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Forord 

 

Forskellen mellem alkymi og enhver anden hellig kunst er, at i alkymien opnås 

mesterskabet ikke synligt på det ydre plan, som i arkitektur og i naturen, men kun i 

det indre, for forvandlingen af bly til guld, overgår langt de håndværksmæssige, 

ydre muligheder. Det mirakuløse i denne proces, der virker som et ‘kvantespring’, 

kan, ifølge de fleste alkymister, kun tilføres af naturen selv efter lang tid og er det 

højeste punkt mellem de dødeliges muligheder og sjælens muligheder. Hvor et 

minerals stof - hvis opløsning, krystalisation, smeltepunkt og opbrænding 

genspejler forandringerne til et vist punkt i sjælen - må forblive indskrænket til 

begrænsede områder, kan sjælen gå ud over de tilsvarende psykiske grænser, takket 

være dens møde med Ånden, som ikke er bundet af nogen form.  

 

Blyet repræsenterer for eksempel metallets kaotiske og træge tilstand eller 

menneskets indre, medens guld, der er jordisk sol, udtrykker både metallets og 

menneskets fuldkomne tilværelse. Metallets natur har guldet som sit virkelige mål. 

Alle andre metaller er enten forberedende trin eller erfaringer. Guldet alene 

besidder en harmonisk ligevægt og er derfor også varigt. Mester Eckhardt sagde 

derfor: ”Kobberet er hvileløst indtil det bliver til guld”, og med dette henviste han 

i virkeligheden til sjælen, som længes og higer efter dens egen evige tilværelse.  

 

Guld og sølv var hellige metaller længe før de blev måleenheder for den 

kommercielle handel. De var de jordiske genspejlinger af solen og månen og derfor 

også symboler for de åndens og sjælens realiteter som forbindes med dette 

himmelske par. Helt op til Middelalderen blev handelsværdien af disse to 

ædelmetaller bestemt ved forbindelsen mellem omdrejningstidspunktet på de to 

himmellegemer. Ligeledes bærer de ældste mønter som regel tegn eller billeder 

som har forbindelse til solen eller dens årlige omdrejning.  

 

Vi bør ikke se på et symbol som en ren allegori eller et udtryk for et dunkelt 

kollektivt instinkt. Den virkelige symbolik afhænger af den kendsgerning, at ting, 
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der kan være forskellig fra hinanden i tid, rum, materiel natur og mange andre 

begrænsende faktorer, kan besidde og udtrykke den samme essentielle kvalitet. De 

kan således fremstå som forskellige genspejlinger, manifestationer eller 

produktioner af den samme virkelighed - som i sig selv er uafhængig af tid og rum. 

Det er derfor ikke helt rigtigt at sige, at guld repræsenterer solen og sølv 

repræsenterer månen; de to ædelmetaller og de to himmellegemer er snarere 

symboler for de to samme kosmiske eller guddommelige virkeligheder. 

 

Udtrykket Alkymi kan udledes fra det arabiske Al-Kimiya, som igen kan udledes af 

det gamle ægyptiske K’eme - en henvisning til den ‘sorte jord’ som var en 

betegnelse for Ægypten og som også er et symbol for alkymisternes Materia 

Prima. Det kan dog også udledes af det græske ord Chyma der betyder at smelte 

eller støbe. Men frem for alt så findes den ældste bevarede alkymistiske tegning vi 

kender til på en ægyptisk papyrus. At der ikke er nogen ældre dokumenter kan ikke 

overraske, da det grundliggende træk i den hellige kunst er, at den kun overføres 

mundtlig.  

 

Til gunst for en ægyptisk oprindelse til Nærøstens og Vestens alkymi taler den 

kendsgerning, at en hel række håndsværksmæssige beskrivelser, relateret til alkymi 

og dækket med mange af dens symbolske udtryk, samlet som en samlet gruppe fra 

ægyptisk tid og fremefter, til sidst gør sin entré i Middelalderens alkymistiske 

manuskripter. Dette corpus af beskrivelser indeholder elementer der ret sikkert 

stammer fra Ægypten. Blandt disse beskrivelser, bortset fra udarbejdelsen af 

metaller og beredningen af farver, er produktioner af kunstige, dyrebar sten og 

farvet glas, en kunst som blomstrede i Ægypten. Endvidere viser helheden af 

ægyptisk kunst om metaller og mineraler, i deres bestræbelser på at uddrage 

hemmeligheden og den dyrebare essens fra en jordisk ‘substans’, en åbenlys 

åndelig forbindelse med alkymien. 

 

Senere har det ægyptiske Alexandria, der utvivlsomt var smeltediglen for alkymien 

- sammen med andre kosmologiske kunster og videnskaber - modtaget den form i 

hvilken den nu er kendt for os, uden derved at være blevet forandret på nogen 

måde. Det kan meget vel også have været på det tidspunkt, at alkymien fik visse 

motiver fra græsk og asiatisk mytologi.  

 

Fra dette tidsrum og fremefter ser vi to strømme i alkymien. Den ene er 

overvejende håndværksmæssig af natur. Symbolet på et indre arbejde synes her, at 

være noget mere end en professionel aktivitet og nævnes kun af og til eller 
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tilfældigt. Den anden gør brug af metallurgiske processer udelukkende som 

analogier, så vi må spørge os selv, om de nogensinde blev udarbejdet i det ydre. 

Dette har gjort, at nogen skelner mellem håndværksmæssig alkymi - som man 

mener, er den ældste - og den såkaldte mystiske alkymi som antages at være 

udviklet senere. I virkeligheden er det to aspekter af én og samme tradition, hvor 

det symbolske aspekt utvivlsomt er det ældste. 

 

Set fra et kristent synspunkt var alkymien som et naturligt spejl for de afdækkede 

sandheder: filosoffernes sten som forandrede grundmetaller til sølv og guld, er et 

symbol på Kristus og dets produktion fra svovlets ”ikke brændende ild” og 

kviksølvets ”standhaftige vand” symboliserer Kristus/Emanuels fødsel.  

 

Alkymien skal ses som en indre proces, hvis mål det er, at høste transmutationen 

eller sjælens genfødsel i kunstneren selv. Alkymien blev også kaldt en kunst, ja, 

endog den kongelige kunst, Ars Regia, af dens mestre og, med dens billede af 

forvandlingen af grundmetaller til ædelmetallerne guld og sølv, tjener den som et 

udtryksfuldt symbol på den indre proces. Faktisk kan man kalde alkymien for 

kunsten at forvandle sjælen. Af dette ser vi, at forskellen mellem alkymien og 

enhver anden hellig kunst er, at i alkymien opnås mesterskabet, ikke synligt på det 

ydre plan som i arkitektur og naturen, men kun indvendig, for forvandlingen af bly 

til guld, som udgør det alkymistiske arbejde, overgår langt de håndværksmæssige, 

ydre evner. 

 

Det mirakuløse i denne proces, der virker som et ‘spring’, kan ifølge alkymisterne 

kun af naturen selv tilføres efter lang tid og er højdepunktet mellem de dødeliges 

muligheder og sjælens. Medens et minerals substans - hvis opløsning, 

krystalisering, smeltepunkt og opbrænding genspejler forandringerne til et vist 

punkt i sjælen - må forblive indskrænket til begrænsede områder, kan sjælen gå ud 

over de korresponderende psykiske grænser, takket være dens møde med Ånden, 

som ikke er bundet af nogen form. Bly repræsenterer metallets kaotiske, ”træge” 

og syge tilstand eller menneskets indre, medens guld – ”størknet lys” og ”jordisk 

sol” - udtrykker både metallets og menneskets fuldkomne tilværelse.  

 

Ifølge alkymisternes måde at se tingene på, er guldet det virkelige mål for metallets 

natur; alle andre metaller er enten forberedende trin eller erfaringer. Guldet alene 

besidder en harmonisk ligevægt i alle metallurgiske egenskaber og besidder derfor 

også varighed. Mester Eckhardt sagde: ”Kobberet er hvileløst indtil det bliver til 

guld,” og henviste i virkeligheden til sjælen, som længes og higer efter dens egen 
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evige tilværelse. Derfor, i modsætning til den almindelige opfattelse af 

alkymisterne, søgte de ikke - ved hjælp af hemmeligt opbevarede opskrifter, som 

kun de kendte til - at lave guld af almindelige metaller.  

 

Som en vej der kan lede mennesket til viden om hans egen evige tilværelse, kan 

alkymien sammenlignes med mystikken. Dette ses allerede af den kendsgerning, at 

alkymistiske udtryk blev overtaget af de kristne og endnu mere af islams 

mystikere. De alkymistiske symboler for fuldkommenhed henviste til det åndelige 

mesterskab over menneskelige tilstande, tilbagevenden til midterpunktet eller 

betydningen af det, som de tre monoteistiske religioner kalder for ”genvindelsen af 

det jordiske paradis.” Nicolas Flamel (1330-1417) der som alkymist havde søgt 

tilflugt i hans kristne tros sprog, skriver om fuldkommengørelsen af værket, at ”det 

gør mennesket god på grund af, at det udvasker hans rødder til al synd, nemlig 

begærlighed, således at han bliver gavmild, from, troende og gudfrygtig, uanset 

hvor dårlig han end har været tidligere; fordi han fra nu af uophørligt er  fyldt med 

stor nåde, som han har modtaget fra Gud og ved dybden af Hans vidunderlige 

værker.” 

 

Grundessensen i og mystikkens mål er foreningen med Gud. Alkymien taler ikke 

om dette. Hvad der dog er relateret til den mystiske vej er det alkymistiske mål 

nemlig, at nå frem til den oprindelige ædelhed i menneskets natur og dens 

symbolik; for foreningen med Gud er kun mulig ved hjælp af det som - til trods for 

det skel der er i mellem skabningen og Gud, forener det første med det sidste - og 

det er Adams gudeskikkelse som var ”fejlanbragt” eller gjort ”uduelig” ved 

Syndefaldet. Renheden ved det symbolske menneske må genopnås før den 

menneskelige form kan blive genantaget i sin ubegrænsede og guddommelige 

arketype. Forstået på en åndelig måde er forvandlingen af bly til guld derfor ikke 

andet end genantagelsen af menneskets naturs oprindelige ædelhed. Ligesom gulds 

uforlignelige kvalitet ikke kan skabes ved den ydre sammensmeltning af de 

metallurgiske egenskaber, sådanne som masse, hårdhed, farve og så videre, således 

er fuldkommengørelsen af Adam ikke blot samlingen af egenskaber. Det er lige så 

uforeneligt som guld, og det menneske som har erkendt denne fuldkommengørelse, 

kan ikke sammenlignes med andre.  Alt i hans væsen er fuldt opvågnet og forenet 

med dets oprindelse. Da erkendelsen af denne tilstand nødvendigvis tilhører den 

mystiske vej, kan alkymien i virkeligheden ses som en gren af mystikken. 

 

Og dog, alkymiens stil er så forskellig fra mystikkens, som er baseret direkte på en 

religiøs tro, at nogen er blevet fristet til at kalde den en ”mystik uden Gud.” Dette 
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udtryk er dog urimeligt, for ikke at sige helt forkert, for alkymien forudsætter en tro 

på Gud og næsten alle dens mestre lægger stor vægt på vigtigheden af bønnen og 

dens udøvelse. Udtrykket er kun sandt for så vidt at alkymien ikke har nogen 

teologisk ramme. Derfor afgrænser de teologiske perspektiver, der er så 

karakteristiske for mystikken, ikke alkymiens åndelige synskreds. Jødiske, kristne 

eller muslimske mystikere fokuserer på kontemplationen over en afdækket 

sandhed, et aspekt af Gud eller en idé i ordets dybeste betydning; det er den 

åndelige erkendelse af denne idé. Alkymien behandler sjælen som en substans som 

skal renses, opløses og krystaliseres på ny. Alkymien handler ligesom en naturens 

videnskab eller kunst, fordi alle dens indre bevidsthedstilstande ikke er andet end 

forskellige veje for én eneste Natur, som omfatter både de ydre, synlige og fysiske 

former og de indre og usynlige sjælens former. 

 

Det er en åndelig tærskel som alkymisten må krydse. Den etiske tærskel er 

fristelsen til, at gennemtrænge den alkymistiske kunst blot for guldets skyld. 

Alkymisten insisterer uophørt på, at den største forhindring for deres værk er 

begærlighed. Denne last er for deres kunst hvad stolthed er for kærlighedens vej og 

hvad selvbedrag er for kundskabens vej. Her er begærlighed bare et andet navn for 

egoisme. På den anden side er kravet, at Hermes’ elever kun må søge, at forvandle 

elementerne for at hjælpe de fattige - eller selve naturen - i nød. Medlidenheden 

alene befrier os fra vort eget egos listighed, som i enhver handling blot søger at 

genspejle sig selv. 

 

Zosimos, en gnostiker som levede i Panapolis i Ægypten (ca. år 300 e. Kr.), skrev 

et digert værk om alkymi, og samlede tidligere tekster og originale observationer. 

Zosimos’ skrifter indikerer, at for ham var alkymi både kunsten at forvandle 

substanser og en indre erfaring, hvori drømme og visioner spillede en vigtig rolle: 

”Og medens jeg talte således faldt jeg i søvn, og jeg så et ’offer’ stå foran mig….”  

 

I hans vision var Zosimos’ vidne til en intens følt lidelse som ofte følger med dybe, 

indre forvandlinger: 

 

”Jeg er Ion, præsten for de indre helligdomme, og jeg overgiver mig selv til en 

uudholdelig pine. For der kom én ilende en tidlig morgen, som overmandede 

mig, og gennemstak mig med sværdet, og lemlæstede mig. Og han trak huden af 

mit hoved med sværdet, som han brugte med stor styrke, og blandede knoglerne 

med stykker af hud, og fik det til at brænde på kunstens ild, indtil jeg ved 

forvandlingen af legemet opfattede, at jeg var blevet ånd.” 
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I hans drømme og visioner var Zosimos i stand til at stille spørgsmål til figurerne 

som dukkede frem, og de gav ham instruktioner i betydningen af handlingerne og 

symbolerne i visionerne. 

