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Om manuskriptet 

 

Den allerhelligste Trinosofia (La trés sainte Trinosophie) er manuskript 

nummer 2400 i det Franske Bibliotek i Trois. Værket er ikke et særligt 

stort manuskript, det indeholder blot 96 sider, som kun er beskrevet på 

den ene side. Teksten er prydet med utallige figurer, smukt tegnet og 

farvelagt. I tillæg til helside tegningerne er der små symboler i 

begyndelsen og slutningen af hver sektion. Gennem hele teksten er der 

spredte bogstaver, ord og sætninger i forskellige gamle sprog. Der er 

også magiske symboler, figurer der ligner hieroglyffer og få ord i 

bogstaver, der ligner kileskrift. Til sidst i manuskriptet er der et antal 

sider beskrevet i ’tilfældige’ tegn, formentlig en kode.  

 

Den fulde historie om dette manuskript er desværre ikke kendt. Man er 

ret sikker på, at Cagliostro havde denne bog, blandt så mange andre, 

med på sin skæbnesvangre rejse til Rom. Efter hans fængsling på San 

Leo var alle spor imidlertid tabt. Muligvis kom Cagliostros effekter i en 

af generalerne i Napoleons hærs besiddelse og ved denne generals død 

blev manuskriptet købt af biblioteket i Troys. I Gillot de Givrys 

Witchkraft, Magic and Alchemy, skrevet i midten af 1800-tallet, fastslår 

han, at manuskriptet blev købt ved salget af general Messenas effekter. 

Han skriver endvidere, at der i begyndelsen af manuskriptet er en note 

af en filosof som signerer sig med ”I.B.C. Philotamme”, som siger, at 

det tilhører ham og er den eneste eksisterende kopi af den berømte 

Trinosophia af greven af St. Germain, hvis original blev ødelagt af ham 

selv på en af hans rejser. Noten siger endvidere at Cagliostro havde ejet 

bindet, men at Inkvisitionen havde arkiveret det i Rom da han var blevet 

arresteret.  
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Jeg har benyttet mig af Manly P. Hall’s oversættelse af manuskriptet, 

men har udeladt hans noter og kommentarer. Manly P. Hall’s Den 

Allerheligste Trinosophia er tilgængelig i sin helhed på ”www.sacred-

texts”. 

 

Lidt om Greven af Saint Germain 

 I 1760 levede en mystiker, et medlem 

af Rosenkreuzernes broderskab, ja, 

muligvis broderskabets stormester, i 

Londen omgivet af en sky af rygter. 

Det var den mystiske Greve af Saint-

Germain. Denne mands skæbneforløb, 

nationalitet, oprindelse, rigtige navn og 

alder var for de fleste ukendt. I 

Versailes havde han lavet diamanter til 

kong Ludvig XV og han beskrev 

fremtidige hændelser ret nøjagtigt, 

havde en fabelagtig hukommelse, og 

påstod at han besad en evig ungdom. Nogle mennesker på den tid 

mente, at han var af ungarnsk oprindelse, medens andre sagde at de fra 

pålidelige kilde vidste, at han var søn af Marie de Neuburg, enke efter 

Karl II af Spanien.  

 

Karl af Hessen (1744-1836) boede på Liselund ved Schlesvig og var 

dansker. Ifølge Maria von Lowzow blev han indviet af Saint Germain, 

senere blev han Stormester i Danmark og oprettede loger rundt omkring 

i Europa. I et brev, som findes på det Kongelige Bibliotek i København, 

skrev han blandt andet:  
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”Da jeg kom tilbage til Altona traf jeg den berømte greve af Saint 

Germain, der syntes at fatte godhed for mig, i særdeleshed da han hørte, 

at jeg ikke var jæger og ikke havde andre passioner, der var uforenelige 

med studiet af de højere videnskaber og naturen. Han sagde til mig: 

”Jeg vil komme og besøge Dem i Schleswig, og så skal De opleve store 

ting, som vi skal udføre sammen.” Jeg lod ham forstå, at jeg havde mine 

gode grunde til íkke i øjeblikket at modtage den ære, han ville vise mig. 

Men han svarede mig: ”Jeg ved, at jeg bør tage til Dem og tale med 

Dem.” Jeg kunne ikke finde på anden måde at undgå forklaringer på 

end at sige ham, at oberst Koeppern, som måtte blive syg tilbage, da jeg 

rejste, i løbet af et par dage ville følge efter mig og at han kunne tale 

med ham om det. Jeg skrev derpå et brev til Koeppern, at han måtte se 

at forhindre, at greven af Saint Germain kom her, og søge at fraråde 

ham at tage herhen. Koeppern kom til Altona og talte med ham. Men 

greven svarede ham: ”De kan sige hvad De vil, jeg bør tage til 

Schlesvig og jeg opgiver det ikke, resten giver sig af sig selv. Vil de 

have ulejlighed med at bringe et logi i orden for mig etc..” Koeppern 

fortalte mig om dette resultat af deres samtale og jeg var ikke tilfreds 

dermed. Jeg havde for øvrigt indenfor den prøjsiske armé skaffet mig en 

del oplysninger om denne mærkelige mand, særligt havde jeg talt med 

min ven oberst Frankenberg om ham. Denne sagde til mig: ”De kan 

være overbevist om, at han ikke er nogen bedrager og han besidder den 

allerhøjeste viden. Han var i Dresden medens jeg var der med min 

hustru. Han ville gerne gøre godt mod os begge. Min hustru ville sælge 

et par øreringe. En juveler tilbød hende en bagatel for dem. Hun talte 

derom til greven, som sagde til hende: ”Vil de vise mig dem.” Dette 

blev gjort. Så sagde han: ”Tør De betro dem til mig i et par dage”? 

Han gav hende dem tilbage efter at have forskønnet dem. Juveleren, 

som min hustru viste dem til, sagde til hende: ”Dette var vel smukke 
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stene, det er noget andet end de andre de viste mig!” Og han betalte 

hende mere end det dobbelte for dem.” 

 

”Saint Germain kom kort tid efter til Schleswig. Han fortalte mig om de 

store ting, han ville gøre til hjælp for menneskeheden etc.. Jeg havde 

ikke lyst dertil, men da jeg fik skrupler ved at tilbagevise en viden, der 

var så alment vigtig, på grund af en urigtig idé om videnskab eller på 

grund af gerrighed, blev jeg dog hans discipel. Han talte meget om 

forskønnelse af farver, der næsten intet ville koste, om forædling af 

metaller, idet han dog tilføjede, at man absolut ikke burde lave guld, 

selvom man kunne gøre det, og han forblev tro mod dette princip. Han 

undervist mig i næsten alle naturvidenskaber, men kun i deres 

begyndelsesgrunde, idet han derefter lod mig selv ved forsøg at udfinde, 

hvorledes jeg skulle have held med mig, og han glædede sig ganske 

overordentlig over mine fremskridt. Dette gjaldt både metaller og stene, 

men hvad angår farverne, så gav han mig dem virkelig, ligeså vel som 

megen anden betydningsfuld viden.”  

