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Forord 
 

Historien om Gralen, Kong Arthur og Ridderne om det Runde Bord er vist kendt af 

de fleste, i det mindste i sine hovedtræk, der groft skitseret går ud på, at der findes 

en mystisk ting, der skaber evigt liv og som bliver bevogtet af en konge på et slot, 

som det næsten er umuligt at finde. Kongen er enten lam eller syg og landet der 

omgiver ham ligger øde. Kongen kan kun blive helbredt hvis en ridder finder 

slottet og første gang han ser kongen stiller ham et bestemt spørgsmål. Hvis han 

ikke gør dette, vil alt være som før, slottet vil svinde bort og ridderen må endnu 

engang søge efter det. Skulle det endeligt igen lykkes for ham, efter mange 

vandringer og eventyr at finde Gralsslottet og da stille det rette spørgsmål, vil 

kongen blive helbredt og landet igen blive grønt og frugtbart, og helten vil blive 

den nye Gralsvogter fremover. 

 

På dansk udkom i 1978 John Steinbeck‟s bog Kong Arthur og hans ædle riddere, 

og i forordet skrev han:  

 

”. . . . . . En dag gav en tante mig en bog og overså med et fjoget grin min harme. 

Jeg gloede på de trykte ord med had, men gradvis åbnede siderne sig og lukkede 

mig indenfor. Tryllenummeret lykkedes. Biblen og Shakespeare og Pilgrim‟s 

Progress tilhørte alle og enhver. Men den her var min - det var en forkortet udgave 

af Thomas Malorys Morte d‟Arthur. Jeg elskede den gammeldags stavning - og de 

ord der ikke mere brugtes. Min lidenskabelige kærlighed til det engelske sprog 

stammer måske fra denne ene bog. Jeg var henrykt ved at finde paradokser - at 

kløftig betyder både tvedelt og klog. I lang tid havde jeg mit hemmelige sprog - 

kallet og høøg, wid - og frith, der betyder fred, og objekt der betyder formål, og lyft 

der betyder løfte. Men hinsides de vidunderlige og hemmelige ord – ”men dersom I 

forlade mine Skikke, som jeg haver givet Eders Aasyn, og gaae hen” - forstod jeg 

mærkelig nok ordene bare jeg hviskede dem for mig selv. Selve det sære ved 

sproget oprymmede mig og hedensatte mig til et ældgammelt landskab. 

 

Og der fandtes alle de laster der har eksisteret - og mod og bedrøvelse og skuffelse, 

men især ridderlighed - måske den eneste menneskelige egenskab som Vesten har 

skabt. Jeg tror min sans for ret og uret, min fornemmelse for noblesse oblige, og 

enhver følelse jeg måtte have mod undertrykkeren og for den undertrykte, stammer 

fra denne hemmelige bog. Det forfærdede mig ikke at se, at der var onde riddere 

såvel som ædle. I min egen by var der mænd, som var dydigt klædt, men som jeg 



 5 

vidste, var onde. Med smerte eller sorg eller forvirring vendte jeg tilbage til min 

magiske bog. Børn er voldelige og grusomme - og gode - og jeg var alle tre dele - 

og alt dette stod i den hemmelige bog. Hvis jeg ikke kunne bestemme mig ved 

kærlighedens og loyalitetens korsveje, så kunne Lancelot heller ikke. Jeg kunne 

forstå Mordreds mørke, fordi han også eksisterede i mig; og der var noget af 

Galahad i mig, men måske ikke nok. Gralsfølelsen var der imidlertid, dybt 

rodfæstet, og den bliver der måske altid . . . .  .” 

 

Jeg kunne næppe vide dengang, at denne bog skulle bringe mig ud på en årelang 

søgen efter tekster og bøger om Gralen, Kong Arthur og Ridderne om det Runde 

Bord. Jeg fandt også, at Wolfram von Eschenbach‟s Parzival var blevet oversat i 

1917 og genoptrykt i et meget lille oplag (600 stk.) i 1980. I dag er alle de 

manuskripter og bøger jeg omtaler i nærværende bog tilgængelig på nettet og for 

de flestes vedkommende oversat til engelsk og tysk. Mange af dem er til gratis 

download og jeg har derfor ikke oversat titlerne, da det er bedst at søge på 

originaltitlerne. 

 

De fleste historikere er i dag enige om, at Gralsfortællingerne oprindeligt byggede 

på et hedensk grundlag, på et ritual, der havde forbindelse med årstidernes vekslen, 

årets ‟død og genfødsel‟. Således er der både i irsk, engelsk og nordisk mytologi 

gentagne hentydninger til død, genfødsel og fornyelse og tilsvarende processer i 

jorden som goldhed og frugtbarhed. Dette tema er centralt i det anonyme engelske 

digt fra 1300-tallet Sir Gawain and the Green Knight. Og i Mabinogion, en 

samling engelske sagn fra omkring samme tid som Gralsfortællingerne, men er 

åbenbart bygget på langt ældre materiale. Her er der et mystisk ‟genfødelsens kar‟, 

der har den egenskab, at hvis man ved solnedgang kaster døde krigere i det, 

genopstår de den næste morgen. Dette kar forbindes ofte med en helte-kæmpe ved 

navn Bran. Bran havde også en tallerken, hvorom det fortælles, at ”hvilken mad, 

man end ønskede derpå, blev det straks opnået” - en egenskab, man også ofte 

tillægger Gralen. Da Bran døde blev hans hoved hugget af og anbragt som en slags 

talisman i London, og her siger sagnet, at det udførte en række magiske funktioner 

så det ikke blot sikrede landet frugtbarhed, men også ved en eller anden mystisk 

kraft drev angriberne på flugt. 

 

Mange af disse motiver blev siden taget op i Gralsfortællingerne, og Bran med sit 

kar og tallerken bidrog sandsynligvis til de senere opfattelser af Gralen. Og ikke 

kun med Gralen, men også med det hoved, som man påstod Tempelherrerne 

dyrkede. 
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I sidste halvdel af 1100-tallet gennemgik det oprindelige hedenske grundlag for 

Gralsfortællingerne en ejendommelig og særdeles vigtig ændring. På en eller anden 

uforklarlig måde, som det indtil i dag ikke er lykkedes forskerne at afdække, blev 

Gralen udelukkende knyttet til kristendommen. Ud fra en sammensmeltning, der 

ikke klart kan bestemmes, blev Gralen uadskilligt forbundet med Jesus. Og der 

synes at have været tale om andet og mere end, at man blot blandede hedenske og 

kristne traditioner sammen. Som en relikvie, der på mystisk måde er knyttet til 

Jesus, frembragte Gralen en omfattende mængde ridderromaner eller lange 

fortællende digte, som endnu i dag pirrer fantasien. Trods Kirkens mishag florerede 

disse ridderfortællinger i næsten et århundrede, men med tabet af Det Hellige Land 

i 1291 og opløsningen af Tempelherre Ordenen mellem 1307 og 1314 forsvandt 

Gralsfortællingerne også fra historiens scene, i hvert fald for et par århundreder.  

 

I 1470 blev emnet taget op igen af Sir Thomas Malory i hans berømte Le Morte 

Arthur, og siden har det mere eller mindre holdt sig i live i den vestlige kultur. 

 

På Malorys tid havde den mystiske genstand, der var kendt som Gralen mere eller 

mindre antaget den særlige egenskab, der i dag tilskrives den. Der bliver talt om 

bægeret fra Den Sidste Nadver, som Josef fra Arimathæa opfangede den 

korsfæstede Jesu blod i. Ifølge visse beretninger bragte Josef fra Arimathæa senere 

Gralen til England, nærmere bestemt til Glastonbury. Ifølge andre beretninger 

bragte Maria Magdalene den til Frankrig. Så tidligt som i 300-tallet fortæller 

overleveringen, hvordan Maria Magdalene flygtede fra Det Hellige Land og blev 

sat i land i nærheden af Marseille. Her tilbedes hendes formodede relikvier i øvrigt 

den dag i dag. Men de tidlige overleveringer taler om, at Gralen som Maria 

Magdalene bragte til Frankrig, ikke var et bæger. Ligestilling af Gralen med et 

bæger var en ret sen udvikling. Thomas Malory videreførte denne ligestilling, og 

siden har den været betragtet som en sandhed. Men Malory tog faktisk betydelige 

friheder med sine oprindelige kilder. I disse originale kilder er Gralen mere end 

blot et bæger. Og de mystiske sider ved Gralen er langt vigtigere end det 

ridderskab som Thomas Malory beskriver. 

 

Ifølge de fleste forskere stammer de første ægte Gralsfortællinger fra slutningen af 

1100-tallet, nærmere betegnet fra 1188. På dette tidspunkt skrev Crétien de Troyes 

ridderromanen Le Roman de Perceval eller Le Conte del Graal. Den var dog 

skrevet af efter en anden og tidligere beretning.  
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Man ved ikke ret meget om Crétien de Troyes. Hans forbindelse med hoffet i 

Champagne fremgår af en række værker, der blev til før hans Gralsfortælling – 

værker, der var tilegnet Marie, grevinde af Champagne og Philippe d‟Alsace, greve 

af Flandern. Gennem sit forfatterskab af hofromaner – blandt andet én, der handler 

om Lancelot, hvori der ikke nævnes noget, der kan minde om en Gral – havde 

Crétien omkring 1180‟erne skabt sig et imponerende ry. Og ud fra hans tidligere 

arbejdere kunne man vel have forventet, at han ville fortsætte i samme spor. Men 

mod slutningen af sit liv vendte Crétien sin opmærksomhed mod et nyt, hidtil 

ubearbejdet tema, og Den Hellige Gral - i den form som den er videregivet til os i 

vore dage - fik sin debut i den vestlige kultur og bevidsthed. 

 

I begyndelsen af sit digt erklærer Crétien, at dette værk er blevet til på anmodning 

fra Philippe, og at han oprindeligt havde hørt historien fra Philippe selv. Dette værk 

bliver en prototype for de senere Gralsfortællinger. Hovedpersonen hedder 

Perceval, og han beskrives som ’søn af en fornem enke’. Denne betegnelse er i sig 

selv både vigtig og problemfyldt, for den var længe blevet brugt af nogle af 

gnostikerne – somme tider om deres egne profeter, og somme tider om Jesus selv. 

Siden blev det en yndet betegnelse i frimureriet.  

 

Perceval forlader sin mor, enken, og drager ud for at vinde sit ridderskab. Under 

sine rejser møder han en gådefuld fisker - den berømte Fiskerkonge - i hvis slot han 

får tilbudt husly for natten. Den aften viser Gralen sig. Hverken her eller noget 

andet sted i digtet forbindes den på nogen måde med Jesus. Læseren får faktisk 

meget lidt at vide om den. Men hvad den end består af, bæres den frem af en 

skønjomfru, er gylden og besat med ædelsten. Perceval ved ikke, at det forventes af 

ham, at han skal stille denne mystiske genstand et spørgsmål, at det er meningen, 

han skal spørge om noget, der på originalsproget kan betyde to ting, nemlig hvem 

man tjener med den, eller hvem man betjener med den. Hvordan spørgsmålet nu 

end skal forstås, stiller Perceval overhovedet ikke spørgsmålet, og næste morgen, 

da han vågner, er slottet tomt. Han erfarer siden, at hans ‟undladelsessynd‟ har 

kastet landet ud i svære kvaler. Endnu senere erfarer han, at han selv hører til 

Gralsfamilien, og at den mystiske Fiskerkonge, der blev underholdt af Gralen, var 

han egen onkel. På dette tidspunkt aflægger Perceval en ejendommelig bekendelse. 

Siden sin ulykkelige oplevelse med Gralen, erklærer han, er han holdt op med at 

elske og tro på Gud. 

 

Crétiens digt er ufuldendt. Han døde omkring 1188, sandsynligvis før han kunne nå 

at gøre værket færdigt, og hvis det blev færdigt, er der tilsyneladende ikke bevaret 
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noget eksemplar. Men havde der eksisteret et eksemplar, kunne det nemt være gået 

til under en brand i Troyes i 1188, og nogle forskere har fundet det påfaldende, at 

denne brand faldt sammen med digterens dødsår. 

 

I løbet af det næste halve århundrede havde det motiv, han havde introduceret ved 

hoffet i Troyes, bredt sig over hele Vesteuropa som en løbeild. Moderne kendere af 

emnet er dog enige om, at de senere Gralsfortællinger ikke udelukkende synes at 

bygge på Crétien, men, at de i hvert fald har trukket på mindst én kilde til, en kilde, 

som efter al sandsynlighed var ældre end Crétiens. Og efterhånden som 

Gralsfortællingerne dukkede op, blev de tættere knyttet til kong Arthur, som kun 

var en bifigur i Crétiens version. Og de blev også forbundet med Jesus. 

 

Af de mange Gralsfortællinger, der fulgte efter Crétiens version, er der tre, der er af 

særlig interesse for gralsforskere. Den ene af dem, Romain de l’Estoire du Saint 

Graal, blev skrevet af Robert de Boron mellem 1190 og 1199. Uanset om det er 

berettiget eller ej, giver man ofte Robert æren for at være den der har gjort Gralen 

til et særligt kristent symbol. Selv slår Robert de Boron fast, at han trækker på en 

tidligere kilde – og én, der er helt forskellig fra Crétiens. Når han taler om sit digt 

og især om Gralens kristne karakter, hentyder han til en ”stor bog, hvis 

hemmeligheder er blevet afsløret for ham.” 

 

Det er altså uvist, om Robert selv gjorde Gralen til et kristent symbol, eller om 

andre havde gjort det før ham. De fleste nyere forskere hælder mod den sidste af 

disse muligheder. Der er imidlertid ingen tvivl om, at Robert de Borons beretning 

er den første der giver os Gralens historie:  

 

”Gralen er bægeret fra Den Sidste Nadver. Det kom derefter i Josef fra 

Arimatæas besiddelse, og da Jesus blev taget ned fra korset, fyldte han det 

med Frelserens blod – og det er dette hellige blod, der giver Gralen magiske 

egenskaber”.  

 

”Efter korsfæstelsen”, fortsætter Robert, ”blev Josefs familie Gralens vogtere”. 

Således siges  Galahad at være Josef af Arimatæas søn. Og Gralen selv overdrages 

til Josefs svoger, Brons, der fører den til England, hvor han bliver til Fiskerkongen.  

 

Roberts version i Gralsfortællingen afviger i en række afgørende træk fra Crétien 

de Troyes. I begge udgaver er Perceval søn af en fornem enke. Men i Roberts 

version er han sønnesøn, ikke nevø af Fiskerkongen – og dermed mere direkte 
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beslægtet med Grals-familien. Og medens Crétiens beretning er vag i 

tidsangivelserne og foregår omkring Arthurs tid, er Roberts helt præcis. For Robert 

foregår Gralsfortællingen i England og er ikke samtidig med Arthur, men med 

Josef fra Arimatæa. 

 

Der findes endnu en Gralsfortælling, og den har meget tilfælles med Roberts. Det 

kunne se ud, som om de trækker på de samme kilder, men deres anvendelse af 

disse kilder er helt forskellige. Den hedder Perlesvaus, og er skrevet nogenlunde 

samtidig med Roberts de Borons, mellem 1190 og 1212. Forfatteren foretrak, i 

modstrid med tidens skik, at forblive anonym. Dette virker påfaldende i betragtning 

af digternes ophøjede status, medmindre han var i et kald, f.eks. i en klosterorden, 

der ville have gjort skrivningen af en sådan ridderroman upassende for ham. Og der 

er grundlag i selve teksten for at tro, at dette kan være tilfældet. I hvert mener fald 

nogle moderne forsker, at Perlesvaus faktisk er skrevet af en Tempelherre. Der er 

en del, der underbygger denne antagelse. Man ved for eksempel, at De Tyske 

Riddere opmuntrede og støttede anonyme digtere i deres egne rækker, og et sådant 

eksempel kunne meget vel være fulgt af Tempelherrerne.  

 

Selv om Perlesvaus måske ikke direkte er skrevet af en Tempelherre, giver den dog 

en udmærket baggrund for at trække en forbindelse mellem Tempelherrerne og 

Gralen. Selvom Ordenen ikke nævnes ved navn, kan man næppe tage fejl af dens 

optræden i digtet. Således ankommer Perceval under sine vandringer til et slot. 

Dette slot rummer ikke Gralen, men det rummer et konklave af ‟indviede‟, der 

åbenbart er fortrolige med Gralen. Her modtages Perceval af to ‟mestre‟ – som 

klapper i hænderne, hvorefter der kommer yderligere treogtredive mænd ind:  

 

”De var klædt i hvide klædninger, og der var ikke én af dem, der ikke havde 

et rødt kors midt på brystet, og de så alle ud til at være på samme alder”.  

 

En af disse mystiske ‟mestre‟ erklærer, at han personligt har set Gralen – en 

oplevelse, der kun bliver nogle udvalgte få til del. Og han erklærer også, at han 

kender til Percevals afstamning. 

 

Ligesom Crétiens og Roberts digte lægger også Perlesvaus uhyre vægt på 

slægtslinien. Perceval beskrives mange steder som ”yderst hellig”. Andre steder 

erklæres det udtrykkeligt, at Perceval ”var af Josef fra Arimatæas slægt”, og at 

”denne Josef var hans (Percevals) mors onkel, som havde været soldat hos Pilatus 

i syv år”. 
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Ikke desto mindre foregår Perlesvaus ikke i Josefs levetid. Den foregår derimod, 

ligesom Crétiens version, på Kong Arthurs tid. Der kommer yderligere kludder i 

kronologien ved, at Det Hellige Land allerede er i hænderne på de muslimerne – 

hvilket ikke skete før to århundreder efter Arthurs død og ved, at Det Hellige Land 

åbenbart skal identificeres med Camelot. 

 

Perlesvaus er i endnu højere grad end Crétiens og Roberts fortællinger af magisk 

natur. Foruden sit kendskab til slagmarken viser den anonyme forfatter også en 

forbavsende indsigt i alkymi. Der er talrige alkymistiske hentydninger – til to 

mænd, for eksempel, der er ”lavet af kobber ved den kunst, der kaldes Nigredo”. 

Og nogle af de magiske og alkymistiske hentydninger rummer en genklang af det 

mysterium, der omgav Tempelherrerne. Således siger en af ‟mestrene‟ blandt de 

hvidklædte Tempelherrelignende mænd til Perceval:  

 

”Der er de hoveder, der er hyllet i sølv, og de hoveder, der er hyllet i læder, 

og de legemer, hvortil disse hoveder hører; jeg siger dig, at du må sørge for, 

at både Kongens og Dronningens hoveder kommer dertil”.  

 

Perlesvaus er rig på disse alkymistiske hentydninger, men der er også mange 

andre, som både er kætterske og/eller hedenske. Igen kaldes Perceval ”søn af en 

fornem enke”. Der hentydes til et helligt ritual med et kongeoffer, noget højst 

upassende i et påstået kristent digt. Der hentydes til, at børn bliver stegt og spist – 

en forbrydelse, som Tempelherrerne i folkemunde blev beskyldt for. Og på et vist 

tidspunkt optræder der et særligt ritual, der igen kalder minder frem om retssagerne 

mod Tempelherrerne. Ved et rødt kors, der er rejst i en skov, bliver et smukt hvidt 

dyr af ubestemmelig natur revet i stykker af hunde. Medens Perceval ser til, dukker 

en ridder og en jomfru op med gyldne kar, opsamler stumperne af det sønderrevne 

kød og forsvinder i skoven efter at have kysset korset. Perceval knæler derefter 

foran korset og kysser det, ”og der kom til ham en duft af sødme fra korset og fra 

det sted, så sød at ingen sødme kan sammenlignes dermed”. Han ser sig om og 

opdager to præster komme til fods ud fra skoven; og den første råber til ham: 

”Herre Ridder, træk Jer tilbage fra korset, for I har ingen ret til at komme det 

nær.” Perceval trækker sig tilbage, og præsten knæler foran korset og tilbeder det 

og bøjer sig ned og kysser det mere end en snes gange og udtrykker den højeste 

glæde. Og den anden præst følger efter og har en stor kæp med, og skubber den 

første præst til side med magt og slår på korset med sin stok og græder højlydt. 

Perceval ser på ham med stor undren og siger: ”Herre, heri synes I ikke at være 

nogen præst! Hvorfor gør I en så stor skam?”  
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”Herre”, siger præsten, ”det angår overhovedet ikke Jer, hvad vi end monne gøre, 

og ej heller skal I vide noget derom for os!”  

 

En sådan mishandling af korset kalder klart minder frem om de beskyldninger, der 

blev rettet mod Tempelherrerne. Men ikke mod Tempelherrerne alene. Det kunne 

også være en afspejling af gnostisk tankegang – for eksempel katharernes, der også 

forkastede korset. 

 

For Crétien de Troyes var Gralen et eller andet ubestemmeligt, lavet af guld og 

besat med diamanter. For Robert de Boron blev den identificeret som det bæger, 

der blev brugt ved Den Sidste Nadver og siden til at opsamle Jesus blod i. Men i 

Perlesvaus antager Gralen en højst ejendommelig og meget sigende dimension. På 

et vist tidspunkt advares Sir Gawain af en præst: ” 

 

For det anstår sig ikke for dig at opdage Frelserens hemmeligheder, og også 

for dem, de er betroet, anstår det sig at holde dem skjult”.  

 

Gralen rummer altså en hemmelighed, der har en forbindelse til Jesus, og denne 

hemmeligheds natur er betroet til en udvalgt skare. 

 

Og da ridderen Gawain endelig ser Gralen, ”synes det ham, at han midt i Gralen 

ser et barns skikkelse … han ser op og det synes ham, som er Gralen helt kød, og 

han ser over den en Konge kronet, naglet til et kors.”  

 

I Perlesvaus består Gralen kort sagt i en række skiftende billeder eller visioner. 

Den første af dem er en kronet konge, korsfæstet. Den anden er et barn. Den tredje 

er en mand, der bærer en tornekrone og bløder fra panden, fødderne, håndfladerne 

og siderne. Den fjerde manifestation er ikke forklaret.  Den femte er en alterkalk. 

Og manifestationen bliver hver gang ledsaget af vellugt og et stort lysskær. 

 

Men af alle Gralsfortællingerne er den mest berømte og betydningsfulde nok 

Parzival, der blev til mellem 1195 og 1216. Forfatteren var Wolfram von 

Eschenbach, en ridder af bayersk oprindelse. I begyndelsen af Parzival hævder 

Wolfram, at Crétiens version af beretningen om Gralen er forkert, medens hans 

egen er præcis, fordi den bygger på fortrolige oplysninger. Disse oplysninger, 

forklarer han senere, har han fået fra en vis Kyot de Provence – som igen formodes 

at have fået dem fra en vis Flegetanis: 
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”Enhver, der før spurgte om Gralen og bebrejdede mig for ikke at fortælle 

ham det, tog meget fejl. Kyot bad mig om, ikke at afsløre dette, for Eventyret 

havde befalet ham ikke at tænke derpå, før hun selv, Eventyret, indbød til at 

fortælle det, og så må man naturligvis tale om det. Kyot, den berømte 

mester, fandt i Toledo, bortglemt, skrevet i hedensk håndskrift den første 

kilde til dette eventyr. Han måtte først lære abc’en, men uden den sorte 

magis kunst. 

 

En hedning, Flegetanis, havde erhvervet sit store ry for sin lærdom. Denne 

lærde af natur nedstammede fra Salomon og var født af en familie, der 

længe havde været israelistisk, til dåben blev vort værn mod Helvedes 

flammer. Han skrev eventyret om Gralen. På fædrenes side var Flegetanis 

en hedning, der dyrkede en kalv. 

 

Denne hedning Flegetanis kunne fortælle os, hvorledes alle stjerner stod op 

og gik ned igen … Menneskets skæbne er knyttet til stjernernes cirkelbane. 

Hedningen Flegetanis så med sine egne øjne i konstellationerne ting, han 

var utilbøjelig til at tale om, skulte mysterier. Han sagde, at der var en ting, 

kaldet Gralen, hvis navn han havde læst klart i stjernerne. En skare engle 

havde efterladt den på jorden. Og siden da har døbte mænd haft til opgave 

at vogte den, og med en så kysk strenghed, at de, der kaldes til Gralens 

tjeneste, altid er adelsmænd. Således skrev Flegetanis om disse ting. 

 

Kyot, den vise mester, satte sig for at spore denne beretning i latinske bøger 

for at se, om der nogen sinde havde været et folk, hengivet til renhed og 

værdige til at vogte Gralen. Han læste i krønikerne fra mange lande, i 

Britannien og andre steder, i Frankrig og i Irland, og i Anjou fandt han 

beretningen. Der læste han den sande beretning om Mazadan og den 

nøjagtige fortælling om hans familie var skrevet der”. 

 

Forskere har brugt meget tid og energi på at diskutere, om Kyot og Flegetanis er 

virkelige personer eller de er opdigtede. Kyot de Provence har formodentlig været 

Guiot de Provins – en troubadur, munk og talsmand for Tempelherrerne, der levede 

i Provence og skrev kærlighedssange, angreb på kirken, hymner til 

Tempelordenens pris og satiriske vers. Man ved, at Guiot besøgte Mainz i 

Tyskland i 1184. Anledningen var et ridderstævne i Pinsen, hvor Den hellige 

romerske Kejser, Friedrich Barbarossa, slog sine sønner til riddere. Denne 
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ceremoni blev ganske naturligt overværet af digtere og troubadurere fra hele den 

kristne verden. Som ridder af Det Hellige Romerske Rige må Wolfram næsten 

givet have været til stede; og det er ganske rimeligt at gå ud fra, at han og Guiot har 

mødt hinanden. Lærde mænd var ikke så almindelige dengang. De må uundgåeligt 

have holdt sig til hinanden, have opsøgt hinanden og gjort hinandens bekendtskab. 