 

Hele den senere alexandrinske-græske alkymi brugte forvandling af grundmetaller 

til guld som et symbol på menneskets vækst og forvandling. For eksempel var 

Stephanos af Alexandria (7. århundrede) en højt respekteret lærd som gav 

offentlige forelæsninger om Platon’ og Aristoles’ filosofi og om matematik, 

astronomi og musik. Han skrev to bøger om alkymi, som han så som en indre 

proces, og hans værk er gennemtrængt med mystiske erfaringer. I det følgende 

uddrag taler han om en oplevelse, og bruger lys og farver som metaforer for det 

uforståelige: 

 

”Å, måne klædt i hvidt og lidenskabeligt skinnende hvidheden omkring, lad 

os lære hvad der er lunar stråleglans, at vi mister hvad der er tvivlsomt. For 

det samme er hvidligt sne, det strålende øje af hvidhed, brudeslørets optogs 

robe. Den ved sindet konstruerede skønhed af smuk form, den hvideste 

komposition af fuldkommenhed, fuldførelsens størknede mælk, havets Måne-

skum ved solnedgang, det stof af godt arbejde med mange navne, det som 

luller Altet i søvn, det som bærer den Ene som er Alt, det som fuldfører det 

vidunderlige Værk. Hvad er denne udstrømning fra den samme måne? For 

det er hvidt som det ses, den ærefulde udstrømning fra det, det uforanderlige 

favntag, den uudslettelige klode, det gudgivne Værk, det vidunderlige, at 

lave guld.” 

 

Sandsynligvis er den ældste og sikkert et af de mest berømte alkymistiske tekster, 

Hermes’ Smaragdtavle eller Tabula Smaragdine, der menes skrevet på græsk 

oprindeligt, men er kommet gennem Syrien til den arabiske verden omkring 800 e. 

Kr. Dets legendariske forfatter, Hermes Trismegistos, blev ofte betragtet som 

faderen til alkymi. Mange henvisninger i alkymistiske tekster er tilskrevet ham, 

selvom de utvivlsomt var skrevet langt senere end hans formodede levetid 3400 f. 

Kr. Ifølge legenden var Hermes’ Tavle en smaragdsten med fønikiske bogstaver og 

blev fundet i Hermes grav af Alexander den Store. Smaragdtavlen indeholder 

tretten forskrifter: 

 

1.  Jeg taler ikke om fiktive ting, men det som er sikkert og sandt. 
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2.  Hvad der er forneden, er lig det som er foroven, og hvad der er 

 foroven, er lig det der er forneden. 

3.  Og som alle ting er skabte ved ét ord af ét Væsen, således er alle 

 ting skabt ved denne ene ting ved bearbejdelse. 

4.  Dets fader er solen, dets moder er månen; vinden bærer den i sin 

 mave, den plejer jorden. 

5.  Det er faderen til fuldkommenhed over hele verden. 

6.  Kraften er kraftfuld hvis den bliver forandret i jord. 

7.  Adskil jord fra ild, det fine fra det grove, handl stolt og med 

 klogskab. 

8.  Stig op med den største klogskab fra jorden til himlen, og stig så 

 ned til jorden igen og foren kræfterne fra højere tingene og nedre 

 ting. Så vil du opnå ære i hele verden, og det formørkede vil fly 

 fra dig. 

9.  Dette har mere sjælsstyrke end sjælen selv; fordi den besejrer 

 enhver fin ting og kan gennemtrænge enhver fast ting. 

10.  Således blev verden dannet. 

11.  Således forsætter underne som her er etableret. 

12.  Derfor kaldes jeg Hermes trismegistos, der har tre dele af hele 

 verdens filosofi. 

13.  Det som jeg havde at sige vedrørende solens handling er 

 fuldbragt. 

 

Fra det 7. århundrede til det 13. århundrede blomstrede studiet af alkymi åbent i 

den islamiske verden. Den første muslim med interesse for alkymi var Khalid Ibn 

Yazid (død 704). Han blev undervist i alkymi af en studerende af Stephanos, 

Morinus af Alexandria. Hvad end dette er korrekt eller ej er det tydeligt, at 

Alexandria var hovedpåvirkningen i islamisk alkymi. De islamiske alkymister 

citerede Zosimos, Demokritos og Stephanos, såvel som andre alexandrinske 

alkymister som Ostanes og Maria Profetinden (2. til 3. århundrede og ofte henvist 



 11 

til som Maria Jødinden). Samtidig optog de muslimske alkymister også 

påvirkninger fra Persien og Syrien. 

 

Gennem det 10. århundrede var der utallige fremtrædende spansk-arabiske 

alkymister, men ingen der kunne sammenlignes med Geber og Avicenna. 

Muhammad ibn Umail at-Tamini (ca. 900-960), og kendt i Vesten som Senior, var 

en mystiker som levede et afsondret liv og skrev et værk kendt på latin som De 

Chemia. Jeg har oversat Marie-Louise von Franz forelæsninger over hans arbejde 

til dansk, og de er bestemt interessante. Fulcanelli henviser også til De Chemia.  

 

Alkymi var tilsyneladende ukendt i Europa indtil den blev introduceret gennem 

kontakten med islam i det 12. århundrede. Jøder der talte arabisk spillede en rolle i 

overførelsen af og oversættelsen af tekster fra arabisk, og jødiske tekster påvirkede 

også, især med hensyn til de magiske egenskaber bag ord og bogstaver.  

 

Under renæssancen synes græske kilder at være blevet mere direkte tilgængelige. 

For eksempel blev Hermes Corpus af Hermes Trismegistur (der allerede var kendt 

gennem arabiske oversættelser), oversat fra græsk af den neoplatoniske filosof 

Marcilio Ficino (1433-99) på ordre fra Cosimo de Medici. 

 

Middelalderens europæiske alkymister synes ikke at have lagt meget af praktisk 

værdi til alkymistiske teorier eller metoder, med undtagelse af nogle få. Roger 

Bacon var det mest bemærkelsesværdige kreative sind og den første til at foreslå 

den induktive metode der blev fundamental for den moderne videnskab. I det 13. 

århundrede var Albertus Magnus, som levede nær Køln, en lærd i græsk filosofi og 

islamisk alkymi. Han var en lille, adræt mand med en engagerende og dynamisk 

personlighed, og menes at have haft stor indflydelse på sin elev, Thomas Aquinas. 

Albertus Magnus mente, at kemiske analyser havde et fysisk grundlag, men at 

synthesis krævede påvirkningen fra sjælen, som på den anden side var påvirket af 

Guds instrumenter, stjernerne. 

 

En 1300-tals alkymistisk tekst, Aurora Consurgens, er blevet tilskrevet Thomas 

Aquinas selvom det ikke har mange ligheder med hans andre værker. Marie-Louise 

von Franz oversatte Aurora Consurgens fra latin og skrev en omfattende 

kommentar til den symbolik. Også denne bog har jeg oversat til dansk. Aurora er af 

en åbenbarende, mystisk natur og teksten er en sammenblanding af bibelske og 

alkymistiske billeder i syv lignelser der fremlægger opus. Efter et omhyggeligt 

studium af Aquinas’ liv og skrifter, anså von Franz det som ret sandsynligt, at 
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Aurora var et gennembrud af ubevidst materiale (kompenserende hans bevidste 

holdning) dikteret til en ven gennem en ekstatisk tilstand i Aquinas’ sidste sygdom. 

 

Lad os nu vende os mod trinene i det alkymistiske opus, som blev velkendt i 

middelalderens Europa, med de mange variationer i valg af substans i baghovedet 

og vigtigheden af farve. For at begynde med en substans uden skelnen til 

karakteristika, sammensmeltede alkymisterne de fire grundmetaller – bly, tin, 

kobber og jern. Denne sammensmeltning skabte en substans med en sort overflade. 

Det første trin blev kaldt for nigredo. En anden version af det første trin, tilskrevet 

Maria Profetinden, var at lave en bly/kobber legering med svovl. Det andet trin var 

at opvarme den sorte legering med en lille smule sølv og så kviksølv eller tin, som 

skabte en hvid overfladefarve, albedo. Det tredje trin, det at gulne er citrinatis, blev 

guld og svovlvæske tilsat. I alkymiens tidligste tid frembragte det fjerde og sidste 

trin en violet farve som til tider havde et lysende, regnbueagtigt skær. 

 

Resultatet af at kombinere kviksølv og svovl, merkurisk sulfid eller cinnober, 

erstattede det sidste violette trin i farvesekvensen. Da cinnober var blodrødt, blev 

dette trin kald for rubedo. Selvom processen normalt var meget mere kompleks end 

fire trin, spillede denne farvesekvens – nigredo, albedo, citrinatis, rubedo – en 

vigtig rolle i alkymistisk symbolik.  

 

Marie-Louise von Franz har tilført symbolikken i nigredo og albedo til den 

psykologiske proces med at arbejde gennem et kompleks: nigredo repræsenterer 

forstyrrelsen, der normalt er projiceret udad til en person eller personer. Efter ”en 

lang proces af indre udvikling og realisation, bliver denne projektion trukket 

tilbage og en slags fred etablerer sig selv – man bliver stille og kan se sagen fra en 

objektiv vinkel.” Det korresponderer til albedo. Rubedo vil så referer til det nye liv 

som spontant kommer til syne efter libido er befriet fra komplekset. 

 

I nogle alkymistiske værker fra den tid, er planeterne forbundet med farver såvel 

som metaller. Guld og sølv var selvfølgelig forbundet med solen og månen. Saturn 

var repræsenteret ved brunt, Venus ved grønt, Jupiter ved blåt og Mars ved rødt. 

 

I middelalderens og renæssancens Europa blev alkymiens kunst ofte praktiseret i 

hemmelighed eller af enkeltpersoner, som levede på kanten af den fremherskende 

kultur. Tekster blev sjældent underskrevet med deres forfatteres rigtige navne og 

det var almindelig praksis enten, at tilskrive skrifterne en berømt alkymist fra 

fortiden (mange tidlige middelaldertekster var tilskrevet Geber) eller at bruge 



 13 

græske eller latinske pseudonymer. I en tid hvor Europa var domineret af den 

romerske Kirke, blev en åben undersøgelse af stoffets natur, og de indre erfaringers 

natur, ofte en aktivitet som ledte til forfølgelse af Inkvisitionen, efterfulgt af tortur, 

fængsling og selv døden. Men selv om dette var virkeligheden, er der dog også 

indikationer på, at alkymien blev praktiseret i klostrene og af kendte munke, som 

for eksempel Albertus Magnus. 

 

Når vi studerer alkymi, er det af stor gavn, at kende til det begreb, der inden for 

kabbala betegnes som Pardesnøglen. Pardesnøglen bruges især som et værktøj til 

bearbejdelse af de mystiske og hellige skrifter, der knytter sig til den jødiske 

tradition, men den kan også hjælpe os med at skabe orden/system i det virvar af 

billeder og tanker, der opstår, når vi drejer den nøgle om, der på en gang låser op til 

den hemmelige doktrin og lukker op til vores eget sinds utilgængelige områder. 

 

Navnet PaRDeS betyder Have (Paradis) og blev fundet/opfundet af Moses de 

Leon (ca.1240-1305), men teknikken, den henfører til, er langt ældre end sit 

akronym. Ifølge kabbalisterne rummer dette begreb i sig selv hele verdener og er 

synonym med mysterier, den mystiske fordybelse. Når man skriver vokalerne med 

småt, er det fordi de i virkeligheden ’ikke er der’ på hebraisk og, at det er 

konsonanterne, der udgør nøglen til skriftens fire lag, nemlig: 

 

Peresh - den første, bogstavelige tilgang, der går ud på rent sprogligt og sagligt at 

forstå ordenes betydning og sætningernes mening, således som de lægges frem i 

teksten. 

 

Remesh - den allegoriske eller billedlige fremstilling af noget andet, ofte abstrakt. 

Den går ud fra den antagelse, at Biblens ord, dens fortællinger og udsagn i 

virkeligheden kun er sindbilleder for noget andet, som det så gælder om at finde ud 

af. Denne fortolkningsform giver fantasien rigelig frihed til udfoldelse, 

 

Derash - den moralske (opbyggelige) fordring til den enkelte. Denne metode vil 

tolke teksten og finde ud af, hvad den indebærer, og hvad man kan udlede af den. 

 

Sod - den mystiske understrøm, der ikke kan forklares, men henledes til ved tegn. 

Bogstaveligt oversat betyder Sod hemmelighed, mysterium. Det er den mystiske 

fortolkningsmåde, der postulerer, at der ligger en dybere hemmelighed skjult bag 

hvert ord og hvert bogstav i den hellige Skrift. 
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Jeg har efter hvert lille afsnit i teksten indsat kommentarer i både Indledning og 

Kapitler om Notre-Dame. Disse står, ligesom forordet, helt for min egen regning, 

og er ikke en del af det originale manus af Fulcanelli. Oversættelsen jeg har brugt, 

er Karen Nyrop Christensens (1895-1992) fra 1972, hvor Fulcanellis bog udkom på 

dansk som Atlantisbog. Jeg har endvidere tilført bogen billeder i en bedre kvalitet 

end de oprindelige. Jeg har kun forholdt mig til Notre-Dame katedralen i Paris. To 

andre katedraler som Fulcanelli beskrev, nemlig katedralerne i Amiens og Bourges, 

samt det cykliske kors i Hendaye, har jeg udeladt. 

 

Bjarne Wagner Augustenborg 

Kirkholt 2015 



 15 

Katedralernes mysterier 
 

I 

 

Det stærkeste indtryk fra vor tidligste barndom – vi var dengang syv år – og det, vi 

stadig har i frisk erindring, var den sindsbevægelse, synet af en gotisk katedral 

vakte i vor barnesjæl. Vi blev straks grebet, henrevet, opfyldt af beundring og var 

ude af stand til at løsrive os fra dette vidunders dragende magt, vi var som 

tryllebundet af pragten, af det vældige, ja, svimlende, som formentlig lyste ud af 

dette kunstværk, der snarere var guddommeligt end menneskeligt. 

 

Siden har opfattelsen ændret sig, men indtrykket lever stadig. Om selvom vanen 

har indvirket på den umiddelbare, patetiske fornemmelse ved den første kontakt, 

har vi aldrig kunnet vægre os mod følelsen af henrykkelse over for disse skønne 

billedbøger, der rejser sig på vore kirkepladser og løfter deres i sten udhuggede 

løvværk mod himlen. 