 

”Man er måske nysgerrig efter at kende hans historie, og jeg vil fortælle 

den, således som den er, absolut sand ifølge hans egen beretning, idet 

jeg tilføjer de nødvendige forklaringer. Han sagde til mig, at han var 88 

år, da han kom her. Han var 92 eller 93, da han døde. Han sagde mig, at 

han var søn af prins Ragozky af Transylvanien og af dennes første 

hustru, en Tekely. Han blev givet i den sidste Medici's varetægt, og 

denne lod ham som barn sove i sit eget værelse. Da han fik at vide, at 

hans to brødre - sønner af prinsessen af Hesse-Rheinfels eller 

Rothenburg, hvis jeg ikke tager fejl - havde underkastet sig kejser Karl 

VI og havde modtaget navnene St. Charles og St. Elisabeth efter 

kejseren og kejserinden, sagde han til sig selv: ”Godt, så kalder jeg mig 

Sanctus Germanus, den hellige broder!” Jeg kan ikke garantere for 
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sandheden, med hensyn til hans fødsel. Men jeg har fra anden side 

erfaret, at han blev ganske forbavsende protegeret af den sidste Medici. 

Dette hus besad, som velkendt er, de højeste videnskaber, og det er ikke 

forbavsende, at han havde førstehånds kendskab til disse. Men han 

påstod, at hans kendskab til naturen skyldtes hans egen anvendelse og 

undersøgelser. Han kendte urter og planter til bunds, og han havde 

opfundet mediciner, som han til stadighed tog, og som forlængede hans 

liv og sundhed. Jeg har endnu alle hans recepter, men lægerne er meget 

ophidsede mod hans videnskab efter hans død. Der var en læge, Lossau, 

som havde været apoteker, og som jeg gav 1200 ecus om året for at 

fremstille de mediciner som greven af Saint Germain dikterede ham, der 

iblandt først og fremmest hans the. Disse købte de rige, og de fattige fik 

dem gratis, det samme gjaldt behandlingen hos denne doktor, der 

kurerede en mængde mennesker, og for hvem der, så vidt jeg ved, ikke 

døde nogen.  Men efter at denne læge var død, væmmedes jeg ved al 

den sladder, jeg hørte fra alle sider, og så trak jeg alle opskrifterne 

tilbage og satte ingen i Lossaus sted.” 

 

 ”Saint Germain ville oprette en farvefabrik i dette land. Fabrikken Otte 

i Eckernförde var tom og forladt. Det lykkedes mig at købe disse 

bygninger udenfor byen billigt, og jeg installerede greven af Saint 

Germain der. Jeg købte silke- og uldstoffer etc. Der var mange ting der 

skulle bruges, det var nødvendige til en fabrik af denne slags. Jeg så, 

der blev farvet der på den måde, jeg havde lært, og som jeg selv havde 

lavet det i en kop, og der blev farvet 15 pund silke i en stor kedel. Det 

lykkedes fuldkomment. Man kan altså ikke sige, at det ikke gik 

udmærket. Men ulykken ville, at greven, da han kom til Eckernförde, 

boede nedenunder i et lille værelse, hvor han hentede sig en kraftig 

rheumatisme, og trods alle sine midler lykkedes det ham aldrig helt at 

komme af med den.”  
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”Jeg tog ofte til Eckernförde og besøgte ham, og jeg tog aldrig derfra 

uden at have modtaget ny, interessant belæring, og jeg skrev ofte de 

spørgsmål op, som jeg ville gøre ham. I hans sidste leveår fandt jeg ham 

en dag meget syg, han troede, han var på dødens rand. Det var 

øjensynligt at han sygnede hen. Efter at have spist i sit soveværelse bad 

han mig sætte mig ved siden af hans seng, og han talte derefter meget 

klart til mig om mange ting og forudsagde også mange ting, og han bad 

mig komme så hurtigt tilbage som muligt, hvad jeg gjorde, men da jeg 

kom tilbage, var han mindre dårlig, selvom han var meget tavs.” 

 

”Da jeg tog til Kassel i 1783, sagde han til mig, at i tilfælde af, at han 

døde, mens jeg var borte, ville jeg finde et forseglet brev, han havde 

skrevet, og som ville tilfredsstille mig. Men dette brev fandtes aldrig, 

det var måske blevet givet i troløse hænders varetægt. Jeg bad ham ofte 

og indtrængende om i levende live at give mig det, han ville efterlade 

mig i dette brev. Men så så han bedrøvet ud og udbrød: 'Åh! hvor ville 

jeg blive ulykkelig, min kære prins, dersom jeg vovede at tale!'.” 

 

”Han er måske en af de allerstørste filosoffer, der nogensinde har levet. 

Han var menneskehedens ven og ville kun have penge for at kunne give 

dem til de fattige. Han var også dyrenes ven, og hans hjerte 

beskæftigede sig kun med andres vel. Han troede, han kunne gøre 

menneskene lykkelige og skaffe dem nye nydelser, skønnere stoffer, 

skønnere farver til billigere penge. Thi hans pragtfulde farver kostede 

næsten intet. Jeg har aldrig truffet en mand med en klarere ånd en ham, 

med en sådan lærdom, særligt angående oldtidens historie. Jeg har ikke 

truffet hans mage. Han havde været i alle Europas lande, og jeg ved 

ikke noget land, i hvilket han ikke havde opholdt sig længe. Han kendte 

dem til bunds. Han havde ofte været i Konstantinopel og Tyrkiet. 
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Frankrig syntes dog at være det land, han elskede højest. Hans 

filosofiske principper med hensyn til religionen var rent materialistiske, 

men han forstod at fremsætte dem så fint, at det var meget svært at 

diskutere sejrrigt med ham, men jeg havde dog ofte det held at forvirre 

hans raisonnementer noget. Han var langt fra nogen tilbeder af Jesus 

Kristus og tillod sig med hensyn til Ham bemærkninger, der var mig 

meget ubehagelige, og jeg sagde til ham: 'Min kære greve, det afhænger 

af dem selv, om de vil tro på Jesus Kristus, men jeg indrømmer dem 

åbent, at De piner mig med at komme med sådanne bemærkninger 

angående Ham, hvem jeg er så fuldkommen hengiven.” - Han forblev 

tankefuld et øjeblik og svarede mig så: ”Jesus Kristus er intet for mig, 

men at pine Dem, det beklager jeg, derfor lover jeg Dem, aldrig mere at 

tale til Dem om Ham.” Under mit fravær sagde han en dag på sin 

dødsseng til Lossau, at han skulle sige til mig, når jeg kom tilbage fra 

Kassel, at Gud havde vist ham den nåde at få ham til at forandre sin tro 

endnu før hans død, og han tilføjede, at han vidste, hvor meget det ville 

glæde mig, og at jeg endnu kunne gøre meget for hans lykke i den anden 

verden.” 