Guiot kan meget nemt have fundet en beslægtet ånd i Wolfram – som han måske 

betroede visse oplysninger, omend det måske kun var i symbolsk form. Og hvis 

Guiots eksistens giver anledning til at tro, at Kyot er ægte, er det rimeligt at gå ud 

fra, at Flegetanis også er det. Hvis ikke han var det, måtte Wolfram og/eller Guiot 

have haft en ganske særlig grund til at opfinde ham. Og til at give ham netop den 

baggrund og den afstamning, han siges at have haft. 

 

Foruden beretningen om Gralen kan Wolfram også have haft en interesse for 

Tempelherrerne fra Guiot. Man ved i hvert fald, at Wolfram havde en sådan 

interesse. Ligesom Guiot foretog han en pilgrimsrejse til Det Hellige Land, hvor 

han på egen hånd kunne se Tempelherrerne i aktion. Og i Parzival understreger 

han, at Gralens vogtere og familien er Tempelherrer. Det kan naturligvis skyldes en 

vis manipulation med kronologien - man kan se noget tilsvarende i andre 

Gralsfortællinger. Men Wolfram var langt mere omhyggelig med den slags end 

sine samtidige kolleger. Desuden er der oplagte hentydninger til Tempelherrerne i 

Perslesvaus. Hvis Tempelherrerne virkelig var Gralens vogtere, er der kun én i 

øjenfaldende slutning, nemlig, at Gralen ikke blot eksisterede på Arthurs tid, men 

også under korstogende, da beretningerne om den blev skrevet. Ved at indføje 

Tempelherrerne antyder både Wolfram og forfatteren til Perlesvaus måske, at 

Gralen ikke blot noget fortroligt, men også noget, som havde betydning for 

samtiden i deres øjne. 

 

Baggrunden for Wolframs digt er altså på en uklar måde lige så vigtig som selve 

teksten. Tempelherrernes rolle kan, ligesom Kyots og Flegetanis‟ identitet, være af 

afgørende betydning, og disse faktorer kan meget vel rumme nøglen til hele 

mysteriet omkring Gralen. For det første nøjes Wolfram ikke med at hævde, at 

hans version af Gralsfortællingen, i modsætning til Crétiens, er den rigtige. Han 

hævder også, at Crétiens beretning kun er en fantastisk fabel, medens hans i 

virkeligheden er en slags indvielsesdokument. Der er med andre ord mere i 

Gralsmysteriet, end man umiddelbart skulle tro. Igen og igen antyder han, at 

læseren skal læse mellem linjerne, og hist og her lader han antydninger falde. På 

den anden side minder han også hele tiden om, hvor vigtigt det er at bevare 

hemmeligheden:  
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”For ingen mand kan nogen sinde vinde Gralen, medmindre han er kendt i 

Himlen og han bliver kaldt til Gralen med navns nævnelse”, og ”Gralen er 

ukendt undtagen for dem, der er kaldt ved navn nævnelse … til Gralens 

selskab”. 

 

Wolfram er både præcis og alligevel hemmelighedsfuld i sin identifikation af 

Gralen. Da den første gang viser sig under Parzivals ophold i Fiskerkongens slot, er 

der ingen egentlig antydning af, hvad den er. Den kan dog synes at have noget 

tilfælles med Crétiens vage beskrivelse af den:  

 

”Hun (dronningen i Grals-familien) var klædt i en kjole af arabisk silke. På 

en dybgrøn schamardi frembar hun Paradisets Fuldkommenhed, både rod 

og gren. Der var en ting kaldet Gralen, som overgå al jordisk 

fuldkommenhed. Respanse de Schoye var navnet på hende, som Gralen tillod 

at være sin bærer. Sådan var Gralens natur, at hun, der vågede over den, 

måtte besvare sin renhed og give afkald på al falskhed”.  

 

Gralsfortællingerne er kommet til os klædt i billederne af det middelalderlige 

ridderskab, så vi har en tendens til at glemme alderen på den åndelige strøm, der 

bringer os tågede og fjerne rygter. Efter mysteriet på Golgatha blev jorden svøbt i 

Kristus ånd. Dette fornemmer man i Gralsfortællingerne, men mest af alle af 

ridderne fra kong Arthurs Runde Bord. Mysteriet på Golgatha repræsenterer de 

højest udviklede fra Arthurs Runde Bord. Det Runde Bord er et billede på Kosmos, 

en jordisk genspejling af den himmelske zodiakkreds.  

 

 

En anden person som går igen i Gralsfortællingerne er den store magiker Merlin. 

Det er ham der anses for at være skaber af den mystiske cirkel ved Stonehenge. Om 

Merlins oprindelse findes der et utal af historier, men alle går de ud på, at han ikke 

var noget helt almindeligt menneske. På en mystisk måde var han sendt til verden 

som repræsentant for de onde magter. Hans fader var en dæmon og han havde en 

troldmands egenskaber og evner, men samtidig fortælles vi, at han indgik i Guds 

plan og var til for, at styrke det gode i verden. Merlin besidder mærkelige 

egenskaber på grund af sine overmenneskelige aner, og fortid og fremtid ligger 

åbent for hans øjne og han kan gøre sig usynlig. Han kan læse de tilstedeværendes 

tanker. Han er uovervindelig i en intellektuel debat på grund af sine hemmelige 

kundskaber. Det er med andre ord hele den keltiske magi, som tager bolig i ham. 

Men han bliver døbt og han regnes som Gralsridder og holder på en mærkelig 
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måde sin beskyttende hånd over kong Arthurs hof, det Runde Bord og dets riddere. 

Sådan præger han noget af Gralsfortællingernes specielle udvikling netop i disse 

århundreder - under sammensmeltningen af det kristne, keltiske, mystiske og 

magiske, åndelige og astrale. 

 

Merlin er fra begyndelsen den ukendte kongesøn Arthurs beskytter. Han kender til 

hans høje byrd og på et tidspunkt hvor kongeriget er i krise, hjælper han ham på 

tronen. Det Runde Bord som kong Arthur fik i medgift da han ægtede Guinevere, 

blev anbragt i slottet Camelot i Glastonbury. Antallet af pladser ved det Runde 

Bord er der uenighed om, men som det var tilfældet med Josef af Arimathæas bord, 

blev en plads stående åben, den var forbeholdt ”den bedste Ridder på jorden.” Det 

var Kristus plads, men også den ridders som havde oplevet Gralseventyret og som 

kendte det mystiske ord og som var ubrydeligt forbundet med Gralen. Det faktum, 

at ingen ridder før Galahad - heller ikke Josef af Arimathæa eller Brons - blev anset 

for at være værdige til, at sidde i stolen viser, at Gralsfortællingerne ikke handler 

om indvielser på samme plan, men sigter hen imod en kulmination, som opnås ved 

slutningen af Galahad.  

 

Af de riddere som havde sæde ved det Runde Bord krævedes der et løfte om, at de 

straks kom ethvert væsen til hjælp som var i nød, uanset om de blev bedt om det 

eller ej. Mange af de fjender som skulle bekæmpes, enten for dem ridderne 

beskyttede, eller i riddernes eget liv, var væsner og realiteter i den astrale verden. 

Den usynlige sorte ridder bliver ofte nævnt. Gawain såres af et fantom. Lancelot 

kastes af hesten af en overjordisk skikkelse. Parcifals søster, den rene Elaine, 

forfølges af djævelske ryttere. Klingsor og Kundry i Parcifal-operaen bedrager 

Gralsridderne med sådanne midler. Alt dette betyder, at kun den som besidder de 

åndelige våben, selv kan klare sig i kampen og beskytte, værne og befri andre. Alle 

Gralsridderne må bruge en bestemt tid af deres liv til kamp, hvor den enkeltes 

dømmekraft og renhed skal bestå nogle af sine sværeste prøver. Dem som skal 

bære det hvide skjold, må først have lært usårlighedens svære kunst. 
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1. Kapitel  

- Begyndelsen til Grals-mysteriet 

 

I Markus-evangeliet står der, at Jesus på den første dag i det usyrede brøds højtid 

sendte to disciple ind til byen i et underligt ærinde. De skulle møde en mand med 

en vandkrukke og ham skulle de spørge, hvor salen lå, hvor Jesus skulle spise 

højtidsmåltidet med sine disciple.  

 

Og han sender to af sine disciple og siger til dem: ”Gå ind i staden, så skal I 

der møde en mand, som bærer en vandkrukke; følg ham, og hvor han går 

ind, der skal i sige til husbonden: Mesteren siger: hvor er mit herberg, hvor 

jeg kan spise påskelammet med mine disciple? Og han skal vise jer en stor 

sal, opdækket og rede; og der skal I berede det for os.” (Markus 14:12) 

    

Disciplene adlød og ifølge en gammel legende mødte de en mand ved navn Obed 

den Gamle. Han bar på en vandkrukke og da disciplene stillede ham spørgsmålet, 

skælvede han af bevægelse og fortalte dem, at de var ventede. ”I går aftes,” sagde 

han, ”lød Herrens ord for mig og bød mig at bringe den øverste sal i orden til 

Jesus. Stemmen sagde mig også mange andre ting, men jeg er for gammel til at 

huske det hele.”  

 

Han fortalte endvidere, hvordan tjenerne efter morgenbønnen havde gjort rummet 

klart, lagt bordpladen på træbukke som skik og sædvane var og bredt en hvid 

linned dug ud på det. Da alt var færdigt, var den gamle gået op for at sikre sig, at 

alt var i orden og da skete der noget mærkeligt. Han så en hånd - en hånd uden 

krop - sætte et bæger, oversået med kostbare sten, på bordet. Overvældet skyndte 

den gamle mand sig ned fra det øverste rum hvor han havde haft visionen. 

 

Navnet Obed betyder på hebræisk både at tjene og at tilbede.  Obed er ikke alene 

en historisk person, men også navnet på en af Jesus‟ forfædre 

ifølge Matthæusevangeliet (1:5) og Lukasevangeliet (3:32). Legenden om Obed 

findes i flere af de hellige jødiske skrifter, men også i 2. Samuel 6:10: 

 

”Herrens ark stod nu i Obed-Edoms hus i tre måneder, og Herren 

velsignede Obed-Edom og hele hans hus. Da kong David fik at vide, at at 

Herren havde velsignet Obed-Edoms hus og alt, hvad de ejede, for Guds 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew
http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Luke
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arks skyld, gik han hen og førte Guds ark op fra Obed-Edoms hus til Davids-

byen under festglæde.  

 

Da de, der bar Herrens ark, havde gået seks skridt, ofrede han en okse og en 

fedekalv. Og David dansede, iført en linnedkjortel, af alle kræfter for 

Herrens ansigt. Således førte David og hele Israels hus Herrens ark op 

under jubelråb og hornklang….. De førte nu Herrens ark ind og stillede den 

på dens plads i det telt, David havde rejst til den, og David bragte brændofre 

og måltidsofre for Herrens ansigt.  

 

Da han var færdig med at bringe ofrene, velsignede han folket i 

Hærskarernes Herrers navn, og han uddelte et brød, en daddelkage og en 

rosinkage til hver enkelt i hele israelitternes folkemængde, både mænd og 

kvinder. Derpå gik alle hver til sit.” 

 

Sagnet fortæller også, at den gamle Obed endnu engang ”skuede Gralen,” da han 

nogle uger senere forlod sit jordiske hylster i den velsignede overbevisning, at han 

havde set Messias.  

 

Da Jesus og hans disciple kom op i den øverste sal, efter at have hilst og velsignet 

den gamle, strålede Kalken imod dem på bordet. Da disciplene gjorde Jesus 

opmærksom på den, svarede han ikke. Herefter foregik den rite som må ses på 

baggrund af det jødiske festmåltid med dets offerlam. Ifølge gamle legender fejrede 

Jesus først dette måltid med sine disciple efter et ritual, som havde været det 

samme siden Moses‟ tid.  
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Efter at de havde forladt det øverste rum vendte Judas tilbage og stjal den dyrebare 

Kalk og skjulte den under sin klædning.  

 

Senere kæmper Jesus sin indre kamp i Getsemanes Have, medens hans disciple 

samtidig, lidt efter lidt, faldt i søvn: 

 

”Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple: 

”Sæt jer her, mens jeg beder.” Så tog han Peter og Jakob og Johannes med 

sig. Og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem: ”Min sjæl 

er fortvivlet til døden. Bliv her og våg!” Og han gik lidt længere væk, 

kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var 

muligt. Han sagde: ”Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra 

mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.”Så kommer han tilbage og 

finder dem sovende, og han siger til Peter: ”Simon, sover du? Kunne du ikke 

våge blot en time? Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, 

men kødet er skrøbeligt.” 

 

Atter gik han bort og bad med de samme ord. Og atter fandt han dem 

sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle 

sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem: ”Sover I stadig og 

hviler jer? Det er nok. Timen er kommet; nu overgives Menneskesønnen i 

syndernes hænder. Rejs jer, lad os gå! Se, han, som forråder mig, er her 

allerede.”  (Markus 14,33) 

 

Medens Jesus kæmpede, fyldtes rummet af 

engle. Det siges i legenderne, at Jesus ikke 

vækkede sine disciple den anden gang, fordi 

de ikke ville have kunnet udholde den 

åndelige spænding, som opstod på grund af 

alle disse væseners tilstedeværelse. Men det 

fortælles også, at da Jesus kamp nåede sit 

højdepunkt, steg englene ned og hjalp ham. 

Igen strålede Kalken i en engels hænder. 

Ærkeenglen Raphael, Guds helbreder, giver 

sin broder noget at drikke fra styrkens Kalk, 

den himmelske Gral - medens den jordiske 

form hviler under Judas‟ kappe.  
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Da Pilatus vender hjem efter at have været tvunget til at lade jøderne fælde 

dommen over Jesus, mødtes han af sin hustru, som tavs fører ham til et rum. Og 

der, på et bord af malakit, stråler en kalk, hvorfra en mystisk glød strømmer ud. 

Oprørt fortæller hun, hvorledes en mand om morgenen var kommet med kalken 

med en hilsen fra en af Jesus‟ disciple, Judas Iskariot. Han havde sagt: ‘Herodes vil 

ikke have den. Kaifas vil ikke have den. Bring den til Pilatus og fortæl ham, at jeg 

vil være død før den korsfæstede’.  

 

‘Hvad skal vi gøre med kalken?’ spurgte hun. Men Pilatus svarede ikke. 

 

 
 

Senere kommer Josef af Arimathæa, en gammel ven af Pilatus og begærer som en 

gunst, at få lov til at tage det korsfæstede legeme ned og lægge det i i graven i hans 

urtegård. Pilatus, som vil dulme sin samvittighed og ser en mulighed for at komme 

af med den mystiske kalk, som foruroliger ham, fortæller Josef hvad der er sket. 

Og i en vision ser Josef sig selv langt borte i et fremmed land med den lysende kalk 

i sine hænder.  

 

”Giv mig kalken,” siger han. Men tjeneren, som Pilatus sender, vil ikke røre den 

glødende kalk. Josef må selv hente den. Da Josef havde båret kalken ud fra 

paladset, forsatte han op til Golgatha for at være hos sin Herre de sidste timer. 

Under skyerne som blev mørkere og mørkere stod han i nærheden af hans kors og 

hørte ham i den niende time befale sin ånd til Faderen. Da døden var indtrådt, viste 

Josef centurionen sin tilladelse fra Pilatus til at tage hånd om Jesus døde legeme. 

Longinus, det var centurionens navn, tog en lanse og stødte den i siden på Jesus for 

at blive overbevist om, at døden var indtrådt. Herved kom der vand og blod ud af 
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Jesus side. Josef opsamledes blodet i kalken, som derigennem blev den hellige 

Gral, men også Longinus‟ lanse følger med Kalken ind i Gralssagnene. Men hvem 

var egentlig denne Longinus eller Gajus Cassius, som han hed? 

 

I Johannes Evangeliet 19:34 fortælles det, hvordan en soldat gennemborede Kristi 

side med et spyd. Navnet på denne soldat var Gajus Cassius, og han overværede 

korsfæstelsen som en romersk repræsentant for Pilatus. Stær på begge øjne 

forhindrede denne befalingsmand i at gøre krigstjeneste med sin legion, og i stedet 

var han sat til at overvåge den religiøse og politiske situation i Jerusalem. I to år 

havde Gajus Cassius holdt øje med Jesus, der, som han havde fået, at vide, 

hævdede han var Messias og hvis virksomhed truede med at underminere den 

romerske besættelsesmagts myndighed i Israel. Den romerske centurion så, at 

legionærerne udførte Jesus Kristi henrettelse, og ligesom de, var han imponeret 

over nazaræerens mod og værdige holdning på korset. 

 

Det var profeteret om Messias: ”Intet ben skal sønderbrydes.” Annas, det store 

jødiske råds, Sanhedrins, aldrende rådgiver og Kajfas, ypperstepræsten, var 

besluttet på, at Jesus legeme skulle lemlæstes for at kunne bevise for 

folkemasserne, at Jesus ikke var Messias men en kommende kættersk raner af egen 

magt. 

 

Timerne gik, og det var netop det påskud, de havde brug for. For Annas var en 

autoritet med hensyn til loven, og den jødiske lov sagde, at ingen mand måtte 

henrettes på sabbat‟en. Straks bad de Pontius Pilatus om myndighed til at knuse de 

korsfæstede mænds legemer, så de kunne dø inden tusmørket faldt på denne fredag 

eftermiddag den 5. april år 33. En gruppe tempelvagter blev derfor sendt ud til den 

høj som hed Golgatha. I spidsen for dem bar anføreren Herodes Antipas‟, jødernes 

konges spyd, som var symbolet på retten til at udføre denne handling. Ellers ville 

de romerske soldater ikke have tilladt ham at løfte en finger mod mændene, da han 

kom til henrettelsesstedet.  

 

Spyddet var et symbol på de magiske kræfter, der boede i Guds udvalgte folk. 

Phineas havde båret det 1500 år tidligere., da han gik i spidsen for den israelitiske 

hær mod moabiterne og bragte straf over dem for deres ugudelighed og 

forræderi. Efter ypperstepræstens Eleazar død blev Phineas enstemmigt valgt som 

ypperstepræst. Det høje præstedømme forsatte, i overensstemmelse med Guds 

løfte, også med hans efterkommere.  
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Men spyddet var allerede gammelt som talisman før Phineas‟ tid: Joshua havde 

holdt det i sin hånd, da han gav sine soldater signal til at opløfte det høje råb, der 

fik Jeriko‟s mure til at falde. Det selvsamme spyd blev kastet mod den unge David 

af kong Saul i et anfald af skinsyge. Og dette tegn på magt over liv og død havde 

været i Herodes den Stores besiddelse, da han gav ordre til at myrde alle børn i 

Judæa, fordi han stræbte Jesusbarnet efter livet - det barn, som ellers ville vokse op 

og blive kaldt jødernes konge. Nu blev spyddet båret på Herodes den Stores vegne 

som et symbol på retten til at knuse Kristi knogler. 

 

Da tempelvagterne kom til stedet for korsfæstelsen, vendte de romerske soldater 

sig bort i afsky. Kun Gajus Cassius blev stående og var vidne til, hvordan disse 

ypperstepræstens vasaler knuste hoved og lemmer på Gestas og Dimas, som var 

naglet til korsene på hver side af Jesus Kristus. Den romerske centurion følte en 

sådan modbydelighed ved synet af de to røveres frygtelige lemlæstelse og blev så 

grebet af Kristi ydmyge og frygtløse underkasten sig smerterne af naglerne, at han 

besluttede at beskytte nazaræerens legeme. Han stormede til hest frem mod det 

høje midterkors og stødte sit spyd ind i Jesu højre side og gennemborede 

brystkassen mellem det fjerde og det femte ribben. Dette var skik og brug hos de 

romerske soldater på slagmarken, hvis de ville sikre sig, at en såret fjende var død. 

For blodet strømmer ikke ud af livløse legemer. Men ”straks flød der blod og vand 

ud,” og i det øjeblik hvor Frelserens forløsende blod mirakuløst strømmede ud fik 

Cassius sit fulde syn igen. 

 

Det vides dog ikke, om han havde taget magtens talisman ud af hånden på den 

israelitiske anfører, eller om han udførte sin spontane barmhjertelighedsgerning 

med sit eget spyd. Der er intet historisk bevis for, med hvilket våben han bragte 

profetien i opfyldelse: ‘De skal se hen til ham, de har gennemstunget’.  

 

Gajus Cassius har ikke noget navn i evangeliet, han optræder først med navn i 

det apokryfe Nikodemus evangelium. Han er også blevet gjort identisk med 

den centurion, der skal have udtalt ”Sandelig, dette menneske var Guds søn.” I 

begyndelsen blev han dog ikke anset for en helgen, men som en fordømt mand, der 

skulle lide for at have forhånet Jesus.  

 

Gajus Cassius, der havde udført en krigerisk handling af medlidenhed for, at 

beskytte Kristi legeme, blev kendt som Longinus, Spydbæreren. Han blev omvendt 

til kristendommen og blev siden æret som en stor helt og helgen af den første 

kristne menighed. Hans helgendag i den katolske kirke er den 15. marts. Det er 
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 interessant, at nogle beretninger fortæller, at Gajus Cassius var ud af en fornem 

romersk officersslægt, som i generationer var blevet indviet i de mitraiske 

mysterier. Denne gamle romerske religion, kendt som den Mithras-kulten, har 

fascineret historikere i generationer. Der er to grunde til denne fascination. Først og 

fremmest fordi Mithraismen, ligesom de andre gamle mysteriereligioner som de 

eleusinske mysterier og Isis mysterierne, opretholdte en streng tavshedspligt om 

dens lære og praksis, og kun afslørede den for de indviede. For det andet, fordi 

mithraismen opstod i landene omkring Middelhavet på samme tid som 

kristendommen. På grund af kultens hemmeligholdelse, findes der næsten ingen 

litteratur om Mithraismen. De få tekster der henviser til kulten kommer ikke fra 

Mithraiske hengivne, men snarere fra udenforstående, såsom tidlige kirkefædre, 

som nævnte Mithraismen for at angribe den, og platoniske filosoffer, der forsøgte 

at finde støtte i Mithraismen symbolik til deres egen filosofiske ideer. Men selv om 

de litterære kilder til Mithraismen er yderst sparsomme, findes der en overflod af 

materielle beviser for kulten i de mange Mithraiske templer og artefakter, som 

arkæologer har fundet spredt ud over hele det romerske imperium, fra England i 

nord og vest til Palæstina i syd og øst. Templerne, kaldet mithraea af lærde, var 

som regel bygget under jorden for at efterligne huler. Disse underjordiske templer 

blev fyldt med en yderst omfattende ikonografi: udskårne relieffer, statuer og 

malerier, der forestiller en række gådefulde figurer og scener. Denne ikonografi er 

den primære kilde til den sparsomme viden man har om den Mithraiske tro.  

 

I forbindelsen med begivenheder omkring 

korsfæstelsen er der også en anden person 

der fortjener opmærksom, nemlig Judas.  

 

Judas Iskariot har i tidernes løb pirret 

fantasien og været ophav til digtning, 

billedkunst og folkelige fortællinger. 

Mange forfattere har med fantasiens 

hjælp søgt at finde motivationen for hans 

handling. I kunsten afbildes Judas ofte klædt i gult – farven, der symboliserer 

fejhed og forræderi. Hans handling minder om den salme, hvor der står: ”Endog 

den, som jeg forlod mig på, som spiste mit Brød, har opløftet sin hæl imod mig.” 

(Salmerne 41:10) 

 

I det såkaldte Judas-evangelium indtager Judas en fremtrædende rolle, hvor han 

fremhæves frem for de andre apostle ”som den eneste, der virkelig forstår Jesu 
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budskab.” Judasevangeliet er et gnostisk evangelium, der kendes fra et manuskript, 

som er nedskrevet på koptisk, og som for størstedelen blev rekonstrueret og oversat 

i 2006. Judasevangeliet fremstiller hans handling som et udslag af hans lydighed 

overfor et ønske fra Jesus.  

 

 
 

Navnet Judas er en græsk udgave af det hebræiske navn Juda. Der er sat 

spørgsmålstegn ved, om forræderen faktisk hed Judas. Det kan være hentet 

fra Første Mosebog, hvor Judas er en af Jakobs tolv sønner, og stamfar til en af 

Israels tolv stammer. Judas forråder sin bror Josef for penge, og lyver om, at han er 

død. Josef ”genopstår” da han vender tilbage og sidder ved faraos side 

som dommer over folket. Jesus var angiveligt af Josefs stamme. Judasnavnet kan 

også være hentet fra midrash-traditionen, hvor Jakobs søn Judas forråder sin bror 

Josef og sælger ham for penge. I begge tilfælde belønnes forræderiet med 

sølvmønter.  

 

I det ældste evangelium, Markusevangeliet 14:10-11, ser Judas' motiv for at forråde 

Jesus ud til at være, at han synes, en kvinde har ødslet med sin 

medbragte nardusolie, ved at hælde den over Jesu hoved:  

 

”Derpå gik Judas Iskariot – en af de tolv disciple – hen til 

ypperstepræsterne i den hensigt at forråde Jesus til dem. Da de hørte det, 
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blev de glade og lovede ham en belønning. Judas søgte derefter en passende 

lejlighed til at forråde Jesus.” 

 

I Lukasevangeliet er det derimod djævelen, der farer i Judas, og kapitel 22 

begynder:  

 

”Påsken (som også kaldes de usyrede brøds fest) var nært forestående. 