 

På hvilket sprog, ved hvilke midler skulle vi kunne udtrykke vor beundring, de 

følelser af taknemmelighed, der fylder vort hjerte, for alt det, de har lært os at fryde 

os over, at erkende og at opdage, disse stumme kunstværker, disse mestre uden ord 

og stemme? 

 

Uden ord og stemme? Nej! Selv om disse bøger af sten har deres udhuggede 

bogstaver, hele sætninger i basrelieffet og tanker i spidsbuer, taler de ikke desto 

mindre gennem den uforgængelige ånd, der stråler ud fra deres blade. Frem for 

deres yngre søskende – manuskripter og trykte bøger - har de den fordel, kun at 

tolke en enkelt betydning, en betydning der er absolut, simpelt udtrykt, naiv og 

pittoresk, en betydning, der er renset for alle spidsfindigheder, hentydninger og 

litterær dunkelhed. 

 

”Det sprog i sten, som denne nye kunst taler”, siger J.F. Colf’s så træffende, 

”er på én gang klart og sublimt. Derfor taler det også både til de enfoldige 

sjæle og til de allermest kultiverede. Hvor højstemt og følelsesfuldt er ikke 

denne gotiske stenkunsts sprog! Et så følelsesfuldt sprog, at en Orlando de 

Lassus’ eller en Palestrinas sange, en Händels eller en Frescobaldis 

orgelværker, en Bethovens eller en Cherubinis orkesterværker, ja, det, der er 

større end alt dette, den simple, strenge gregorianske sang, måske den 

eneste virkelige sang, kun yderligere forhøjer den dybe bevægelse, 
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katedralen i sig selv får os til at føle. Man må have ondt af dem, der ikke 

holder af den gotiske arkitektur, eller i hvert i fald beklage dem som 

mennesker uden hjerter.” 

 

Den gotiske katedral, der er en helligdom for tradition, videnskab og kunst, bør 

ikke betragtes som et værk, der udelukkende er bygget til kristendommens 

forherligelse, men snarere som en vældig koncentration af folkelige tanker og 

tendenser, af folkelig tro, et fuldkomment hele, man roligt kan støtte sig til, når 

man vil trænge ind i svundne tiders tanker ligegyldigt på hvilket område, det 

religiøse, det verdslige, det filosofiske eller det sociale. 

 

De dristige hvælvinger, de ædle rum, proportionernes omfang, og udførelsens 

skønhed gør katedralen til et originalt værk, hvis harmoni der ikke findes mage til, 

men som gudstjenesten ikke bør være ene om at udfylde. 

 

Hvis andagten i det mangefarvede lys, der falder gennem de høje vinduers 

glasmalerier, og det stille rum opfordrer til bøn, stemmer én til meditation, udløser 

og genspejler arkitekturen, strukturen og ornamentikken ved deres enestående kraft 

til gengæld følelser, der er knap så fromme, en mere verdslig, ja, rent ud sagt 

hedensk ånd. Ud over en glødende inspiration, der kommer af en robust tro, 

skimter man den store folkelige sjæls tusinder af forestillinger, en bekræftelse af 

dens bevidsthed og dens egen vilje, et billede af dens hele tanke med alt, hva den 

rummer af indviklede, abstrakte, væsentlige og ophøjede begreber. 

 

Selv om man kommer til katedralen for at overvære en gudstjeneste, selv om man 

følger et sørgetog derind eller deltager i glæden på en stor helligdag, trænges skarer 

der jo også ved andre lejligheder. Der holdes politiske møder under forsæde af 

biskoppen, man diskuterer prisen på korn og kvæg, klædehandlerne fastsætter 

prisen på deres stoffer, man iler dertil for at søge trøst, bede om råd, bønfalde om 

tilgivelse. Og der er ikke det håndværker lav, som ikke lader den nye svends 

mesterstykke velsigne der og ikke en gang om året samles der under deres 

skytshelgens beskyttelse. 

 

Andre ceremonier, der virker dragende på mængden, holdtes der i middelalderens 

skønne århundreder. Der var la Féte des Fous - Narrefesten eller De kloges Fest – 

og den hermetiske kermesse med sin procession, som udgik fra kirken med sin 

pave, sine dignitarer, sine tilhængere og sin folkeskarer – dette middelalderens 

folk, der var støjende, lystigt, vittigt, fuldt af vitalitet – og spredtes i byen. En 
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lattervækkende satire på en uvidende gejstlighed, der underkastede sig den 

Formummede Videnskabs autoritet og knustes under vægten af en uomtvistelig 

overlegenhed. Ja denne Féte des Fous med dens Bacchus’ Triumfvogn trukket af en 

mandlig og en kvindelig kentaut, begge nøgne som guden selv og ledsaget af den 

store Pan, et obskønt karneval, der tog de spidsbuede kirkeskibe i besiddelse! 

Nymfer og najader, der steg op af badet, Olympens guder uden skyer og 

balletskørter, Juno, Diana, Venus og Leto, der mødtes i katedralen for at høre 

messe! Og hvilken messe! Komponeret af den ”indviede” ærkebiskop i Sens, Pierre 

de Corbeil, efter et hedensk ritual, og hvor menigheden i år 1220 udstødte 

bakkanalernes glædesråb ”Eja, Eja!” Og katedralens disciple i begejstring svarede: 

 

Haec est clara dies clararum clare dierum! 

Haec est festa dies festarum festa dierum! 

 

(Dette er dagen, der er berømt blandt alle berømte dage! 

Dette er festdagen blandt alle festdage!) 

 

Og så var der La Féte del’Ane, Æselfesten, der var næsten lige så strålende som 

den den foregående, og med triumftog under de hellige hvælvinger af Mester 

Aliboron, Mester Langøre, hvis hov i fordums tid trådte den jødiske stenbro i 

Jerusalem. Vor hellige Christophorus blev fejret med en særlig messe, hvor man 

efter epistlen lovpriste denne asenindemagt, der har skaffet Kirken Arabiens guld 

og Sabas myrra og røgelse. En grotesk parodi, som præsten, der var ude af stand til 

at forstå den, accepterede i tavshed, mens han bøjede hovedet under al denne spot, 

der udøstes i rigt mål af disse spasmagere fra landet Saba (1) eller Caba, 

kabbalisterne i egen person! Og det er tidens egne billedmageres mejsel, der 

bekræfter disse besynderlige forlystelser for os. I skibet i Strasbourgs Notre-Dame, 

skriver G. J. Witkowski, ”gengiver et basrelief på en af de store pillers kapitæl en 

satirisk procession, hvor man ser et svin, der bærer et vievandskar, fulgt af æsler i 

præstedragter, aber udstyret med forskellige kirkelige attributter og en ræv i et 

helgenskrin. Det er Ræveprocessionen fra Æselfesten.” 

 

Der var endelig de sælsomme skikke, hvor man aner en ofte helt ren hermetisk 

betydning. De genoptoges hvert år og havde en gotisk kirke til skueplads. Der var 

for eksempel La Flagellation de l’Alleluia, hvor kordrengene piskede deres 

spindende sabots
*
 ud af katedralen i Langres, Le Convoi de Caréme-Prenant. La 

Diablerie de Chaumont, L’Infanterie med processioner og banketter, med sin Mére 

Foile, sine rabelaiske diplomer og sin fane med et billede af to brødre, den ene med 
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hovedet opad, den anden med hovedet nedad, der morer sig med at blotte deres 

baller, alt sammen en sidste udløber af La Féte des Fous, samt deres 

ejendommelige Jeu de Pelote, der udspilledes i Saint-Etienne-katedralen i Auxerre 

og forsvandt omkring 1338. 

 

* En top, der havde form som et kors eller et græsk T. I det hermetiske sprog er 

sabot det samme som cabot eller chabot, ifølge le chat bossé (den bestøvlede kat) i 

Conte de ma Mére l’Oie (Gåsemors historier). Sommetider indeholdt 

Helligtrekongerkagen en cabot i stedet for en bønne. 

 

 

Kommentarer 

 

1. Dronningen af Saba          -      ) kom til Jerusalem ”med et meget stort følge, 

med kameler bærende krydderier og meget guld og mange ædelsten. Aldrig igen 

kom en sådan overflod af krydderier” som dem, hun gav til Salomon. (1. 

Konge 10:2). Hun kom ”for at tale med ham om alt det der var i hendes hjerte,” 

som Salomon alle besvarede til hendes tilfredshed. De udvekslede gaver, hvorefter 

hun vendte tilbage til sit land. (2. Krøn. 9:1-9) 

 

I Kabbala er Saba henholdsvis Shin, (   ) Beth, (    ) Aleph (   ) og i Tarot er det 

Verden (21), Ypperstepræstinden (2) og Magikeren (1). Vi har altså her de to 

arketyper for det feminine og maskuline (anima og animus) samt verden vi lever i. 

Det maskuline er det givende princip og det feminine det modtagende. 

 

I traditionen har bogstavet Shin en stærk tilknytning både til Faderen og til 

Moderen. Derfor vil vi også kunne finde Shin, korrekt indtegnet, i hele tre 

Sephiroth på Livets Træ, nemlig i Chokmah, Binah og Malkuth, der alle 

korresponderer med de samme to fænomener. De tre placeringer for Shin kan, lige 

som et Sephirah, opleves som et i sig selv sluttet kredsløb eller som en del - med en 

unik funktion og relation til andre dele - af en større sammenhæng, ’som en 

begyndelse, en midte og en slutning af en historie’.  

 

Bogstavet Beth repræsenterer det feminine aspekt af sjælen eller effekten af 

graviditet og er derfor også begyndelsen til mangfoldighed. Gennem sin fødsel 

skaber hun skabninger, herunder tanker, følelser og idéer og påvirker andre 

skabninger. Men først og fremmest afspejler Beth den dualistiske natur af 

skabelsen. Som det andet bogstav med talværdien 2 repræsenterer det en 

http://en.wikipedia.org/wiki/I_Kings
http://en.wikipedia.org/wiki/II_Chronicles
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dobbelthed – en dobbelt natur. Men disse to dele er forbundet, og dette ser vi også i 

bogstavet struktur: to vandrette linjer forbundet ved en lodret linje. Der er i enhver 

dualitet en tredje faktor, som er deres forhold. Mellem en mand og en kvinde er der 

en dobbelthed, den tredje faktor, som er forholdet de har med hinanden. Både ved 

sin form og talværdi peger Beth på den første skabelses akt gennem deling, der 

overhovedet er mulig. Ét eller enheden spalter sig og bliver til to. Gennem denne 

aktivitet vil frøet eller sæden fra 1 blive optaget i en frugtbar grobund, 2, og 

begynder at udvikle sig for, at noget nyt kan tage form. Beth er således i sig selv et 

billede på, hvordan det første udtryk for det maskuline princip, forplanter sig til det 

første indtryk af det modtagelige, feminine princip.  

 

Bogstavet Aleph symboliserer mennesket som en samlet enhed, et mikrokosmos, 

der afspejler den enhed og de principper, der hersker i alle skabte verdener. Aleph 

symboliserer begyndelsen af en udvikling, på samme måde som tallet 1 er 

begyndelsen til alle de efterfølgende tal i det uendelige, og bogstavet A markerer 

begyndelsen på alfabetet og giver uendelige muligheder. Man kan sige, at lige som 

knoppen er begyndelsen, som til sidst bliver til hele blomsten, således er 

menneskets nuværende bevidsthed, med dets åndelige og psykiske værktøjer til 

rådighed, begyndelsen til en lang og ujævn vej frem mod sit højeste mål, 

fuldkommen bevidsthed. 

 

 

 

II 

 

Katedralen er det gæstfri tilflugtssted for alle genvordigheder. De syge, der kom til 

Notre-Dame i Paris for at bede Gud om at mildne deres lidelser, blev dér, indtil de 

var fuldstændig helbredte. De fik lov til at disponere over et kapel, der lå ved den 

anden dør og oplystes af seks lamper. Her tilbragte de nætterne, og lægerne havde 

deres konsultation ved indgangen til kirken, omkring vievandskarret. Det var også 

dér, det medicinske fakultet, som i det 13. århundrede forlod universitetet, for at 

kunne være helt uafhængig, holdt sine møder indtil 1454, hvor det holdt sit sidste 

møde på foranledning af Jacques Desparts. 

 

Det var det fredhellige asyl for folk, der blev forfulgt, og det sted, hvor berømte 

døde blev begravet. Det var en by i byen, det intellektuelle centrum, hjertet i den 

offentlige virksomhed, tankens, kundskabens og kunstens apoteose. 
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Med sin overdådige udsmykning og mangfoldigheden i de scener og emner, der 

pryder den, står katedralen som en fuldkommen, meget afvekslende, snart naiv, 

snart fornem, men altid levende encyklopædi, rummende hele middelalderens 

viden. Disse stensfinkser bliver således opdragere og fremragende indviere. 

 

Denne skare af stride kimærer, groteske ornamenter, komiske figurer, 

vrængemasker og truende gargouilles - drager, vampyrer og fabeldyr – er den 

ældgamle vogter af arven fra forfædrene. Kunst og videnskab, der før var 

koncentreret i de små klostre, forlader deres arnested, iler til kirkebygningen, hager 

sig fast i tårne, på spir, på stræbepiller, hænger sig i buer, opfylder nicher, 

forvandler ruder til kostelige juveler, malmet til klingende vibrationer og folder sig 

ud over portaler i en glad og udtryksfuld veltalenhed, der ikke kender til 

hæmninger. Intet er mere verdsligt end denne belæring af uindviede, intet er mere 

menneskeligt end denne overdådighed af billeder, originale som de er, levende, 

frie, dramatiske, pittoreske, ofte forvirrende, altid interessante, intet er mere 

betagende end disse mangfoldige vidnesbyrd om vores forfædres daglige liv, deres 

smag, deres idealer og deres drifter, og først og fremmest er intet mere fængslende 

end de gamle alkymisters symbolik, som er dygtigt tolket af de beskedne 

middelalderlige billedhuggere. I denne henseende er Notre-Dame i Paris, en 

filosofisk kirke, uimodsigeligt et af de mest fuldkomne eksempler og, som Victor 

Hugo siger, ”den mest tilfredsstillende oversigt over den hermetiske videnskab, 

mens kirken Saint-Jacques-la-Boucherie var den fuldkomne hieroglyf.” 