 

Greven af Germain døde formentlig den 27. februar 1784 på Liselund i 

Schleswig, men selvom hans død blev bekendtgjort og begravelsen i 

Eckernförde blev overværet af mange mennesker, havde ingen 

tilsyneladende set hans lig. Hans grav i St.Nicolai Kirke blev ødelagt 

ved en stormflod den 13. november 1872. For almindelige dødelige, 

ville dette være enden på historien. Men ikke for Greven af Saint-

Germain. Han fortsatte med at blive set i hele det 19. århundrede. I 

1785 blev han set i Tyskland sammen med Anton Mesmer. Officielle 

frimureroptegnelser viser, at Saint-Germain blev valgt ved en 

konvention i Frankrig i 1785. I 1789, lige før den franske revolution, 

sagde en grevinde d'Adhémar, at hun havde haft en lang samtale med 
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Greven af Saint-Germain. Han skulle angiveligt have fortalte hende om 

Frankrigs umiddelbare fremtid, som om han vidste, hvad der ville 

komme. I 1820 skrev hun: ”Jeg har set Saint-Germain igen, hver gang 

bliver jeg lige forbløffet. Jeg så ham da dronningen (Antoinette) blev 

myrdet. Jeg så ham dagen efter Duke af d' Enghiens død i januar 1815, 

og lige før mordet på Hertugen af Berry.” Efter 1820 må Saint Germain 

have fundet på en anden identitet for i sine erindringer skrev frimureren 

Albert Vandam om mødet med en mand, der havde en slående lighed 

med Greven af Saint-Germain, men nu gik under navnet Major Fraser. 

Vandam skrev: ”Han kaldte sig Major Fraser, boede alene og 

hentydede aldrig til sin familie. Øvrigt har han overdådigt med penge, 

men kilden til hans formue var et mysterium for alle. Han besad en 

fantastisk viden om alle lande i Europa i alle perioder. Hans 

hukommelse var helt utroligt, og, mærkeligt nok, gav han ofte sine 

tilhørere den forståelse, at han havde erhvervet sin lærdom andre 

steder end fra bøger. Han har fortalt mig, med et underligt smil, at han 

havde kendt Nero, havde talt med Dante, og så videre.” Major Fraser 

forsvandt sporløst.  

 

Mellem 1880 og 1900, trådte Greven af Saint-Germain's navn atter frem 

i lyset, da medlemmer af Teosofisk Samfund, herunder Madame 

Blavatsky, der hævdede at han stadig var i live og arbejde hen imod en 

”åndelige udvikling i Vesten”. Der var endda et tilsyneladende ægte 

foto taget af Blavatsky og Saint-Germain sammen. Og i 1897 

dedikerede den berømte franske sangerinde Emma Calve et 

signeretportræt af sig selv til Saint-Germain.  

 

Hvad angår andre biografier om Saint Germain kan jeg anbefale Isabel 

Cooper-Oakley’s Comte de St. Germain og O. Halfdan Liander’s Greve 

de Saint Germain – Det adertonde århundradets store gåta. 
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Min kære Philochatus, 

  

 Det er sammen med forbrydere i 

inkvisitionens fangehuller, at din ven 

skriver disse linjer, som skal tjene til 

din instruktion. Ved tanken om den 

uvurderlige fordel som dette 

venskabsdokument vil skaffe dig, 

synes rædslerne ved et langt og lidet 

fortjent fangenskab at formildes. Det 

glæder mig at tænke på, at selvom 

omgivet af vagter og hindret af 

lænker, kan en slave stadig være i 

stand til at hæve sin ven over de 

mægtige, monarkerne som hersker 

over dette eksilets sted. 

 

Min kære Philochatus, du er i færd med at trænge ind i de sublime 

videnskabers helligdomme; min hånd er i færd med for dig at opløfte 

sløret, det uigennemtrængelige slør som skjuler tabernaklet for 

almindelige menneskers øjne, helligdommen hvor i den Evige har 

anbragt naturens hemmeligheder, bevaret for et fåtal som er 

privilegerede, de få udvalgte hvem Hans almagt skabte, så at de kan SE 

og seende må stige efter Ham i den vældige udstrækning af Hans 

herlighed og på menneskeheden afbøje en af strålerne, som skinner 

omkring Hans gyldne trone. 

 

Hvis din vens eksempel viser sig at være en gavnlig lektion for dig, vil 

jeg velsigne de mange år af genvordigheder, som de ugudelige har 

ladet mig lide. 
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To anstødsstene, som er lige 

farlige, vil konstant vise sig for 

dig. Den ene af dem vil krænke 

hver individualitets hellige 

rettigheder. Det er misbrug af 

magten som Gud ville have betroet 

dig. Den anden, som vil bringe 

ødelæggelse over dig, er 

indiskretion, begge er de født af 

samme moder, begges eksistens 

skyldes hovmod. Menneskelig 

svaghed nærer dem. De er blinde. 

Deres moder leder dem. Ved hendes hjælp bringer disse monstre deres 

urene ånde ind i selv hjerterne af Herrens udvalgte. Skam til ham som 

misbruger gaverne fra himlen for at tjene sine lidenskaber. Den 

Almægtiges hånd som underlagde sig elementerne vil knække ham som 

et skrøbeligt siv. En evighed af pinsel kunne dårligt udsone hans 

forbrydelse. Helvedes ånder vil smile af foragt ved tårerne fra den, hvis 

truende stemme så ofte har fået dem til at skælve i deres ildfyldte 

dybders skød. 

 

Det er ikke for dig Philochatus, at jeg tegner dette uhyggelige billede. 

Menneskehedens ven ville aldrig blive dens forfølger. Afgrunden, min 

søn, som jeg frygter for dig er indiskretion, det herskesyge begær som 

indgiver forbavselse og beundring: Gud overlader til mennesket den 

opgave at straffe den uforsigtige udøver, som tillader den profanes 

øjne, at skue ind i den mystiske helligdom. Åh, Philochatus, må mine 

sorger for altid være nærværende i dine tanker. Også jeg har kendt 

lykke, var dækket med himlens velsignelser og omgivet af kræfter som 
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menneskets tanker ikke kan forestille sig. Bydende ånderne som leder 

verden, lykkelig i lykken som jeg skabte, nød jeg i skødet af en elsket 

familie den salighed den Evige giver Sine elskede børn. Et øjeblik 

ødelagde alt.  Jeg talte og det hele svandt bort som en sky. Åh, min søn, 

følg ikke i mine fodspor, lad ikke forfængeligt ønske om at stråle foran 

mennesker også bringe dig i ulykke. Tænk på mig, din ven, som skriver 

til dig fra dette fangehul med et legeme der er nedbrudt af tortur! Husk 

Philochatus, at den hånd som blotlægger disse skrifttegn bærer 

mærkerne af lænkerne som tynger den ned. Gud har straffet mig, men 

hvad har jeg gjort de onde mennesker som forfulgte mig? Hvilken ret 

har de til at forhøre den Eviges tjener. De spørger mig om hvilke 

vidnesbyrd jeg har for min mission. Mine vidner er vidundere og mine 

dyder er mine forsvarere – et rent liv, et rent hjerte. Men hvad er det 

jeg siger! Har jeg stadig ret til at forklare? Jeg talte og Herren overgav 

mig, berøvet styrke og magt, til den grådige fanatismes raseri. Den arm 

som engang kunne omstyrte en hær, kan i dag dårligt løfte lænkerne, 

som tynger den ned. 

 

Jeg flakker om. Jeg burde takke den Eviges retfærdighed. Den 

hævnende Gud har tilgivet Sit angrende barn. En luftig ånd er trådt 

gennem væggene som adskiller mig fra verden. Han har vist sig selv for 

mig, strålende i lys og bestemt varigheden af mit fangenskab. Indenfor 

to år er mine lidelser til ende. Når mine plageånder kommer ind i 

cellen, vil de finde den tom og snart renset af de fire elementer, ren som 

ildens ånd vil jeg begynde på ny på det pragtfulde sted hvortil 

guddommelig godhed har hævet mig. 