Ypperstepræsterne og de lovkyndige drøftede imidlertid, hvordan de kunne 

få Jesus slået ihjel, uden at folket opdagede det. Ellers var der risiko for 

oprør. Da fór en djævel i Judas Iskariot, som var en af de tolv disciple. Han 

opsøgte ypperstepræsterne og officererne for tempelvagten og drøftede med 

dem, hvordan han bedst kunne forråde Jesus til dem. De var lettede over 

hans tilbud og tilbød til gengæld en sum penge, hvis han ville forråde ham. 

Judas accepterede, og fra det øjeblik ventede han på en anledning til i 

hemmelighed at forråde ham.”  

  

I Johannes-evangeliet 13:27 er det ligeledes djævelen, der farer i Judas:  

 

”Så snart Judas havde fået brødet, fór Satan ind i ham, og Jesus sagde: 

”Gør det, du har i sinde – men gør det snart!” Ingen af de andre ved bordet 

forstod, hvorfor han sagde det til ham. Nogle troede, at Jesus bad Judas 

købe ind til højtiden eller give penge til de fattige; det var jo ham, der 

varetog pengepungen. Men Judas rejste sig og forsvandt ud i mørket. Det 

var nat.”   

 

Matthæusevangeliets forfatter kan have hentet inspiration til 

Judas' selvmord ved hængning fra Anden Samuelsbog 17:23, hvor Akitofel, der 

havde været kong Davids fortrolige, men havde forrådt ham som Judas forrådte 

Jesus, også hænger sig: ”Men Akitofel, der følte sig krænket over, at Absalom ikke 

havde fulgt hans råd, sadlede sit æsel og vendte tilbage til sin hjemby, hvor han 

sørgede for at ordne sine sager. Så hængte han sig og blev begravet ved siden af 

sin far.”   

 

Judas har været en figur af stor interesse for esoteriske grupper, såsom 

mange gnostiske sekter. Irenæus registrerede den overbevisning hos en gnostisk 

sekt, der mente, at Judas var et instrument for Sophia, den guddommelig 

visdom. Hans forræderi mod Jesus var således en sejr over den materialistiske 

verden.  
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2. Kapitel 
- Den første Gralsvogter, Josef af Arimathæa. 

 

Samtlige traditioner fortæller, at Josef af Arimathæa - efter at han havde begravet 

Jesus legeme - blev taget til fange af jøderne. Således fortæller det førnævnte 

Nikodemus evangelium kapitel 9 til 12, at jøderne havde til hensigt at stene Josef 

straks snart sabbat‟en var ovre. Men da de kom til det forseglede fængsel næste 

morgen fandt de, at han var borte - uden at forseglingen var brudt. Da man senere 

finder Josef i hans fødeby fortæller han følgende om den mærkelige hændelse: 

 

”Ved midnatstide på sabbatsdagen så jeg pludselig foran mig et blændende 

lys. Det var som om, at bygningen som jeg befandt mig i blev løftet op i 

luften. I samme øjeblik så jeg en ånd, som jeg først troede var Elias, men et 

øjeblik senere genkendt jeg Jesus af Nazareth. Jeg husker ikke mere hvad 

der skete andet end, at jeg befandt mig i mit hjem i Arimathæa. Jesus gav 

mig fredshilsenen og forsvandt. Dette er sande ord.” 

 

I den tidligste Gralstekst, Roman du Saint Graal af Robert de Boron, fortælles der 

en anden historie. Her berettes det, at ypperstepræsten i hemmelighed lod fire mand 

gribe Josef, da han var på vej hjem på sit æsel og satte ham i et tårn hvis dør blev 

tildækket med en stor sten. Åbningen var foroven og kunne kun nås ved at klatre 

derop - det var et tårn uden døre.  

 

Der fortælles hvordan Josef, på den første ugedag, har en mærkelig oplevelse i sit 

fangetårn. Han blev omgivet af forvandlingens og den hellige ånds lys, og i dette 

lys så han Jesus komme frem med den hellige kalk i hænderne, den samme som 

Josef tidligere havde båret i sine hænder. Jesus giver ham sakramentet i begge 

former - brød og vin, og dette er den eneste næring som Josef lever af indtil Jesus 

igen viser sig på samme måde og sted en uge senere og igen giver ham 

sakramentet. På denne måde skulle Josef have levede i fyrre år. Hver dag gik i en 

ekstatisk tilstand og han vågnede først til bevidsthed denne ene dag om ugen, hvor 

Jesus besøgte ham. Den hellige Gral og Jesus holdt ham i live. 

 

I den tid Josef af Arimathæa opholdte sig i tårnet - hvad enten vi tager det 

bogstaveligt eller billedligt - modtager han undervisning af Jesus selv. 

 

 

 



 27 

 

 

 

 



 28 

Mystikeren Carl von Eckhardtshausen skriver i The Cloud upon the Sanctuary, at 

der findes en indre kirke grundlagt af Jesus mellem hans Opstandelse og 

Himmelfart og hvis lære kun blev givet til nogle få, blandt dem Josef af Arimathæa 

og Johannes. Og, at den ydre kirke genspejler denne lære mere eller mindre korrekt 

alt efter om kontakten med mystikerne og de indviede er bevaret eller tabt.  

 

Han skriver endvidere, at der findes et åndeligt tempel, som er usynligt for dem 

som ikke kender sjælens skrift, men hvor de udvalgte samles og hvor de har ret til 

at træde helt ind efter døden. Denne inderste helligdom er Kristus. Den er evig og 

kender ikke til forandring. Den eksisterede både før og efter inkarnationen. 

 

Der findes dog også andre beretninger om, hvordan Josef af Arimathæa blev befriet 

fra tårnet, blandt andet i et gammelt skrift fra 800-tallet,  Tiberius’ Helbredelse.  

 

I dette skrift fortælles om den hellige Veronika der i 

Jerusalem havde mødt Jesus langs Via Dolorosa på vej 

til Golgata. Da hun standsede for at tørre blod og sved 

fra hans ansigt med hendes slør, blev hans billede 

indprentet på sløret.  Veronika rejste senere til Rom for 

at præsentere sløret for den romerske 

kejser Tiberius, og sløret besad mirakuløse egenskaber 

såsom, at kunne slukke tørst, helbrede blindhed, og 

nogle gange endda genrejse de døde til live.  

 

I denne beretning fortælles også, at Josef af Arimathæa, 

som så trofast tog hånd om Jesus legeme for 40 år siden 

blev indespærret i et tårn og aldrig begravet. I voldsom vrede mod jøderne sendte 

Tiberius sine soldater hen for at gennembryde tårnet ved dets åbning. Da Josef 

mærkede sollyset fra oven berører hans hoved, begyndte han højlydt at lovprise 

Gud. Soldaterne kastede et reb ned og klatrede ned og hentede den gamle mand. De 

bar deres skrøbelige byrde hen til Tiberius, fysisk svag, men levende og med et 

utroligt klar tankevirke. Tiberius faldt ned for hans fødder og bad om at blive døbt. 

Josef berettede for ham hvordan Gralen i fyrre år havde næret ham og Tiberius 

ville føre den gamle mand og hans dyrebare skat til Rom. Da forklarede Josef af 

Arimathæa, at Jesus havde fortalt ham, at han efter fyrre års fangenskab skulle 

blive befriet for at føre den Hellige Gral vestpå til den kendte verdens yderste 

grænse. Dertil skulle den hellige Gral føres og dertil skulle alt den indre visdom, 
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som efter fyrre års meditation og uafbrudt kontakt med Jesus og som havde lagt sig 

i Josef af Arimathæa‟s hjerte, føres til.  

 

Samtlige skildringer af Josef liv stemmer overens deri, at de påpeger, at han ikke 

havde nogen kontakt med apostlene og at der lå en dyb betydning gemt heri. Han 

havde en speciel indre mission som vogter af Gralen og bevarer af det mystiske 

ord. Måske forudsatte denne traditions fuldbyrdelse en anden atmosfære end den 

logiske, fornuftbetonede ånd, som rabbinerne spredte over Jerusalem og romerne 

over hele det romerske rige. Der var ingen grobund for mystikkens mystiske 

blomst. Men der fandtes et andet folk i den europæiske kultur på dette tidspunkt, 

som havde et stærkt mystisk sindelag og som havde et åbent sind for mystiske 

traditioner og åndelige virkeligheder, nemlig det keltiske folk. Og det er interessant 

at se, hvordan alle de byer som forekommer enten sammen med Gralskalkens færd 

vestpå eller senere, sammen med sagnene, ligger på keltisk område. Omgivelserne i 

Pyrenærerne hvor bl.a. slottet Montsalvat ligger, Bretagne, Nordfrankrig og 

Belgien, hvor kelterne kaldes for valloner, Cornwall og Sommerset med 

Glastonbury dalen, Wales med Corbenic, den hellige Grals slot, øen Iona, Skotland 

og Irland. 

 

Den gruppe som Josef tog med da han skulle påbegynde sin Gralsfærd var blandt 

andre hans søn Josef, senere kaldet Josef II efter sin indvielse. Der var dennes 

søster, Anna, og hendes mand Brons, som blev en meget fremtrædende person i 

Gralens første historie. Han kaldes ofte for den Rige Fisker eller Fiskerkongen.  

 

På det første sted de hvilede på færden, Ambush Skoven, som betyder prøvelsens 

sted, og som ikke findes i geografien, fik Brons en befaling om at kaste et net i den 

lille flod og han fangede da én fisk af en enorm størrelse som, fortælles der, på en 

forunderlig måde nærede den lille skare af pilgrimme under hele deres rejse, som 

foregik uden nogen som helst materielle udrustning. Denne fisk betegner uden tvivl 

en åndelig livgivende kraft, som holdt pilgrimsskaren i live på deres anstrengende 

færd. Det fortælles også, at denne fisk blev placeret på en tallerken ved siden af 

kalken på det runde bord som Josef og hans venner efter Jesus egen ordre havde 

lavet til minde om det sidste måltid. Blandt de prøver som den lille skare skulle 

bestå, inden man definitivt begav sig på vej, var også prøven om alle deltagerne 

kunne se Gralen og den underfulde fisk på bordet. Nogle kunne ikke og de måtte 

vendte om.  
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Opstillingen mellem Gralen og den underfulde fisk viser også, at denne var et 

symbol for noget åndeligt. Fisken er senere blevet kendt som et symbol for netop 

Kristus og Nadveren og var det tegn som i katakomberne bar spor af de kristnes 

mødesteder. 

 

Brons som medvirkede ved tilsynekomsten af denne fisk tilhører de personer i 

Grals-sagnene som ikke bare er Vogter af Gralen, men som også er en slags højt 

indviede som kan formidle de mystiske ord. I selve værket er det ham som fra Josef 

af Arimathæa formidler det mystiske ord til Parsifal og som næres i mange 

hundrede år af den hellige Gral. Det er ham som i de tyske versioner bærer navnet 

Titurel.  

 

Det nærmeste mål pilgrimmene satte var byen Sarras. Det antydes, at det er en 

ældgammel by nær Ægyptens grænser, hvor et gammelt palads, der blev grundlagt 

af Daniel, ventede på den hellige Gral. I byen Sarras får Josef af Arimathæa igen i 

en vision at vide, at hans søn Josef, som bygger et lille firkantet forrådsrum, kaldet 

arken, hvori den hellige gral opbevares, skulle blive den næste Gralsvogter og, at 

han skulle opnå de apostolske kræfter gennem en indvielse, det vil sige, at han 

skulle forkynde Guds ord rent og purt. 

 

Beskrivelsen af den rite gennem hvilken dette skete er ifølge forskerne en af de 

mest bemærkelsesværdige i den kristne litteratur. Efter at pilgrimmen havde båret 
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arken til paladset og tilbragt en stund i meditation ved den, nedsteg Helligånden 

som i flammer af ild. Og den skænkede dem en ekstatisk tavshed, ligesom om ”alle 

var deltagere i en rite i den syvende himmel,” siger det gamle manuskript. Da 

hørtes Kristi røst i paladset og Josef II nærmede sig arkens døre og åbnede dem for 

at blive indviet i det guddommelige mysterium. I dette øjeblik forvandledes såvel 

den vældige hals såvel som den lille arks dimensioner. Arken blev i ét nu ramt af 

en underbar skønhed, hvori himmelske visioner fremtrådte. Synligt for alle 

fremtrådte Kristus, stigmatiseret på hænder og fødder, omgivet af fem ærkeengle. 

Korsfæstelsens mysterium åbenbaredes derefter for de nærværende, som så den 

hellige Lanse som gennemstak Jesus side og så det røde blod dryppe ned i Kalken, 

som stod midt i arken. En lang procession af engle trådte derefter ind i hallen. Da 

de kom nærmere alteret tilsluttede Kristus sig processionen. Josef II iklædtes da 

biskopdragten og blev salvet af Kristus selv. Efter ceremonien forklarede Jesus for 

de tilstedeværende symbolikken i det de havde set. Derefter, fortælles det, læste 

Josef II den første Gralsmesse og anvendte de mystiske ord til konsekrationen, de 

ord som kun var kendt af Josef af Arimathæa, Brons og ham selv. Da hostien blev 

hævet strålede Kristusbarnets krop over Kalken og englene bar de viede elementer i 

begge former, brød og vin, rundt til alle. 

 

Om indholdet i denne ceremoni kan vi hver især tænke vores - de som er indviet i 

det højere Frimureri har deres dybe fortolkninger - og den som kender andre 

indvielses-traditioner har sine. At det her handler om en høj åndelig indvielse, 

gennem hvilken et menneske på grund af sine egne intentioner, indre modenhed og 

opgaver som venter på en særlig måde, knyttes til Kristus og på denne måde opnår 

et særligt bånd med Ham for evige tider. Byen Sarras hvor det sker, er målet for 

den som efter en lang rejse rig på prøvelser, vender tilbage til det hellige rum i 

sjælen, hvor han kan møde det guddommelige og blive delagtig i en ny side af livet 

gennem et mysterium, det mysterium som er knyttet til Gralen. Spørgsmålet om 

hvad der virkelig hændte på det fysiske plan bliver ganske betydningsløst. Den som 

har øren at lytte med lytter til åndens store eventyr. Gralen færdes på mange planer, 

af hvilke det fysiske er det mindst betydningsfulde, men ser ud til at blive anvendt 

som en symbolsk fremstilling af Gralens mystiske og åndelige funktion i verden. 

 

To ting er ret tydelige i spørgsmålet om det ydre. Gralslegendens fødeby er det 

Hellige Land, men den store Gralssøgen og tilbedelsen af Gralen hører formentlig 

hjemme i de keltiske lande for det var der sagnene tog form.  
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Ifølge sagnet tog Josef af Arimathæa afsked med gruppen og forsvandt i en båd 

uden sejl eller årer til ”bjergene som har sine fødder i to hav,” det vil sige til 

Pyrenæerne. Måske er dette forklaringen på, at der hurtigt gik et rygte i Spanien om 

at der fandtes kristne oppe i bjergene og at flere slotte ved foden af Pyrenæerne 

knyttedes til Gralssagnene, selvom Gralen førtes videre af Josef II, Brons og de 

øvrige pilgrimme til Britannien. En anden beretning siger dog, at Josef af 

Arimathæa forsatte sin ensomme færd og til sidst, med to venner, kom sejlende til 

det sted på den engelske kyst, hvis korsformede bakke modsvarede billedet i hans 

vision i tårnet - Glastonbury. Der byggede han et lille kapel, i hvilket Josef II 

besøgte ham medførende den hellige Gral, og der blev Josef af Arimathæa også 

begravet. 

 

Josef II drog ifølge sagnene omkring i Britanien. Han kan spores i Wales, 

Northumberland, Scotland og Irland. Efter at han havde besøgt sin familie i 

Glastonbury i Sommerset, vendte han tilbage til Wales, hvor han og hans venner 

blev taget til fange sammen med den hellige Gral. 

 

Her befries Gralsfølget på en mærkelig måde af en gammel ven, Kongen af Sarras, 

som Josef I havde hjulpet med gode råd, da han gæstede Sarras. Kongen af Sarras, 

der dengang blev kaldt for Evalach og senere blev kristnet til Mordrain, fik som 

gave af Josef I et emaljeskjold med et rødt kors og dette skjold spiller senere en 

fremtrædende rolle i Gralsriddernes færd. Kongen af Sarras havde i et syn set sine 

venners kvalfulde situation og forlod sit rige for at befri den hellige Gral og dens 

riddere. Han befrier dem, men bliver såret i kampen. 

 

Om natten gribes Evalach af en dyb længsel efter at se den hellige Gral. Han 

begiver sig til arken hvor den opbevares og falder på afstand på knæ og fremsiger 

sine bønner. Men nysgerrigheden overmander ham og han nærmer sig arken, 

selvom en røst over tabernaklet advarer ham. Og det fortælles, at da hans hånd 

rørte ved Gralen blev han i samme sekund kastet blindet og lammet tilbage på 

jorden. Det fortælles, at Evalach trods dette brød ud i en lovsang over at han trods 

alt havde skuet noget af Gralen. ”Han havde,” sang han, ”set verdensånden, 

undernes under, visdommen over al visdom, Kongernes Konge.” 

 

Disse ord afslører en indre indvielse som Evalach måtte have fået, samtidig med at 

han blev tugtet for sin ulydighed. Ifølge en anden fortolkning er årsagen til hans 

skade, en alt for stor kundskab, som smerter. Det er adeptens udråb, da han 
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pludselig modtager og forstår den guddommelige hensigt, ved selv at være trådt ind 

i det mysterium som udgøres af den fuldkomne tro. 

 

Evalach, som efter denne hændelse kaldes for „den lemlæstede konge‟, tilbringer 

resten af sit liv i et kapel med ét alter, hvor messen fejres hver dag og han tilbringer 

på denne måde sit liv i den guddommeliges nærværelse. Det fortælles om ham, at 

han ikke indtog anden næring en Nadver elementerne.  

 

Her ser vi igen traditionen om den mystiske Grals livsopholdende kraft. Her har vi 

også de første spor af den såkaldte Amfortas smerte. Amfortas er i den tyske 

version navnet på den konge, som med uhyggelig smerte fuldfører sit høje 

Gralskald, men hver gang springer såret op, for han ved, at han har syndet og ikke 

er i besiddelse af den fuldkommenhed som kræves til det mystiske ord og Grals-

underets fuldbyrdelse. 

 

Det er selvbebrejdelsens Lanse som gennemstikker sjælen når den skader det 

guddommelige. Uden tilgivelsens hemmelighed er såret dødelig. Da ser vi, for 

hvert trin, hvordan den synlige Gral trænger ind i det usynlige og hvordan det 

usynlige gennemtrænger det synlige. 

 

 
Amfortas‟ drøm. 

 

Den lemlæstede konge er med da Josef II indvier sin efterfølger. Han kommer en 

morgen til erimitagen med sin ældste søn Alain og meddeler, at han selv skal dø 

næste dag. Han tilbagegiver den lemlæstede konge hans syn og Evalach bevidner, 
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hvordan han med blod fra sin arm ridser det røde kors på det hvide skjold som 

Evalach engang havde fået og indvier derefter Alain til at udøve sit embede som 

Gralsvogter. 

 

Det fortælles, at den nye Gralsvogter Alain drog med sit følge til Sydwales, som 

blev regeret af en syg konge. Kongen som hørte tale om at de var kommet fra den 

hellige by Jerusalem, bød dem standse op og spurgte dem om hans sygdom var 

uhelbredelig. Alain satte som vilkår for hans helbredelse, at han skulle forlade sin 

hedenske tro og blive kristen. Derefter bad kongen, som blev kristnes til Alphasan, 

om at få lov at skue Gralen. Han gjorde dette og blev rask og byggede et slot til 

Gralen. Meget tyder dog på, at det snarere var en stor helligdom. Kongen begærede 

om lov til at sove i dets hal - ligesom Evalach. Han blev vækket nogle minutter 

over midnat og fik lov at bevidne en Gralsmesse - hvilket bestyrker at det var en 

helligdom. Over døren fremkom i løbet af natten en inskription med ordene ”Den 

hellige Grals helligdom Corbenic.” Ved slutningen af messen optrådte, ifølge 

beretningen, en engel og sårede kongen i siden før hans indtræden i helligdommen.  

 

Vi ser igen, at der kan være tale om en smerte som kommer på grund af at have set 

for meget af de himmelske ting, men tvinges til at leve på jorden. Kongens smerte 

var så stor, at han døde ti dage senere. Og slottet Corbenic bærer derefter navnet 

”Det farefyldte slot.” Det er værd at bemærke, at navnet Corbenic betyder ”den 

kongelige stol” og den kongelige stol eller Kongens stol er et af de velkendte 

symboler som følger den hellige Gral og det Runde Bord. 

 

At Corbenic, mere end at være et slot i Sydwales, betegner en indre virkelighed 

eller samtidig gør det, bestyrkes også af, at det beskrives så forskelligt hos de 

forskellige forfattere - hos den ene ligger det i en gylden dal, hos den anden på en 

klippefyldt kyst - hos en tredje er det et enormt slot med tusinder af tjenere, hos 

den fjerde det tilbagetrukne sted hvor Fiskerkongen lever, hos en anden igen er det 

bevogtet af vindelbroer - men alle er enige om at ”den som er værdig skal finde 

det, hvadenten han gå mod øst eller vest.” og det er et mystisk udtryk som betyder: 

”Hvad end han hæver sin sjæl til Gud (øst) eller åbner sin sjæl, så Gud kan træde 

ned i den (vest).” 

 

Grals-slottet kaldes også for Sjælenes slot. Det er subjektivt og objektivt, indvortes 

og udvortes, immanent og transcendent. 

 

Den tid som begynder med Alain kaldes for den eventyrlige tid. Gralen er ikke 
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Corbenic 

 

længere så let at følge som i Josef af Arimathæa‟s tid. Den fortaber sig her og der i 

det uvisse, noget der delvist beror på sammensmeltningen af Gralsmyten og de 

keltisk/magiske forestillinger. Nogen datering er næsten umulig, da flere af 

Gralsvogterne ifølge sagnet levede flere hundrede år, næret af Gralskalken og man 

kan derfor ikke datere efter navnenes forekomst i normale menneskeår. Måske kan 

man forudsætte at Alain, som ikke nævnes i nogen overnaturlig sammenhæng og 

som ved Josef af Arimathæa‟s afrejse fra Palæstina omkring år 70 e. Kr. næppe var 

andet end et barn, var Gralsvogter i midten af det 2. århundrede. Han efterfølges af 

sin brorsøn, konge i Terre Forayne, hvortil Alain kom med sine mænd. Efter ham 

var fire konger i Terre Forayne Gralsvogtere, den sidste af dem var Kong Pelles, 

som er nævnt i de senere Gralssagn. Men som tidligere nævnt er dette den 

rækkefølge som kaldes for Gralsvogtere - ved siden af den gik den højere, som kun 

blev repræsenteret af Josef af Arimathæa, Brons og Parsifal, forvalterne af det 

mystiske ord. 

 

I den tid hvor vi ikke kan følge Gralssagnet så tæt, sker der en sammensmeltning 

mellem de kristne og de keltiske elementer. På grund af kelternes dybe naturmystik 
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og deres samliv med stjerner, naturvæsener, engle og så videre, kommer der et 

element af mere kosmiske art ind i de kristne symboler. For det keltiske folk er den 

hellige Gral naturen selv, et kar for guddommen. I Glastonburydalen springer en 

kilde med blodrødt vand og bliver på denne måde den jordiske Gral. Sang reale - 

det sande blod - er den iboende gud. I hvert lille blad, i hver en fugls sang lyder et 

guddommeligt budskab for den som kan tolke det. De kristnes engle er velkendte 

for det keltiske folk, de er lige så bekendte som engblomsternes elve, som de 

mægtige bjerges skytsånder. Astralverdenen, drømmelandet, det magiske land 

ligger tæt op ad det keltiske folk bevidsthedsgrænser - og en hel del af 

Gralssagnene udspiller sig for dem i dette rige . 

 

I den første rent kristne periode var den hellige Gral et helligt relikvie efterfulgt af 

en åndelig åbenbaring. Den var af metal med perler, den blev opbevaret i et 

tabernakel, den fulgtes af andre symboler som har med det fysiske at gøre, lansen, 

sværdet, og sommetider en tornekrone. Den var helbredelsens kalk.  

 

Under den nye periode, riddertiden og i de sange og beretninger som besynger den, 

får Gralen et mere magisk skær. Den forsyner de store fester med alle deres 

underfulde retter. Det er overflødighedshornet i den gamle keltiske forestilling. 

Først senere kommer den sidste fase af Gralen, da den bliver en virkelighed på det 

rent åndelige plan - den er ikke længere et magisk middel til mirakuløse ting - den 

bliver til en bolig for det åndelige. 
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3. Kapitel 

Manuskripterne  

 

Chrétien de Troyes siger i indledningen til hans Le Conte del Graal, at 

han prøver, 

at sætte det på vers (på Grevens bud) 

det bedste af eventyr 

som er blevet fortalt ved kongeligt hof: 

Dette er historien om Gralen. 

 

Det ”bedste af eventyr” som blev fortalt ved kongers hof må derfor være 

Gralslegenden og Chrétien har, som han selv siger, gjort det på vers fra en bog som 

hans velynder, Grev Phillip af Flandern, havde lånt ham med dette for øje. Det er 

sikkert rigtigt, at selvom de andre historier fra samme cyklus, historier som de om 

Lancelot, Tristan, Erec og Yvain og andre nød en lignende popularitet i disse dage, 

berørte ingen af dem følelserne så stærkt og vedvarende som historien om Gralen. 