 

Det 14. århundredes alkymister mødtes dér en gang om ugen på Saturns dag, enten 

ved den store portal, ved Saint-Marcels portal eller ved den lille Røde Dør, der var 

dekoreret med salamandre. Dennis Zachaire (1) fortæller, at den skik fulgtes endnu 

1539 ”på søndage og helligdage,” og Noël du Fail (2) siger, at ”visse lærde 

mænds store møde fandt sted i Notre-Dame i Paris.” 

 

Her under de blændende spidsbuer, der var malede og forgyldte,
*
 under de store 

ribbehvælv og tympanoner med farvestrålende figurer, fremlagde enhver resultatet 

af sine arbejder og sin forskning. Sandsynlige hypoteser fremsattes, muligheder 

diskuteredes, den skønne ”bogs” allegorier studeredes på stedet, og tydningen af de 

mystiske symboler var ikke den mindst livlige del af disse møder. 

 

* I katedralerne var alt forgyldt og malet i stærke farver. Vi har en tekst af 

Martyrius, en armensk biskop og rejsende fra det 15. århundrede, der bekræfter det. 

Han siger, at portalerne i Notre-Dame i Paris strålede som indgangen til Paradis. Der 
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var både purpurrødt, rosenrødt, azurblåt, sølv og guld. Man kan endnu skimte spor af 

forgyldningen øverst oppe på den store portals tympanonfelt. Portalen i Saint-

Germain-l’Auxerrois har bevaret sin maling og sin azurblå hvælving med forgyldte 

stjerner. 

 

Efter Gobineau de Montluisant, Cambriel og hvad de nu alle sammen hedder, vil vi 

foretage den fromme pilgrimsfærd, tale til stenene og spørge dem ud. Det er 

desværre temmelig sent. Sufflots vandalisme har ødelagt en stor del af det, en 

souffleur
*
 fra det 16. århundrede kunne beundre. Og selvom kunsten må føle en vis 

taknemmelighed over for fremragende arkitekter som Toussaint, Geffroy 

Dechaume, Boeswillwald, Viollet-le-Duc og Lassus, som restaurede basilikaen, der 

var blevet profaneret på det mest afskyelige af skolastikerne, vil Videnskaben 

aldrig genfinde det, den har mistet. 

 

* En souffleur var en falsk alkymist der søgte at forvandle metallerne til guld, 

ligegyldigt på hvilken måde, og udelukkende for vindings skyld. 

 

Hvorom alting er, findes der trods disse sørgelige lemlæstelser endnu tilstrækkelig 

mange motiver tilbage til, at man ikke kommer til at fortryde den tid og ulejlighed, 

man ofrer på et besøg. Vi vil derfor være glade og mene, vi har fået løn for vort 

arbejde, hvis det er lykkedes os at vække læserens nysgerrighed, fastholde den 

kyndige iagttagers opmærksomhed og vise tilhængere af det okkulte, at det ikke er 

umuligt at finde frem til betydningen af den hemmelighed, der skjuler sig bag den 

fantastiske tryllebogs stenhylster. 

 

 

Kommentarer 

 

1. Som det er tilfældet med Basilius Valentinus og senere med Philaléthe og 

Fulcanellig, kender vi ikke det virkelige navn på den adept, der skrev under 

pseudonymet Denis Zahchaire. Alt hvad vi ved, er, at han blev født i 1510 i en 

adelige familie i La Guyenne. Efter først at være blevet undervist på det fædrene 

slot drog han til Bordeaux for at studere filosofi på Collége des Arts. Her blev han 

betroet en lærer, som viste sig at være en forsker af hermetisk videnskab. På denne 

måde blev den unge Denis straks indviet i alkymistisk forskning. Resten af hans liv 

hellige han nu alkymien. 
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2. Nöel du Fail (c.1520-1591) var en fransk jurist og forfatter. Hans samlinger 

af fortællinger er et vigtigt dokument af landdistrikterne liv i det sekstende 

århundrede i Frankrig. 

 

 

 

III 

 

Først må vi dog sige et par ord om udtrykket gotik brugt om den franske kunst, der 

blev retningsgivende for hele middelalderens kunstneriske virksomhed, og hvis 

udstråling når fra det 12. til det 15. århundrede. 

 

Nogle har, med urette, hævdet, at det skulle have forbindelse med goterne, et 

gammelt germansk folk; andre har ment, at man i det 17. og det 18. århundrede, 

hvor denne kunstretning vakte forargelse på grund af sin originalitet og 

ejendommelighed, ville håne den ved at give den dette navn, der skulle være 

ensbetydende med barbarisk. Dette synspunkt gøres gældende af den klassiske 

skole, der er hildet i renæssancens dekadente fordomme. 

 

Sandheden, som man skal høre af folkets mund, er dog, at man har bevaret 

udtrykket gotisk trods Akademiets bestræbelser for at erstatte det med udtrykket 

Spidsbuestilen. Hertil er der en hemmelig grund, som burde have fået flere 

sprogforskere, der altid er på jagt efter etymologier, til at tænke sig om. Hvor kan 

det være, at så få leksikologer har ramt rigtigt? Det kommer af den ganske simple 

kendsgerning, at forklaringen ikke skal søges i ordets sproglige rod, men i dets 

kabbalistiske oprindelse. 

 

Enkelte skarpsindige og mindre overfladiske forfattere er blevet slået af ligheden 

mellem gotisk og goetisk, det vil sige hvad der har med åndebesværgelse eller sort 

magi at gøre, og har ment, der måtte være en nær forbindelse mellem gotisk kunst 

og goetisk eller magisk kunst. 

 

Efter vor mening er art gothique (gotisk kunst) blot en ortografisk forandring af 

ordet argothique. Katedralen skyldes l’art goth eller l’argot, to ord, der udtales 

ganske ens. Men ordbøgerne definerer l’argot som ”et sprog, der er ejendommeligt 

for alle, som er interesserede i at meddele sig til hinanden uden at blive forstået af 

udenforstående.” Det er altså i virkeligheden en kabbala i ord. De, der brugte dette 

sprog, de såkaldte argotiers, er hermetiske efterkommere af les argo-nantes, 

http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_story
http://en.wikipedia.org/wiki/Rural_area
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argonauterne, der ombord på skibet Argo talte la lanque argotique – vort lanque 

verte  ”grønne sprog” eller slang) – mens de sejlede til Kolchis’ lykkelige kyster 

for at erobre det berømte Gyldne Skind. Man siger endnu i vore dage om en mand, 

der er meget intelligent, men også snu: ”Han ved alt, han forstår l’argot.” Alle 

”indviede” udtrykker sig på argot, både vagabonderne på Cour des Miracles – med 

digteren Villon i spidsen – og les Frimasons, eller middelalderens frimurere, ”les 

logeurs du Bon Dieu”, som byggede de gotiske eller argotiques mesterværker, vi 

nu beundrer. Disse nautes kendte selv til vejen til Hesperidernes Have.(1) 

 

Endnu i vore dage taler de ydmyge, de ulykkelige, de foragtede, de oprørske, der 

tørster efter frihed og uafhængighed, de fredløse, de hjemløse og nomadernes 

argot, denne forhånede dialekt, som er forvist fra de højere kredse og foragtes af de 

mætte, rettænkende borgere, der hyller sig i deres uvidenheds og deres 

indbildskheds hermelin. Argot er stadig det sprog, der tales af en minoritet, som 

lever uden for de vedtagene love, konventionerne, skik og brug, etiketten; dem, 

man betegner med ordet voyou (dagdrivere, sjover) eler det endnu mere sigende 

Solens Sønner eller Solens Børn. Den gotisk kunst er faktisk l’art got eller cot 

(Xo), det vil sige Lysets kunst eller Åndens kunst. 

 

Nu er der jo nok dem, der vil mene, at dette her ikke er andet end leg med ord, 

ordkløveri. Det indrømmer vi gerne. Det vigtigste er, at de leder vor tro med en 

vished, den positive, videnskabelige sandhed, nøglen til det religiøse mysterium, så 

den ikke bestandig flakker om i fantasiens lunefulde labyrint. Her på jorden findes 

der hverken tilfældighed, sammentræf eller vilkårlig forbindelse. Alt er forudset, 

bestemt, lagt til rette, og det tilkommer ikke os at forandre Skæbnens uransagelige 

vilje efter vort forgodtbefindende. Hvis ordenes sædvanlige betydning ikke tillader 

os at opdage noget, som kan løfte os op, belære os og nærme os til Skaberen, er 

ordene nytteløse. Da mister ordet, som sikrer mennesket dets ubestridelige 

overlegenhed over alt levende, sin ædelhed, sin storhed, sin skønhed og er kun 

bedrøvelig forfængelighed. Men sproget, åndens redskab, har et liv i sig selv, skønt 

det kun er en genspejling af den universelle Idé. Vi opfinder intet, vi skaber intet. 

Alt er i alt. Vort mikrokosmos er kun en uendelig lille besjælet, tænkende, mere 

eller mindre ufuldkommen del af et makrokosmos. Det, vi tror at finde blot ved at 

bruge vor intelligens, eksisterer i forvejen et eller andet sted. Det er troen, som får 

os til at ane, hvad der eksisterer, det er åbenbaringen, dre giver os det absolutte 

bevis. Vi strejfer ofte fænomenet, ja, miraklet, uden at lægge mærke til det, blinde 

og døve som vi er. Hvilke vidundere, hvilke uanede ting ville vi ikke opdage, hvis 

vi forstod at dissekere ordene, knuse deres ydre skal og frigøre ånden, det 



 24 

guddommelige lys, de rummer! Jesus udtrykte sig kun i lignelser. Kan vi benægte 

den sandhed, de lærer os? Og er det i almindelig samtale ikke tvetydigheder, 

omtrentlige udtryk, ordspil eller assonanser, der karakteriserer folk af ånd, som er 

lykkelige for at undslippe bogstavens tyranni og på deres måde, uden at vide det, 

viser sig som kabbalister? 

 

Lad os desuden gøre opmærksom på, at argot er et af de sprog, der stammer fra 

Lanque des Oiseaux (Fuglenes sprog), moder og ophav til alle de andre, 

filosoffernes og diplomaternes. Det var det, Jesus røbede kendskab til over for sine 

apostle, ved at sende dem sin ånd, Helligånden. Det er det, der giver os viden om 

tingenes mysterium og bringer de bedst skjulte sandheder for dagens lys. De gamle 

inkaer kaldte det Hofsproget, fordi diplomaterne var fortrolige med det og gennem 

det fik nøglen til en dobbelt videnskab: den hellige og den verdslige. I 

middelalderen gav man den navnet La Gaie science eller Le Gay scavoir (Den 

muntre visdom), Gudernes tungemål og Dive-Bouteille
*
 (den guddommelige 

flaske). Ifølge traditionen skal menneskene have talt det, før de byggede 

Babelstårnet,
**

 hvilket var grunden til, at dette hellige sprog udartede og for de 

fleste gik helt i glemme. Foruden argot finder vi i vore dage spor af det i enkelte 

dialekter som picardisk, provencalsk og andre, samt i sigøjnernes sprog. 

                                                                                

* Francois Rabelais’ La Vie de Gargantua et de Pantagruel er et esoterisk værk, en 

agrotoman. Den gode præst fra Meudon viser sig dér som en virkelig ”indviet” og 

samtidig første klasses kabbalist 

 

** La Tour de Babel, la tour eller la tournure ba står for belle. 

 

Af mytologien lærer vi, at den berømte spåmand Teiresias* havde indgående 

kendskab til fuglenes tale, som han skal have lært af Minerva, visdommens 

gudinde. Det siges, at han delte dette kendskab med Thales fra Milet, Melampus og 

Apollonios fra Tyanos,** fiktive personer, hvis navne siger os meget inden for den 

videnskab, vi her beskæftiger os med, ja, taler et så tydeligt sprog, at vi er nødt til 

at analysere dem. 

 

* Teiresias skal have mistet synet, fordi han havde røbet Olympens hemmeligheder 

for menneskene. Han levede dog ”syv, otte eller ni menneskealdre” og skal skiftevis 

have været mand og kvinde! 

 

** En filosof, hvis eksistens synes højst hypotetisk, og hvis historie er spækket med 

mirakler og fantastiske bedrifter. Hans navn ser for os ud til kun at være et mytho-



 25 

hermetisk udtryk for compost eller den filosofiske rebis, der opstår ved foreningen af 

broder og søster, Gabritius og Beya, Apollon og Diana. I så fald kan de mirakler af 

kemisk art, der fortælles af Philostratos, ikke forbavse os. (2) 

 

 

 

 

Kommentarer 

 

1. Hesperiderne i den græsk mytologi er tre døtre af Natten (eller af Atlas og 

Aftenen). De bor langt ude mod vest i Hesperidernes Have, hvor der gror et 

æbletræ med gyldne æbler. Træet var en bryllupsgave fra Gaia til Hera, som havde 

sat en drage til at vogte træet og dets frugt; Herakles' 11. arbejde består i at hente 

æblerne. I nogle versioner henter Herakles selv æblerne og dræber dragen, i andre 

lader han Atlas gøre arbejdet. Den, der spiser æblerne, får evig ungdom, og Athena 

må derfor tage dem fra menneskene igen og bringe dem tilbage. 

 

Som livssymbol har æblerne mange paralleller, for eksempel Yduns æbler i den 

nordiske mytologi og Livets Træ i 1. Mosebog, kapitel 2. 

 

2. Apollonius af Tyana (ca. 15 - 100 e. Kr.). Bibelhistorikeren Bart D. 

Ehrman beskriver, i indledningen til sin lærebog om det Nye Testamente en vigtig 

figur fra det første århundrede, uden dog først at afsløre han skriver om Apollonius 

af Tyana: 

 

”Selv før han blev født, var det kendt, at han ville blive noget specielt. Et 

overnaturligt væsen informeret moderen til det barn hun skulle, at det ikke 

ville være en almindelig dødelig, men ville være guddommelig.  

 

Barnet blev født på mirakuløs vis, og blev en usædvanlig fremmelig ung 

mand. Som voksen forlod han hjemmet og gik ud at prædike, og opfordrede 

sine tilhørere til at leve, ikke for de materielle ting i denne verden, men for 

hvad er åndelig. Han samlede en række disciple omkring sig, som blev 

overbevist om, at hans lære var guddommeligt inspireret, ikke mindst fordi 

han selv var guddommelig. Han viste dem det ved at gøre mange mirakler, 

helbrede de syge, uddrive onde Ånder, og oprejse de døde. Men i slutningen 

af sit liv, han vakte modstand, og hans fjender overgav ham til de romerske 

myndigheder og deres dom.  