 

Men hvor langt borte er endnu ikke den tid! Hvor længe synes ikke to år 

at være for en, som skal tilbringe dem i lidelse og ydmygelse. 

Utilfredstillet ved at lade mig undergå de mest rædselsfulde kvaler har 
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mine undertrykkere udtænkt stadig sikrere, stadig mere oprørende 

midler at pine mig med. De har bragt skændsel over mit hoved, har 

vanæret mit navn. Menneskets børn viger tilbage i rædsel, når de ved et 

tilfælde nærmer sig mit fængsels vægge. De frygter mindre nogle 

dødelige skrydere, som er flygtet gennem den snævre sprække, som 

modvilligt tillader nogle få stråler af lys at trænge ind i min celle. 

Dette, Åh Philochatus, er det ondeste af alt det de har bragt over mig. 

 

Jeg ved ikke om jeg vil være i stand til at bringe dette dokument i dine 

hænder. Jeg tvivler på muligheden af at finde en vej til at bringe det ud 

fra dette pinslens sted, hvor jeg er blevet beordret til at skrive det. 

Berøvet al hjælp har jeg selv sammensat de midler jeg behøvede. Min 

lampes flamme, nogle mønter og nogle få kemiske ting overset af mine 

plageånders kritiske øjne, har givet farve til de frugter, som dette 

fangenskabs erfaring. 

 

Udnyt instruktionerne fra din ulykkelige ven! De er så klare, at der er 

fare for at de falder i andre hænder end dine. Husk blot, at det hele er 

til for at hjælpe dig. Èn uklar linje, ét udeladt skrifttegn ville forhindre 

dig i at løfte sløret som Skaberens hånd har lagt over Sfinxen. 

 

Farvel Philochatus! Sørg ikke over mig. Den Eviges mildhed udligner 

Hans retfærdighed. Ved den første mystiske forsamling vil du se din ven 

igen. Jeg hilser dig i Guds navn. Snart skal jeg give fredens kys til min 

broder. 
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Sektion 2 

 

Det var nat. Månen, sløret af mørke skyer, kastede et usikkert lys på 

lavaklipperne, som indesluttede Solfarata. Med mit hoved dækket af et 

slør og med den gyldne gren i mine hænder, steg jeg uden frygt mod det 

sted, hvor jeg var blevet beordret til at være natten over. Jeg famlede 

mig frem over dette varme sted, som jeg følte gav efter for hvert skridt 

jeg tog. Skyerne samlede sig over mit hoved. Lynene oplyste natten og 

gav vulkanens flammer et blod lignende skær. Til sidst var jeg der og 

fandt et jernalter, hvor jeg lagde den mystiske gren….. Jeg udtalte de 

frygtede ord….. Straks skælvede jorden under mig, torden begyndte….. 

Vesuv brølte til svar på de gentagne slag. Dets flammer forenedes med 

lynene….. Åndernes kor rejste sig i luften og fik ekko’et til at gentage 
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lovprisningen af Skaberen….. Den indviede gren, som jeg havde lagt på 

det triangulære alter, brændte pludseligt. En tyk røg indhyllede mig. Jeg 

ophørte med at se. Indhyllet i mørke syntes jeg at stige ned i en dyb 

afgrund. Jeg ved ikke hvor længe, jeg forblev i denne situation. Da jeg 

åbnede mine øjne, så jeg efter det, som havde omgivet mig for lidt 

siden. Alteret, Vesuv, landet omkring Neapel var forsvundet for mit 

syn. Jeg var i en vældig grotte fjernt fra hele verden….. Nær ved mig lå 

en lang, hvid robe. Dens løst vævede stof syntes for mig, at være af 

linned. På en frit stående granitklippe stod en kobberlampe på et sort 

bord, dækket med græske ord, som indikerede hvilken vej jeg skulle 

følge. Jeg tog lampen og efter jeg havde taget roben på, gik jeg gennem 

en snæver passage i væggen som var dækket med sort marmor. Den var 

tre mil lang og mine skridt genlød frygtsomt under dens tyste hvælving. 

Til sidst fandt jeg en dør, som åbnedes ind til en trappe, som jeg steg 

ned af. Efter at have gået længe, synes jeg at se et lys som bevægede sig 

foran mig. Jeg skjulte min lampe og betragtede objektet. Det svævede 

ud af og forsvandt ligesom en sky. 

 

Uden skam over det forgangne, uden 

frygt for det kommende, gik jeg 

videre. Vejen blev mere og mere 

snæver….. Hele tiden begrænset af 

gangen som var sammensat af sorte 

stenblokke. Jeg turde ikke gætte på 

varigheden af min underjordiske 

rejse. Til sidst, efter en lang, lang 

vandring, kom jeg til et firkantet 

kammer. En dør i midten af hver af 

dets fire sider blev åbnet. De var 

kardinalpunkter. Jeg gik gennem den 
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nordre dør, som var sort. Den modsatte var rød. Døren mod øst var blå 

og den overfor var blændende hvid….. I midten af dette kammer var der 

en firkantet masse, på dets skinnende midte en krystalstjerne. På den 

nordre side var der et maleri af en kvinde, som var nøgen til livet. Et 

sort draperi lå over hendes knæ og to sølvbånd prydede hendes 

klædningsstykke. I hånden havde hun en stav, som hun lagde på panden 

af en mand, der stod vendt imod hende på den anden side af en 

bordplade, som lå på en enkelt støtte og bar et bæger og en lansespids. 

En pludselig flamme rejste sig fra jorden og syntes at vende sig mod 

manden. En inskription forklarede dette billede, en anden indikerede 

betydningen jeg skulle anvende for, at forlade dette kammer. 

 

Efter at have studeret billede og stjernen, ville jeg gå gennem den røde 

dør, men med knirkende hængsler lukkede den sig foran mig. Jeg gjorde 

det samme forsøg med døren som var farvet himmelblå. Den lukkede 

sig ikke, men en pludselig støj fik mig til at vende hovedet. Jeg så 

stjernen blafre, rejse sig fra sin plads, dreje rundt og hurtigt fare 

gennem åbningen i den hvide dør. Jeg fulgte den med det samme. 
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Sektion 3 

 

En stærk vind havde rejst sig og jeg havde besvær med at holde 

flammen i min lampe ved lige. Til sidst så jeg en hvid marmor platform, 

hvor jeg gik ni trin op. Da jeg stod på det sidste trin, så jeg et vældigt 

område med vand. Til højre for mig hørte jeg lyden af et vandfald. Til 

venstre for mig faldt en kold regn blandet med hagl. Jeg stod og 

betragtede denne storslåede scene da stjernen, som havde ledt mig til 

platformen og som langsomt svævede over mit hoved, pludselig faldt i 

vandet. Da jeg troede at læse den Aller Højestes bud, kastede jeg mig i 

bølgerne. En usynlig hånd greb min lampe og satte den som en krone på 

mit hoved. Jeg svømmede gennem de frådende bølger og kæmpede for 
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at nå den modsatte side. Til sidst så jeg et svagt lysskær i horisonten og 

skyndte mig mod det. 

 

 Sveden strømmede ned ad mit 

ansigt, jeg var udmattet og mine 

anstrengelser syntes forgæves. 