 

Det er som var en underjordisk kilde blevet tappet i slutningen af det 12. og 

begyndelsen af det 13. århundrede. Et stort antal af forskellige bearbejdelser af det 

samme materiale blev skabt i hastig rækkefølge, ikke kun på fransk, men også tysk, 

engelsk, walisisk, spansk og de nordiske sprog. Mange af disse er bestemt baseret 

på Chrétien de Troyes, selvom de ofte afviger fra ham i vigtige træk, og derved får 

det til at se ud som de kommer fra andre kilder. De efterlader dog alle det indtryk, 

at en mere eller mindre velkendt beretning er blevet genfortalt og bearbejdet, som 

om de henviste til et tema som allerede var almindeligt kendt. 

 

Efter de to første dekader af det 13. århundrede, blev der dårligt skabt nogle nye 

versioner, men snarere en masse kopier, oversættelser og, på et senere tidspunkt, 

trykte udgaver som beviste, at historien ikke ophørte med at udøve sin magiske, 

tryllebindende påvirkning op gennem århundrederne. 

 

På grund af de fundamentale nye og forskellige retninger som Renæissancen 

frembragte, forsvandt de gamle historier mere og mere i glemmebogen, men de 

blev bragt frem i lyset igen i anden halvdel af det 18. århundrede. Det var to mænd 

fra Zürich, J.J. Bodmer, som var den første til at genafdække Wolfram von 

Eschenbach‟s Parzival og udgive den, og Heinrich Myller, en skolelærer i Berlin 

som, på opfordring fra Bodmer og med hans hjælp, udgav Parzival sammen med 

Nibelungenlied og andre højtyske middelalderdigte i 1784. Bodmer synes dog ikke 
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at være blevet mødt med særlig stor imødekommenhed, som det ses af et brev fra 

Frederik den Store, som havde fået tilsendt en kopi. Dette brev findes i dag i 

Zürichs Centralbibliotek. Det er dateret den 22. februar 1784 og henvender sig til 

udgiveren som følger: 

 

 Meget Lærde, Agtede og Trofaste 

 

I dømmer altfor gunstigt disse vers fra det 12., 13. og 14. århundrede, der er 

udgivet på Jeres foranledning .... Efter min mening er de ikke et korn krudt 

værd og fortjener ikke, at blive trukket ud af glemslens støv. På ingen måde 

vil jeg tolerere sådan fordrejet sludder i min bogsamling, men smide det ud. 

Kopien som jeg har fået tilsendt kan følgeligen vente den skæbne som den 

har fortjent i det store bibliotek. Sådanne ting bringer ikke løfte om mange 

undersøgelser. 

   Jeres Nådige Hersker 

    Frch. 

 

Til trods for denne royale mangel på forståelse, forsvandt de gamle beretninger 

ikke ned i glemslens mørke for anden gang, da en fornyet interesse for 

folkeeventyrene nu dukkede frem i den efterfølgende Romantikkens tidsalder. Her 

kan vi blot tænke på Brødrene Grimm‟s eventyrsamling. Nye kritiske udgaver 

dukkede op og senere, som det kunne forventes af det videnskabeligt orienteret 19. 

og 20. århundrede, blev der skabt et væld af historisk kritik af emnet. Til sidst, i det 

19. århundrede, fremstod en kunstnerisk nyformning af materialet. Richard 

Wagner‟s Parzival var en genoplivelse af Gralslegenden. At Wagner var istand til 

at udtrykke dette i det 19. århundredes problemers klædedragt, hvad enten det var 

ment nationalistisk eller personligt, er det bevis for en ægte symbolsk natur hos 

legenden, der er så virkelig, at forskning i emnet, selv efter Wagners tid, ikke har 

mistet sin fascination. 

 

Det er ikke kun kunsten og videnskaben der har beskæftiget sig med 

Gralslegenden, men også visse åndelige bevægelser i vor tid, tager Gralen og 

Gralssøgningen op som et emne for meditation eller for indvielsesceremonier. Fra 

sit skjulested kalder Gralen stadig på søgere og riddere som vil lægge deres vej 

mod slottet der er så svært at finde, hvor skatten er opbevaret. 

 

Walther Johannes Stein, en elev af Rudolf Steiner, hævder i sin bog Weltgeschichte 

im Lichte des Heiligen Graal, at ”Grals erfaringen pludselig kom til syne” i det 8. 
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og 9. århundrede, ved Charlemagnes hof, og herefter forsatte som en esoterisk lære 

samtidig med Kirkens lære, indtil den blev almindeligt kendt omkring 1180.  

 

Selv fortæller Walther Johannes Stein hvordan han som 

soldat drog i kamp under Første Verdenskrig med en 

vadsæk fuld af bøger. Skønt han var omgivet af stadig 

kampaktivitet i den bitre krig mod de indtrængende 

russiske hære og blev dekoreret for tapperhed om omtalt 

i dagsbefalingerne, lykkedes det ham på en eller anden 

måde, at få tid til at skrive sin doktordisputats. Det var en 

afhandling om tid og bevidsthed, der beskrev de 

fysiologiske processer i menneskelegemet som det 

mulige sæde for ni højere grader af transcendental 

bevidsthed. 

 

Da han tog til fronten i 1914 havde han endnu ikke fundet vejen til højere 

bevidsthed. Han stod overfor det samme problem som de fleste, der studerer det 

mystiske må kæmpe med: hvordan man kan vække de slumrende kræfter i sjælen, 

der vil føre frem til ægte åndeligt syn. Det stod ham helt klart, at et sådant syn kun 

kunne opnås gennem meditation. Men hvilken form for meditation, og hvordan 

skulle han få tid til at gennemføre den midt i en moderne krig? 

 

Han kom til det resultat, at fordi han ønskede, at opnå en form for tænkning, der 

ikke længere var afhængig af hjernen, måtte indholdet af hans meditation også 

være af sansefri natur. Han valgte den gamle Rosenkreuzermeditation med korset 

og de syv røde roser. Da disse helt forskellige symboler aldrig forekom sammen i 

sanseverdenen, var en sådan form for meditation allerede et skridt mod en sansefri 

oplevelse. 

 

Hvad enten hans batteri var under fremrykning eller på retræte, eller østrigerne og 

russerne var låst i en frygtelig gensidig artilleriild, skaffede han sig hver dag tre 

gange om dagen øjeblikke til koncentreret meditation. Ved stædig at forsætte med 

meditationen fremkaldte han fra sin sjæls dybder langt stærkere kræfter, end han 

var vant til at bruge i den daglige tankeproces. Lidt efter lidt opdagede han under 

disse perioders vedholdende meditation, at hans sjæl frigjorde sig fra legemet på 

samme måde, som det sker lige inden søvnens indtræden. Men i stedet for at glide 

over i en ubevidst tilstand, befandt han sig med ét i en højere bevidsthed på et 

andet eksistensplan. 
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Efter godt et år ved fronten, begyndte spirerne til en ægte clairvoyance over for 

åndsverdenen at blomstre frem og blive til den evne, som mystikerne kalder for 

fantasierkendelse. 

 

Det var på dette stadie i sin indre udvikling, at han blev hjemsendt på orlov for at 

trøstte sin mor i hendes sorg over tabet af hendes ældste søn, Fritz, Walthers 

broder. Under den korte orlov ville Walter Johannes aflægge et besøg på Hofburg i 

Wien og igen stå overfor Longinus spyd. 

 

 
Spyddet i Hofburg, Wien. 

 

Ved synes af spyddet forstod han, hvor splittet hans personlighed var blevet, en 

personlighed der hårdnakket holdt fast ved to tilsyneladende modstridende 

synspunkter og ikke ville give slip på nogen af dem. På den ene side var han 

tilhænger af den moderne fysiks atomistiske opfattelse og den nye 

naturvidenskabelige metode, der ville forklare mennesket med udtryk fra den 

fysiske verden det lever i. Hele hans videnskabelige studium på universitetet havde 

lært ham om en verden uden ånd, en gudløs tredimensionel verden, hvor mennesket 

skrumpede ind til det helt betydningsløse. Hvor jorden selv ikke var andet end et 

fnug af kosmisk støv i en døende galakse. 

 

På den anden side vækkede hans nyopdukkede clairvoyance ham til en åndelige 

tilværelse, hvor erkendelse i sig selv var viden og fornufttænkning, ikke hørte 

hjemme. Han karakteriserede på dette tidspunkt sig selv som ”halvt skeptiker, halvt 

visionær.” Men han kunne ikke finde en bro mellem disse to modstridende 

standpunkter, der kunne forklare, hvordan materien var dannet af ånden, og 

opretholdtes af den. 
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Trods dette dilemma havde han en urokkelig overbevisning om, at der herskede en 

moralsk orden i universet, og at både historien og det enkelte menneske blev styret 

af denne orden. 

 

Medens disse tanker gik gennem hans hjerne, havde han set på den gamle 

spydspids, der havde inspireret så mange forskellige perosnligheder i 

kristendommens historie. Han lod øjnene glide hen over de mærkelig formede led, 

der skulle symbolisere duevinger, de gyldne kors der var graveret i det mørke 

metal, naglen der sad fast i bladets revne og den lange spids. Var det virkelig det 

spyd den romerske centurion havde stukket ind i Kristi side som en 

barmhjerteligheds gerning? Spurgte han sig selv. Eller havde nogle af de største 

personligheder i verdenshistorien været ofre for en vildfarelse? Han havde ikke 

regnet med den vældige virkning denne Kristi blods talisman ville få på hans nye 

clairvoyante evner. Ganske pludseligt mærkede han dens psykometriske 

egenskaber. Den syntes at udsende mystiske vibrationer, som havde magt til at 

kalde mægtige fantasier frem. Før han kunne nå at ryste den mærkelige påvirkning 

af sig, var han allerede langt inde i en oplevelse, der overvældede hans sanser. Han 

blev meget brat trukket ud af det jordiske rum-tid-kontinuum og kastet ind på et 

højere bevidsthedsplan. 

 

Lokalet han stod i forsvandt, og han blev slynget gennem tiden som en 

modstræbende fange på et flyvende tæppe, der er på vej mod det ukendte. Han 

befandt sig pludselig midt i en forbløffende scene, der med vold bemægtiger sig 

hans åndelige fantasi. Og med sin nyfødte erkendelse blev han vidne til en 

manikæisk krig mellem to verdener, en krig mellem lysets og mørkets ånder. 

 

Højt oppe i det fjerne kunne han skelne en mægtig skikkelse, der stod i spidsen for 

en hærskare af engle, en gennemsigtig ånd i en hvid klædning, der faldt i smukke 

folder, et ydre udtryk for det fuldkomnes hjertes renhed. I glæde og undren så hn 

dette majestætiske væsen, hvis åsyn var ”Herrens åsyn.” 

 

Han forstod umiddelbart, at han stod overfor Gralens ærkeengel. Hans hjelm 

funklede og skinnede som den hellige ild fra en kosmisk smelteovn. I højre hånd 

holdt han et lysende sværd, som han svingede hen over himlen med umådelig 

beslutsomhed og guddommelig vilje. Lynglimtet fra bladet delte sig og ramte 

grupper af dæmoniske ånder, som prøvede at trænge ind i de himmelske verdener, 

de var kastet ud af. 
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Da kampen kom nærmere som et forfærdende kosmisk tordenvejr, følte Walter 

Johannes, at han v ar inden for rækkevidde af dette åndelige Excaliburs rensende 

slag. Skønt han var vant til den jordiske krigs fysiske pres med alle dens 

rædselsscener, havde han aldrig oplevet noget, der havde skyggen af lighed med 

denne utrolige scene, hvor de onde ånder blev kastet tilbage i ødelæggelsens 

flammer af den ubøjelige vogter af tærsklen til kosmos. 

 

Og nu var han fristet til at flygte i rædsel sammen med de groteske skabninger, der 

omgav ham på alle sider, og som syntes at være kommet lige ud af Hieronymus 

Bosch‟s mareridtsbilleder. Men han fandt moralsk styrke til at blive, og han vidste, 

at han endog måtte brede armene ud og åbne sig for den rensende ild. Svidende 

smerte og angst steg op i hans sjæl, da lynglimtet ramte ham. Han følte det som 

om, han blev udhulet, da den falske stolthed og materialisme blev brændt ud af 

hans sjæl. Da han ikke længere kunne holde pinen ud, sank ahn om i bevidstløshed. 

 

Og ligeså pludselig som denne transcendentale oplevelse havde overvældet ham, 

stod han igen indenfor Skatkammerets fire vægge. Hans højre hånd var rakt frem, 

som om den greb efter noget, og den var knyttet så fast, at neglene havde skåret 

håndfladerne til blods. Hvor længe han havde været i trance, vidste han ikke. Det 

kunne have været minutter eller blot nogle få sekunder. 

 

Da han gik tilbage over Ringen kom han i tanke om, at det var Mikkelsdag, 

ærkeenglen Michaels dag. Og ha huskede verset i Goethe‟s ”Prolog i  Himlen,” 

der næsten til fuldkommenhed beskrev hans egen overvældende oplevelse. 

 

Michael:   

Og storme bruse frem i vrede 

Fra land til hav, fra hav til land 

Og danne rasende en kæde 

Som kraftigt knytter strand til strand 

Og lynets skarpe glavind bryder 

I natten vej for tordnende brag. 

Men dine engle, Herre, byder 

Velkommen til din milde dag. 

 

Og var det et syn, der havde inspireret til det krigeriske og mystiske vers i 

Johannes Åbenbaringen: ”Og der blev en kamp i himmelen: Michael og hans engle 
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gav sig til at kæmpe imod dragen, og dragen kæmpede og dens engle. Men de 

magtede det ikke, og deres sted fandtes ikke mere i himmelen.” (Johs. Åbenb. 12:7) 

 

Det var forbløffende, at en sådan magisk billedverden skulle træde frem, som om 

den var af samme natur, som den jordiske oplevelse. Men han vidste, at de væsner, 

der var med i dette – både de gode og de onde – var virkelige i ordets sandeste 

betydning – ja, mere virkelig end selv det fortov han gik på. 

 

Synet af Gralens ærkeengel havde i sig selv været en slags åndelig erindring. Han 

følte i ånden, at han havde tjent dette ophøjede væsen før sit nuværende jordeliv og 

også i utallige tidligere liv på jorden. Han vidste nu endeligt, hvad det virkelig 

betød at være ridder af Gralen. Frem for alt forstod han nu, at hele hans liv måtte 

helliges opfyldelsen af dens mål på jorden, og at han af alle kræfter måtte berede 

sig på de opgaver, der lå forude. Som en middelalderens ridder af den Hellige Gral 

aflagde han et højtideligt løfte om at tjene denne højeste ånd, om det skulle koste 

ham livet. 

 

I de måneder der fulgte hans første møde med Tidsånden, satte han endnu mere ind 

på sin daglige meditation, idet han opøvede sin evne til at skabe billeder og 

behandle tanker, som om de var ting. Belønningen for hans anstrengelser kom på 

den mest forbløffende måde en bitterlig kold decemberdag i 1916, da han var 

fremme i frontlinjen som observationsofficer for sit batteri. Han befandt sig midt i 

en koncentreret spærreild, hvor granaterne eksploderede ubehageligt tæt omkring 
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ham. Den længe ventede mystiske klarhed kom, da en granat faldt i skyttegraven 

lige ved siden af ham og ikke eksploderede. 

 

I ét eneste øjeblik så han hele sit liv passere revy for sig som et tableau. Og han så 

dette livspanorama med det højeste ego‟s uengagerede tilskuerbevidsthed. Han så 

ikke begivenhederne i sit liv som en hastigt løbende billedrække. Tværtimod 

fremtrådte tableau‟et som et enormt sammenflettet mønster af årsag og virkning, 

som han fra sit højere bevidsthedsplan opfattede som en enhed. Han var blevet 

slynget ud af jordisk tid, hvor begivenhederne sker i rækkefølge. Nu oplevede han 

sig selv som et tidsvæsen og ikke som en sjæl, der var fanget i tiden. 

 

Næste skridt mod Gralen krævede, at han lærte at udslette alle tankebilleder af sin 

bevidsthed. Han var nået til det stadium, hvor han stod over for den store gåde: at 

sjælen må søge grænseløs fylde i et tilsyneladende tomrum. Det tidspunkt var 

kommet, hvor han skulle bevare sit sind afventende tomt, mens han stadig 

fastholdte den intense følelse af ærbødighed og ydmyghed, som den sjæl rummer, 

der venter på Guds nåde. 

 

I denne tavse, billedløse fordybelse fødtes en vision af åndsverdenen – en verden 

med hierarkier af oversanselige væsner. Og gradvis lærte Walter Johannes at 

tømme sin bevidsthed, når han ønskede det, så han kunne træde ind i den usynlige 

verden, hvorfra skabende væsner danner og opretholder sansernes verden. 

 

På sine første korte rejser ind i makrokosmos, skal den vordende Gralsindviede 

prøve, at orientere sig i den ny verden, hvor han må lære at kende og identificere de 

himmelske ånders forskellige grader. Han skal ikke blot lære, at forstå hver enkelt 

grads natur og indhold, men også skelne mellem de uendelige mange forskellige 

måder de virker på i den tredimensionelle verden. Frem for alt var Walter Johannes 

forbavset over, at se, hvordan disse høje himmelske ånder stod i bestandig 

skiftende forhold til hinanden. Ligesom bogstaverne i alfabetet synes deres 

grupperinger og hurtigt skiftende rækkefølge at udtrykke en symfoni af skabende 

ord – et nyt åndens sprog med uendelig dybde. Han huskede med en vis tilfredshed, 

at Wolfram von Eschenbach havde beskrevet disse skiftende stillinger og 

grupperinger som at ”kende ABC’en uden sortekunst.” 

 

Visionen af de himmelske ånder, der har inspireret en ukendt række af 

Gralsindviede siden Josef ag Arimathæas dage, vækker en usigelig længsel i 

menneskets sjæl efter, at hæve sig op til mere end blot en erkendelse af 
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åndsverdenen. Og Walter Johannes søgte nu, at træde i direkte forbindelse med 

disse ophøjede ånder, der tjener den Guddommelige Treenigheds formål. 

 

Udviklingen af fantasierkendelsen var nu opnået ved først, at lære sansefri 

tænkning, og evnen til inspiration var opnået gennem en renselse af følelseslivet. 

Det sidste skridt mod intuitiv identifikation med overanselige væsner krævede nu 

en styrkelse af viljens moralske kræfter. 

 

Mens mennesket tilbagelægger det sidste stykke vej mod Gralen, begynder det at 

forstå, hvordan dets egen ånd virkelig er. Det opdager, at det jordiske jeg, som det 

før har betragtet som sit væsens centrum og kerne, kun er en afspejling af det evige 

jeg. 

 

Walter Johannes var nu lige ved, at kunne læse sit navn på kanten af den sten, som 

ifølge Wolfram von Eschenbach kaldes Gralen. For det enkelte menneskes ånd har 

en højere erindring om en hel række liv, som sjælen har levet før. 

 

Hvem der til Gralen er bestemt 

På denne vis erfares nemt: 

I tegn på stenens ydre kant 

En sælsom indskrift melder grant 

Dens navn og byrd og hele art, 

Som gøre skal hin lykkefart. 

Parzival 

 

Det er uklart om Wolfram von Eschenbach med ”navn og byrd” mener der er tale 

om et virkeligt stamtræ. Han mener formentlig en række inkarnationer på jorden, 

som jeg‟ets ånd har bevaret mindet om, indtil sjælen er modnet tilstrækkeligt til, at 

modtage det. 

 

Den hellige Grals tegn, som nævnt før, en due, der flyver fra solen ind i den 

usynlige sol, der holdes i halvmånens arme. Og Walter Johannes, der nu selv var 

klar over forbindelsen mellem makrokosmos og mikrokosmos, opdagede, at de 

samme tegn og deres indbyrdes forhold gjaldt for mennesket. Duen symboliserer 

hjertets (solens) rensende følelser, der stiger op og gennemtrænger hjernes 

(månens) intellektuelle tænkning for at befri denne for en sjælløs tredimensionel 

opfattelse af universet. Denne proces, som Walter Johannes kalder for ”blodets 

æterisering,” kan opfattes clairvoyant som et æterisk rosenrødt lys, der stiger op fra 



 46 

blodet i hjertet og starter en alkymistisk proces i hjernen og især i den 

kegleformede kirtel, der så bliver organ for en højere hukommelse – det tredje øje. 

Det er med det tredje øje, at sjælen ser sit navn skrevet på stenen. 

 

Hvert enkelt bogstav, der viser sig på kanten af stenen, opfattes af det aktiverede 

tredje øje, som et tidligere liv på jorden. Tilsammen staver disse bogstaver så at 

sige hele sjælens åndelige biografi i dens stræben fra liv til liv efter at udvikle 

bevidstheden inden for den historiske proces. Når navnet på stenens kant er læst, 

kan det evige jeg‟s åndelige biografi begribes af sjælen.  

 

 
 

De bogstaver som Walter Johannes læste på kanten af stenen, viste ham en åndelig 

biografi, der gik mere end 5000 år tilbage. Ansigter, nogle mænd, andre kvinder, 

viste sig for ham. De var fra oldtidens lande – Persien, Ægypten, Kaldæa, 

Palæstina, Kreta, Grækenland og Rom. For hans åndelige blik viste der sig også 

personer fra de første kirkefædres århundrede, fra romerrigets fald, fra det 

karolingiske dynasti, det middelalderlige England, skolastikkens tidsalder, de store 

opdagelsers tid og videre, helt op til den franske revolution og Napoleonkrigene. 
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En række mennesker forbundet med hinanden i et gobelin af moralsk årsag og 

virkning, som om de hver for sig havde lagt grunden til både en indre karakter og 

den ydre begivenhed, der skulle resultere i deres tilsynekomst på jorden. Han så 

med åndens øjne sin sjæls rejse gennem århundrederne. Det var en nådegave, der 

aldrig mere ville blive givet ham på den måde. Så snart et ansigt havde vist sig for 

hans syn, slettedes det. På et andet bevidsthedsplan huskede han Wolfram von 

Eschenbach‟s ord om skriften, der forsvandt, så snart man havde læst den. 

 

Hver personligheds ansigt stod uudslettelig prentet i hans sind. Hvis han havde set 

ansigterne i en bog, ville han have betragtet dem som ansigter fra en historisk 

fortid. Noget der var dødt og borte. Men nu forstod, at alle disse ansigter havde 

været hans egne ansigter – udtryk for hans identitet. Deres glæder og lidelser, 

kærlighed og had, ærgerrighed og stræben, deres sejre og nederlag havde været 

hans egne. 

 

A.E. Waite lægger i sin The Holy Grail; Its Legends and Symbolism en omfattende 

oversigt frem om hele emnet, såvel som en kritisk vurdering af de forskellige 

fortolkninger. For ham er Gralen også et mysterium, og søgningen efter den, kendt 

som den store Søgen, er en indvielsesvej, som det sandsynligvis var forestillet i alle 

tiders mystiske lære. 

 

Gralsslottet kan selvfølgelig ikke lokaliseres i tid og rum og dette er sikkert helt i 

overensstemmelse med dets egen natur og derfor på ingen måde 

bemærkelsesværdig.  

 

Ifølge et synspunkt som i dag er vidt udbredt, skulle Gralsslottet befinde sig i 

Frankrig eller Spanien. Montserrat (Montsalvat) i Pyrenæerne skulle være det 

samme som Mon Salvásche (Mont Sauvage). Denne idé skyldes Wolfram‟s 

Parzival og Titurel såvel som et værk der er kendt som Der Jüngere Titurel af 

Albrecht von Scharfenberg. Den sidste dukkede først op i anden halvdel af det 13. 

århundrede og fulgte altså efter Wolfram von Eschenbach‟s bog, og den indeholdte 

en introduktion ifølge hvilken Gralskongens familie var kommet til Spanien fra 

Orienten og introducerede kristendommen der og i det sydlige Frankrig. Wolfram 

siger, at hans autoritet, Kyot, fandt historien, skrevet i en hedensk skrift, i Toledo 

og gennem studiet af forskellige krøniker var nået frem til den konklusion, at Huset 

Anjou skulle betragtes som vogtere af Gralen. 
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I Otto Rahn‟s bog Kreuzzug gegen den Graal, som blev udgivet i 1933 prøver han, 

at bevise at Gralen var et af albigensernes relikvier eller kultobjekter, den sekt af 

katharerer som, på grund af kætteri blev forfulgt og udryddet i Sydfrankrig i det 13. 

århundrede. Korstoget mod albigenserne varede fra 1207 til 1229. Han mener, at 

indholdet af en kathargensisk natur som, på grund af risikoen for opdagelse, blev 

klædt i et poetiske og romantisk sprog, skjult bag Gralsdigtenes tekster, og han 

mener også, at selve Gralen, kultobjektet, stadig ligger begravet i en hule i 

Pyrenæerne. Dette synspunkt deles af en gruppe franskmænd i det område og er 

fremlagt i en bog, Le Graal pyrénéen. Gralshistorien indeholder faktisk visse 

uortodokse træk, og riddernes broderskab - Templeise som Wolfram kalder dem - 

skal måske sammenlignes med tilhængerne af den albigensiske sekt, ligesom man 

også mente, at de var forbundet med tempelherrerne. På trods af alle disse 

kontroverser der er forbundet med emnet, kan muligheden for at tempelherrerne 

var åndeligt påvirket af visse bevægelser indenfor islam, især de gnostiske, ikke 

udelukkes.  