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Guder_i_antik_litteratur/Gaia
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Guder_i_antik_litteratur/Hera
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Guder_i_antik_litteratur/Herakles
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Nordiske_guder/Ydun
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Gamle_testamente/livets_tr%c3%a6
http://en.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman
http://en.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament
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Alligevel vendte han tilbage, da han forlod denne verden, for at møde sine 

tilhængere for at overbevise dem om, at han ikke var rigtig død, men levede 

videre i det himmelske rige. Senere nogle af hans tilhængere skrev bøger om 

ham.”   

 

I sin bog, Helten med de tusinde Ansigter, (1949) om sammenlignende mytologi, 

beskriver historikeren Joseph Campbell Apollonius og Jesus som eksempler på 

personer, der delte lignende heltehistorier, sammen med Krishna, Buddha og 

andre. På samme måde konstaterer Robert M. Price i hans Kristus, Myte, Teori og 

dets problemer, (2011), at de gamle ofte sammenlignede Jesus med Apollonius, og 

at de begge passer til mytiske heltearketyper.   

 

 

 

IV 

 

På få undtagelser nær har de gotiske kirker – katedraler, klosterkirker eller 

kollegialkirker – form som et latinsk kors lagt på jorden. Men korset er det 

alkymistiske tegn for creuset (digel), som man i gamle dage kaldte cruzol, crucible 

og croiset (ifølge Ducange skal senlatinsk crucibulum komme af crux, kors). 

 

Det er jo faktisk i diglen, at det første stof - ligesom Kristus – gennemgår Lidelsen, 

det er i diglen det dør, for derefter at genopstå renset, åndeliggjort og allerede 

forvandlet. Udtrykker folket, denne trofaste vogter af mundtlige traditioner, ikke 

menneskets jordiske prøvelser i bibelske lignelser og hermetiske sammenligninger? 

Bære sit kors, être mis au creuset (gennemgår hårde prøvelser) er gængse udtryk, 

hvor vi kan finde samme betydning, samme symbolik. 

 

Vi må ikke glemme, at rundt om det lysende kors, som Konstantin den Store så i 

drømme, stod de profetiske ord, han lod sætte på sin laborum (standard): In hoc 

signo vinces, ved dette tegn skal du sejre. Husk også, mine brødre alkymister, at 

korset bærer mærket af de tre nagler, som brugtes ved korsfæstelsen af den 

kødelige Kristus, et billede på de tre lutringer ved jern og ild. Tænk ligeledes over 

de tydelige ord hos den hellige Augustinus i hans Samtale med Tryphon:  

 

”Mysteriet om lammet, som Gud havde befalet skulle ofres i påsken, var et 

billede på Kristus, med hvis blod de, der tror, skal farve deres boliger, det vil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
http://en.wikipedia.org/wiki/Hero
http://en.wikipedia.org/wiki/Krishna
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddha
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Price
http://en.wikipedia.org/wiki/Hero#Mythic_hero_archetype
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sige sig selv, i deres tro på ham. Men dette lam, som loven befalede skulle 

steges helt, var symbolet på korset, hvor Kristus skulle lide døden. Thi for at 

kunne steges må lammet lægges sådan, at det danner et kors: den ene 

korsarm går helt igennem det fra nederst til øverst, den anden går gennem 

dets skuldre, og man binder lammets forben fortil (på græsk: hænderne, 

kheires).” 

 

Korset er et meget gammelt symbol, der har været brugt til alle tider, i alle 

religioner, hos alle folkeslag, og det ville være forkert at betragte det som et 

symbol, der er specielt for Kristendommen, hvilet bevises indgående af abbed 

Ansault. Vi kan endda sige, at de store middelalderlige kirkebygningers plan ved 

tilføjelse af en halvrund eller elliptisk apsis ved koret får form af det hierarkiske 

ægyptiske tegn la Croix ansée (hankekorset), der læses ank og betegner det 

universelle liv, som findes skjult i tingene. Man kan se et eksempel herpå i museet i 

Saint-Germain-en-Laye på en kristen sarkofag, der stammer fra krypten i Saint-

Honorat-kirken i Arles. På den anden side er det hermetiske ækvilant til tegnet ank, 

sindbilledet på Venus eller Cypris (på græsk, kypris, den urene), almindeligt 

kobber, som nogle for at tilsløre betydningen yderligere oversætter ved malm eller 

messing. ”Renkog messing, og brænd dine bøger”, siger de gode forfattere atter og 

atter til os. Kypros er det samme ord som Sufros, svovl, der betyder gødning, møg, 

mødding, skarn. ”Den vise finder vor sten selv i møddingen, mens den uvidende 

ikke tror, den findes i guld.” 

 

Og således går det til, at den kristne kirkes plan ved korsets tegn åbenbarer det 

første stofs egenskaber og dets tilberedning for os, hvilket for alkymisterne fører til 

tilvirkningen af Den første Sten, hjørnestenen i det store filosofiske Værk. Det var 

på denne sten, Jesus byggede sin Kirke, og middelalderens frimurere fulgte 

symbolsk det guddommelige eksempel. Men før de tilhuggede den, så den kunne 

bruges som basis både for det gotiske og det filosofiske kunstværk, gav de ofte den 

utilhuggede, urene, tunge og grove sten djævlens billede. 

 

Notre-Dame i Paris havde et lignende tegn, som var anbragt under pulpituret, ved 

hjørnet af korafslutningen. Det var en djævlefigur med munden åbnet på vid gab, 

hvori menigheden slukkede deres kærter, således at den uudhuggede sten blev 

tilsmudset af smeltet voks og tilsodet af røg. Folk kaldte denne figur Maistre Pierre 

du Coignet, hvilket har forekommet arkæologerne temmelig desorienterende. 

Denne figur, der skulle være et billede på Værkets første stof i skikkelse af Lucifer 

(1) (den, der bærer lyset, Morgenstjernen), var et symbol på vor hjørnesten, la 
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pierre du coin, hovedhjørnestenen. ”Den sten, som de kloge har forkastet”, skriver 

Amyraut, ”er skabt som hovedhjørnesten, hvorpå hele bygningen hviler, men de 

har gjort den til anstødssten, forargelsens sten, som de støder imod til ødelæggelse 

for sig selv.” Tilhugningen af denne hjørnesten - herved forstår vi dens 

tilberedning - kan man se gengivet på et meget smukt basrelief fra den tid, anbragt 

udvendig på bygningen på et apsiskapel, der vender ud mod Rue du Cloître-Notre-

Dame. 

 

 

Kommentarer 

 

Lucifer, navn for Djævelen med baggrund i Esajas' Bog 14:12, hvor Babels konge i 

en spottesang benævnes ”strålende morgenstjerne.” Den latinske 

Bibeloversættelse gengav dette med Lucifer ”Lysbringeren”, grækernes tilnavn til 

planeten Venus, og i middelalderlig skriftfortolkning blev stedet uhistorisk forstået 

som Djævelens nedstyrtning fra Himmelen i forbindelse med steder som for 

eksempel Lukas 10:18. Selvom denne udlægning af Esajas blev opgivet, satte 

navnet Lucifer sig dog fast som egennavn. 

 

 

 

V 

 

Mens man overlod udsmykningen af de fremspringende partier til le tailleur 

d’Imaiges, var det keramikeren, som skulle tage sig af udsmykningen af 

katedralernes gulv. Det var som regel belagt med fliser eller malede 

terracottaplader overtrukket med blyholdig emalje. Denne kunst havde i 

middelalderen nået et tilstrækkeligt højt stade til, at figurerne kunne fremstilles 

med et rigt farvespil og mangfoldighed i tegningen. Der blev også brugt små 

marmorblokke i strålende farver ligesom hos de byzantinske mosaikmestre. Blandt 

de motiver der oftest blev anvendt må nævnes labyrinterne, som blev tegnet på 

gulvet, der hvor hovedskib og tværskib skærer hinanden. Kirkerne i Sens, Reims, 

Auxerre, Saint-Quentin, Politiers og Bayeux har bevaret deres labyrinter. I 

labyrinten i Amiens sås i midten en stor flise, hvori en guldbarre og en halvcirkel, 

ligeledes af guld, var nedfældet, et billede på solen, der stiger op over horisonten. 

Senere blev guldsolen erstattet med en sol af kobber, der også frosvandt og aldrig 

blev erstattet. Labyrinten i Chartres (1) er tegnet på gulvet i hovedskibet, der består 

af en mængde koncentriske cirkler, der på mangfoldige måder snor sig ind i 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Ny_testamente/Dj%c3%a6velen


 29 

hinanden. I centrum af denne tegning sås i gamle dage kampen mellem Theseus og 

Minotaurus. Her har vi et nyt bevis på den hedenske infiltration i den kristne 

ikonografi og følgelig en myto-hermetisk betydning. Der kan imidlertid ikke være 

tale om nogen som helst forbindelse mellem disse billeder og oldtidens berømte 

græske og ægyptiske labyrinter. 

 

Katedralernes labyrint eller Salomons labyrint er, siger Marcellin Berthelot, ”en 

kabbalistisk figur, der findes ved begyndelsen af adskillige alkymistiske 

manuskripter, og som hører til de magiske traditioner, der tilskrives Salomon. Det 

er et antal koncentriske cirkler, der på visse punkter brydes, så der dannes et 

mærkeligt, uudredeligt net.” 

 

Billedet af labyrinten kommer altså til at stå for os som et sindbillede på hle 

arbejdet med Værket og dets to største vanskeligheder: hvilken vej man skal gå for 

at nå centrum - hvor den hårde kamp mellem de to naturer udkæmpes – og hvilken 

vej kunstneren skal vælge for at komme ud igen. Her bliver Ariadnetråden 

nødvendig for ham, hvis han ikke skal flakke om ad Værkets vildsomme veje, uden 

at det lykkedes ham at finde udgangen. 

 

Vi agter ikke som Battsdorf at skrive en større afhandling om, hvad den 

Ariadnetråd var, der hjalp Theseus ud. Men når vi støtter os til den kabbalistiske 

videnskab, håber vi at kunne give kyndige forskere nærmere oplysning om den 

symbolske betydning af den berømte myte. 

 

Ariadne, fransk Ariane, er det samme ord som airagne (araignée=edderkop), 

opstået ved en omstilling af i’et. På spansk udtales ´n  som nj; arakhne læses derfor 

som arahné, arahni, arahgné. Er vor sjæl ikke den edderkop, hvis spind er vort 

eget legeme? Ordet har imidlertid også forbindelse med andre former. Verbet airo 

betyder tage, gribe, drage med sig, tiltrække, og heraf kommer hairen, det, der 

tager, griber, tiltrækker. Hairen er altså magneten, den kraft, der findes i det stof, 

de Vise kalder deres magnesia. På provencalsk hedder jern aran eller iran. Det er 

frimurernes Hiram, Vædderen, Salomons tempels bygmester. Hos Felibrerne, de 

nyprovencalske digtere, hedder edderkop aragno, iragno og airagno, på picardisk 

arégni. Alle disse ord må sammenstilles med det græske Sideros, der betyder både 

jern og magnet. Men ikke nok med det! Verbet betyder et himmellegemes opstigen 

af havet, heraf aryan, det himmellegeme, som opstiger af havet; aryo eller ariane er 

altså lig med Orient, der er blot tale om en forandring af vokaler. Desuden har aryo 

også betydningen tiltrække, aryan betyder altså magnet. Hvis vi nu ser på det 
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græske Sideros, der har givet det latinske sidus, stjerne, genkender vi vort 

provencalske aran, iran, airan, det græske aryan, den opgående sol. 

 

Ariadne, den mystiske edderkop, der forsvandt fra Amiens, har kun efterladt 

mærker af spind på korets gulv. 

 

Lad os i forbigående minde om, at den berømteste af oldtidens labyrinter, den i 

Knossos på Kreta, der blev fundet i 1902 af Dr. Evans fra Oxford, kaldtes Absolum. 

Det ord ligger jo meget nær ved ordet Absolu, det navn, hvormed de gamle 

alkymister betegnede De Vises Sten. 

 

 

Kommentarer 

 

 
Labyrinten i Chartres 

 

1. Middelalderens labyrinter var delt op i et kredsløb på elleve opdelt i fire 

kvadranter. De blev ofte fundet i gotiske katedraler, men med tiden er mange af 

disse kredsløb på elleve blev ødelagt eller bevidst fjernes. 

 

Den mest berømte af disse resterende labyrinter er den i Chartres Katedral i 

nærheden af Paris. Labyrinten i Chartres blev bygget omkring 1200, men den 

oprindelige optilling er blevet fjernet, og andre områder af labyrinten er blevet 

gendannet. 

 

Tidligere kunne den der gik gennem labyrinten se det som en pilgrimsrejse eller 

omvendelsesrejse. Som en pilgrimsrejse, rejste den søgende med håbet om at 
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komme tættere på Gud. Når den blev brugt til omvendelse ville pilgrimmene gå 

den på knæ. Nogle gange tjente elleve-kredsløbs labyrinten som en erstatning for 

den egentlig pilgrimsrejse til Jerusalem og som følge heraf kom den til at hedde det 

Vejen til Jerusalem. 

 

Ved at gå gennem Chartres labyrinten rejste de søgende gennem hver af de fire 

kvadranter flere gange, før de nåede målet. I midten er der et rosetdesign, som har 

en stor symbolsk værdi, og som er en del af oplysning. De fire kors arme er 

umiddelbart synlige og fremviser stor kristen symbolik. 

 

 

 

 

VI 

 

Alle kirkers apsis vender mod sydøst, deres facade mod nordvest, mens 

sideskibene, der danner korsets arme, går i retning nordøst-sydvest. Denne 

orientering i forhold til verdenshjørnerne er uforanderlig, og hensigten med den er, 

at alle, der går ind, troende som vantro, kommer fra vest og går op imod altret med 

ansigtet vendt mod det verdenshjørne, hvor solen står op, mod øst, mod Palæstina, 

kristendommens vugge. De forlader mørket og går mod lyset. 

 

Som følge af denne placering skinner solen aldrig gennem den ene de tre roser, der 

smykker sideskibene og den store portal, nemlig den nordlige rose i venstre 

sideskibs facade. Den anden, den sydlige rose for enden af højre sideskib, lyser i 

middagssolen. Den sidste stråle i solnedgangens stærke farver, det er den store 

rose, den over portalen, som både i omfang og stråleglans, overgår de to andre. 