Kysten, som jeg svagt kunne skelne, 

syntes at vige tilbage med samme 

fart, som jeg kom frem. Mine kræfter 

ebbede ud. Jeg frygtede ikke at dø, 

men at dø uden oplysning…… Jeg 

mistede modet og vendte mit 

tårefyldte ansigt mod himlen og 

råbte: Judica judicum meum et 

redime me, propter eloquium tuum vivifica me”. (Eder forkynd min 

dom og forløs mig, gør mig levende ved Eders tale). Jeg kunne næsten 

ikke bevæge mine trætte lemmer og sank dybere og dybere, da jeg så en 

båd nær mig. En kostbart klædt mand førte den. Jeg bemærkede, at 

stævnen var vendt mod kysten, som jeg havde forladt. En gylden krone 

skinnede på hans hoved. ”Vade me cum”, sagde han, ”Me cum 

principum in terris, instruam te in via hac gradueris”. (Kom med mig, 

med mig den største i verden, jeg vil vise Eder vejen, I skal følge). Jeg 

svarede med det samme: ”Bonum est sperare in domino quam 

considere in principibus”. (Det er bedre at stole på Herren end, at sidde 

blandt de mægtige). Hvorpå båden sank og med den monarken. Ny 

energi syntes at strømme gennem mine årer og jeg nåede målet ved 

mine fornyede kræfter. Jeg fandt mig selv på en strand af grønt sand. 

Foran mig var der en mur af sølv med to indlagte paneler af rødt 

marmor. Tættere på så jeg på en af dem hellige skrifttegn, på den anden 

var der indgraveret en linje på græsk. Mellem de to plader var der en 
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jernring. To løver, den ene rød og den anden sort, hvilede på skyer og 

syntes, at bevogte en gylden krone oven over dem. Nær ringen anedes 

også en bue og to pile. Jeg læste adskillige skrifttegn på siden af den 

ene løve. Jeg havde dårligt nået, at betragtet disse forskellige ting før 

end de forsvandt sammen med muren, som indeholdte dem. 
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Sektion 4 

 

I stedet så jeg en sø af ild. Svovl og bitumen æltedes i flammende 

bølger. Jeg skælvede. En høj røst beordrede mig til at gå gennem 

flammerne. Jeg adlød og flammerne syntes at have mistet deres kraft. I 

lang tid vandrede jeg i flammerne. Jeg kom til at firkantet rum og her 

betragtede jeg det prægtige skue som himlens nåde tillod mig at glædes 

over. 

 

Fyrre søjler af ild prydede hallen hvori jeg befandt mig. En side af 

søjlerne strålede med en hvid, levende ild. Den anden side syntes at 

være i skygge og en mørk flamme dækkede den. I midten af dette sted 

stod der et alter af form som en sammenrullet slange. Et grønligt 
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guldmønster dækkede dens skæl, hvori de omgivende flammer blev 

genspejlet. Slangens øjne så ud som rubiner. En sølvagtig inskription 

var placeret nær den og et rigt dekoreret sværd var stukket ned i jorden 

ved siden af slangen, ved hvis hoved der var sat et bæger….. Jeg hørte 

de himmelske ånders kor og en røst sagde til mig: ”Slutningen på Jert 

arbejde nærmer sig. Tag sværdet og slå slangen”. 

 

 Jeg drog sværdet fra dets skede og da jeg 

nærmede mig alteret, tog jeg bægret med 

den ene hånd og med sværdet i den anden 

gav jeg slangen et frygtelig slag oven 

nakken. Sværdet prellede af og slaget gav 

en genlyd som havde jeg slået på en 

messingklokke. Aldrig så snart havde jeg 

adlydt stemmen, førend alteret forsvandt i 

et bundløst rum. Lyden, som jeg havde 

hørt da jeg slog på slangen, genlød i et 

ekko som var tusinde slag blev slået på én 

gang. En hånd trak mig op ved håret og løftede mig op mod hvælvingen, 

som åbnedes og lod mig komme ud. Skyggeagtige fantomer kom til 

syne foran mig – Hydras, Lamis og slanger omgav mig. Synet af 

sværdet i min hånd spredte forviklingernes trængsel, ligesom de første 

stråler af lys spreder nattens skrøbelige drømmebørn. Efter at være 

steget lige op gennem lagene som udgjorde globens vægge så jeg igen 

dagens lys. 
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Sektion 5 

 

Næppe var jeg steget op til jordens overflade, da min usynlige leder 

førte mig endnu hurtigere op ad. Hastigheden hvor med vi ilede gennem 

rummet kan ikke sammenlignes med andet end hastigheden selv. I ét nu 

havde jeg tabt sletterne under mig af syne. Jeg konstaterede med 

forbavselse, at jeg var dukket frem fra jordens indre langt fra egnene 

omkring Neapel. En ørken og nogle triangulære masser var de eneste 

objekter jeg kunne se. Til trods for de prøvelser som jeg var undergået, 

angreb en ny rædsel mig nu. Jorden syntes for mig blot at være en uklar 

sky. Jeg var blevet hævet til enorme højder. Min usynlige leder forlod 

mig og jeg sank ned igen. I temmelig lang tid sank jeg gennem 

rummet….. Jeg kunne blot skønne hvor mange øjeblikke der ville gå, 
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førend jeg blev knust mod klipperne. Men hurtigt som tanken var min 

leder igen ved siden af mig, greb fast i mig, løftede mig op igen og lod 

mig så atter falde. Til sidst løftede han mig til en umådelig afstand. Jeg 

så glober rotere rundt omkring mig og jorde gravitere ved mine fødder. 

Pludselig rørte ånden som bar mig ved mine øjne og jeg besvimede. Jeg 

ved ikke hvor lang tid jeg forblev i denne tilstand. Da jeg vågnede lå jeg 

på en overdådig pude. Luften jeg indåndede var fyldt med duften af 

blomster….. En blå robe, prydet med stjerner, havde erstattet min 

linnedklædning. Et gult alter stod overfor mig, hvorfra en flamme steg 

op uden, at have andre substanser til næring end alteret selv. Bogstaver i 

sort var indgraveret ved alterets fod. En tændt fakkel stod ved siden af 

den og skinnede som solen. En fugl med sorte fødder, sølvagtig krop, et 

rødt hoved, sorte vinger og en gylden hals, kredsede omkring den. Den 

var i konstant bevægelse uden på noget tidspunkt at bruge sine vinger. 

Den kunne kun flyve, når den var i midten af flammerne. I næbbet bar 

den en grøn gren. Dens navn er: 

 

  Hakim 

 

Navnet på alteret er: 

 Haladj 

Alter, fugl og fakkel er symbolet på alle ting. Intet kan gøres uden dem. 

De, i sig selv, er alt det som er godt og stort.Navnet på faklen er: 

  Majus 
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Fire inskriptioner omgiver disse forskellige symboler. 
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Sektion 6 

 

Jeg gik afsides og bemærkede et umådeligt palads hvis grundvold 

hvilede på skyer. Det var sammensat af marmor og triangulær af form. 

Fire rækker søjler var rejst ovenpå hinanden. En gylden kugle sad på 

toppen af bygningen. Den første række søjler var hvid, den anden sort, 

den tredje grøn og den fjerde strålende rød. Jeg bestemte, efter at have 

beundret dette arbejde af udødelige kunstnere, at vende tilbage til 

alterets palads, fuglen og faklen. Jeg ønskede at studere dem nærmere. 