 

Den tyske historiker Helen Adolf, der har lavet et bredt studie af 

Gralssymbolikken, skriver, at det ved første blik ser ud, som om der er en 

forbindelse mellem Gralssymbolikken og de historiske begivenheder omkring 

tidspunktet for korstogene. Forbindelse af denne slags kan selvfølgelig have spillet 

en rolle hos forfatterne. En anden forfatter fastslår at Grals-symbolikken 

sandsynligvis stammer fra mange forskellige kilder: fra den kristne lære om 

forløsning og fra eventyrene, fra de verdslige og åndelige ceremoniers symboler, 

fra alkymien, drømme og legender og fra gamle keltiske og orientalske kilder. 

 

Op gennem historien har disse historier tjent som legemliggørelsen af de ridderlige 

dyder og fortjenester. Selvfølgelig repræsenterer opførslen deri, selv dengang, et 

uopnåeligt ideal, som tydeligt ses, hvis vi sammenligner dem med den tids aktuelle 

hændelser. Det er en standard for det fuldkomne som vi måske nok kan smile ad, 

på samme måde som vi gør det af børns leg, men vor egen tid som bryster sig med 

at have lagt den såkaldte ”mørke tidsalder” bag sig, kunne ikke desto mindre lære 

meget af de værdier der ligger deri. 

 

Vi ser derfor, at det er historier af forskellige typer fra dem i Chanson de Geste 

(Rolands Kvad), der er et episk digt  fra det 12.  århundrede, og historier kendt som 

Martiére de France, (De karolingiske beretninger) som voksede op omkring Karl 

den Store og hans kreds og hvor mere virkelige eller i det mindste mulige dyder og 

gerninger blev besunget. At denne nye genre skulle være blevet den nye mode på 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
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dette særlige tidspunkt kan forklares ud fra flere grunde. Frem for alt havde 

kontakten med Østen, som korsfarerne bragte med sig, forårsaget en vældig 

aktivering af fantasiverdenen.  

 

Siden erobringen af England i 1066 havde den engelske trone været optaget af 

hertuger fra Normandiet. Henrik II. af England havde giftet sig med Eleanor af 

Aquitaine, som tidligere havde været hustru til Louis VII af Frankrig. Hun var også 

barnebarn af Guillaume IX af Poitou, den første troubadour. En af Gralshistorierne 

er i øvrigt dedikeret til Henrik II. og i hans regeringstid blev den berømte grav med 

Kong Arthur og hans brud afdækket ved Glastonbury. Parzival var også, ifølge 

Wolfram, nedsteget fra Huset Anjou. Af denne nære tilknytning mellem England 

og Frankrig, rejste der sig en ny kultur og en ny stil, den anglo-normaniske, som 

kom til udtryk i Contes bretons. Dette var dog ikke alene grunden til den nye 

mode.  

 

En anden og vigtigere grund og som er af mere psykologisk art, kan søges i et 

andet fænomen i den tidsalder og det er dyrkelsen af kvinden, der var på sin 

udviklings højeste. Eleanor af Aquitaine og hendes datter, Marie de Champagne, 

siges at have præsideret over et af disse Kærlighedshoffer som udgjorde en slags 

opdragelseskode i kærligheds opførsel, ligesom Arthur‟s Runde Bord gjorde det 

med ridderne. 

 

Den første omtale af Arthur i litteraturen er i Historia Britonum, tilskrevet en 

Nennius, som dukkede op i slutningen af det 9. århundrede. I dette værk henvises 

der til Arthur, ikke som en konge, men som hærleder, der, som leder for 

bretonerne, besejrede de invaderende saxonerne i tolv slag, hvoraf det sidste fandt 

sted i 516 e. Kr.. Slaget mod saxonerne, som invaderede Britanien i det 5. eller 6. 

århundrede drog de oprindelige indbyggere længere og længere mod vest, så langt 

som til Britanien, sammen med en geografisk beskrivelse og nogle få legender og 

stamtræer, udgør hovedindholdet i Historia’en.  

 

I den første halvdel af det 12. århundrede, omkring 1135 skrev en klerk, Geoffrey 

af Monmouth, en historie om de britiske konger af Britanien, Historia regum 

Britannia hvori han undersøgte den ældre Historia af Nennius foruden, at han 

gjorde brug af andre, mundtlige traditioner og selvfølgelig også af hans egen 

fantasi. Han sagde, at han tog sit materiale fra en bog som Walter af Oxford bragte 

over fra Britanien, og som han, Geoffrey, oversatte. Denne historie fik stor succes, 

og kort efter at den var dukket op, blev den oversat til fransk af en normaner kaldet 
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Wace og udgivet af ham under titlen Brut. Ifølge Geoffrey en efterkommer af det 

kongelige Huset af Troy, ved navn Brutus, som siges at have været forfader til 

britonerne, som udledte deres navn fra ham. Oversætterne Wace og Layamon, som 

forelagde Brut på anglo-normansk, lagde flere nye træk ind som ikke var 

Geoffrey‟s. Wace nævner for eksempel Arthurs Runde bord for første gang, som 

var rundt for, at alle skulle være lige når de sad der. Historier om Arthur må altså 

allerede have været populære på det tidspunkt, selvom de historiske fakta om ham 

er utrolige sparsomme. Som sejrherre over de invaderende fremmede og frelser for 

Britanien blev han en nationalhelt, og fik en næsten mytisk vigtighed. Dette er 

udtrykt ved den tro, blandt andre, at han ikke døde i sit sidste slag, men, at man 

mente at han levede på eventyrøen Avalon, hvorfra han på et eller tidspunkt i 

fremtiden ville vende tilbage fra og bliver leder igen.  

 

 
 

Hans sejr var dog ikke nogen vedvarende succes, for ikke længe efter var 

saxonerne i stand til at bosætte sig permanent i Britanien. Dette fik dog på ingen 

måde Arthur‟s berømmelse som en helt til at uddø, snarere tværtimod, for det hjalp 

med til at hæve hans navn til et mere mytisk og mystisk plan.  

 

Der er ingen omtale af Gralen i Geoffrey‟s beretning, selvom det må have optaget 

digternes fantasi, for blot få år senere dukkede der en hel litteraturgenre op der var 

inspireret af disse fortællinger og skabte karakterer og hændelser og derefter 

overførte og tilpassede dem de britiske historier, til stor fornøjelse for tidens 

dannede klasse. 
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Det er Chrétien de Troyes fortjeneste, at han var den første til at bearbejde dette 

materiale - Erec, Yvain, Le Chevalier au Lion, Le Roman de la Charrete og så 

videre - til adskilte litterære kompositioner. Til disse historier kan også tilskrives 

den kendsgerning, at de bretonske helte opnåede berømmelse og popularitet, såvel 

som de blev kendte, vigtige og elskede personligheder, hvis karakterer og skæbne 

enhver var med bekendt. Chrétiens sidste værk, Li Contes del Graal, er ukomplet. 

Det stopper ved vers nummer 9,034, på grund af hans død. Andre digtere førte hans 

værk videre og fuldførte i stort tal 6.000 vers på næsten 30 år.  

 

Den første var en anonym digter kendt som Pseudo-Wauchier eller Pseudo-Gautier, 

fulgt af Wauchier de Denain, som skrev mellem 1190 og 1212 og endelig Gerbert 

og Manessier. Hver af de tre forsættelser er længere end Chrétien‟s original, men 

de former en lang række af eventyr, snarere end et fuldkomment hele.  

 

 
Sideblad fra Roman de l’Estoire du Graal 

 

Chrétiens digt, også kaldet Romanz de Perceval, består af mange manuskripter, og 

har noget eventyragtigt over sig og er centreret omkring helten Perceval og hans 

søgen efter Gralen. Stort set alle de ovennævnte manuskripter kan findes på 

www.sacred-texts.com. 
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Næsten samtidig med Chrétien‟s Contes del Graal - imellem 1180 og1199 - 

dukkede en anden version af historien op, Roman de l’Estoire du Graal af Robert 

de Boron, der mere havde natur af en kristen legende. Den første del af Robert‟s 

version, Joseph af Arimathæa, er bevaret i sin helhed, selvom kun et fragtment af 

den anden, med titlen Merlin, er bevaret. Samtidig findes der en prosaform af 

værket som svarer nøjagtigt til digtet og som også inkluderer en tredje sektion 

kaldet Perceval, så det former en trilogi, som også er kendt som Petit Saint Graal. 

Første del handler udelukkende om den forudgående historie for Gralen. Anden del 

Merlin, er forbindelsen mellem den bretonske cyklus af legender stiftet af Merlin, 

der var rådgiver for Kong Arthur og hans fader, medens tredje del, Perceval, udgør 

den store søgen. 

 

Man kan ikke sige med sikkerhed om Robert de Boron var den første til at 

kombinere materialet om beretningerne med eventyrerne eller om det var sket 

tidligere. Selvom der er hentydninger til en prototype i nogle af teksterne er der 

ikke blevet afsløret nogen indtil nu. Chrétien såvel som Robert de Boron, Wolfram 

von Eschenbach og andre, henviser alle til en bog som de siger at de har taget 

historien fra. Vi kan dog finde et spor om, at Gralslegenden er ældre end de 

overlevende former, i et afsnit i Krøniker af Helinandus, en munk fra Froidmont. 

Krøniken blev afsluttet in 1204 og derfor skrevet i Gralsberetningernes gyldne 

periode. Heri står der: 

 

”På det tidspunkt (717-719) blev en eneboer i Britanien vist en vidunderlig 

vision af en engel, en vision af Josef, den ædle mand som tog Kristus legeme 

ned fra korset, og af det kar som Herren havde brugt ved den Sidste Nadver 

med hans disciple, og som derefter blev kaldt gradalen. Gradalis eller 

gradale. Det er det franske ord for et bredt og udhulet kar i hvilket der 

serveres dejligt mad for de rige, hvor de enkelte stykker er arrangeret i 

forskellige retter. I det almindelige talesprog kaldes det også greal, fordi det 

er behageligt og godt at spise fra, delvis på grund af selve karret, som måske 

er af sølv eller et andet dyrebart metal, og delvis på grund af dets indhold, 

arrangementet af et overflødighedshorn af dejligt mad. Jeg kunne ikke finde 

denne historie skrevet på latin, men findes kun på fransk hos nogle få 

adelige, og det siges at den ikke er nemt at finde i sin fulde form.” 

 

Denne beretning giver os en forklaring på udledningen af gral fra gradale, som 

globalt er accepteret som den formentlig rigtige.  
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En anden spor findes i J. Bale‟s Illustrum maioris Britanniae sriptorum 

summarium, der første gang blev trykt i Ipswich i 1548. Bale giver følgende 

beretning: 

 

”En britisk eneboer af ukendt navn, født i Wales og som også boede der, 

som efter barderne i den regions måde, havde hengivet hele sit liv til studiet 

og videnskaben om stjernerne og historien, samlede nogle 

bemærkelsesværdige hændelser som havde fundet sted i hans fædreland og 

skrev dem ned uden besvær. Han skrev hovedsageligt om den berømte 

britiske Kong Arthur og hans Runde Bord. Han havde også meget at fortælle 

om Lancelot, Morgan, Perceval, Gauvain, Bertram og andre berømte mænd. 

Men han ødelagde sit eget ry ved at blande seriøst stof sammen med 

absurditeter og sandhed med fabler, og, som Vincentius beretter i Speculum 

Historiale, hengav han meget af sit arbejde til Josef af Arimathæa, til en vis 

Vualwanus. Værket er kendt i et sprog der er ukendt for mig, Den Hellige 

Gral, Bog 1. Jeg har set fragmenter af dette værk. Ifølge Vincent var det 

berømt på Ina’s tid, Konge over vestsaxonerne, omkring år 720.” 

 

Ina var konge af Wessex fra år 688 til 726. Han var ude af stand til at fastholde de 

territoriale sejre ved hans forgænger, Cædwalla, som havde bragt en stor del 

af England under hans kontrol og udvidet Vestsaxen område betydeligt.  

 

Ina er kendt for sin lovgivning (Ina’s love), som han udstedte i omkring 694. Disse 

love var de første der blev udstedt af en angelsaksisk konge. De kaster meget lys på 

historien om det angelsaksiske samfund, og afslører Ina‟s kristne 

overbevisning. Ina abdicerede i 726 for at rejse til Rom, og efterlod, med ordene 

fra den moderne krønikeskriver Bede, riget til ”yngre mænd”. Han blev efterfulgt 

af Æthelheard. 

 

På den anden side har vi også en beretning der er en introduktion i et værk kendt 

som The Lancelot Grail hvor vi kan læse: 

 

”På den Gode Fredags eftermiddag i året 717 efter Jesus Kristus Lidelse, lå 

forfatteren i sin hytte i en af de mest vilde regioner af Britannien, plaget af 

tvivl omkring Treenigheden. Så kom Kristus til syne for ham og gav ham en 

lille bog, ikke større end hans håndflade, som skulle løse al hans tvivl. Han, 

Kristus, havde selv skrevet den, og kun den som var renset ved konfession og 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchs_of_Wessex
http://en.wikipedia.org/wiki/Wessex
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A6dwalla_of_Wessex
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxons
http://en.wikipedia.org/wiki/Bede
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelheard_of_Wessex
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faste kunne læse den. Den følgende morgen åbnede forfatteren bogen, hvor 

sektionerne var understreget som følger: 

    

1. Her er bogen om din nedstigen. 

2. Her begynder den Hellige Grals Bog. 

3. Her begynder vildfarelserne. 

4. Her begynder underne.” 

 

I hans videre beretning fortæller han, at han blev opløftet til den Tredje Himmel og 

om hvilke eventyr han måtte gennemgå indtil bogen - som imellem tiden var 

forsvundet - igen ville blive fundet, og begynder med historien om Josef af 

Arimathæa. 
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4. Kapitel 

Wolfram von Eschenbach’s Parzival 

 

Wolfram von Eschenbach var en legendarisk figur allerede på hans egen tid, og 

selvom de historiske kilder ikke siger meget om ham ved man dog alligevel en del 

om hans liv gennem hans værker. Hans fødsels- og dødsår kendes ikke, men han er 

formentlig død i 1218. Hans grav fandtes i i Eschenbachs Fruekirke, hvor den 

forsvandt ved en ombygning i begyndelsen af det 18.århundrede. Men lige overfor 

denne kirke satte Maximillian af Bayern i 1860 den berømte ridderdigter et 

mindesmærke med hans statue i bronze. Som navnet siger, var han fra Eschenbach, 

sydøst for Ansbach i Franken tæt på Bayern. Han var stolt af at være født som 

ridder, og hans våbenskjold var en kande eller en krukke med en buket blomster. 

Wolfram omtaler sin familie, kone og børn med stor kærlighed.  

 

Wolfram von Eschenbach var først knyttet til den 

fornemme greveslægt Wertheim i sin hjemegn, og 

senere til en anden greveslægt på borgen Wildenberg 

i Spessart, men frem for alt var han i en årrække 

tilknyttet landgrev Herman i Thüringen, ved hvis hof 

han boede i længere tid, samtidig med bl.a. Walther 

von der Vogelweide, en anden ridderdigter. Wolfram 

kunne hverken læse eller skrive og han måtte derfor 

diktere sine digte til en skrivekyndig hjælper. Han 

var dog nogenlunde velbevandret i fransk. 

 

Parzifal er formentlig skrevet i begyndelsen af 1300-

tallet. Som hovedkilde til sin digtning nævner Wolfram først og fremmest 

provencaleren Kyot. Han fortæller, at Kyot fandt Gralssagnet i Toledo og at det var 

skrevet på arabisk. Han søgte herefter i latinske bøger det folk, der var værdige til 

at vogte Gralen. Først i Anschau (Anjou?) fandt han besked i en krønnike. 

 

Anschau-krønniken var formentlig en form for kosmisk krønike hvori fortid, nutid 

og fremtid blev forenet i en højere bevidsthedsdimension. Og for at læse i denne 

evige krønike, siger Wolfram von Eschenbach, havde hans lærer ”først måtte lære 

sin ABC uden sortekunst.” Med andre ord, han måtte udvikle de nødvendige evner 

uden at tage sin tilflugt til ”sorte kunstner.” 
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Hvorfor kaldes Gralen hellig i Arthurlegenderne, men omtales aldrig som hellig af 

Wolfram? Er den et bæger? En ædelsten? En transcendental oplevelse? Hvad skal 

man mene om forholdet mellem kønnene i hans vers, hvor opfyldelsen af den 

romantiske kærlighed finder sit højeste ideal i en næsten moderne opfattelse af 

ægteskabet? Hvordan kunne det gå til at ridderne, der stræbte efter den religiøse 

oplevelses mest sublime højder, åbenbart var fri for streng askese og de 

cølibatløfter som tidens munkeordner ellers måtte aflægge? 

 

I Wolfram‟s Parzifal har ridderne, som alle tidens riddere, forskellige heraldik- og 

våbenmærker, og disse synes at have en underliggende alkymistisk symbolik, men 

de angiver også de forskellige stadier som de var nået til på deres vej mod Gralen. 

 

Den sorte ravn var tegnet af ‟første grad‟, fordi ravnen var et tegn for budbringeren 

om Gralen og skæbnens finger der ledede ridderen mod den. 

 

‟Anden grad‟ symboliseredes ved påfuglen, og dens mangefarvede fjerpragt betød 

besiddelsen af mangefarvede fantasikræfter eller billeddannende kræfter. 

 

Svanen var tegnet for ‟tredje grad‟, fordi novicen der søgte at nå til den måtte 

synge svanesangen. Det vil sige han måtte dø for sine egne egoistiske ønsker og 

svagheder. 

 

‟Fjerde grad‟ havde pelikanen som symbol, den fugl der sårer sit eget bryst for at 

ernære sine unger. En sådan indviet levede for at hans eget folk kunne leve videre. 

 

Løven betød, at ridderen havde opnået ‟femte grad‟ og forenet sin bevidsthed med 

den kollektive menneskeånd. 

 

Den højeste grad havde ørnens symbol. Den indviede havde nu udviklet de højeste 

kræfter og evner som et menneske kunne opnå. 

 

Menneskets ord er et sværd der udgår af dets mund. Det omtales som 

”ordsværdet”, der nu er blevet gammelt, slidt og medtaget og har mistet sin kraft. 

Kun ved at finde den oprindelige kilde til den kraft kan ”ordsværdet” fornyes. Og 

denne hemmelige kilde finder man i en betydningsfuld sætning i Parzifal. Wolfram 

beskrev senere Kunnewares brønd, der bevogtes af en drage, som udspringet til den 

magiske kilde – over brønden var der en kugle og på den sad en drage. Dragen der 

bevogter brønden er symbol på den usvækkede vildskab i ridderen, de mest 
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primitive seksualinstinkter, der må overvindes og forvandles, før kilden kan give 

sin kraft fra sig – ordets skabende og helbredende kraft. Her ved Kunnewares 

brønd må ridderen ikke blot overvinde sin rodfæstede egoisme og stolthed, men 

også sætte stumperne af sværdet sammen. Og disse stumper må anbringes så hver 

af dem kommer på sin rigtige plads så de danner zodiakkredsens tegn – en slags 

åndelig puslespil hvori billederne skal træde frem i deres rigtige stilling og 

rækkefølge. Ikke ét stykke må mangle. 

 

Gralsridderen må udføre dette inde under en klippe før daggry. Det vil sige, at han 

skal gøre det i en transcendent tilstand i sansernes tredimensionelle verden, uden 

lys fra den vågne bevidsthed. 

 

Det er vigtigt, at denne skildring kommer lige efter Parzifals første resultatløse 

besøg på Gralsborgen, hvor han undlader at stille den sårede Amfortas det 

medfølende spørgsmål: ”Broder, hvad piner dig?” For den trolddom der smeder 

det sønderslået ordsværd sammen er kærlighed, kærlighed til Kristus, ordet der 

blev kød. Og kun gennem en sådan kærlighed, der rækker ud over fordomme med 

hensyn til farve, nationalitet, tro og køn, kan det enkelte menneskes ånd blive 

genfødt. Kun en sjæl, der er blevet et offervilligt redskab for Guds kærlighed kan 

vågne op til forståelse af sin egen individuelle ånd uden brug af sort magi. Og dette 

er den sande fortolkning af Gralsriddernes motto i Wolfram‟s Parzifal: ”Durch 

mittlied wissen” (Erkendelse gennem medfølelse). 

 

I seksten lange sange følger vi Parzifal på hans rejse til Gralen. Hver sang 

indeholder tusinder af verselinjer. Men det er i virkeligheden tre sagn der smelter 

sammen til ét i disse sange, nemlig sagnene om Kong Arthur og ridderne om det 

Runde Bord, sagnene om selve Gralsmysteriet og til sidst sagnene om Gralsslægten 

og dens hovedperson Parzifal. Wolfram von Eschenbach‟ historie er kort fortalt 

således:  

 

Parzifals fader Gamuret, der er søn er Kong Gandin i Anjou, drager ud på 

ridderfærd. Tjener en tid den mægtige kalif af Bagdad og hjælper den sorte 

dronning Belakane mod hendes fjender. Hun skænker ham sin kærlighed, men han 

længes mod nye bedrifter, nye eventyr og sniger sig bort på et skib. Det 

gammelfranske ord aventiure som ligger til grund for vort ord eventyr betyder 

egentlig det eller den som kommer os i møde, og det som kommer os i møde i livet, 

er vores skæbne. ”Han ville søge en båd, et fæste til hans anker,” siger Wolfram.  

Efter at han er rejst føder hun en søn, den halvt hvide og halvt sorte Feirefis. 
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Side fra Wolfram von Eschenbach‟s originale manuskript. 
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Senere bliver Gamuret gift med den walisiske dronning Herzeloide, det betyder 

hjertesorg, men drager atter ud på eventyr i Orienten og mister livet i disse. Kort 

efter føder Herzeloide en søn, Parzifal, som hun elsker meget højt. For ikke at 

miste ham på samme måde som sin mand, opgiver Herzeloide sine tre kongeriger, 

trækker sig tilbage fra verden og tager ophold i en øde skov, hvor Parzifal kan 

vokse op uden at kende noget til verdens farlige glans. 

 

Parzifal vokser nu op i fuldkommen ensomhed dybt inde i den vilde skov. Men en 

dag støder han i skoven tilfældigt på nogle prægtige riddere, der fortæller ham om 

livet ved kong Arthurs hof. Grebet af længsel efter denne strålende tilværelse 

begærer han om lov til at drage ud, og hans moder slipper ham med tungt hjerte. 

Faktisk falder hun død om, uden han ved det, da han drager af sted. 

 

Parzifal er ganske uforberedt til at færdes blandt andre mennesker, selv moderens 

råd bliver til skade for ham, da han følger dem helt bogstaveligt. Dette sker gang på 

gang, værst går det da han tvinger en smuk hertuginde, der sover i et telt, til 

favntag og et kys og røver hendes ring og spænde, hvorved han gør hendes 

ægtefælle skinsyg. Moderen havde rådet ham til at dyrke en god, kysk kvinde, at 

tage hendes ring og være glad ved hendes elskov. Han træffer sin moders 

søsterdatter Sigune, der sidder med sin dræbte elskede, Sjonatulander. I samtalen 

med hende får han sit navn at vide og erfarer at han er arving til tre kongeriger. 

Parzifal ridder videre til kong Arthurs hof og anmoder om at blive optaget som 

ridder. 

  

Han indvies nu i ridderlivets sæder og skikke, udkæmper kampe og oplever 

eventyr. En aften kom han til en skovsø. Et stykke fra stranden lå en båd for anker 

og nogle mænd var i gang med at fiske. Båden lå så tæt på at Parzifal tydeligt 

kunne se mændene. En af dem var pragtfuld klædt og bar en hat smykket med 

påfuglefjer. Parzifal råbte ud til båden og spurgte om hvor han kunne finde et 

natteherberg. Den pragtfuldt klædte mand svarede: ”Herre, her findes i tredive mils 

omkreds ingenting som vidner om menneskes arbejde. En eneste borg findes i 

nærheden. Der vil jeg vise Jer vejen til. Der borte ved klippen skal I dreje til højre. 

Der finder I en sti som leder frem til borgen. Når I kommer frem til slotsgraven, så 

bed om at vindbroen bliver slået ned for Jer.”  

 

Parzifal takkede og fulgte fiskerens råd. Fiskeren råbte efter ham: ”Om I finder den 

rette vej, så vil jeg selv være sammen med Jer i aften. Vis da også tilbørlig 
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taknemmelighed for den gæstfrihed som I møder. Se Jer godt for, så I finder den 

rette sti. Der findes også andre stier som I kan fare vild på.” 

 

Det lykkedes Parzifal at finde den rigtige sti og han kom frem til slotsgraven. En 

væbner åbnede en luge i muren og spurgte Parzifal hvem han søgte og hvorfra han 

kom. Parzifal svarede, at fiskeren havde sendt ham dertil. ”Herre, har fiskeren 

sendt Jer, da skal I være velkommen. I skal blive modtaget som en hædersgæst,” 

svarede væbneren og sænkede vindebroen ned. Parzifal red over vindebroen 

gennem den åbnede port ind i vidtstrakt borggård. Tydeligvis var der ikke blevet 

afholdt turnering længe. I næste øjeblik kom mange riddere strømmende ud på 

borggården fra forskellige steder af slottet, både unge og gamle, og små pager 

skyndte sig frem, tog fat i bidslet på hesten og holdt stigbøjlen, så gæsten kunne 

sidde af. Der lå noget sorgfyldt over dem, men de hilste Parzifal velkommen og 

førte ham til et gemak, hvor han blev afvæbnet og betjent på bedste vis. Da han 

havde fået vand og vasket snavset bort fra ansigt og hænder, overraskedes alle over 

hans unge, strålende skønhed. 