Således fremtræder Værkets farver i de gotiske katedraler ved en slags kredsløb fra 

mørket – det vil sige den sorte farve og manglen på lys – til den fulde udvikling i 

det kobberrøde lys med den hvide farve som et mellemstadium, idet hvidt betragtes 

som ”midt imellem sort og rødt.” 

 

I middelalderen kaldtes portalernes rose Rota, hjul. (1) Hjulet er imidlertid det 

alkymistiske tegn for den tid, der behøves til kogning af det filosofiske stof og 

følgelig for selve kogningen. Den konstante jævne ild, som kunstneren 

vedligeholder dag og nat, mens operationen står på, kaldes derfor hjulilden. 

Foruden den varme, smeltningen af de Vises Sten kræver, skal der endnu en faktor 

til, nemlig den hemmelige eller den filosofiske ild. Det er denne sidste ild, som, 
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stimuleret af den almindelige varme, får hjulet til at dreje rundt og fremkalder de 

forskellige fænomener, som kunstneren iagttager i sin vaisseau – ordet betyder 

både kirkeskib og beholder. Hør blot: 

 

Gå ad denne vej og ad ingen anden, råder jeg dig; 

Læg kun mærke til sporene af mit hjul. 

Og for overalt at få en jævn varme 

Må du ikke for tidligt stige ned til jorden eller op til himlen, 

Thi stiger du for højt op, brænder du himlen, 

Og går du for dybt ned, ødelægger du jorden. 

Men holder du dig til den gyldne middelvej, 

Bliver forløbet mere jævnt og vejen sikrere. 

 

Rosen alene er altså udtryk for ildens virkning og dens varighed. Derfor bestræbte 

middelalderens kunstnere sig for i deres roser at tolke bevægelserne i stoffet, der 

påvirkedes af den elementære ild, som det ses på nordportalen i katedralen i 

Chartres, roserne i Toul (Saint-Gengoult), Saint-Antoine i Compiégne og så videre. 

I det 14. og 15. århundredes arkitektur bliver ildsymbolet så fremtrædende, at man 

har kaldt stilen fra dette tidspunkt Le Gothique Flamboyant, Flammestilen. 

 

Nogle roser har som sindbilleder på den kemiske forbindelse en speciel betydning, 

som yderligere understreger ejendommelighederne ved denne substans, som 

Skaberen har mærket med sin egen hånd. Dette magiske segl viser kunstneren, at 

han har fulgt den rette vej, og at den filosofiske blanding er fremstillet efter 

reglerne. Det er en stråledannet figur med seks takker (digamma), kaldet De hellige 

tre Kongers Stjerne, som ligger lysende på blandingens overflade, det vil sige over 

Jesusbarnets krybbe. 

 

Blandt de kirkebygninger, hvor vi finder roser med sekstakkede stjerner - den 

traditionelle gengivelse af Salomons Segl (2) - kan nævnes Saint-Jean katedralen 

og Saint-Bonaventure i Lyon (roser over portalen), Saint-Gengoult-kirken i Toul, 

de to roser i Saint-Vulfran i Abbeville, Portail de la Calende i katedralen i Rouen, 

den pragtfulde blå rose i Saint-Chapelle og så videre. 

 

Da dette tegn er af den allerstørste interesse for alkymien - er det ikke stjernen, der 

leder ham og forkynder om Frelserens fødsel? – vil man sikkert finde det naturligt, 

at vi her samler nogle tekster, der beretter om, beskriver og forklarer dens 

tilsynekomst. Vi overlader det til læseren at drage nyttige paralleller, koordinere 
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versionerne og udskille den positive sandhed, som i disse gådefulde fragmenter er 

forbundet med legendens allegorier. 

 

Kommentarer 

 

1. Rota (Tarot) er en universel nøgle, hvis navn 

er blevet forklaret af alkymisten William Postel i 

hans Clavis (1547).  Postel skriver. 

 

”Jeg taler om det som en nøgle, og sådan er det i 

sandhed, der har kredsen af fire decader som sin 

ring, omfanget af de 22 bogstaver som sin 

stamme eller legeme og de tre grader af triaden 

som sine afdelinger.” 

 

Sådan var det repræsenteret af Postel i hans Clavis, (Nøgle til Tingene der skal 

holdes hemmeligt om Verdens Grundlag). Han anfører det okkulte navn på denne 

nøgle, der kun var kendt for de indviede. Ordet kan læses ROTA, og betegner 

således Ezekiels Hjul, eller TAROT, og så er det synonymt med Azoth hos de 

hermetiske filosoffer. Det er et ord, der kabbalistisk udtrykker det dogmatiske og 

naturlige absolutte; det er, ifølge grækerne og hebræerne dannet af tegnene i 

Kristus monogram. Det latinske R eller græsk P findes mellem Apokalypsens Alfa 

og Omega; det hellige Tau, billede for korset, omslutter det fuldkomne ord. Uden 

Tarot er de gamles mystik en lukket bog, og det er umuligt at trænge ind nogen af 

Kabbalas store mysterier. 

 

2. Salomons segl er også kendt som kabbalisternes dobbelte trekant, eller 

Skaberens stjerne. Det er en sekskantet figur dannet af to sammenflettede 

ligesidede trekanter. Esoterisk set, er den opretstående trekant indbegrebet af det 

maskuline, og den nedadgående er det guddommelige feminine.  

 

Salomons segl betyder alt, hvad der er forenet i fuldkommen balance. En 

alkymistisk himmel, som vi ganske enkelt skaber med vore tanker, vilje, ord, og 

handlinger. 

 

VII 

I sine Antiquitates rerum humanorum foredrager Varro sagnet om Æneas, der 

reddede sin far og sine penater ud af Trojas flammer og efter lang tids omflakken 
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kom til Laurentum
*
 i Latium, hvor hans rejse endte. Han giver følgende grund 

dertil: 

 

”Efter at være rejst fra Troja så Æneas hver dag om dagen stjernen Venus, 

indtil han kom til staden Laurentium, hvor han ikke mere så den, hvoraf han 

forstod, at det var det land der var bestemt af skæbnen.” 

 

* Laurentium er et kabbalistisk udtryk for transplanteret guld. 

 

Her følger en legende, hentet fra et værk, hvis titel er Livre de Seth, og som en 

forfatter fra det 6. århundrede genfortæller således: 

 

”Jeg hørte nogle mennesker tale om et skrift, der, selvom det kun er lidet 

sikkert, dog ikke er helt utroligt og nærmest er behageligt at høre. Man læser 

deri, at der i det Fjerne Østen ved Verdenshavets bredder levede et folk, hos 

hvem der fandtes en bog, som man tilskrev Seth. I den stod at læse om en 

kommende opdukken af denne stjerne og de gaver, man skulle bringe barnet, 

og denne spådom sagdes at være overleveret fra fader til søn i de Vises 

slægter. 

 

De valgte tolv iblandt sig som de viseste og dem, der forstod sig bedst på 

himlens mysterier, og de samlede sig for at vente på denne stjerne: Hvis en 

af dem døde, valgtes hans søn eller nærmeste slægtning, som også levede i 

denne forventning, i hans sted. 

 

På deres sprog kaldtes de Magere, fordi de tilbad Gud i tavshed eller med 

sagte stemme. 

 

Hvert år efter høsten steg disse mænd op på et bjerg, som på deres sprog 

kaldtes Sejrens Bjerg, i hvilket der var en hule hugget ud i bjerget, og som 

var såre tiltalende, fordi den var omgivet af træer og vandløb. Når de var 

kommet op på dette bjerg, vaskede de sig, bad og priste Gud i tavshed i tre 

dage, og dette gjorde de i hvert slægtled, altid i forventning om, at denne 

lykkens stjerne tilfældigvis skulle vise sig for deres slægtled. Men til sidst 

kom den til syne på dette Sejrens Bjerg i skikkelse af et lille barn, og det 

havde form af et kors, det talte til dem og lærte og befalede dem at drage til 

Judæa. 
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Stjernen gik forud for dem i to år, og de manglede aldrig hverken brød eller 

vand under deres rejse. 

 

Hvad de derpå gjorde berettes kort i Evangeliet.” 

 

Stjernetegnet kunne være anderledes ifølge en anden legende fra et ukendt 

tidspunkt (Apocryphes, bd. II, s. 469): 

 

”Under rejsen, som varede tretten dage, undte Magerne sig ingen hvile og 

indtog ingen føde, de følte ingen trang dertil, og rejsen syntes dem kun at 

vare en dag. Jo nærmere de kom Bethlehem, jo stærkere lyste stjernen; den 

havde form af en ørn, der fløj gennem luften med baskende vinger. Oven 

over den var et kors.” 

 

Følgende legende bærer titlen Om de ting, der skete i persien ved Kristi fødsel og 

tilskrives Julius Africanus, en krønnikeskriver fra det 3. århundrede, selv om man 

ikke ved, fra hvilken tid den egentlig er: 

 

”Historien foregår i Persien i et tempel for Juno (Heres) bygget af Kyros. 

En præst forkynder, at Juno har undfanget. - Alle gudestatuerne danser og 

synger, da de hører det. - En stjerne stiger ned og forkynder, at der skal 

fødes et barn, som er Begyndelsen og Enden. – Alle statuerne kaster sig ned 

med ansigtet mod gulvet. – Magerne forkynder, at dette Barn er født i 

Bethleheme, og råder kongen til at sende sendebud dertil. – Da træder 

Bacchus (Dionysos) frem og forudsiger, at dette Barn skal fordrive alle 

falske guder. – Magerne drager af sted, ledet af stjernen. Da de ankommer 

til jerusalem, fortæller de præsterne om Messias’ fødsel. – I Betlehem hilser 

de Maria, lader en dygtig slave male et billede af hende med Barnet og 

anbringer det i deres hovedtempel med denne inskription: Til Jupiter Mithra 

(Dii Helio – til solguden), til den store Gud, til Jesus, kongen, vier persernes 

rige dette billede.” 

 

Lyset fra denne stjerne, skriver Sankt Ignatius, overgik lyset fra alle andre stjerner, 

dens glans var ubeskrivelig, og det, at den var ny, gjorde, at alle, der så den, blev 

slået med forbavselse. Sol, måne og de andre himmellegemer sang i kor om denne 

stjerne. 
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Huginus á Barna bruger i sit værk Pratique de samme ord om stoffet i det Store 

Værk, over hvilket stjernen viser sig: ”Tag ægte jord, grundigt præget af stråler 

fra sol, måne og de andre himmellegemer.” 

 

I det 4. århundrede har filosoffen Chalcidius, der som Mullachius, den sidste af 

hans forlæggere, siger, hævdede, at man skulle tilbede Grækenlands, Roms og 

andre fremmede guder, bevaret omtalen af Magernes stjerne og den forklaring, som 

videnskaben gav. Efter at have talt om en stjerne, som ægypterne kaldte Ahc, og 

som varsler ulykke, tilføjer han: 

 

”Der findes en anden, endnu mere hellig og ærefrygtindgydende historie, 

som bærer vidnesbyrd om, at ved en bestemt stjernes opgang varsledes ikke 

sygdom og død, men nedstigning til jorden af en hellig Gud for at samtale 

med mennesket og til gunst for alt dødeligt. Da de lærdeste kaldæere havde 

set denne stjerne om natten på deres rejse, og da de var velbevandrede i 

betragtning af himmelske fænomener, søgte de, efter hvad der fortælles, efter 

en Gud, der nyligt var født, og da de havde fundet dette kongelige Barn, 

hyldede de ham, som det sømmede sig over så stor en Gud. Hvilket er jer 

langt bedre bekendt end andre.” 

 

Diodoros fra Tarsos viser sig endnu mere positiv, når han hævder at ”denne stjerne 

ikke var en af dem, man i almindelighed ser på himlen, men en vis kraft eller magt 

(dynamit), urano-diurne (theitoteran), som havde taget form af et himmellegeme 

for at varsle alles Herrers fødsel.” 

 

Lukasevangeliet, 2:8-14: 

 

”Og der var hyrder i den samme egn, som lå ude på marken og holdt 

nattevagt over deres hjord. Og se, en Herrens engel stod over for dem, og 

Herrens herlighed skinnede om dem, og de frygtede såre. Og englen sagde 

til dem: ”Frygter ikke, thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal 

være for hele folket, thi eder er i dag en frelser født, som er den herre 

Kristus i Davids by. Og dette skulle I have til tegn: I skulle finde et barn 

svøbt, liggende i en krybbe. Og straks var der med englen en himmelsk 

hærskares mangfoldighed, som lovede Gud og sagde: ”Ære være Gud i det 

højeste! Og fred på jorden! I mennesker velbehag!” 

 

Mathæusevangeliet, 2:1-2 og 7-11: 
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”Men da Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes’ dage, se, da 

kom der Vise fra Østerled til Jerusalem og sagde: ”Hvor er den jødernes 

konge som er født? Thi vi have set hans stjerne i østen og ere komne for at 

tilbede ham.” Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele 

Jerusalem med ham, og han forsamlede alle folkets ypperstepræster og 

skriftkloge og adspurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. Og de sagde til 

ham: ”I Bethlehem i Judæa, thi således er der skrevet ved profeten.” 

 

”Da kaldte Herodes hemmeligt De Vise og fik af dem nøje besked om tiden, 

da stjernen havde ladet sig til syne. Og han sendte dem til Bethlehem og 

sagde: ”Går hen og forhører eder nøje om barnet, men når I have fundet 

det, da forkynder mig det, for at også jeg kan komme og tilbede det.” 

 

Men da de havde hørt kongen, droge de bort, og se, stjernen, som de havde 

set i østen, gik foran dem, indtil den kom og stod oven over, hvor barnet var. 

 

Men da de så stjernen, blev de såre glade. Og de gik ind i huset og så barnet 

med dets moder Maria og faldt ned og tilbad det og oplode deres gemmer og 

ofrede det gaver, guld og myrra.” 