De var forsvundet og jeg søgte dem med øjnene da paladsets døre blev 

åbnet. En ærværdig gammel mand kom til syne, klædt i en robe som 

min, med undtagelse af en sol som skinnede på hans bryst. I hans højre 
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hånd holdt han en gren den anden et røgelseskar. En kæde af træ lå om 

hans hals og en punktformet tiara, ligesom Zoroasters, dækkede hans 

hvide hoved. Han kom imod mig, et godgørende smil lå på hans læber. 

”Tilbed Gud”, sagde han til mig på persisk, ”det er Ham som holdt dig 

oppe i dine prøvelser, Hans ånd var med dig. Min søn, du har forpasset 

muligheden. Du kunne have bemægtiget dig fuglen, 

 

 Hakim 

 

faklen 

 Majus 

Og alteret 

 Haladj 

 

Du ville være blevet alter, fugl og fakkel på én og samme tid. Nu, for at 

komme til det mest hemmelige sted i De Sublime Videnskabers Palads, 

vil det være nødvendigt for dig, at passerer gennem alle sidevejene. 

Kom..... Jeg må først af alt peæsentere dig for mine brødre‘’.   Han tog 

mig ved hånden og førte mig ind i en vældig hal. 

 

Den vulgæres øjne ville ikke fatte formen og rigdommen af de 

ornamenter som prydede den. Tre hundrede og tres søjler omkransede 

den på alle sider. Hængende fra en gylden ring i loftet, var der et kors i 

rødt, hvidt, blåt og sort. I midten af hallen var der et triangulært alter 
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sammensat af fire elementer. På dets tre punkter var fuglen, alteret og 

faklen placeret. ”Deres navne er nu forandrede”, sagde min fører. ”Her 

bliver fuglen kaldt 

 

 Aspirna 

og alteret 

 

 Kaben 

og faklen 

 

 Gophrit 

hallen kaldes for 

 

 Hajalah 

og det triangulære alter 

 

 Athanor 

 

Rundt om alteret var der placeret enogfirs troner og til hver af dem ni 

trin af ulige højde. Trinene var dækket med rødt tæppe. 

 

Mens jeg studerede tronen lød en trompet, hvorpå hallens døre 

 Hajalah 

 

svingede på deres hængsler og nioghalvfjers personer, alle klædt som 
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min fører, kom langsomt nærmere og satte sig på tronerne, mens min 

fører stod ved siden af mig. En gammel mand, adskilt fra sine brødre 

ved en purpurfarvet kappe, og hvis søm var dækket med broderede 

skrifttegn, rejste sig og min fører, der talte det hellige sprog, sagde: 

”Tag vare på et af vore børn, hvem det er Guds vilje, at gør ligeså stor, 

som hans fædre”.  

”Må Guds vilje ske”, svarede den gamle mand og vendt mod mig 

tilføjede han: ”Min søn, tiden for dine fysiske prøvelser er nu til 

ende….. Der vil stadig være lange rejser for dig at påtage. Fra nu af 

skal dit navn være 

 

 Taam el- 

 

Før du besøger denne bygning, vil hver af mine otte brødre og jeg 

forære dig en gave”.  

Han gik hen til mig og med fredens kys gav han mig en terning af grå 

jord kaldet 

 

Humam 

den anden gav mig tre cylindre af sort sten kaldet 

 

 Qever 

 

den tredje gav mig et lille stykke rundt krystal kaldet 
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 Kamal 

 

den fjerde gav mig en fjerbusk af blå fjer kaldet 

 

 Ashqüshaq 

 

den femte lagde en sølvvase som bar navnet 

 

 Neshama 

 

den sjette gav mig en klase druer kendt af vismændende under navnet 

 Marah-Resha 

 

den syvende forærede mig figuren af en fugl der i form lignede 

 

 JHVH, 

men den havde ikke dens strålende farver. Den var af sølv. ‘’Den har det 

samme navn’’, sagde han til mig, ‘’det er op til dig, at give den de samme 

egenskaber’’. 

 

Den ottende gav mig et lille alter i lighed med alteret 

 

 Gophrith 

 

Tilsidst gav min fører mig en fakkel i hånden der var sammensat lig 
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 Marah 

 

af strålende partikler, dog var den ikke tændt. ‘’Det er for dig’’, lagde han 

til, ‘’ligesom dem der er gået forud for, at give den samme egenskab’’.  

 

‘’Reflektér på disse gaver’’, sagde den øverste vise, ‘’de leder alle lige 

meget til fuldendelse, men ingen af dem er fuldendt i sig selv. Det er fra 

deres tilsætning, at det guddommelige produkt må komme. Vid også, at 

de alle er uden kraft, hvis ikke du arbejder med dem i den rækkefølge, 

som du har modtaget dem. Den anden, som tjener til brug af den første, 

forbliver blot ubearbejdet stof uden varme og uden nytte, med mindre 

det omvendt er hjulpet ved det som kommer efter det. Bevogt 

omhyggeligt disse gaver du har modtaget og begiv dig ud på dine rejser, 

efter du har drukket af livets bæger’’. Herpå rakte han mig et 

krystalbæger, med en skinnende væske af safrangul farve, det smag var 

vidunderlig og det afgav en udsøgt duft. Jeg ville række bægret tilbage til 

ham efter at have fugtet læberne med væsken, da den gamle mand sagde: 

‘’Drik det hele, det vil være din eneste næring på dine rejser’’. Jeg adlød 

og følte en guddommelig varme gennemstrømme alle fibre i  min krop. 

Jeg var stærkere, mere modig, ja, selv mine åndelige kræfter var 

fordoblet. 

 

Jeg skyndtemig at give de vise mænds hilsen til den ærværdige forsamling, 

som jeg var ifærd med at forlade og efter min første ordre, gik jeg ind i et 

langt galleri ved min højre side. 
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Sektion 7 

 

Ved indgangen til dette galleri stod der et ovalt stålkar som, da jeg 

nærmede mig, blev fyldt med krystalklart vand, renset af fint hvidt sand. 

Karret stod på tre messing fødder. Et sort panel var indgraveret med 

adskillige skrifttegn på den side der vendte ud mod døren. Nær ved 

karret var der et linnedslør og oven over karret to grønne søjler der 

støttede en rund marmorplatte. Der så man, omgivet af to inskriptioner, 

figuren af det hellige segl formet af et kors i fire farver, fæstnet til et 

gyldent tværstykke som holdt to andre koncentriske cirkler, den største 

sort, den anden rød. Til en af søjlerne var fæstnet en sølvøkse med et 

blåt skaft. Det kaldes 
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 Qualqunthum 

 

Efter at have læst inskriptionen gik jeg op til karret og vaskede først 

mine hænder, men endte med at falde i med hele kroppen. Jeg blev der 

tre dage og da jeg kom op af vandet igen, så jeg, at det havde mistet sin 

gennemsigtighed. Sandet var blevet gråligt og rustfarvede partikler rørte 

sig i væsken. Jeg prøvede at tørre mig med linnedsløret, men der blev 

ved med fremkomme friske vanddråber der hvor jeg tørrede mig. Jeg 

opgav at tørre mig med sløret og blivende i skyggen, forblev jeg 

ubevægelig i seks dage. Ved slutningen af denne tid, var kilden til disse 

vande udtømt. Jeg fandt, at jeg var tør og lettere selvom min styrke 

synes at være forøget. Efter at have vandret rundt et stykke tid, vendte 

jeg tilbage til karret. Vandet, der havde været deri, var væk. I stedet var 

der en rødlig væske og sandet var gråt og metaliseret. Jeg badede i det 

igen og passede på kun at være der nogle få øjeblikke. Da jeg steg op af 

det, bemærkede jeg, at jeg havde absorberet noget af væsken. Denne 

gang prøvede jeg ikke, at tørre mig med tøjet, for væsken, jeg var blevet 

gennem blødt af, var så stærk, at det ville have ødelagt klædningen. Jeg 

fandt mig selv i den anden ende af galleriet, udstrakt på et leje af varmt 

sand, hvor jeg tilbragte syv dage. Der efter vendte jeg tilbage til karret. 

