er udspringet for alle fangstdyrene, hvor de lever som små lus. Menneskets onde handlinger
sætter sig som snavs i hendes lange hår, og forhindrer i at dyrene frit kan strømme fra håret. Uden
fangstdyr vil Inuit sulte, og Angakkoq (Åndemaneren) må lade sin sjæl drage til Havets Moder for
at kæmme de onde gerninger ud af håret. Når dette er sket, vil fangstdyrene igen begynde at
strømme ud i havet. Se figur 6.
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6. Havkvinden med havets mange fangstdyr var motivet på det første frimærke, som den
grønlandske billedkunstner Jens Rosing tegnede forlæg til. Det blev udstedt i maj 1957.
Et smukt eksempel på en myte, der forbinder kosmos med menneskelivet, har vi også i
buskmændenes æventyr om Mælkevejens skabelse. En pige kaster aske med gløder fra aftenbålet op
på himlen, for at jægerne i det fjerne mørke kan finde vej hjem.
De oprindelige australiere har indtil i dag opretholdt elementer af en billedtradition, som går helt
tilbage til de første mennesker. Deres forklaringer giver os en mulighed for at forstå istidsjægernes
billeder. Billeder er ikke kopier af virkeligheden, men udtryk for forestillinger og abstrakte
begreber. De oprindelige australiere kalder deres billedverden for tjukurpa. Det oversættes ofte til
”drøm” eller ”drømmetid”, men betyder snarere ”al evighed”. Billederne er med andre ord en del af
den åndelige verden. Den åndelige verden fandtes i ”drømmetiden”, hvor skaberne gik rundt og
skabte den fysiske verden med deres magiske sang. Menneskers drømme, tanker, tale, sang, dans,
og formning af billeder er del af den åndelige verden. Enhver begivenhed eller livsproces efterlader
en vibration på stedet ligesom planter efterlader frø. Fædrenes og forfædrenes handlinger har
efterladt sig evige spor i landskabet. Deres ånder vil vågne når sporene bliver betrådt eller ved de
malede mønstre på klipper eller på bark. I billederne benyttes geometriske symboler. En rhombe
kan hos en gruppe betyde ild eller vandhul og hos en anden gruppe vad eller rejse. I jægersamfund
er der en stor arbejdsdeling mellem kønnene. Manden er jæger og hans rejser symboliseres ofte med
en slange. Kvinden passer lejren og symboliseres ofte med cirkler. Australierne tegner også
tændstikmænd, der symboliserer usynlige væsener, som findes i dyr , planter og bjerge. Det er
åndelige kræfter, som har en viden. Mange billeder er oversået med prikker, der skaber et dramatisk
liv i billedet. De er formentlig udtryk for kunstnerens skjulte åndelige aktivitet. Jeg vil
sammenligne de gentagne mønstre med et mantra, en trommerytme eller en gentaget bevægelse.
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Denne kunstner opfatter ikke sig selv som skaber men som videregiver af en åbenbaring fra den
åndelige verden.

7. Klippemaleri fra Ingalari, Nordterritoriet, Australien (Walsh 2004).
Forskellige grupper i Australien havde oprindeligt klippemalerier, som kun de havde adgang til og
ansvar for at holde ved lige. Maling af billederne var en rituel handling, idet billederne indeholder
den åndelige energi af de skabende forfædre, de såkaldte Wandjinaer. Wandjinaerne kom fra
underverdenen eller himlen og de skabte jordens klipper, ørkener, floder, skove, dyr og mennesker.
De gav også menneskene deres love, regler, ritualer, danse og billedsymboler. Når malingen på
klippemalerierne blev genopfrisket, blev deres hellige kraft frigjort og sikrede at årstiderne kom til
den rigtige tid, at planter, dyr og mennesker blev skabt. Andre forfædres ånder har taget bolig i sten
eller vandhuller. De bliver aktive ånder, når mennesker er opmærksomme på dem. Klippemaleriet
figur 7 tilhører wardaman-gruppen og viser Yagiagburi og Yabiringi, de såkaldte ”lynbrødre”. Fra
hovedet udgår lysstråler. Kroppene er fyldt med lodrette striber, som viser regn. Figurerne har
ingen mund og det er normalt når de oprindelige australiere afbilder deres forfædreånder. Ånder
spiser og drikker ikke. På skuldrene sidder en slags vinger, der formentlig symboliserer skyer.
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Lynbrødrene styrer monsunregnen. Karadjerigruppen i Nordvestaustralien har også to mytiske
brødre Bagadhimbiri. De blev skabt af jorden som dingoer og Dilga er deres mor. De skabte
derefter alle mulige væsener og fænomener og antog selv menneskeskikkelse. Så blev de dræbt af
en kat, Ngariman, men deres mor gav mælk og genfødte sønnerne. De blev nu slanger og lever som
skyer. De styrer regn og storm.
Grahame Walsh har i 30 år studeret de australske klippemalerier i marken og taget 1,2 millioner
lysbilleder. Han er ikke anerkendt af de akademisk uddannede forskere. Han har selv måttet betale
sin forskning. Han har bl. a. vist at de såkaldte Bradshaw-billeder fra Nordvest Australien stammer
fra folk, der indvandrede til Australien på et senere tidspunkt end de første australiere men for over
20.000 år siden. Senere endnu er de nulevende oprindelige australiere indvandret og de nulevende
anser Bradshaw-billederne for at tilhøre et andet folk. Desværre er forskningen nu blevet inddraget i
de oprindelige australieres politisk kamp for retten til jorden. Grahame Walsh kaldes racist fordi
han mener, at de nuværende var de første indbyggere. Figur 8 er et typisk Bradshaw-billede. Det er
tydeligvis i en helt anden stil end figur 7. I princippet er dog også dette et billede af en flyvende
forfædreånd. Figuren har vinger på hovedet og benene hænger slapt ned. I hænderne holder han
flere boomeranger. Overarmene er smykket med armbånd. En stor hat har kvaster i enden. Om livet
er et skærf. I hånden en sæk.

8. Aftegning af helleristning fra Kimberley provinsen, Australien. Måske 20.000 før nu.
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