 

Om disse ejendommelige begivenheder, som det er umuligt at forklare ud fra et 

eller andet himmelfænomen, stiller A. Bonnetty, slået af det mystiske i disse 

betragtninger, dette spørgsmål: 

 

”Hvem er disse Magere, og hvad skal man mene om denne stjerne? Det er 

det spørgsmål, rationalistiske og andre kritikere i vore dage beskæftiger sig 

med. Det er svært at besvare det, fordi både den gamle og den moderne 

rationalisme og ontologi henter deres viden hos sig selv og lader alle de 

midler, ved hvilke Orientens gamle folkeslag bevarede de oprindelige 

traditioner, gå i glemmebogen.” 

 

Den første omtale af stjernen stammer fra Bileam. Han skal være født i byen Pethor 

ved Eufrat og have levet i det 15. århundrede f. Kr. han var profet eller mager i 

Mesopotamien og sendes af sin konge for at forbande israelitterne, men måtte i 

stedet velsigne dem. Han udbryder: 
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”Hvor skulle jeg kunne forbande den, som hans Gud ikke forbander? Hvor 

skulle jeg kunne true den, som Jehova ikke truer? Lyt il mig! Jeg ser ham, 

dog ikke nu, jeg skuer ham, dog ikke nær! En stjerne opgår af Jakob, et 

herskerspir løfter sig fra Israel…” (4. Mosebog kap. 24). 

 

I den symbolske ikonografi betegner stjernen både undfangelse og fødsel. Den 

hellige Jomfru fremstilles ofte med en strålekrans af stjerner. På Madonnabilledet i 

kirken i Larmor (Morbihan), som en del af en meget smuk trefløjet altertavle med 

en fremstilling af Jesu død og Marias smerte - Mater dolorosa – og hvor man på 

midterpartiers himmel ser sol, måne, stjerner og Iris’ bælte  regnbuen), holder hun i 

højre hånd en stor stjerne - maris stella – et navn, der gives hende i en katolsk 

hymne. 

 

G. J. Witkowski beskriver et meget ejendommeligt glasmaleri, der fandtes i den 

gamle Saint-Jean-kirke i Rouen, som nu er ødelagt. Dette glasmaleri fremstillede 

Sankt Romanus’ undfangelse:  

 

”Hans far, Benolt, Clotaire II.’s rådgiver, og hans mor, Félicité, lå i en 

seng, splitternøgne, som det var skik indtil midten af det 16. århundrede. 

Undfangelsen symboliseredes ved en stjerne, der var anbragt på tæppet i 

kontakt med kvindens mave. . . Som en bort om dette billede, der i sig selv 

var mærkeligt på grund af sit motiv, var der hele vejen rundt nogle 

medailloner, hvor man med nogen overraskelse så Mars, Jupiter, Venus og 

så videre, og for at man ikke skulle være i tvivl om deres identitet, stod hver 

enkelt guddoms navn i medaillonen.” 

 

 

 

 

VIII 

 

Ligesom menneskesjælen har sine løngange, har katedralen sine skjulte rum. De 

findes under kirkens gulv og kaldes krypter efter det græske ord kryptos, der 

betyder skjult. 

 

På dette kolde og fugtige underjordiske sted får den besøgende en sælsom 

fornemmelse, der maner til tavshed: fornemmelsen af mørkets magt. Vi befinder os 

her i de dødes bolig som i basilikaen i Saint-Dennis, franske kongers og 



 39 

dronningers begravelsesplads, og som i de romerske katakomber, de kristnes 

kirkegård. Stenfliser, gravmæler af marmor, historiske brudstykker, fragmenter af 

fortiden. En trist, tung stilhed hviler over disse hvælvede rum. De tusinder af lyde 

udefra, det tomme ekko fra omverdenens når os ikke her. Ender vi i kyklopernes 

huler? Står vi på tærsklen til et dantesk helvede? Alt er mysterium, angst og frygt. 

 

Omkring os ser vi utallige kæmpemæssige, massive søjler, ofte dobbelte, hvilende 

på deres brede, skråt afhuggede baser. Korte, tætte, nøgterne, lidet fremspringende 

kapitæler. Grove, tunge former, hvor elegancen og frodigheden har veget pladsen 

for det solide. Kraftige, spændte muskler, der uden at vakle deler hele bygningens 

uhyre vægt mellem sig. En dunkel, stum og ubøjelig vilje, spændt til en uophørlig 

modstand mod sammenstyrtning. En håndgribelig styrke, som bygmesteren forstod 

at tilrettelægge og fordele ved at give alle et arkaisk udseende, så de fører tanken 

hen på en flok fossile tykhuder føjet tæt til hinanden, krummende deres knoglede 

rygge, trækkende deres stenmaver ind, tynget som de er af en alt for stor byrde. En 

virkelig, men dulgt kraft, der arbejder i hemmelighed, udfolder sig i mørket og 

virker uden at trættes i det store bygningsværks underjordiske dyb. Det er det 

fremherskende indtryk hos den, der færdes i de gotiske krypters gange. 

 

I gamle dage var disse underjordiske rum bolig for statuer af Isis, og ved 

kristendommens indførelse blev de til Sorte Jomfruer, som folket i vore dage 

omgiver med en ganske særlig ærefrygt. Deres symbolik er i øvrigt den samme, 

alle har de på deres sokkel den berømte inskription: Virgini parituræ, det vil sige 

Til Den Hellige Jomfru, som skal føde. Ch. Bigarne omtaler flere Isisstatuer med 

samme indskrift.  

 

”Allerede i sin Bibliographie générale de l’Occulte, siger den lærde Pierre 

Dujols, havde Elias Schadius i sin bog De dictis Germanicis gjort 

opmærksom på en tilsvarende inskription: Isis, seu Virgini ex qua filius 

proditurus est, det vil sige Til Isis eller Jomfruen, af hvem sønnen skal fødes. 

Disse ikoner skulle altså ikke have haft den kristne betydning, der tillægges 

dem, i hvert fald blandt uindviede. Isis før undfangelsen, siger Bigarne, er i 

den astronomiske teogoni det, som på flere statuer før kristendommen 

betegnes som Virgo paritura, det vil sige jorden før dens befrugtning, og 

som solens stråler snart skal give liv. Det er også gudernes moder, som det 

fremgår af en sten i Die: Matri Deum Magnæ ideæ.”  
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Bedre kan man ikke definere den eosteriske betydning af vore Sorte Jomfruer. I 

den hermetiske symbolik betyder de den primitive jord, som kunstneren skal vælge 

som genstand for sit Store Værk. Det er det første stof i mineralsk tilstand, spledes 

som det uddrages af malmlejerne, dybt begravet i klippemassen. Det er ifølge 

teksterne ”en sort substans, der er tung, skør og let smuldrende, ser ud som en sten 

og kan knuses i småstykker som en sten.” Det er derfor naturligt, at det  
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Fig. 1. Den Hellige Jomfru i Katedralen i Chartres 
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menneskeliggjorte tegn for dette mineral har dets særlige farve, og at det har til 

huse i den underjordiske del af kirken. 

 

I vore dage findes der kun få af disse ”sorte” Madonnaer. Vi skal nævne et par 

stykker, der er meget berømte. Katedralen i Chartres er den, der i så henseende er 

bedst forsynet, den har nemlig to, hvoraf den ene bærer det meget sigende navn 

”Vor Frue under jorden”. Den findes i krypten, og Den Hellige Jomfru (Fig. 1) ses 

her siddende på en trone, hvis sokkel bærer den ovenfor nævnte inskription: Virgini 

purituræ. Den anden findes udvendig, den kaldes ”Vor Frue ved Søjlen”, den er 

anbragt ved en af pillerne mellem hoved- og tværskib i en niche fyldt med ex 

voto’er, der har form som brændende hjerter. Den sidste er genstand for mange 

pilgrimmes tilbedelse, siger Witkowski og tilføjer: ”Oprindelig var den søjle, hun 

står ved, udhulet af ildtilbederes tunger og tænder ligesom Sankt peters fod på 

statuen i Rom eller knæet på Herkules, som hedninge tilbad på Sicilien, men for at 

beskytte den mod de alt for glødende kys omgav man den i 1831 med træværk.”  

 

Med sin underjordiske Madonna menes Chartres at have været et af de ældste 

valfartssteder. Det var oprindelig blot en gammel Isisstatue ”udført før Kristi 

fødsel”, som det fortælles i gamle lokale krøniker. Men vort nuværende billede går 

dog kun tilbage til slutningen af det 18. århundrede, da Isisstatuen var blevet 

ødelagt på et ukendt tidspunkt og erstattet med en træskulptur af en kvinde med sit 

barn på skødet, denne blev brændt i 1793. 

 

Den Sorte Madonna i Notre-Dame i Puy - på hvem man hverken kan se arme eller 

ben – fremtræder en trekant, idet hendes kjole, der slutter tæt om halsen, breder sig 

ud og uden en fold når helt ned til fødderne. Kjolen er smykket med vinstokke og 

kornaks, en allegori på nadverens vin og brød, og omtrent ved navlen stikker 

Barnets hoved frem, ligeså pragtfuldt smykket som moderens. 

 

Den berømte Notre-Dame-de-Confession, den sorte Madonna i krypten i Saint-

Victor.kirken i Marseilles, er et smukt eksempel på den gamle billedhuggerkunst. 

Den ædle jomfruskikkelse holder et scepter i højre hånd og har en krone med 

tredobbelt blomsterornament på hovedet. 

 

Notre-Dame i Rocamadour, et berømt pilgrimssted, som der allerede blev valfartet 

til i 1166, er en undergørende Madonna, som efter traditionen skal kunne føres 

tilbage til jøden Zakæus, (1) tolderen fra Jeriko. Den er anbragt ved altret i den 

Hellige Jomfrus kapel, bygget i 1479. Det er en lille træstatuette, som i tidens løb 
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er blevet sort, og den er klædt i en kjole af sølvlameller, der beskytter de ormstukne 

rester. ”Rocamadours berømmelse går tilbage til den legendariske eremit. Sankt 

Amateur eller Amadour, som skar en lille statue af Den hellige Jomfru ud i træ, om 

hvilken det fortaltes, at den gjorde mange mirakler. Det siges, at Amateur var et 

pseudonym for tolderen Zacchæus, som Jesus omvendte. Han kom til Gallien og 

gjorde sig der til talsmand for dyrkelsen af Den Hellige Jomfru. Denne dyrkelse går 

langt tilbage der på stedet, men først i det 12. århundrede blev Rocamadour et søgt 

valfartssted.” 

 

I kirken Sainte-Blaise i Vichy har Den sorte Madonna været tilbedt ”fra de ældste 

tider”, som det allerede blev fortalt af Antoine Gravier, en katolsk præst i det 17. 

århundrede. Ifølge arkæologerne stammer denne skulptur fra det 14. århundrede, 

og da Sainte-Blaise-kirken, hvor den nu findes, for de ældste deles vedkommende 

kun går tilbage til det 15. århundrede, mener abbed Allot, der har gjort os 

opmærksomme på denne statue, at den tidligere har været anbragt i Saint-Nicolas-

kapellet, der blev grundlagt af Guillaume de Hames i 1372. 

 

Også Guédot-kirken i Quimper, der stadig kaldes Notre-Dame-de-la-Cité, ejer en 

sort Madonna. 

 

Camille Flammarion fortæller om en tilsvarende statue, som han så i Observatoriets 

kældre den 24. september 1871, to hundrede år efter den første termometriske 

iagtagelse, som blev gjort der i 1671. ”Ludvig XIV’s kolossale bygning, der hæver 

sig otteogtyve meter over jordens overflade, går lige så dybt ned under jorden. Ved 

et hjørne i en af de underjordiske gange står der en statuette af Den Hellige Jomfru, 

som blev anbragt der netop i året 1671, og nogle vers indhugget i dens sokkel 

kalder den Nostre-Dame de dessoubs terre.” Denne lidet kendte parisiske 

Madonna, som er en personifikation af den mystiske hermetiske genstand, ser ud til 

være en dublet til den i Chartres, la benoiste Dame souterraine. 

 

Endnu en lille ting, der kan være nyttig for alkymisten: i det ceremoniel, der var 

foreskrevet for de sorte Madonnaers processioner, brugtes kun grønne vokslys. 

 

Isistatuetterne – vi taler her kun om dem, der ikke blev kristnet – er endnu 

sjældnere end de sorte Madonnaer. Måske er grunden hertil disse ikoners høje 

alder. Witkowski omtaler en, der fandtes i Saint-Etienne-katedralen i Metz.  
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”Denne Isisfigur af sten, som var 43 cm. høj og 29 cm. bred, stammede fra 

det gamle kloster. Den fremspringende del af dette hautrelief var 18 cm, der 

fremstillede et nøgent kvindebryst, der var så magert, at hun, for at bruge 

Brantômes, ikke kavde andet at vise frem end benraden. Hendes hoved var 

dækket af et slør. To indtørrede bryster hang slapt ned som på 

Dianastatuerne fra Efeus. Huden var malet rød, og det klædebon der 

indhyllede skikkelsen, sort . . .  En lignende statue fandtes i Saint_Germain-

des-Prés og i Saint-Etienne i Lyon.” 

 

Men det, der for os står som det vigtigste, er dyrkelsen af Isis, den ægyptiske 

Veres, var fuld af mystik. Det eneste vi ved, er at man i byen Busiris fejrede hende 

hvert år, og at man ofrede en okse til hende. ”Efter ofringen slår de mange tusinde 

mennesker løs på hinanden. For hvilken guds skayld de gør det, mener jeg for mit 

vedkommende, det ville være ugudeligt at røbe”, siger Herodot. Ligesom 

ægypterne bevarede grækerne absolut tavshed om Ceresdyrkelsen, og historikerne 

fortæller os ikke noget, der kan tilfredsstille vor nysgerrighed. Afsløringen af disse 

ting over for uindviede medførte dødsstraf. Det betragtedes endda som en 

forbrydelse blot at lytte til nogen, der talte om det. Adgangen til Cerestemplerne 

var ligesom adgangen til de ægyptiske Isistempler strengt forbudte for alle, som 

ikke havde modtaget indvielsen. Visse overlevende oplysninger om 

rangforordningen inden for ypperstepræsternes kreds får os imidlertid til at tro, at 

Ceresmysterierne var af den samme slags som den hermetiske videnskabs 

mysterier. Vi ved i hvert fald så meget, at der inden for præsteskabet var fire 

grader: Hierofanten, hvis opgave var at undervise de nyomvendte, Fakkelbæreren, 

som repræsenterede Solen, Herolden, som repræsenterede Merkur, og 

Alterpræsten, som repræsenterede Månen. I Rom fejredes Cerealis den 12. april og 

varede otte dage.  Processionerne blev der båret et æg som symbol på verden, og 

der blev ofret svin. 