Vandet var nu som første gang det kom til syne. Endnu engang faldt jeg 

i det og efter at have vasket mig omhyggeligt i det, steg jeg op. Denne 

gang havde jeg intet besvær med at tørre mig. Til slut, efter at have 

renset mig selv i henhold til de instruktioner jeg havde modtaget, 

forberedte jeg mig på at forlade det galleri, hvor i jeg havde tilbragt 

seksten dage. 
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Sektion 8 

 

Jeg forlod galleriet gennem en lav og snæver dør ind i et cirkulært 

værelse, hvis paneler var lavet af ask og sandeltræ. I den fjerneste ende 

af værelset på en piedestal sammensat af vinstokkens stamme, lå en 

masse af hvidt og skinnende salt. Oven over var der et billede af en 

kronet hvid løve og en klase druer. Begge hvilende på en bakke der blev 

holdt oppe i luften ved røgen fra et tændt messingbækken. Til højre og 

venstre for mig åbnedes to døre, den ene til en tør slette. En tør og 

brændende varm vind blæste konstant over den. Den anden dør åbnedes 

til en sø, i hvis yderste ende man kunne se en sort marmorfacade. 

 

Jeg nærmede mig alteret og tog noget af det hvide og skinnende salt i 
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mine hænder, som de vise kalder 

 

 Marah resha 

 

og smurte hele min krop ind i det. Jeg mættede mig selv med det og 

efter at have læst de hieroglyffer der fulgte med billedet, beredte jeg 

mig på at forlade denne hal. Min første indskydelse var, at gå gennem 

døren til sletten, men der strømmede sådan en varm damp ud, at jeg 

foretrak denne modsatte dør. Jeg havde valgets frihed, dog med den 

betingelse aldrig, at forlade det én gang valgte. Jeg besluttede at krydse 

søen. Vandet der var trist og dovent. På en vis afstand bemærkede jeg 

tydeligt en bro kaldet 

 

 Lav 

 

for at nå den, ville jeg være nødt til at følge en blæsende kyst dækket 

med klipper og jeg foretrak at krydse søen. Jeg gik i vandet, som var 

tykt som cement. Jeg bemærkede, at det var nyttesløst for mig at 

svømme, fordi mine fødder kunne nå bunden alle steder. Jeg vandrede i 

søen i tretten dage. Til sidst kom jeg til en anden kyst 
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Sektion 9 

 

Jorden var lige så mørk, som vandet jeg var kommet igennem. En 

temmelig mærkbar skråning ledte mig til bygningens fod, som jeg havde 

set på lang afstand. På den firkantede forside var der indgraveret 

forskellige skrifttegn, magen til dem som var blevet brugt af præsterne i 

det gamle Persien. Hele bygningen var lavet af ujævnt sort basalt. 

Dørene, der var af cypres træ, åbnede sig så jeg kunne passere. En 

varm, fugtig vind rejste sig pludseligt og skubbede mig hurtigt til 

midten af værelset og lukkede samtidigt dørene over mig… Jeg var i 

mørke, men langsomt vænnede mine øjne sig til dette svage lys, som 

herskede i dette indelukke og jeg var i stand til at skelne objekterne 



 

 
 

Saint Germain side 38 

 

omkring mig. Hvælvingerne, væggene og gulvet i værelset var af sort 

ibenholt. To vægmalerier fangede min opmærksomhed. Det ene 

repræsenterede en hest magen til den vore poeter beskriver, som den der 

var årsag til Trojas fald. Fra dens gabende side fremsprang et 

menneskeligt lig. Det andet billede viste en mand, som havde været død 

længe. Ækle insekter fremkommet ved forrådnelsen, sværmede omkring 

hans ansigt og åd af substansen, som havde frembragt dem. En af 

armene på den døde mand, ribbet for dens kød, viste allerede benene. 

En mand klædt i rødt, stående ved liget, prøvede at løfte det. En stjerne 

på hans pande og hans ben iklædt sorte støvler. Overfor, mellem og 

nedenunder billedet, var der tre sorte paneler der bar sølvinskriptioner. 

Jeg læste dem og brugte så tiden til at gå rundt i hallen, hvor jeg skulle 

tilbringe ni dage. I et mørkt hjørne fandt jeg en dynge sort jord, som var 

fed og fyldt med animalske partikler. Jeg var i færd med at tage noget af 

det, da der lød en tordenrøst, lig lyden af en trompet, som forbød mig at 

tage det og sagde: ”Denne jord har kun ligget i denne hal i syvogfirs år. 

Når tretten år mere er hengået, må du og de andre af Guds børn bruge 

det”. Stemmen tav, men den sidstes tones ringen vedblev at vibrere i 

lang tid i dette stilhedens og dødens tempel. Efter at være forblevet i 

den i den tid der var foreskrevet, forlod jeg hallen gennem døren 

overfor den, jeg var kommet ind ad. Igen så jeg lyset, men det var ikke 

så stærkt i den sorte hal, at det kunne trætte mine øjne, der havde 

vænnet sig til mørket. 

 

Med overraskelse så jeg at for at nå de andre bygninger i den rigtige 

rækkefølge, skulle jeg krydse en stor sø, større end den første. I atten 

dage vandrede jeg i vandet. Jeg genkaldte mig, at da jeg vandrede i den 

første sø, blev dens vand tykkere og mørkere efterhånden, som jeg 

nærmede mig kysten. Modsat blev vandene i denne sø klarere, jo 

nærmere jeg kom kysten. Min robe, der i paladset var blevet sort som 
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væggene, syntes nu atter at være af grålig farve. Gradvist genvandt den 

sine farver, men den blev dog ikke helt blå, men var nærmere en smuk 

grøn farve. 