 

En kammerherre kom ind med en kjortel af dyrebart arabisk silketøj og bar den 

frem til Parzifal, som lagde den over skuldrene uden at knytte snøren, hvilket blev 

prist af de nærværende. Det var et bevis på mandlig elegance. ”Vor ædle 

herskerinde, dronning Repanse de Schoye, låner Jer denne kjortel,” sagde 

kammerherren, ”for vi havde ikke beredt nogen klæder for Jer.” 

 

De sorgfyldte riddere lod nu en velkomstdrik byde til Parzifal og behandlede ham 

på alle måder som en længe ventet og kærkommen gæst. Senere kom der bud om at 

fiskeren var klar til at tage imod sin gæst, og Parzifal blev ledsaget over 

borggården til den store riddersal i en anden del af paladset. I denne vældige sal 

brændte hundredvis af lyskroner med mange lys i hver krone og langs væggene 

brændte i hundrevis af væglampetter. Hundrede chaiselonger stod langs salens 

vægge med plads til fyrre riddere i hver sofa. Foran hver sofa lå et dyrebart tæppe. 

Ved den midterste lå borgherren selv på et hvileleje. Han var et meget sygt 

menneske, som bare længtes efter at dø. Han plagedes af svær kulde og var svøbt i 

dyrebart pelsværk af zobel og bar også sådan en på hovedet. Han hilste venligt 

Parzifal velkommen og bad ham tage plads ved sin side. Chaiselongerne langs 

væggene fyldtes nu af riddere, fire på hver, alle tavse og sorgfyldte. Undrende så 

Parzifal sig omkring i den vældige sal med de mange lys, de flammende, 

velduftende bålsteder, de mange sorgfyldte riddere og den syge borgherre ved hans 

side. Og nu begyndte sælsomme ting at ske. 
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En væbner kom ind gennem en af salens døre. Han bar en lanse foran sig der 

pegede opad og fra denne lansespids løb der blod ned langs lansen og ned på 

væbnerens hånd og ærme. Ved dette syn begyndte alle ridderne at jamre sig og 

græde højt. Væbneren bar den blødende lanse langs salens fire vægge tilbage til 

den dør som han var kommet ind af og forsvandt ud gennem den. Så ophørte 

jammeren og klagen i salen. Herefter blev en jerndør åbnet i en af salens korte sider 

og ind trådte to ungmøer med blomsterkranse på deres lange, blonde hår og med 

gyldne lysestager i hænderne. Efter dem kom fire fornemme og skønne ungmøer, 

som bar et understel til et bord, og de satte understellet ned foran borgherren. Og 

straks fulgtes de af otte andre. De fire første bar høje lys i deres hænder og de fire 

andre bar en bordskive mellem sig af granathyacint, gennemsigtig, tung og dyrebar. 

Herefter trådte den unge dronning selv ind i salen, klædt i en dyrebar dragt af 

arabisk silke.  

 

På en grøn silkepude bar hun Paradisets ur-ophavskraft, al fuldkommenheds ophav 

og opfyldelse i ét. Dets navn var Gral og de andre gaver som strømmede fra Grals 

kraft var andre former end alt hvad jordens rigdomme kunne byde på. Repanse de 

Schoye hed denne ædle jomfru, af hvem Gral lader sig bære. Omkring hende var et 

skin som var klarere end selve dagens lys. Værdig at bære Gral var kun den som 

havde bevaret sin kyskhed og havde et rent og oprigtigt sind, fri for al falskhed. 

 

Såvel disse seks ungmøer som Repanse de Schoye selv nejede dybt da de trådte ind 

i salen og gik i højtidelig procession frem til borgens herre. Der satte dronningen 

Gralen ned på bordet af granathyacint. Wolfram beretter, at Parzifal længe og 

eftertænksomt betragtede denne dronning. Nu åbnedes mange døre langs salens 

langsider mellem chaiselongerne og ind trådte kammertjenere som bar gyldne fade 

med vand, en for hver sofa. Efter dem kom ligeså mange pager med hvide 

håndklæder. Andre tjenere bar hundrede borde som blev sat foran de siddende 

riddere, en ved hver sofa. Snehvide duge blev lagt på disse borde. Selv borgherren i 

salens midte og hans gæst blev betjent med et gyldent vandfad og et broget 

håndklæde ved siden af til at tørre hænderne i. Fire bord på hjul blev kørt ind og 

pagerne fordelte fra disse borde gyldne bægre, tallerkener og bestik til alle 

hundrede borde. Fire væbnere stod ved hvert bord klar til at betjene riddere. Så 

begyndte måltidet, idet pagerne fra Gralen hentede brød som blev delt ud til alle 

bordgæsterne. Hver ridder fortalte til sin væbner hvilken ret han ønskede at få på 

sin tallerken, og væbneren gik hen til bordet hvor Gral stod og kom tilbage med 

tallerkenen fyldt med den ønskede ret. Og snart var alle tallerkener fyldt med 

lækre, velduftende retter af højst forskellig art. 
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Om nogen indvender, at dette ikke kan være mulig, noget sådant kan ikke ske på 

jorden, så kan man bare svare ham, at sådan er Gralens kraft. ”Den var mere af 

himlen end af jorden,” siger Wolfram. 

 

 
 

Parzifal så alt som skete omkring ham. Han så hvordan væbnerne kom med tomme 

tallerkener frem tíl bordet, som stod foran ham og borgherren og hvordan de gik 

derfra med tallerkenerne fyldte. Den genstand som Repanse de Schoye værdigt 

havde sat på bordet skinnede i en så underbar glans, at han ikke formåede at se 

dens omrids klart. Mange spørgsmål trængte sig på i hans sind, men han mindedes 

det råd som han havde fået af Gurnemanz, om ikke at spørge for meget. Han sagde 

til sig selv: Gurnemanz rådede mig til ikke at spørge for meget. Også uden at 

spørge lærer jeg vel at komme undervejs med disse ridderes hemmelighed. Og han 

tav, mere for at opføre sig vel og ikke bryde mod de regler for omgang med 

mennesker som Gurnemanz havde lært ham det. 

 

Medens han sad i disse stille tanker, kom en væbner hen til ham med et sværd. 

Selve sværdfæstet var en rubin og klingen var pragtfuld forsiret. Borgherren rakte 

ham dette sværd med orden: ”Kære herre, mangen en gang har jeg anvendt dette 

sværd i strid, inden Gud tilføjede mig et uhelbredelig sår. Jeg beder Jer nu tage 

imod dette sværd som en godtgørelse ifald det har skortet på noget i den gæstfrihed 
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som er vist Jer her. Dette sværd tilhører nu Jer og når som helst I prøver det i strid 

vil I finde at det gør Jer gode tjenester.” 

 

”O ve,” siger Wolfram, ”at Parzifal ikke spurgte nu. Mit hjerte er endnu i dag 

opfyldt af sorg for hans skyld, for denne sværdgave var en opfordring til ham om at 

spørge. Jeg sørger også for den gode borgherres skyld. Han måtte forsætte med at 

bære sin plage, en plage som spørgsmålet skulle have befriet ham for.” 

 

Måltidet var nu afsluttet. De tjenende væbnere og pager samlede hurtigt og roligt 

alle måltidets tilbehør fra riddernes bord og satte dem igen på rullebordet, som 

derefter blev kørt ud. De unge kvinder forrettede på ny deres tjeneste, men nu i 

omvendt rækkefølge, således at de som sidst kom ind gik ud først. Repanse de 

Schoye og de seks jomfruer med balsamlamperne trådte frem til salens midte, 

bøjede deres hoved for borgherren og hans gæst og forlod salen sammen med Gral. 

Parzifal fulgte dem med blikket og da døren af stål blev åbnet for at lukke dem ud, 

så han gennem den åbne dør et glimt af en ældgammel mand, mere grå en tågen, 

som lå udstrakt på et hvileleje - den smukkes olding Parzifal nogensinde havde set. 

Borgherren sagde til Parzifal: ”Jert sovegemak burde være rede. Om I er træt, så 

gå til ro.” 

 

Parzifal rejste sig og borgherren ønskede ham godnat. Alle ridderne rejste sig også 

og nogle af dem gik hen til Parzifal og ledsagede ham til et pragtfuldt sovegemak. I 

rummets midte stod en seng, omgivet af lys i høje kandelabre. Opvartende pager 

hjalp ham af med sengeklædet. Da han var kommet i seng trådte smukke jomfruer 

ind og bød ham en aftendrik. Men Parzifal var ikke helt alene. Helt frem til dagen 

gryede, blev han hjemsøgt af uheldsvarslende drømme. Han så sig selv indblandet i 

heftige kampe, sværd klingede mod sværd, heste kom stormende frem i karriere, 

spyd bragede mod skjolde. Han kastede sig frem og tilbage i sengen uden at kunne 

vågne. Han led hårdt. Da dagen gryede vågnede han våd af sved. Han rejste sig på 

albuerne for at kalde på en page, men rummet var tomt. Han råbte, men ingen kom. 

Til sidst lagde han sig tilbage og sov igen. Alt forblev stille omkring ham. Ikke en 

stemme hørtes. Ingen kom ind til ham. 

 

Langt frem på morgenen vågnede han igen. På tæppet foran hans seng lå nu hans 

harnisk og to sværd. Det ene hørte til den Røde Ridders rustning, det andet havde 

han fået i gave af borgherren. Parzifal væbnede sig, bandt begge sværd på og gik 

ud gennem døren. Fra denne ledte en kort trappe ned til borggården. Ved trappen 

stod hans hest bundet og skjold og spyd stod op ad trappen. Men inden han steg til 
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hest vendte han tilbage, ind i borgen og gik gennem sale og gemakker og søgte 

efter alle de mennesker han havde set aftenen før. Men ingen svarede på hans råb. 

Borgen var som uddød.  

 

Parzifal red over vindebroen, men endnu inden han var kommet rigtigt over den, 

blev vindebroen trukket op af usynlige væbnere, så hesten med nød og næppe 

reddede sig over på fast grund. Parzifal så sig tilbage. Svagt anede han nu, at han 

måske havde forsømt noget aftenen forud. Den usynlige væbner råbte: ”I må være 

ramt af solstik! I er virkelig en rigtig dompap! Hvorfor åbnede I ikke Jeres mund 

og spurgte borgherren?” 

 

Parzifal møder igen Sigune, der oplyser, at den vidunderlige borg, som han har 

været på hedder Munsalvæsche og er Gralsborgen, og den syge herre hed 

Amfortas. Hvis Parzifal havde spurgt til borgherrens sygdom og til de underfulde 

optrin, ville Amfortas, der hverken kan leve eller dø, være blevet forløst af sine 

lidelser og Parzifal blevet konge over al den herlighed. Ved at undlade at stille 

spørgsmålene har han mistet sin ridderlige ære, al lykke vil svigte ham fra nu af. 

 

Parzifal flakker nu længe rundt fra land til land for at genfinde borgen. En dag 

møder han tilfældigt i skoven en gammel ridder, der sammen med sin kone og sine 

døtre i bodsdragt og barfodet gå i sneen. Oldingen bebrejder Parzifal, at denne er 

iført rustning og bærer våben på en højhellig Langfredag. Parzifal undskylder sig 

med, at han ikke har rede på årets gang. Han har engang tjent Gud, men er blevet 

svigtet af ham. Den gamle ridder formaner ham med henvisning til, hvad Gud har 

lidt for menneskene på Langfredagen. Denne tale gør indtryk. Efter afskeden 

tænker Parzifal på, at verdens skaber måske kunne hjælpe ham i sin nød. 

 

Han begiver sig til en hellig eneboer, Trevrizent, og bliver vel modtaget af denne. 

Parzifal skrifter for ham, at han i de fem år, der er gået, siden han forlod Artus‟ hof, 

ikke har besøgt Guds hus. Han hader Gud, fordi denne er ophavet til al hans 

bekymring og ikke hjælper ham. Der udspinder sig en lang samtale. Trevrizent 

henviser til, at menneskene selv bestemmer, om de ønsker Guds vrede eller Hans 

kærlighed, men der kan ikke være tvivl om, hvad der gavner mest. Parzifal bør 

derfor bøje sit sind. Trevrizent erfarer endvidere, at Parzifals fortvivlelse skyldes 

hans uopfyldte stræben efter Gralen. Trevrizent forklarer ham 

Gralshemmelighederne. Gralen er en sten, hvis syn skænker evig ungdom, og som 

hindrer selv de mest syge i at dø. Den yder kostelig mad og drikke, og dens kraft 

fornys hver langfredag, ved at en due flyver fra himlen og lægger en hvid oblat (en 
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hostie) på den. Gralen vogtes på borgen Munsalvæsche, hvor en skare riddere, 

Templeiserne, og fornemme ungmøer tager vare på den. Disse riddere og jomfruer 

udvælges af Gud, idet deres navn fremkommer skrevet på Gralens ene side. Efter 

flere dages ophold hos Trevrizent opfyldt af belæringer, drager Parzifal atter ud i 

verden. 

 

 
 

Til sidst dukker Parzifal op igen ved kong Artus hof, hvor der afholdes en række 

bryllupsfester og han optages med megen hæder ved hoffet. Men under festen 

indser han at han, den glædesløse, ikke hører hjemme blandt de lykkelige, og 

sniger sig bort før daggry. Samme dag kommer han ud for den vanskeligste 

ridderdyst, han har måttet bestå i alle disse år. Den berømteste helt fra 

hedningelandene, en mægtig og rig konge, er i sin stræben efter ridderlige 

oplevelser kommet til Vesterlandet og møder nu Parzifal i tvekamp. Han er lige 

ved at være Parzifal overlegen, og da så Parzifals sværd springer itu ved et hårdt 

slag, ville han være fortabt, hvis ikke den ridderlige ædle hedning straks havde 

slynget sit våben bort. Han ville ikke vide af en ulige kamp. Af en samtale fremgår 

det at Parzifals modstander er hans sorte og hvide halvbroder Feirefis, De slutter 

venskab og Parzifal fører Feirefis hen til kong Artus hof, hvor han modtages med 

al ridderlig pragt. 
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Da festen hos Artus er på sit højdepunkt, afbrydes den igen af Gralsbudet Kundrie, 

men denne gang kommer hun med et glædesbudskab. En indskrift på Gralsstenen 

har forkyndt, at Parzifal skal være Gralskonge og Amfortas blive rask. Efter at 

Feirefis har uddelt gaver til Artus‟ riddere, rider han med Kundrie og Parzifal til 

Munsalvæsche. Der bliver de modtaget med hæder. Parzifal får lejlighed til at stille 

spørgsmålet og Amfortas helbredes. Parzifal bliver nu Gralskonge. hans længe 

savnede hustru, Kundwiramur, kommer sammen med deres tvillingesøster, den ene 

af dem er Lohengrin, og den trofaste Parzifal belønnes nu for sin ubrydelige 

kærlighed til ægtehustruen. Da gralskongen Parzifal, Feirefis og Amfortas sætter 

sig hen foran Gralen, viser det sig, at Feirefis ikke kan se den hellige genstand. 

Dette forklares ud fra at han ikke er døbt. Efter dåben er han også i stand til at se 

Gralen. Med Respanse de Schoie drager han til sit eget hjemland Indien, hvor hun 

føder ham en søn, den sagnomspundne præstekonge Johannes.  

 

 
 

I det store tempel på Munsalvæsche står Parzifal, den tredje og sidste konge af den hellige 

gral, og holder det funklende grønne gralsbæger og det hellige spyd op. Fra spidsen af 

spyddet siver en endeløs strøm af blod. Foran Parzifal knæler Kundry, fristerinden, der 

frigives fra den onde Klingsor fortrylles, og tilbeder Passionens hellige relikvier. 
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5. Kapitel 

Gralsridderne og den store søgen 

 

Det var Pinse i gralsborgen – Pinse, ligesom den tavse ekstasens højtid engang i 

Sarras, da Josef II blev indviet. En jomfru kom ridende til Gralsborgen og 

begærede af ridder Lancelot at han skulle følge med hende, men lovede ham, at 

han ville være tilbage til Pinsemessen. Hun førte ham til et kloster i nærheden, 

hvor nonnerne bad Lancelot om at give riddersporene til en yngling, som igennem 

længere tid havde besøgt klosteret. Den unge mand tråde ind til Lancelot og viste 

sig at være en usædvanlig smuk og alvorlig ung mand, med værdig holdning og 

dyb åndelig stræben. Uden at vide det stod far og søn ansigt til ansigt. Lancelot tog 

den unge Galahad med sig tilbage til borgen, hvor han siden holdt riddervågen i 

klostrets kapel. 

 

Galahad var uægte søn af Lancelot du Lake og Elaine af Corbenic, der i de 

forskellige kilder også er kendt som Helaine, Amite, Heliaebel, Perevida eller 

Helizabel, og undfanget, da Lancelot blev narret til at have samkvem med Elaine i 

den tro, at hun var Guinevere. Hensigten var at frembringe en søn, der 

nedstammede fra kong Davids hus ligesom Jesus, og fra gralskongerne. Lancelot 

slog Galahad til ridder lige før Galahad tog til Camelot, og dér overtog sin fars 

plads i ”det farlige sæde” ved det Runde Bord. Kun en fuldkommen ridder kunne 

overleve at sidde i ”det farlige sæde”. I modsætning til sin far, Lancelot, er 

Galahad ren i sjæl og krop, og forbliver hele sit liv jomfru i forventning om at finde 

gralen. 

 

Galahads navn er et symbol for Kristus. Det betyder egentlig ”et bjerg af 

vidnesbyrd, en sky af viden.” Galahad udskiller sig fra alle de andre riddere, for 

han er ikke den søgende, kæmpende - han er den færdige, indviede, højt hævet 

over jordiske passioner og bånd. Han har ingen hjertets dame og ingen af det 

Runde Bords riddere vender sig mod ham. Hans plads er ubestridelig som den 

bedste ridder i verden. Han er helgenridderen, hævet over det menneskelige. Som 

en sådan ejer og behersker han alle de våben som ingen anden ridder kan bære 

eller beherske. Den mærkelige Pinsedag går han efter Gralsfesten ud og river 

sværdet løs fra stenblokken som flyder i floden, sværdet som bærer Salomons 

visdom med sig. Nogle uger senere finder han i et kloster Josef af Arimathæa‟s 

hellige skjold. Han rider mellem klostre og slotte og befrier dem for deres onde 

indflydelse. Han befrier fangerne og det fortælles, at han skænker lys til de sjæle 

som levede for tidligt til at møde Kristi lys. 

http://da.wikipedia.org/wiki/U%C3%A6gte
http://da.wikipedia.org/wiki/Lancelot_du_Lake
http://da.wikipedia.org/wiki/Guinevere
http://da.wikipedia.org/wiki/Kong_David
http://da.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://da.wikipedia.org/wiki/Camelot
http://da.wikipedia.org/wiki/Ridderne_af_det_runde_bord
http://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6l
http://da.wikipedia.org/wiki/Jomfru
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Efter sin befrielse møder Galahad Parsifal i hans kamp. Galahad optræder uden 

tvivl i Gralssagnenes underfulde mønster som mysteriernes hierofant, som den 

højeste indvier og samtidig som hver eneste sjæls inspirerende løfte. At følge 

Galahad i sin søgen er som at skue gennem de kristne vinduer ind i den esoteriske 

kirkes hemmeligheder. Galahad er bæreren af den guddommelige nåde. Hans tro 

er fuldkommen. 

 

Senere forlod Lancelot Galahad for at begive sig til det Runde Bords store fest. 

Lancelot, som indtil da var kendt som den bedste ridder i verden, men som dog 

aldrig havde vovet at sætte sig i den kongelige stol, havde sin plads ved siden af 

den. Da han denne aften slog sig ned på sin plads, opdagede han på den kongelige 

stol en inskription, hvorpå der stod: 
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”Firehundredeoghalvtreds år efter Jesus Kristi lidelse skal ved Pinsens fest denne 

stol atter finde en mester”. 

 

”Ved himmelens og min ridderære,” udbrød Lancelot, ”den som regner dage og 

år vil finde at det er i dag!” 

 

I den almindelige forvirring løb en væbner frem og faldt på knæ og råbte, at en 

kæmpesten flød i floden hvori der var nedstukket et sværd. De som kendte 

traditionen vidste, at ”kun den udvalgte” kunne trække dette sværd op af sit fæste 

- ligesom dengang kong Arthur gjorde det. Lancelot som opmuntrede de andre til 

at prøve, men nægtede selv at gøre det i ydmyg selverkendelse. Efter at alle havde 

betragtet underet, vendte de tilbage til salen for at forsætte festen. Lidt senere kom 

en ny afbrydelse - berørt af usynlig vind sloges dørene i og vinduerne til således, 

at dagslyset ikke længere kunne trænge ind - men salen forblev oplyst af et 

ejendommeligt lys. Midt foran kongen sås en gammel ærværdig mand i snehvid 

kappe og ved hans side en ridder i rød dragt - men uden sværd. 

 

”Fred være med dig kong Arthur og Jer ædle riddere,” sagde den Gamle. ”Jeg 

fører til Jer denne unge ridder, den højeste prins, den længe ventede, den 

udlovede, han som tilhører Salomons og Josef af Arimathæa’s slægt. Det er ham 

som skal fuldbyrde søgen efter Gral og gøre en ende på den farefyldte tid.” 

 

Den Gamle førte den unge mand til Kongens stol og Lancelot så, hvordan 

inskriptionen i dette øjeblik forvandledes til:  

 

”Dette er Galahads, den højeste Prins’ stol.” 

 

Galahad indtog sin plads med værdighed og bød derefter den Gamle drage hjem. 

Han gav så det budskab til sin morfar, Vogteren af den Hellige gral, Kong Pelles 

og sin Moder Elaine, at den farlige stol nu var besat og at søgen efter Gralen skulle 

begynde. Indholdet i budskabet overbeviste Lancelot om, at Galahad var hans søn. 

 

I dette øjeblik indtrådte en dyb stilhed og hvis man forestiller sig hvordan sagnene 

om den underfulde Gral levede i riddernes bevidsthed, hvorledes deres længsel var 

indstillet på at de engang skulle findes værdige til at skue den og vogte over den, 

hvordan de undredes over på hvilket sted og under hvilke forhold den nu befandt 

sig - og hvordan de skælvede ved løftet, at den store søgen efter Gralen skulle 

begynde - ja, da kan man fatte noget af indholdet i den store stilhed. 
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Da viste der sig et lys, mere strålende end solens lys og det afsatte et rosa skær på 

hver ridders åsyn, ligesom i det første Pinseunder. Men det var igen i stilheden. Og 

se - gennem et gennemsigtigt hvidt slør nedsteg, ligesom på en bro af gyldne 

stråler den dyrebare kalk, den hellige Gral og svævede sagte rundt i den vældige 

hal og passerede hen over hver ridders hoved. Ingen rørte sig, ingen rejste sig. 

Som om den i sig samlede al sin intensitet, glødede den endnu et øjeblik i midten - 

og så var den borte. 

 

Og, forsætter traditionen, her komme et keltisk indslag ind, fandt hver ridder foran 

sig på bordet sin yndlingsret som en gave fra Gralen. Ridderen Gawain rejste sig 

og udbrød: ”Det er blevet givet os at skue Gralen klart, men den var tilsløret for 
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vore øjne. Jeg afgivet det løfte, at fra og med i morgen og et år frem vil jeg kun 

hengive mig til den Store Søgen. Komme hvad der komme vil, jeg skal ikke vende 

tilbage til Camelot uden at have skuet Gralen utilsløret og uden at have fundet 

sandheden og lært hemmeligheden at kende, med mindre det er mig forbudt.” 

 

Og alle ridderne rejste sig og aflagde løftet. Men kongen blev tilbage, overvældet 

af smerte og sorg, da han så sine riddere drage ud fra borgen. 

 

Højlydt lød hans klage: ”Aldrig mere skal jeg se Jer alle samlet omkring det 

Runde Bord. Mange vil dø under søgende. Ikke alle skal skue Gralen. Få er de 

som vil finde den.” 

 

Så begyndte det som kaldes den Store Søgen i Gralsberetningerne, det som spredte 

ridderne af det Runde Bord ud over hele verden.  

 

Da Galahad drog ud på den store søgen fra Camelot, havde han endnu ikke fået et 

skjold, og han red fire dage uden at møde noget eventyr, da han omsider kom til et 

hvidt kloster, hvor han steg af, og spurgte, om han måtte sove der om 

natten. Brødrene modtog ham med stor ærbødighed, og førte ham til et kammer, 

hvor han tog sin rustning af, og så nu, at han var i selskab med to andre riddere.  

 

”Herrer,” sagde Galahad, ”hvilket eventyr bragte Jer hid?  

 

”Sir,” svarede de, ”vi hørte, at der i dette klosters er et skjold, som intet menneske 

kan hænge over skulderen uden at være død inden for tre dage. Og da vi er på 

eventyr, skal du tage det til dig.”  

 

”Herrer,” svarede Galahad, ”Jeg er enig deri, for jeg har endnu intet skjold.” 

 

Om morgenen stod de op og gik over for at overvære Messen, og derefter førte en 

munk dem bag et alter, hvor der hang et skjold der var hvidt som sne, med et rødt 

kors midt på.  

 

”Herrer,” sagde munken, ”dette skjold kan ikke hænges over ridderens skulder, 

med mindre han er den værdigste ridder i verden, og derfor råder jeg jer til at 

være kloge!” 
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”Nå,” svarede en af ridderne, hvis navn var kong Bagdemagus, ”jeg ved virkelig, 

at jeg ikke er den bedste ridder i verden, men alligevel vil jeg forsøge at bære det,” 

og han bar det ud fra klostret. Så sagde han til Galahad: ”Jeg beder dig blive her, 

indtil du ved, hvordan det går mig,” og han red bort sammen med en væbner der 

kunne sende budskab tilbage til Galahad. 

 

Da kong Bagdemagus havde redet to mil kom han ind i en dal, og der mødte han en 

prægtig ridder siddende på en hvid hest, og klædt i hvid rustning. Og de stødte 

sammen med deres lanser, og Bagdemagus blev slået af sin hest, for skjoldet 

dækkede ham slet ikke. Derefter tog den prægtige ridder det hvide skjold fra ham, 

og gav det til væbneren og sagde: ”Bær dette skjold til den gode ridder Sir 

Galahad, når du er tilbage i klostret, og hilse ham fra mig.” 

 

”Sir,” sagde væbneren, ”hvad er dit navn?” 

 

”Tag dig ikke af mit navn,” svarede ridderen, ”for det er ikke for dig at vide, og 

heller ikke for nogen jordisk mand.” 

 

”Vær nu god Sir,” sagde væbneren, ”fortæl mig hvad der forårsagede, at dette 

skjold ikke må bæres medmindre en syg byder ham at bære det.” 

 

”Siden du har spurgt mig,” svarede Ridderen, ”vid da, at intet menneske skal bære 

dette skjold, undtagenf Sir Galahad.” 

 

Så vendte væbneren sig mod Bagdemagus, og spurgte ham, om han var såret eller 

ej. ”Ja, i sandhed,” sagde han, ”jeg er nær døden” og han kunne dårligt klatre op 

på sin hest, da væbneren bragte den hen til ham ham. Væbneren førte ham til et 

kloster, der lå i dalen, og der blev han behandlet for sine sår, og efter langt sygeleje 

vendte han langsomt tilbage til livet. Efter at væbneren havde overgivet ridderen i 

munkenes varetægt, red han tilbage til klosteret, sammen med skjoldet. ”Sir 

Galahad,” sagde han, da han steg ned foran ham, ”ridderen der sårede 

Bagdemagus sender dig en hilsen og bud, for du bærer det skjold, som skal bringe 

dig ud på mange eventyr.” 

 

”Velsignet være Gud og lykken,” svarede Galahad, og satte sig op på sin hest, med 

skjoldet hængende over skulderen.  
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Efterfulgt af en væbner begav han sig nu af sted. De red direkte til kapellet, hvor de 

så den Hvide Ridder, der havde sendt skjoldet til Galahad. De to riddere hilste 

høfligt på hinanden, og derefter fortalte den Hvide Ridder Galahad historien om 

skjoldet, og hvordan han havde fået i sin varetægt. Bagefter skiltes de, og Galahad 

og hans væbner tilbage til klosteret, hvorfra de kom. 

 

Munkene blev meget glade for at se Galahad igen, for de frygtede han havde 

forladt dem for evigt; og så snart han var steget af sin hest førte de ham hen til en 

grav på kirkegården, hvor der nat og dag var en sådan støj, at ethvert menneske, der 

hørte det næsten blev drevet til galskab, ellers mistede sin styrke. ”Sir,” sagde de, 

”vi anser det for en djævel.” Galahad nærmede sig, og stod foroverbøjet ved 

graven. ”Løft stenen,” sagde en munk, og Galahad løftede den, og en stemme 

råbte: ”Kom ikke nær mig, Sir Galahad, for du vil få mig til at gå der hen igen, 

hvor jeg ikke har været længe.” Men Galahad tog ingen notits af ham, og løftede 

stenen endnu højere op, og nu strømmede der en fæl røg op fra graven, og midt i 

den sprang den fæleste skabning ud, der nogensinde er set i skikkelse af et 

menneske. ”Galahad,” sagde skikkelsen, ”jeg ser omkring dig så mange engle, at 

min magt ikke kan røre dig.” Så kiggede Galahad igen ned i graven, og han så nu 

et legeme liggende der, med et sværd ved sin side. ”Gode broder,” sagde Galahad, 

”lad os fjerne dette legeme, for han er ikke værdig til at være på denne kirkegård, 

da det er en falsk kristen mand.” 

 

Da dette var gjort vendte de alle tilbage til klosteret, hvor de blev natten over, og 

næste morgen slog Galahad Melias, hans væbner, til ridder, som han havde lovet 

ham tidligere. Så red Sir Galahad og Sir Melias bort derfra, i søgen efter den 

hellige Gral, men de gik snart deres egne veje og mødte forskellige eventyr.  

 

Ved hans første møde blev Melias hårdt såret, og Galahad kom ham til hjælp, og 

efterlod ham til en gammel munk, der sagde, at han ville helbrede ham for hans sår 

i løbet af syv uger, og at han var blevet såret på denne måde, fordi han ikke var 

kommet ret til jagten på Gralen, ligesom Galahad var det. Galahad efterlod ham 

der, og red videre, indtil han kom til Jomfruernes Slot, som kun han alene kunne 

komme ind i, da han var fri for synd. Her jog han ridderne bort, der havde 

beslaglagt slottet i syv år og overgav alle til hertugens datter, som retteligen ejede 

det. Udover dette satte han de jomfruer fri, der blev holdt til fange der, og tilkaldte 

alle ridderne i landet som havde holdt hertugen jord, og bød dem gøre hyldest til 

datteren. Om morgenen kom de hen til ham og fortalte ham, at de syv riddere der 

var flygtet fra Jomfruernes Slot var stødt på Sir Gawaine, Sir Gareth, og Sir 
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Lewaine, der søgte Sir Galahad, og gav dem kamp; og de syv riddere blev dræbt af 

de tre riddere. ”Det var godt,” sagde Galahad, og han tog nu sin rustning og sin 

hest og red bort. 

 

Da Galahad forlod Jomfruernes Slot red han, til han kom til en øde skov, og der 

mødte han Sir Lancelot og Sir Parcifal; men de kendte ham ikke, for han var nu 

forklædt. Og de kæmpede mod hinanden, og de to riddere blev slået ned fra 

sadlen. ”Gud være med dig, du bedst ridder i verden,” råbte en nonne som boede i 

en eremitbolig tæt ved; og hun sagde det med en så høj en røst, at Lancelot og 

Parcifal kunne høre det. Men Galahad frygtede, at hun ville sige, hvem han var, så 

han sporede sin hest og red hastigt dybt ind i skoven, før Sir Lancelot og Sir 

Parcifal kunne komme på hestene igen. De vidste ikke, hvilken vej han havde taget, 

så Sir Parcifal vendte tilbage for at spørge nonnen, og Sir Lancelot pressede 

fremad. 

 

Det fortælles i legenden, at Galahad og Parsifal mødtes igen, inden de trådte ud på 

den sidste færd til det himmelske Sarras, og de tilsammen var med ved den store 

Gralsmesse i borgen, en messe som i sandhed var de synliges og de usynliges 

kommunion. 

 

Beretningen fortæller, at den lemlæstede konge blev båret ind på sin båre og tolv 

udvalgte ridder, blandt dem Galahad og Parsifal, deltog i messen. Alle de andre 

måtte forlade hallen. Josef II som blev indviet i Sarras blev synlig i sin biskopstol, 

Gralskalken blev synlig - en underbar procession af engle, der bar lys, legemlige 

og tilslørede, en bærende Longinus‟ lanse, fra hvilken der hele tiden dryppede 

blod, som opsamledes af en anden engel. Josef II ledte Messen og anvendte det 

mystiske ord til den høje konsekration. Det guddommelige barn, glødende i 

flammer sås ovenover kalken og trådte ind i brødet. Josef placerede derefter brødet 

i kalken og gav Galahad fredskysset, som han gav videre til alle de 

tilstedeværende. Da syntes det som Kristus sagde: ”Mine Riddere og tjenere, I 

som er kommet fra de åndelige dødes rige til de åndelige levendes, aldrig mere 

skal jeg træde synligt frem for Jeres øjne. I mit nærvær ser I en del af den store 

hemmelighed som aldrig må afsløres. Modtag den himmelske føde.” Siden tog 

Han med begge hænder den hellige Gral, og gav selv både præst og offer 

Nadveren til alle de tilstedeværende. 

 

”Nu,” forsatte Han, ”har I skuet det, som I længtes så dybt efter: den hellige 

Gral’s hemmelighed. Dog har I ikke skuet den så klart som I engang skal i Sarras. 
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I nat Galahad, skal Du forlade denne plads. Denne nat skal Gralen tages bort fra 

dette rige for aldrig mere at skues i dette land. Så rejs dig og gå og tag Parsifal og 

Bohors med dig.” Og efter at Han havde givet dem sin Velsignelse, forsvandt Han. 

 

Hvad Parsifal og Galahad skuede i Sarras er ikke for vore øjne. Vi kan kun 

modtage budskabet om deres sidste store oplevelse, 

 

Efter mange eventyr og møder med de andre riddere, mødte Galahad igen Parcifal 

og bagefter Bors, og de mødtes i glæde, og gjorde hinanden med selskab.  

 

Først kom de til slottet Carbonek, hvor kong Pelles boede, og som mødte dem med 

glæde, for han vidste, at ved deres komme, havde de opnået søgen efter Gralen. De 

forlod derefter andre eventyr, og med blodet strømmende ud af den Hellige Lanse 

salvede Galahad den vanføre konge og helbredte ham. Samme aften ved midnat 

bød en stemme dem stå op og forlade slottet, hvilket de gjorde, efterfulgt af tre 

riddere fra Gallien. Så bad Galahad hver eneste af dem om, at hvis de nåede kong 

Arthurs Hof, skulle de hilse Sir Lancelot, hans far, og de riddere af det Runde Bord 

der endnu var til stede, og med det, forlod han dem, og Sir Bors og Sir Parcifal tog 

med ham.  

 

I tre dage red de, indtil de kom til en kyst, og fandt et skib der ventede dem. Og 

midt i det var bordet af sølv, og den hellige Gral som var dækket med rød 

samit. Herved blev deres hjerter fyldt med glæde, og de udviste stor ærbødighed, 

og Galahad bad til, at på hvilket tidspunkt han end blev spurgt, måtte han forlade 

denne verden. Han bad så længe, at en stemme omsider sagde til ham: ”Galahad, 

du skal få dit ønske opfyldt, og når legemet er dødt, da skal du finde sjælens liv.” 

Parcifal hørte ligeledes røsten, og bad Galahad fortælle ham, hvorfor han spurgte 

om sådanne ting. Og Galahad svarede, ”Den anden dag, da vi så en del af den 

hellige Grals eventyr, fyldtes mit hjertet med en glæde, som et mennesket aldrig 

har følt før, og jeg vidste godt, at når min krop var død, ville min sjæl fyldes med 

denne glæde, hvor den anden var som en skygge.” 

 

De tre riddere var på skibet nogen tid, indtil de omsider så byen Sarras foran 

dem. Her tog de bordet af sølv fra skibet, og Sir Parcifal og Sir Bors gik forrest, og 

Sir Galahad fulgte efter til byen port, hvor der sad en gammel mand, der var helt 

sammenskrumpen. Ved synet af den gamle mand kaldte Sir Galahad på ham og 

bød ham at hjælpe dem med at bære bordet, for det var tungt.  
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”Sandelig,” svarede den gamle mand, ”det er ti år siden, jeg har gået uden 

krykker.” ”Tænk ikke på det,” sagde Galahad, ”men rejs dig op vis din gode 

vilje.” Og så rejste han sig og fandt, at han var ved bedre helbred end nogensinde 

før, og han løb hen til bordet og løftede det op ved siden af Galahad.  

 

Der blev nu megen uro i byen, for en krøbling var blevet helbredt af tre riddere der 

nyligt var kommet dertil. Det nåede kongens ører, som sendte en mand hen til 

ridderne for at udspørge dem. Og de fortalte ham sandheden, og om den hellige 

Gral; men kongen lyttede overhovedet ikke til det de sagde, men anbragte dem i et 

dybt fangehul i fængslet. Selv her var de dog ikke uden komfort, for en vision om 

den hellige Gral holdt dem ved godt mod. Hen mod slutningen af et år lå kongen 

syg og følte, at han skulle dø, og han kaldte de tre riddere til sig og bad om 

tilgivelse for det onde, han havde gjort dem, og de tilgav med glæde. Så døde han, 

og hele byen var bange og vidste ikke hvad de skulle gøre, indtil, mens de sad i 

rådet, en stemme bad dem vælge den yngste af de tre sælsomme riddere til deres 

konge. Og det gjorde de. Efter Galahad var blevet udråbt til konge, beordrede han, 

at en kiste med guld og ædelstene skulle omkranse bordet af sølv, og hver dag 

knælede han og de to andre riddere foran det og bad deres bønner. 
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Ved årets udgang, og på den selvsamme dag som Galahad var blevet kronet til 

konge, rejste han sig op tidligt og kom til paladset med de to riddere; og han så en 

mand i skikkelse af en biskop, omgivet af en stor skare af engle, knælende foran 

den hellige Gral. Og han kaldte på Galahad og sagde til ham: ”Kom frem, du tjener 

af Kristus, og du skal se, hvad du ønskede at se.” Så begyndte Galahads krop at 

skælve voldsomt da kødet så tingene der hørte til ånden, og han holdt sine hænder 

op mod himlen og sagde: ”Herre, jeg takker dig, for nu ser jeg det, jeg har begæret 

mangen en dag. Nu, velsignede Herre, vil jeg ikke længere leve, hvis det kan 

behage dig.”  

 

 
 

Så gik Galahad hen til Parcifal og kyssede ham, og roste ham til Gud; og han gik til 

Sir Bors og kyssede ham, og roste ham til Gud og sagde: ”Gode herre, hils fra mig 

til min Herre Sir Lancelot, min far, og byd ham at huske denne usikre 

verden.” Dermed knælede han ned foran bordet og bad hans bønner, og mens han 

bad forlod hans sjæl pludselig kroppen og blev af engle båret op i himlen, hvor de 

to riddere lige netop kunne se det. Og de så en hånd komme fra himlen men ingen 

krop bag det, og den tog Gralen, og lansen og førte dem tilbage til himlen. Og 

siden da intet menneske vovet at sige, at han har set den Hellige Gral. 

 

Da Parcifal og Bors så Galahad ligge død fyldtes de med megen sorg, og de 

begravede ham, som det sømmede sig for ham. Så snart Galahad var blevet 

begravet, søgte Parcifal til en eremitbolig uden for byen, og bar kjortlen som en 

eneboer, og Sir Bors, der altid var med ham, havde den kjortel, som han bar ved 

hoffet. Da der var gået et år og to måneder døde Sir Parcifal døde også og blev 

begravet ved siden af Galahad; og Sir Bors forlod landet, og efter lang tids ridt kom 

han til Camelot. Der mødte ham stor glæde, for man troede ham død; og kongen 

beordrede et stort antal skrivere til sammen med ham, at skrive alle de eventyr ned 

som han havde haft med Parcifal og Galahad.  
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Dernæst fortalte Lancelot eventyr om Gralen, som han havde set, og disse blev 

ligeledes skrevet ned og anbragt med de andre i arkiver ved Salisbury. Og Bors 

sagde til Lancelot. ”Galahad, din søn, hilser dig gennem mig, og efter dig, kong 

Arthur og hele hoffet, og jeg skulle også hilse fra Parcifal, for jeg begravede dem 

begge med mine egne hænder i byen Sarras.  Galahad bad dig også,  Sir Lancelot, 

huske denne usikre verden, som du lovede, da I var sammen!”  

 

”Det er sandt,” sagde Sir Lancelot, ”og jeg har tillid til, at hans bøn vil gavne 

mig.” Men bønnen gavnede ikke Sir Lancelot meget, for han faldt tilbage til sine 

gamle synder igen. Og nu var der ikke mange overlevende ridderne til søgen efter 

Gralen, og de onde dage hos kong Arthur begyndte. 

 

Det fortælles, at kong Arthur herefter gennemlevede en mørk tid på Camelot. Han 

havde ikke til fulde forstået det vidunderlige eventyrs indhold, han sørgede over 

sine riddere og spredte bitterhed og sorg omkring sig og drev på denne måde sine 

venner bort. Men en dag red også han ud fra slottet, kaldet af en 

hemmelighedsfuld længsel. Han kunne på grund af pligter ikke drage til fjerne 

lande, men han besøgte en eremit og, fortælles det, gennemgik han senere mange 

fristelser og megen fortvivlelse, men efter en selvransagelse så han en dag i 

skovkapellet den levende Mester over kalken. Fyldt af en dyb glæde over ikke at 

være forkastet, begav han sig ind i den Sorte Ridders farlige skov, besejrede ham 

og kaldte derefter sine Runde Bords riddere til fest på et andet af hans slotte - da 

de jo netop havde afgivet løfte om ikke at vende tilbage til Camelot. Da ridderne 

var blevet samlet kom tre jomfruer og overrakte et hvidt skjold med det røde kors, 

Gralens ældgamle medfølgere som vi hørte det allerede ved Alains indvielse. 

Dette var som et løfte til dem alle om, at de skulle genfinde Gralen. 

 

Vi kan ikke her følge alle sagnene om hvordan Ridderne af det Runde Bord søgte 

den Hellige Gral. Men alle de som efter den første strålende vision havde været i 

fristelse og tvivl, angst og i nød, som havde forladt deres åndelige tryghed for at 

søge det højeste overalt og i ethvert øjeblik, kender deres skæbne og eventyr. De 

kender til hvordan Gawain forledtes til at prale, hvordan den bedste ven forråder 

en som Mordred gjorde det, de kender til blodsbrødres svigefuldhed som 

kongesønnen Kays. De ved, at den som i selverkendelse søger visdommen aldrig 

kan kaste en sten på dronning Guinevere, på grund af, at hendes kærlighed i 

hemmelighed tilhørte ridder Lancelot. De ved også hvordan Lancelots troskab 

voksede med årene og eventyrene, hvor ubrudt et troskab kan være som ridder 

Bohors, hvor sejrende Parsifals mod kan gennembryde mørket og berede plads for 
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Galahads himmelske syner. For det er dette som sker med den, som én gang har 

siddet til bords ved det Runde Bord i riddernes sal og derefter draget ud for 

genfinde Gralen i verden. 

 

Vi ser også, at ligesom søgerens stræben og kamp kan opfattes så forskelligt af 

dem som ser ham på nært hold, så bærer de forskellige riddere forskellige farver i 

de forskellige beretninger og opfattes skiftevis som strålende riddere, skiftevis som 

feje og brutale tabere i den åndelige kamp. Blot nogle få bærer en ubestridelig 

åndelige sejrherres kendetegn i samtlige beretninger. Sådan har det altid været og 

sådan vil det altid være. Kun Galahad kan ubesejret indtage sin plads. 

 

Selv blandt ridderne er vi vidne til kampe og misforståelser. Vi ser hvordan 

Lancelot, den mest agtede ridder ved kong Arthurs hof, fordrives fra England for 

den rene og stærke kærligheds skyld, som han havde for dronning Guinevere og 

hvordan livet ved kong Arthur blev svagere og svagere på grund af forræderi, 

medens kongen jagtede Lancelot på hans færd. Men da kong Arthur blev begravet 

i Glastonbuty, dukkede et mystisk skib op og hentede ham til fjerne egne og de 

gamle manuskripter siger, at „kong Arthur vil vende tilbage den dag, da verden 

behøver ham‟. 

 

I riddernes eventyr forekommer gang på gang sagnene om Fiskerkongens slot. Vi 

må huske på, at Fiskerkongen var navnet på den gamle Brons, forvalteren af det 

mystiske ord. 

 

På sine eventyr møder ridder Gawain en af de jomfruer som bar det hvide skjold til 

Kong Arthurs sidste store fest. Hun forklarer for ham, at den som bar skjoldet, 

havde bundet sin hånd ind, fordi den var såret af en uvidende ridder, fordi han 

havde glemt at fremsætte det mystiske spørgsmål. Gawain beder om en nærmere 

forklaring og får da at vide, at en yngling ved navn Parsifal gæstede Fiskerkongens 

slot, hvor den unge jomfru havde til opgave at bære den hellige Gral i 

processionen. Han havde set det store syn, men ikke forstået hvad han havde set 

og alle de tilstedeværendes længselsfulde forhåbninger, der vidste at han var 

ventet, var styrtet i grus. Men den hånd som bærer den hellige Gral må ikke røre 

ved noget, den er dækket at et slør. 

 

Gawain fik så en advarsel mod at glemme at stille det mystiske spørgsmål, da han 

blev ladt ind i Gralsborgen. Han fik også ved samme lejlighed undervisning af en 

gammel mand, som lærte ham at eventyrerne skulle komme til alle dem som søgte 
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Gralen, og at disse eventyr som er virkelige hændelser i det ydre liv, samtidig er 

allegoriske så vort inderste undervises og vor sjæl renses. Derfor ligger der ikke 

alene en stor værdi i at finde målet - men også i selve søgende. 

 

Gawain når langt i sin søgen efter Gralen. Han vinder det underskønne sværd, 

formår at kæmpe i ædel strid. Han passerer de tre farlige broer til Grals-borgen - 

som kan tolkes som passionen, ligegyldighedens og ærgerrighedens broer og når 

endda  frem til Gralshallen, hvor han ser Fiskerkongen med sin smerte. Hans øjne 

følger den hellige Grals procession gennem hallen, han ser blodsdråberne fra 

Longinus‟ sværd, han ved, at alle venter på noget han selv skal gøre. Tre gange 

passerer processionen, anden gang viser Kristus-barnet sig, tredie gang den 

korsfæstede - ligesom ved indvielsen i Sarras - en ridder minder Gawain om 

spørgsmålet. Men Gawain kan ikke huske det, hans indre er stumt og dødt - intet 

spørgsmål bryder frem. Øjeblikket er forbi - den hellige Gral bæres ud og 

menneskene græder over at den farlige tid må forsætte, fordi Gawain ikke bestod 

prøven. 

 

 
 

Hvorfor bestod Gawain ikke prøven - sagnet fortæller, at det var hans rå måde at 

leve på, hans glæde ved jagt, hans selvsikre opførsel, hans fremfusende indgriben - 

altså en vis grovhed i hans væsen som døvede hans intuition i det afgørende 

øjeblik. 
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Lancelots senere eventyr belyser en anden hindring i at skue Gralen. Det fortælles, 

at han ved et vejkryds blev advaret mod at tage den venstre vej, for det krævede 

mere mod end han var i besiddelse af. Han gjorde det alligevel og kom til et lille 

kapelruin, fra hvis indre et strålende lys fra en kandelaber lokkede ham til. Han 

kunne dog ikke gå over tærsklen uden at lægge sig til hvile ved den. Ved midnat, 

medens hans krop sov, var han i kapellet vidne til hvordan en ridder blev båret ind 

på en båre og faldt i bøn foran kandelaberen. Denne svævede da foran ridderen  

hen mod det trækors hvor Lancelot hvilede. Efter kandelaberen svævede et sølvfad 

og den glødende kalk. Den syge ridder blev helbredt og opdagede den sovende 

Lancelot og undredes over hvilket synd denne ridder kunne havde begået, som sov 

ved synet af den hellige Gral. Den syge ridder tog Lancelots hest og red bort. Da 

Lancelot vågnede fandt han at hesten var borte og forstod at han havde skuet 

Gralen, men ikke kunne udtale spørgsmålet. Han havde oplevet det samme som 

Gawain. En stemme bød ham forlade Gralens hellige plads. På sin vej mødte han 

en gammel viis mand for hvem han berettede sin oplevelse og spurgte hvad hans 

synd kunne være. Eremitten lyttede i stilhed og pegede på den kærlighed som 

beviste at Lancelot trods alt havde fået lov til at få Gralen at se. Men de for 

Lancelot svært begribelige ord som Stemmen udtalte indebar, at Lancelot på sin 

riddersvej valgte forkerte i vejkrydset. Da Lancelot mediterede over svaret steg der 

inde i ham en klarhed op om hvad det var der hindrede ham. Han indså hvordan 

han havde aflagt sit ridderløfte ud fra et falskt motiv. Den gang han blev ført til 
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Camelot og stod foran kong Arthur, havde hans hjerte genkendt hans dybe bånd 

med dronning Guinevere. Han havde aldrig siden syndet mod denne høje 

kærlighed eller sin ridderære. Han havde holdt sit løfte om kyskhed, men han så 

klart, hvordan han den nat under sin riddervågen havde afgivet sit løfte om 

ridderskab, ikke i kærlighed til Herren Kristus, men til Guinevere. Hans synd 

bestod ikke deri, at han elskede dronningen men, at han havde elsket hende mere 

end Gud og at han havde bedraget sig selv og andre med motivet om hvorfor han 

tjente den store sag. Han synd var, som det udtrykkes i et af Gralssagnene, „at han 

ikke havde søgt Gud med hele sit hjerte‟. 

 

 
   

Lancelots ærlige erkendelse ledte ham videre i Gralssøgende. Hans færd slutter 

ikke med at mislykkes. Efter mange års eventyr mister han ude på en øde 

klippekyst sin hest. Det fortælles, at Lancelot forstod at dette indebar en 

forandring af hans skæbne - han havde lært sig at læse den hemmelige skrift bag 

tab og sorger. Han sov og vågnede straks ved at en røst der bød ham stige ombord. 