 

Efter atten dage steg jeg op ved en dæmning af form som en hvid 

marmor platform. Navnet på hallen er 

 

 Zachan 

 

den første sø 

 Zachan Rosh 

 

den anden sø 

 Zachan aharîth 
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Sektion 10 

 

I en vis afstand fra kysten rejste et mægtigt palads sig højt i vejret på 

alabast søjler. Dets forskellige dele var sammensat af søjlegange af 

flammende farver. Hele bygningen var af en lys og luftig arkitektur. Da 

jeg nærmede mig portalerne, så jeg at forsiden var dekoreret med 

figuren af en sommerfugl. Dørene stod åbne…. Jeg gik ind. Hel 

paladset betsod af en enkelt hal…. Omgivet af en tredobblet kolonade, 

hver række sammensat af syvogtyve alabast søjler. I midten af 

bygningen stod figuren af en mand, rejsende sig fra en grav. Hans hånd, 

der holdt en lanse op, slog på stenen, som forinden havde holdt ham 

indelukket. Hans lænd var omkranset af en grøn klædning. Guld 

strålede fra det søm. På hans bryst var der en firkantet tavle og figuren 

syntes at løfte sig selv i luften for at gribe kronen. Højere oppe var der 
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en gul stentavle der bar forskellige symboler, som jeg forklarede ved 

betydningen af den inskription, jeg så på graven og ved den ene jeg 

havde set på mandens bryst. 

 

Jeg opholdte mig i den hal som kaldes 

 

 Balsan-(?) 

 

i den tid det var nødvendigt for, at betragte alle dens gange og snart 

forlod jeg den med den hensigt, at krydse en vældig slette for at nå frem 

til et tårn, som jeg havde bemærket på en vis afstand. 
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Sektion 11 

 

Ikke så snart havde jeg afsluttet paladsets trin, da jeg foran mig så en 

fugl flagre, magen til 

 

 Aspirna, 

 

denne havde imidlertid to vinger som en sommerfugl, foruden sine 

egne. En stemme strømmede ud fra en sky og beordrede mig til at gribe 

og fange den og jeg løb hurtigt efter den. Den fløj ikke, men brugte sine 

vinger på en sådan måde, at den fløj med størst mulig hast. Jeg forfulgte 

den, men den flygtede foran mig og lod mig dække sletten adskillige 

gange. Jeg fulgte den uden pause. Til sidst, efter at have forfulgt den i 

ni dage, tvang jeg den ind i tårnet, som jeg havde set i det fjerne, da jeg 
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forlod 

 Zachan 

 

Denne bygnings mure var af jern. Seksogtredive søjler af det samme 

metal støttede den. Dens indre var af samme materiale, belagt med 

skinnende stål. Tårnets fundamenter var således indrettet, at de var 

dobbelt så dybt i jorden, som de var over jorden. Fuglen var knapt 

kommet ind i dette indelukke, da en isnende kulde kom over den. 

Forgæves prøvede den at bevæge sine følelsesløse vinger. Den flagrede 

stadig, prøvede at flyve, men så svagt, at jeg nåede den med største 

lethed. 

 

Jeg fangede fuglen og drev en stålnagle 

 

 Marah-nehush 

 

gennem dens vinger, og der efter fæstnede jeg den tiol tårnets gulv ved 

hjælp af en hammer kaldet 

 

 Shîtradj 

 

Knapt havde jeg gjort dette da fuglen opnåede fornyet styrke. Den 

bevægede sig ikke, men dens øjne begyndte at skinne som topaz. Jeg 

betragtede den nysgerrigt, da min opmærksomhed blev tiltrukket af en 

gruppering i hallens centrum. Den viste en nydelig mand i livets 

oprindelse. I sin hånd holdt han en stav omflettet af to slanger. Den 

unge mand kæmpede for at undslippe en større og mere kraftfuld mand, 
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som bar et spænde og en hjelm af jern, omgivet af bølgende røde fjer. 

Nær ham lå der et sværd på et skjold dækket med hieroglyffer. Den 

bevæbnede mand holdt i sin hånd en tung kæde, som han lænkede den 

unge mand på fødder og krop med og denne prøvede forgæves at flygte 

fra sin frygtelige modstander. To røde plader bar visse tegn. 

 

Jeg forlod dette tårn og efter at have åbnet en dør mellem to søjler, 

fandt jeg mig selv i en vældig hal. 
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Sektion 12 

 

Den hal, som jeg netop var kommet ind i, var helt rund. Den lignede det 

indvendige af en globe sammensat af et hårdt og gennemsigtigt stof, lig 

krystal, således at lyset kom fra alle sider. Dets nedre del hvilede på et 

vældigt bassin fyldt med rødt sand. En behagelig og ensartet varme 

herskede i dette cirkulære indelukke. De vise kalder den hal 

 

 Zelûph (?). 

 

Bassinet af sand, som holder den kaldes 
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  Asha hôlith 

 

Med forbavselse stirrede jeg rundt i denne krystalglobe, da et nyt 

fænomen fangede min opmærksomhed. Fra hallens gulv steg en 

behagelig damp op, der var fugtigt og safrangult. Den indhyldede mig, 

løftede mig let og inderfor seksogtredive dage bar den mig op til de 

øverste dele af globen. Derefter fortyndedes dampen. Lidt efter lidt steg 

jeg ned og fandt til sidst mig selv på gulvet igen. Min robe havde skiftet 

farve. Den var blevet grøn, da jeg kom ind i hallen, men var nu skiftet 

til en strålende rød. En modsat effekt havde fundet sted i sandet, hvorpå 

globen hvilede. Gradvist var dets røde farve skiftet til sort. Efter at have 

afsluttet min opstigning forblev jeg tre dage i denne hal. 

 

Efter denne tid forlod jeg den for at gå ind til et større sted omgivet af 

kollonader og gyldne søjlegange. I centrum af dette sted stod der en 

bronzepiedestal støttende en gruppe der repræsenterede en stor, stærk 

mand, hvis majestætiske hoved var dækket med en kronet hjelm. En blå 

klædning stak frem gennem maskerne i hans rustning. Ién hånd holdt 

han en hvid stav bærende visse skrifttegn, den anden hånd var strakt ud 

mod en smuk kvinde. Hans ledsagerske bar ingen klædning, men en sol 

strålede ud fra hendes bryst. Hendes højre hånd holdt tre glober 

sammensat af tre gyldne ringe. En krone af røde blomster kransede 

hendes smukke hår. Hun sprang ud i luften og syntes at løfte de krigere, 

som ledsagede hende, med sig. Begge var båret oppe af skyerne 

omkring gruppen. På toppen af fire hvide marmorsøjler var der placeret 

fire bronzestatuer. De havde vinger og kom tilsyne ved lyden af 

trompeter. 

 

Jeg krydsede stedet og efter at være steget op på en marmorplatform, 
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som stod foran mig, så jeg med forbavselse, at jeg atter var i Tronernes 

Hal (den første, hvor jeg havde fundet mig selv, da jeg kom ind i 

Visdommens Palads). Det triangulære alter var stadig i centrum af 

denne hal, men fuglen, alteret og faklen var forenet og dannede en 

enkelt krop. Nær dem var der en gylden sol. Sværdet, som jeg havde 

bragt med fra ildens hal, lå et lille stykke derfra på en af tronernes 

puder. Jeg tod sværdet op og slog til solen og reducerede den til støv. Så 

rørte jeg ved den og hver molekyle blev en gylden sol magen til den jeg 

havde slået i stykker. I dette øjeblik udråbte en høj og melodiøs 

stemme: "Arbejdet er fuldkomment gjort ". Efter at have hørt dette, 

ilede jeg lysets børn i møde for, at forenes med mig, udødelighedens 

døre var åbnet for mig og skyerne, som dækker den dødeliges øjne 

forsvandt. Jeg SÅ, og ånderne som præsiderede over elementerne 

kendte mig som deres mester. 

 

SLUT 
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