Et overjordisk lys omgav stedet og en båd landede ved hans fødder. Det fortælles, 

at han blev overvældet af de underbare dufte som udgik fra den, men også af den 

atmosfære af ubeskrivelig fred som var til stede der. På bådens dæk hvilede en 

sovende person som han genkendte som Elaine, Parsifals søster, som på underbar 

måde var knyttet til den hellige Gral og er kendt som den der fik lov at bære 

Gralen i processionen. Foran hende oplevet Lancelot sin frihed fra kærligheden til 

Guinevere, hvilket måske kan tydes på den måde, at den havde nået et rent 

åndeligt plan, hvor den altid indebærer frihed.  
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Om aftenen landede skibet på en anden kyst og Lancelot hører i det fjerne 

hestetrav. Det er Galahad som kommer, den fuldkomne ridder. I et år opholder han 

sig hos Lancelot, uden tvivl forberedende sig på at han skal se Gralen. For da 

Lancelot forlader båden lander den ved den hellige Grals slot som et svar på 

mange bønner. Udenfor den lukkede port hører han sang og fornemmer en 

vidunderlig udstråling. 

 

Dørene slås op. Gennem åbningen ser Lancelot, omgivet af englebårne lys, Gralen. 

Foran kalken læser en præst sin messe. To vældige væsener svæver på hver sin 

side af præsten og bærer sammen noget der ligner en trone. I det øjeblik præsten 

løfter hostien, ser Lancelot et vidunderligt væsen forlade tronen og ligesom hvile 

på præstens opløftede hænder. Præsten segner under byrden - ikke mærkeligt, for 

han bærer i det øjeblik verdenernes Konge. 

 

Han glemmer alt om advarslen han fik mod at gå over tærsklen og han styrter frem 

for at hjælpe præsten. Han falder som død over tærsklen. Men han er ikke død. I 

selve gerningen har hans uselviskhed ført ham over tærsklen. I fyrretyve dage 

forbliver han uden bevidsthed, men sagnene fortæller, at han i denne tid næredes 

af Gralen og at han skuede undere som ingen kan fortælle. Til os har hans eventyr 

givet at skue den himmelske Eukaristiens hemmelighed og et lys over 

præstedømmets tunge, men blide byrde. 

 

Den aften sænkede en hvid due sig over Gralshallen ved det hellige måltid. En af 

ridderne omkring det Runde Bord havde skuet Gralen.. 

 

Der står intet i Lancelots saga om de mystiske ord. Måske fødtes spørgsmålet i 

ham i det øjeblik da han så sig selv og forstod ridderskabets inderste væsen og 

hvorfor han første gang ikke kunne skue Gralen? 

 

Den døende Gawain som i kong Arthurs øjne havde angivet ham, havde forklaret 

kongen Lancelots uskyld, og afsendt en meddelelse til Lancelot som nåede denne 

kort efter hans besøg i Grals-borgen. Lancelot vendte da tilbage til England, men 

fandt kong Arthurs hof opløst, kongen død og begravet i Glastonbury. Selv blev 

han viet til præstedømmet i Glastonbury og dertil kom efter mange år en anden af 

Gralsridderne, Ridder Bohors, for at se efter hvad der var sket med det Runde 

Bord. Han viede sig også til religionens tjeneste, efter at han havde erfaret om 

kong Arthurs‟ hof var opløst og brødrene spredt over jorden. 
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To år efter havde Lancelot en vision. Han så dronnning Guinevere, sin sjæls højt 

elskede og en engel bød ham sammen med nogle andre munke, også ridderne af 

det Runde Bord, at hente hendes legeme på en båre og begrave det ved siden af 

kong Arthur. Dette gjorde de og da de begravede dronning Guinevere, så de kong 

Arthurs ansigt i graven. Men det var som en sovendes, for, siger manuskriptet, 

hans astrallegeme lever i Avalons dal. Efter dronning Guineveres død takkede 

Lancelot af og gjorde sin egen jordefærd parat i den urtegård hvor han havde haft 

den første vision. 

 

Den sidste information om det jordiske broderskab af det Runde Bord blev givet af 

ærkebiskoppen af Canterbury, som havde samlet en skare af de tidligere riddere af 

det Runde Bord. I en vision, fortæller han, så han hvordan det jordiske ridderskab 

først er ved begyndelsen af den store søgen, som også forsætter i det høje. Han så 

det sande indhold i de vandrende ridderes oplevelser og eventyr, i turneringerne og 

prøverne, han så mystikken og magien vandre side om side, han så balancen blive 

skabt mellem ret og uret og han så hvordan en søger kan færdes fra forvirringens 

skove til Guds glædesmarker. Og han så med egne øjne hvordan ridder Lancelot 

blev modtaget i det himmelske ridderskab og blev døbt af Kristus selv. 

 

Hvad blev der af Parsifal, den unge dåre, som man ventede på i Fiskerkongens 

slot, efter hans første besøg, hvor han undlod at stille det mystiske spørgsmål og 

blev udvist til verden for at søge kundskab? Han sagn hører til de mere kendte 

 

Parsifals sidste skæbne er forbundet med Gralslegendens fuldkomne ridder, 

Galahad, den høje Prins, som engang indtog den kongelige stol i kong Arthurs sal. 

Det mystiske spørgsmål som søgeren skulle stille er det store åbne spørgsmål som 

i Gralssagnene ikke får noget andet svar end Galahads person. Det forekommer i 

sagnene i tre formuleringer: ”Hvad er meningen med Gralen? Hvorfra stammer 

Gralen? Hvem kan få del i Gralen?” Måske ligger svaret i Kristi egne ord: ”Den 

som søger, skal finde og for den som banker på, skal der lukkes op.” Det mystiske 

spørgsmål som skal stilles i det store øjeblik er et spørgsmål om fuldkommen 

tillid, den største bøns gåde, den rene dåres ord. Sekellange lidelser afsluttes med 

dette spørgsmål, århundredes fortryllelse i den ydre verdens mørke løftes med 

dette spørgsmål. Spørgsmålet kan kun stilles af den som ser og forstår. Når det 

stilles så fødes Galahad. Spørgsmålets svar er Galahad og det, at stille spørgsmålet 

er en bebudelse om Galahads fødsel - det bevidste åndelige livs opvågnen. 
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De mystiske ord som den gamle Titurel overgiver til Parsifal eller - ifølge en 

anden version - Brons giver til Galahad, er de ord som får Grals-kalken til at 

gløde: Guds iboende liv bliver åbenbaret for øjet som skabelsens urgrund og mål. 

Den kristne mystiks vældige vindue mod øst, dets genspejling af skabelsens 

hellige hemmelighed er ordets hemmelighed. Den hellige Gral var engang et 

helligt relikvie efter Frelseren. Den erobrede den keltiske magi‟s fortryllende 

egenskaber og blev den altid fyldte skål. Den åbenbarede sig for de fromme 

hengivne riddere som Mesterens nærværelse, som det mystiske broderskabs helte. 

I Galahads fuldkomne hænder vokser den til en kosmisk hemmelighed, til det 

evige, iboende Kristuslivets åbenbaring. Så leder Gralen op til al esoterisk 

undervisnings mål, til den mystiske skuen af tilværelsens inderste hemmelighed. 

Den åbenbarer så den kristne kernes uhørte dyb - og afslører dermed, at den 

tilhører en indre tradition, at den er en indvielsens vej. 

 

Måske har vi under sagnenes gang mærket det, som vi også kan mærke i de 

forskellige fremstillinger af Mesterens liv: det er ikke hændelserne historiske 

aktualitet, ikke om det var lige netop der eller da, som har nogen betydning, men 

det er den indre levende, åndelige historie, som er den virkelige åbenbarende 

beretning og som står tilbage.  

 

I La queste del Saint Graal fortælles der om Gralen, at ”jordiske hænder kan ikke 

berøre den. Engle kan gøre det, martyrer nedstegne fra Paradis og guddommelige 

væsener kan det. Gralens egenskaber er Guds egenskaber: usynlig, immateriel, 

allestedsnærværende, omgivet af himmelske væsener, besidder almagt og 

undergørende nåde. Gralen er en kærlighedsbærende manifestation af Gud.” 
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7. Kapitel 

 

Merlin den store magiker 

 

Den store magiker i Gralssagnet gennem alle tider er Merlin.  Det omtales tidligt i 

sagnene, at han byggede en mystisk cirkel ved Stonehenge og navnet Avalon 

forekommer i denne sammenhæng. Men der findes også en senere Merlin som 

levede i Skotland i kong Arthurs tid og begge personer er i sagnene smeltet 

sammen til en. 

 

Om Merlins oprindelse findes der et utal af historier, men alle går de på at han 

ikke var noget almindeligt menneske. På en mystisk måde var han sendt til verden 

som en repræsentant for de onde magter, hans fader var en dæmon og han besad 

en troldmands egenskaber. Men samtidig siges det at han indgik i Guds plan og at 

han var til, for at forstærke det gode i verden. Det er problematikken om det ondes 

hemmelige opgave, om Lucifers, Lysbringerens fødsel, som går igen. 

 

Merlin besidder mærkelige egenskaber på grund af sine ikke-menneskelige aner - 

fortid og fremtid ligger åben for hans øjne, han kan gøre sig usynlig, han kan læse 

de omkringståendes tanker, han er uovervindelig i enhver intellektuel debat på 

grund af sine hemmelige kundskaber. Men han bliver døbt og han regnes som en 

Gralsridder og holder på en ejendommelig måde en beskyttende hånd over kong 

Arthurs hof og det Runde Bord og dets riddere. Således personificerer han noget af 

Gralssagnets specielle skæbne i disse århundreder - sammensmeltningen mellem 

kristen og keltisk, mystisk og magisk, åndeligt og astralt. 

 

I en af de gamle bøger, The Welsh Triads, og hvor alle ting er blevet delt op i 

triader, er der en beskrivelse af tre mænd kaldet De Tre Generøse Helte på øen 

Britainien. En af disse - kaldt Nud eller Nodens, og senere Merlin - dukkede frem 

fra havet med en flok kvæg, der bestod af 21.000 malkekøer, og som formodes at 

betyde de havets bølger, som digtere ofte beskriver som Hvide Heste. Han voksede 

op til at blive en konge og kriger, en troldmand og profet, og er den vigtigste figur i 

de keltiske traditioner. Han kom fra havet og vendte til sidst tilbage til det, men i 

mellemtiden gjorde han store underværker på land, hvoraf den ene siges at have 

været opbygningen af Stonehenge. Det er den måde, som de gamle legender 

fortæller, hvordan de store sten på Stonehenge blev placeres på Salisbury 
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Sletten. Det er en ting, som altid har været som et puslespil for hver eneste der har 

forsket i det, da deres størrelse og vægt er enorm, og der ingen sten af samme slags 

er at finde inden for hundredvis af kilometer fra Salisbury Sletten, hvor de nu står. 

 

Legenden siger, at Pendragon, konge af England, blev ansporet til at kæmpe et stort 

slag ved at se en drage i luften. Kampen blev vundet, men Pendragon blev dræbt og 

blev begravet på Salisbury Sletten, hvor kampen havde fundet sted. Da hans bror 

Uther kom til i stedet, rådede troldmanden Merlin ham til at male en drage på et 

banner og altid bære det, for at det skulle bringe ham lykke, og det gjorde han 

derfor. Herefter sagde Merlin til ham: ”Vil Du ikke gøre noget mere på Salisbury 

Sletten, for at ære din broder?” Kongen sagde: ”Hvad skal der gøres?” Så sagde 

Merlin: ”Jeg vil udføre en ting, der skal gøres, som vil holde til verdens ende.” Og 

han bød Uther Pendragon, som han kaldte den nye konge, at sende mange skibe og 

mænd til Irland, og han viste ham sten som syntes alt for store og tunge til at kunne 

bringes med tilbage, men han placerede dem ved magiske kunst på bådene som bar 

dem til England; og han udtænkte en måde til at transportere dem videre på og 

sætte dem på højkant ”for de vil virke mere retfærdig på den måde, end hvis de 

blev liggende.” Og der er de den dag i dag. 

 

Det var på måder som denne, at Merlin sommetider fik gunst og beundring fra 

unge damer. Der var et tilfælde med en jomfru på tolv år ved navn Nimiane eller 

Vivian, og datter af kong Dionas, hvor Merlin ændrede sin form inden 

fremkomsten som ”en rimelig ung væbner,” så han kunne tale med hende ved 

siden af et springvand, der er beskrevet i legenden som ”en brønd, hvoraf 

udspringene var godt og vandet klart og gruset så smukt, at det syntes af det fineste 

sølv.” Lidt efter lidt gjorde han bekendtskab med barnet, der fortalte ham, hvem 

hun var, og tilføjer: ”Og hvem er du, gode ven?”  

 

”Frøken,” svarede Merlin, ”Jeg er en omrejsende væbner, der søger efter min 

herre, der har lært mig vidunderlige ting.”  

 

”Og hvilken mester er det?” spurgte hun.  

 

”Det er,” sagde han, ”en der har lært mig så meget, at jeg her kunne opføre dig et 

slot, og jeg kunne skabe mange mennesker uden for det til at angribe det, og 

indenfor til at forsvare det; ja, jeg kunne gå på vandet og ikke få våde fødder, og 

jeg kunne skabe en flod, hvor vandet aldrig har været.” 
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”Det er mærkelige bedrifter,” sagde pigen, ”og jeg ville derfor ønske, at jeg kunne 

gøre det selv.”  

 

”Jeg kan gøre endnu større ting,” sagde Merlin, ”og ingen kan udtænke noget, 

som jeg ikke kan gøre, og jeg kan også få det til at holde for evigt.”  

 

”Ja,” sagde pigen, ”jeg ville altid elske dig, hvis du kunne vise mig nogle af disse 

vidundere.”  

 

”For din kærlighed,” svarede han, ”vil jeg vise dig nogle af disse vidunderlige ting, 

og jeg vil ikke bede mere af dig.”  

 

Så vendte Merlin sig om og lavede en cirkel i luften med sin stav og satte sig så 

ved siden af hende igen ved springvandet. Ved middagstid så hun mange damer og 

riddere og væbnere komme ud af skoven, der holdt hinanden i hånden og sang i 

den største glæde; så kom mænd med pauker og tambouriner og dans, så man ikke 

kunne tælle en fjerdedel del af de ting, der foregik.  

 

Derefter fik Merlin en frugtplantage til at vokse frem, med al slags frugt og 

blomster; og pigen var helt opslugt, og lyttede kun til deres sang, ”Sandelig 

kærlighed begynder i glæde, men ender i sorg.” Festen fortsatte fra midt på dagen 

til aftensang; og kong Dionas og hans hoffolk kom ud for at se det, og undredes 

over hvorfra alle disse mærkelige mennesker kom. Så blev jubelsangene afsluttet, 

damerne og pigerne satte sig på det grønne græs mellem de friske blomster, og 

herrerne spillede et spil kaldet quintain på engene og spillede indtil aftensang;  så 

kom Merlin hen til pigen og spurgte, om han havde gjort, hvad han lovede hende.  

 

”Gode ven,” sagde hun, ”du har gjort så meget, at jeg helt er din.” 

 

”Lad mig undervise dig,” svarede han, ”og jeg vil vise dig mange undere som 

ingen kvinde nogensinde før har lært.” 

 

Merlin og denne unge pige forblev altid venner, og han lærte hende mange 

vidunderlige kunster, hvoraf den ene var om magi, hvorved hun kunne få sine 

forældre til at sove, når han besøgte hende; mens en anden lektion var brugen af tre 

ord, hvorved hun til enhver tid kunne holde mænd, der forsøgte at forulempe 

hende, på afstand. Han opholdt sig otte dage i nærheden af hende, og i de dage 
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lærte han hende mange af de ”vidunderligste ting, som ethvert dødelig hjerte kunne 

tænke på, ting fra fortiden og hvad der var sket og sagt, og en del af, hvad der 

skulle komme, og hun skrev dem ned, og derefter gik Merlin fra hende og kom til 

Benoyk, hvor kongen, Arthur, hvilede, så glade de blev, da de så Merlin.” 

 

Senere berettes det, at forholdet mellem Merlin og Arthur var så godt, at Merlin 

kunne komme og gå som han ville, og i enhver form, der behagede ham. Han 

forudsagde resultatet af en kamp, beordrede tropper op til hjælp på afstand. Han 

irettesatte de modigste riddere for fejhed; som dengang da Ban, Bors, og Gauvain 

havde skjult sig bag nogle buske i løbet af en kamp.  

 

 
 

”Er det,” sagde han til kong Arthur og Sir Bors, ”den krig og den hjælp, som du 

giver til dine venner, der har bragt sig i dødelig eventyr for din skyld, og I kommer 

hid for at skjule Jer af fejhed.”  

 

Da kongen forstod Merlins ord, bøjede han hovedet af skam, og de andre riddere 

erkendte deres skyld. Så tog Merlin dragebanneret, som han havde givet dem, og 

sagde, at han selv ville bære det. ”For banneret hos en konge,” sagde han, ”skulle 

ikke skjules i kamp, - men bæres allerforrest.” Merlin red så frem og råbte med høj 

røst: ”Nu skal det vises hvem der er en ridder.” Ridderne der så Merlin udbrød, at 

han var ”en fuldædel mand,” og ”uden fejl.” Legenden siger videre, at han var fuld 

af forunderlige beføjelser og kropsstyrke, stor og lang af statur; men han var mørk, 
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med tyndt og groft hår. Så red han ind blandt fjenden på en stor sort hest, og den 

gyldne drage, som han havde lavet på banneret afgav fra halsen en sådan 

flammende ild, at luften var sort af dens røg, og alle kong Arthurs mænd begyndte 

at kæmpe igen, nu mere hårdnakket, og Arthur selv holdt tøjlen tøjlerne i hans 

venstre hånd, og svingede sit sværd og dræbte to hundrede mænd. 

 

Der var ingen ende på Merlins forklædninger - nogle gange var han en gammel 

mand, nogle gange en dreng eller en dværg, derefter en kvinde, så en uvidende nar 

- men legenderne give ham altid nogle ting han skal udrette, noget arbejde at gøre, 

og der er altid en vis værdighed over ham, selv når han, for at hjælpe kong Arthur, 

nogle gange gjorde forkerte ting. Hans berømmelse strakte sig over hele 

Storbritannien, og også gennem Bretagne, nu en del af Frankrig, hvor de samme 

poetiske legender levede om ham.  

  

Merlin kendte, som tidligere nævnt til fortiden, nutiden og fremtiden, men var også 

i stand til at antage form af ethvert dyr, ja selv af en bautasten. Før historien 

begyndte han at regere i Storbritannien, som dengang var en dejlig ø med 

blomstrende enge. Hans undersåtter var ”små mennesker” og deres liv var en 

vedvarende fest med sang, spil, og nydelse. Vismanden regerede over dem som en 

far, og hans tjener var en tam ulv. Han besad også et kongerige under bølgerne, 

hvor alt var smukt, indbyggerne charmerende små væsener, med bølger af langt, 

lyst hår. Alt mad bestod af frugt og mælk, kød og fisk blev set på med afsky. Deres 

eneste ønske var det fulde lys fra solen, der kom til dem gennem vandet, selvom 

meget svagt, og ingen skygger kastede. 

 

Her var den berømte værksted, hvor Merlin smedede det fortryllede sværd som 

bliver fejret af skjaldene, og hvor stenen blev fundet som alene kunne skærpe 

sværdet. Tre britiske helte blev skæbnebestemt til at bruge dette sværd igen, nemlig 

Lemenisk (Leim, der betyder kilde), Uther Pendragon, og hans søn kong Arthur. 

Arthur kastede det senere, dødeligt såret, i havet, hvor det vil forblive indtil han 

vender tilbage for igen at regere over sit lands trofaste folk. 

 

Merlin morede og forundrede engang hoffet ved at træde ind i hallen som en blind 

dreng ledet af en mynde, spille på sin harpe og kræve som belønning at få lov til at 

bære kongens banner i den næste kamp. Da han fik afslag på grund af hans 

blindhed, forsvandt han, og kongen af Bretagne nævnte hans mistanke om, at dette 

var en af Merlins tricks. Arthur blev foruroliget, for han havde lovet at give barnet 

alt, undtagen sin ære, sit rige, hans kone, og hans sværd. Mens han sad og 
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bekymrede sig, kom der en stakkels dreng på otte år, med barberet hoved, træk af 

gusten farvetone, øjne lysegrå, barfodet, bare ben og en knudret pisk over 

skuldrene, ind i hallen. Han talte som og lignede en idiot, og spurgte kongen om 

tilladelse til at bære det kongelige banner i den forestående kamp mod den 

gigantiske Rion. Hoffolkene lo, men Arthur fik mistanke om, at det var en ny joke 

fra Merlins side, og svarede ja til spørgsmålet, og nu stod Merlin igen i sin egen 

rigtige person som før. 

 

 
 

Han synes også at have lært folk mange ting om rigtig videnskab, især kvinderne, 

som i de dage var mere flittige end mændene, eller i det mindste havde mindre 

fritid. For eksempel, siger legenden om Morgan le Fay, eller la Gebyr, kong 

Arthurs søster, ”at hun var en ædel clergesse” hvilket betyder, at hun kunne læse 

og skrive, ligesom præster, og astronomi kunne hun også, for Merlin havde lært 

hende det. Hun lærte også meget om egromancy, det vil sige magi eller 

nekromanti; og den bedste arbejdskvinde var hun med sine hænder, bedre end 

nogen mand i noget land, og hun havde det skønneste hoved og de mest retfærdige 

hænder under himlen, og skuldre godt formet; og hun havde god veltalenhed og 

fuld af godhed var hun, så længe hun var i hendes gode humør; men blev hun var 

vred på et menneske, da var hun var ond.  

 

Denne kvinde var en af Merlins elever, men den, som han elskede allermest og 

pålagde mest var Nimiane eller Vivian nævnt ovenfor, og hun synes for ham 

snarere at have været en elsket lillesøster end noget andet, og han lærte hende så 

meget, at ”han til sidst kunne holde sig selv for et fjols,” for legenden siger, ”og 
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altid spurgte hun til hans snedighed og hans mysterier, hver ting af sig selv, og han 

lod hende vide alt, og hun skrev alt, hvad han sagde ned, da hun var godt lært i 

clergie (læse og skrive), og lærte med lethed alt det som Merlin lærte hende; og 

når de skiltes, roste hver af dem den anden Gud fuld ømt.” 

 

Formen af troldmanden Merlin forsvandt til sidst ud af syne - for legenderne vil 

ikke indrømme, at hans liv nogensinde sluttede - på tværs af havet, hvorfra han 

kom. 

 

 
 

Digteren Tennyson beskriverm Nimiane eller Vivian - Lady of the Lake - som en 

ond troldkvinde, der overtalte Merlin til at forråde sine hemmeligheder for hende, 

og derefter lukkede ham inde i et egetræ for evigt. Men andre legender synes at 

vise, at Tennyson gør Merlin en stor uretfærdighed med hensyn til Lady of the 

Lake, for hun elskede virkelig Merlin, selv i hans alderdom, og overtalte ham 

derfor til at vise hende, hvordan man laver et tårn uden mure, så de kunne bo der 

sammen i fred, og kun behandlede hinanden som bror og søster. Da han havde 

fortalt hende det, faldt han i søvn med hovedet i hendes skød, og hun flettede en 

magiske cirkel ni gange omkring hans hoved, og tårnet blev det stærkeste i 

verden. Nogle af de mange legender placerer dette tårn i Broceliandeskoven i 

Frankrig; mens andre anbringer det langt borte til en magisk ø, hvor Merlin bor 

med sine ni skjalde, og hvor Vivian alene kan komme eller gå gennem de magiske 

vægge. Nogle legender beskriver det som et kabinet ”hverken af jern eller stål eller 
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træ eller af sten, men i luften, uden anden ting, men en fortryllelse, så stærk, at den 

aldrig kan fortrydes, mens verden er til.” Her bor Merlin, siges det, med ni 

foretrukne skjalde der tog Englands tretten skatte med dem sig. Disse skatte siges 

at have været:  

 

1. Et sværd. Dersom nogen trak det, undtagen ejeren, brast det i en flamme fra 

korset til punktet. Alle, der spurgte til det modtog det; men på grund af denne 

ejendommelighed skyede alle det. 

 

2. En kurv. Hvis mad for én mand blev lagt i den, ville indeholde, når den blev 

åbnet, være mad til hundrede. 

 

3. Et horn. Hvilken drik man end ønskede, så blev det fundet deri. 

 

4. En vogn. Hvem der end sad i den, så ville den køre hen hvor som helst han 

ønskede. 

 

5. En grime, som til dagligt synes i stalden; og hvilken hest man end ønskede 

ønsket i der, så ville han finde den der. 

 

6. En kniv, der ville tjene fire og tyve mænd til at skære kød på én gang. 

 

7. En gryde. Hvis kød blev lagt i den for at koge af en kujon, ville det aldrig blive 

kogt; men hvis kød blev lagt i den af en modig mand, ville det straks kogt. 

 

8. En hvæssesten. Hvis sværdet fra en modig mand blev skærpet derpå og nogen 

blev såret dermed, ville han være sikker på at dø; men hvis det var af en kujon, der 

blev skærpet på den, ville han få et sværd sløvere end før. 

 

9. En beklædningsgenstand. Hvis en mand blid af fødsel satte det på, passede det 

ham godt; men hvis det var en tølper, ville det ikke passer ham. 

 

10, 11. En gryde og et fad. Uanset hvilken mad der var påkrævet, ville det blive 

fundet deri. 

 

12. Et skakbræt. Når mændene blev placeret på det, ville de spille af sig 

selv. Skakbrættet var af guld, og mændene sølv. 
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13. Arthur kappe. hvem der end var under den kunne se alt, mens ingen kunne se 

ham. 

Det var på vej mod dette tårn, siger nogle legender, at Merlin sidst blev set af nogle 

irske munke, og sejle væk vestover, med en jomfru, i en båd af krystal, under en 

solnedgangshimmel. 
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