 

Vi sagde ovenfor, at en sten i Die forestillede Isis og betegnede hende som 

Gudernes Moder. Samme betegnelse brugtes om Rhea eller Kybele. Disse to 

guddomme ser altså ud til at være nært beslægtede, og vi er tilbøjelige til at 

betragte dem blot som forskellige udtryk for ét og samme princip. Charles Vincent 

bekræfter dette gennem den beskrivelse, han giver af en basrelief forestillende 

Kybele, som man i flere hundrede år kunne se uden på sognekirken i Pennes 

(Bouches-du-Rhône), og som har inskriptionen Matri Deum. ”Dette 

ejendommelige relief forsvandt først omkring 1610, men der findes et stik af det i 

Grossons Recueil”,  side 20), skriver han. En forunderlig hermetisk allegori: I 
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Pessinonte i Frygien blev Kybele tilbedt i skikkelse af en sort sten, som sagdes at 

være faldet ned fra himlen. Phidias fremstiller gudinden siddende på en trone 

mellem to løver, på hovedet har hun en krone, hvorfra der hænger et slør. 

Undertiden fremstilles hun med en nøgle i hånden, og sådan at det ser ud, som om 

hun vil tage sit slør af. Isis, Ceres, Kybele – tre hoveder under samme slør. 

 

 

Kommentarer 

 

1. Zakæus var en ledende skatteopkræver i Jericho, og er kun nævnt 

i Lukasevangeliet.  Han var en efterkommer af Abraham, og mente hans jordiske 

mission var, at bringe frelse til de fortabte. Toldere blev dengang foragtet som 

forrædere (de arbejdede for det romerske imperium, og ikke for deres jødiske 

samfund), og som korrupte. 

 

Da den lukrative produktion og eksport af balsam var centreret i Jeriko, ville hans 

stilling have forårsaget både betydning og rigdom. En dag mødte han mængden der 

var i gaderne for at mødes med Jesus, som passerede gennem Jericho på vej til 

Jerusalem. Beskrevet som en kort mand, klatrede Zakæus op i et morbær figentræ, 

for at bedre kunne se Jesus. Da Jesus nåede stedet, så han op mod grenene, og 

henvendte sig til Zakæus ved navn, og bad ham komme ned, for han ville besøge 

hans hus. Publikum blev chokeret over, at Jesus, en jøde, ville besudle sig ved at 

være gæst hos en skatteopkræver. 

 

I følge Lukas 19: 8 besøgte Jesus herefter Zakæus i hans hjem, og Zakæus lovede 

her, at give halvdelen af sin formue til de fattige og erklærede, at hvis han overset 

nogen ved en fejl, ville han tilbagebetale pengene fire gange ... med andre ord, han 

ville give borger 4 gange størrelsen af fejlen. Berørt af Zakæus’ ønske om at 

beskæftige sig retfærdigt og ærligt med borgerne indenfor sin jurisdiktion, 

erklærede Jesus, at ”i dag er der kommet frelse til dette hus.” (Lukas 19:9). Dette 

tyder på, at Zakæus, ved sin omvendelse og forvandling ønskede, at rette sine 

tidligere fejl. 

 

IX 

 

Efter disse indledende bemærkninger vil vi nu tage fat på det hermetiske studium 

af Katedralen, og for at begrænse vores undersøgelser tager vi som eksempel 

hovedstadens kristne kirke, Notre-Dame i Paris. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Publican
http://en.wikipedia.org/wiki/Jericho
http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Luke
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption
http://en.wikipedia.org/wiki/Balsam
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/Sycamore_fig
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_collector
http://en.wikisource.org/wiki/Bible_(American_Standard)/Luke#19:8
http://en.wikisource.org/wiki/Bible_(American_Standard)/Luke#19:9
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Vores opgave er vanskelig, det lader sig ikke nægte. Vi lever ikke mere i ”den 

gode trevisaner” Bernardos, Zacharires eller Flamels tid. Tiden har sat sine dybe 

spor, men tidens hærgen er kun bagateller sammenlignet med, hvad menneskets 

rasen har forøvet. Revolutionerne har sat deres spor, et sørgeligt vidnesbyrd om 

folkets vrede. Vandalisme, det skønnes fjende, fik udløsning for sit had i frygtelige 

lemlæstelser, og selv restauratorerne forstod trods de bedste hensigter ikke altid at 

respektere, hvad billedstormene havde skånet. 

 

Notre-Dame i Paris rejste sig før i tiden i al sin majestæt over en trappe på elleve 

trin. Knap nok adskilt ved en lille kirkeplads fra de omkringliggende huse af træ 

med deres spidse gavle og fremspringende etager vandt den i dristighed og 

elegance, hvad den mistede i tynge. Takket være afstanden virker den i vore dage 

mere massiv, og det i endnu højere grad, fordi den ligger frit og dens portaler, piller 

og stræbepiller hviler direkte på jorden. Stadige opfyldninger har lidt efter lidt slugt 

dens trappetrin og til sidst bragt det sidste til at forsvinde. 

 

Midt på det område, som på den ene side begrænsedes af den imponerende basilika 

og på den anden side af den pitoreske sammenklumpning af småhuse smykket med 

spir, jernpigge og vejrhaner, af malede butikker med udskårne bjælker og pudsige 

skilte og på hjørnerne nicher med helgen- eller madonnabilleder, hist og her små 

tårne og fremspringende murtinder – midt på dette område som sagt knejsede en 

høj, slank statue af sten, som holdt en bog i den ene hånd og en slange i den anden. 

Denne statue gik i ét med et monumentat springvand, hvorpå følgende distikon 

stod at læse: 

 

Du, som tørster, kom her: hvis vandet tilfældigvis mangler, har Gudinden gradvist 

beredt de evige vande. 

 

Befolkningen kaldte den snart Monsieur Legris, snart Vendeur de gris, Gran 

Jeûneur eller Jeûneur de Notre-Dame. Der er blevet givet mange forklaringer på 

disse mærkelige udtryk, brugt af menigmand om noget, arkæologerne ikke kunne 

identificere. Den bedste er den, der er givet af Amédée de Ponthieu, og den 

forekommer os så meget mere interessant, som forfatteren, der ikke var alkymist, 

er upartisk og ikke har nogen forudfattet mening: 

 

”Foran denne kirke (Notre-Dame i Paris) stod en hellig monolit, hvis form 

tiden havde ødelagt. I gamle dage kaldte man den Phoebigéne, det vil sige 

avlet af sol eller guld, Apollons søn, senere kaldte folk den Maître Pierre, 
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hvilket betyder Pierre maitresse, pierre de pouvoir,
*
 den blev også kaldt 

Messire Legris, og dengang betød gris ild, specielt feu grison, lygtemand, 

Sankt Elmsild. 

 

* Det er den hjørnesten, vi har nævnt tidligere. 

 

Efter nogles mening mindede disse træk uden egentlig form om Æskulap 

eller Merkur eller guden Terminus,* efter andre om Archambaud, 

majordomus under Chlodevig II, som havde skænket den grund, hvorpå 

hospitalet Hôtel-ieu (overfor Notre-Dame) var bygget, mens atter andre 

mente at genkende Guillaume de Paris, som havde bygget det samtidig med 

Notre-Dames portal. Abbed Leboeuf betragter den som et Kristusbillede, 

andre som Sainte-Geneviêve, Paris’ skytshelgen. 

 

* Busterne af Terminus var buster af Hermes (Merkur). 

 

Denne sten blev fjernet i 1748, da pladsen foran Notre-Dame blev udvidet.” 

 

På samme fik Notre-Dames domkapitel ordre til at fjerne statuen af den hellige 

Christophorus. Den vældige, gråmalede statue stod ved den første pille til højre for 

indgangen. Den var blevet opstillet i 1413 af Antoine des Essarts, Karl VI’s 

kammerherre. Man ville fjerne den i 1772, men Christophe de Beaumont, som da 

var Paris’ ærkebiskop, satte sig meget bestemt imod det. Det var først ved hans død 

i 1781, at den blev slæbt ud af byen og knust. Notre-Damei Amiens har stadig en 

statur af den gode kristne kæmpe, som bar Jesusbarnet, men den har kun undgået 

ødelæggelse, fordi den går i ét med muren, det er nemlig et basrelief. Katedralen i 

Sevilla ejer også en kolossal Christophorus, der er freskomalet. Den i Saint-

Jacques-la-Boucherie gik til grunde sammen med kirken, og den smukke statue i 

katedralen i Auxerre, der stammede fra 1539, blev efter ordre ødelagt i 1768, kun 

få år før den i Paris. 

 

Det er klart, at man måtte have vægtige grunde til at foretage den slags ting. Selv 

om de forekommer os uberettiget, finder vi dog årsagen til dertil i det symbolske 

udtryk fra legenden, der sikkert alt for tydeligt fremgår af statuen. Christophorus 

betyder for menigmand Offerus, den, der bærer Kristus (på græsk Kristoforos), 

men den kabbalistiske fonetik afdækker en anden betydning, der stemmer overens 

med den hermetiske doktrin. Christophe står for Chrysophe, det vil sige den, der 

bærer guldet (græsk Khrysoforos). Ud fra dette forstå man bedre den uhyre 
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betydning af det såkaldte Saint-Christophersymbol.(1) Det er tegnet for solsvovlet 

(Jesus) eller det opstående guld, der stiger op på kviksølvbølgerne, og derefter 

gennem dette kviksølvs egen kraft får den magt, Livseliksiren besidder. Ifølge 

Aristoteles har kviksølv gråt eller violet som sindbilledligt farve, hvilket er 

tilstrækkeligt til at forklare, hvorfor statuerne af den hellige Christophorus var 

overmalet med denne farve. En gammel skik, som findes i Cabinet des Estampes 

på Bibliothéque Nationale, forestiller kolossen; de er udført med enkle streger i en 

mørkegrå tone. Det ældste er fra 1418. 

 

I Rocamadour (Lot) ses stadig en kæmpemæssig statue af den hellige 

Christophorus, den står på Plateau Saint-Michel foran kirken. Ved siden af ses et 

gammelt jernbeslået skrin og oven over det en grov stump af et sværd, som med en 

kæde er gjort fast til klippen. Ifølge sagnet skal denne stump være en del af den 

berømte Dyvendal, det sværd, hvormed ridderen Roland åbnede brechen i 

Roncevaux. Hvordan det nu end hænger sammen med det, så er den sandhed, der 

udgår fra disse attributter, let gennemskuelig. Sværdet, som åbner klippen, Moses’ 

stav, der slår vand af Horebs bjerg, gudinden Rheas scepter, hvormed hun slår på 

bjerget Dyndime, og Atlantas kastespyd er et og samme tegn for dette Filosoffernes 

skjulte stof, hvis natur udtrykkes ved den hellige Christophorus og resultatet ved 

det jernbeslåede skrin. 

 

Til vor beklagelse kan vi ikke sige mere om det storslåede sindbillede, der indtog 

den fornemste plads i de gotiske katedraler. Vi ejer ingen nøjagtig og detaljeret 

beskrivelse af disse enorme statuer, som måtte beundres for det, de lærte 

menneske, men som en overfladisk, dekadent tid ødelagde uden at have den 

undskyldning, at det var absolut nødvendigt. 

 

Det 18. århundrede, aristokraternes og skønhedens periode, den store tid for 

hofpræster, pudrede markiser, adelsmænd med parykker, den gyldne tid for 

dansemestre, madrigaler og Watteaus hyrdinder, det strålende og perverse, frivole 

og affekterte århundrede, som skulle gå til grunde i blod, var særlig 

skæbnesvangert for den gotiske kunst. 

 

Kunstnerne, der blev revet med af den store, depraverede strømning, som under 

Frans I fik det paradoksale navn Renaissance, genfødelse, var ude af stand til at 

præstere noget, der var på højde med, hvad deres forgængere havde ydet, og 

fuldkommen uvidende om den middelalderlige symbolik, beflittede de sig på at 
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frembringe forlorne værker uden karakter, uden esoterisk tanke, i stedet for at 

forsætte og udvikle den sunde, vidunderlige franske åndsvirksomhed. 

 

Arkitekter, malere, billedhuggere foretrak deres egen berømmelse for kunsten og 

lod sig inspirere af oldtidens kunstværker i den form, de havde fået ved efterligning 

i Italien. 

 

Middelalderens bygmestre havde det privilegium at besidde tro og beskedenhed. 

Som anonyme skabere af rene mesterværker byggede de for Sandhedens skyld, for 

at hævde deres ideal og for at udbrede kendskab til dens ædle visdom. 

Renaissancens kunstnere, som først og fremmest var optaget af deres egen 

personlighed og nidkært vogtede over deres eget værd, byggede, for at deres navn 

skulle overleve. Middelalderen kunne takke sine værkers originalitet for sin 

berømmelse, mens renaissancens skyldtes en tro, servil efterligning. Hist en tanke, 

her en mode! På den ene side geni, på den anden talent! I den gotiske stil er 

teknikken underkastet tanken, i renaissancekunsten dominerer og udvisker 

teknikken tanken. Den en taler til hjertet og sjælen. Det er åndens triumf. Den 

anden taler til sanserne. Det er materiens forherligelse. Fra det 12. til det 15. 

århundrede, midlernes armod, men udtrykkets rigdom. Fra det 16. århundrede 

plastisk skønhed, men ringe skabende fantasi. Middelalderens kunstnere forstod at 

gøre den simple kalksten levende, i renæssancens hænder forblev den marmoreret 

og livløs. 

 

Det var modsætningen, brydningen mellem disse to perioder, der havde deres rod i 

modstridende begreber, som forklarer Renaissancens foragt og dybe afsky for alt, 

hvad der var gotisk. 

 

En sådan indstilling måtte blive skæbnesvanger for middelalderens værk, og de 

talløse ødelæggelser, vi nu må begræde, kan vi i virkeligheden takke den for. 

 

 

Kommentarer 

 

1. Der er flere legender forbundet med St. Christophers liv og død, som først 

dukkede op i Grækenland og der efter spredte sig til Frankrig i det 9. 

århundrede. Biskop og digter i det 11. århundrede, Walter Speyer, gav en version, 

men de mest populære varianter stammer fra det 13. århundredes Gyldne Legender. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_of_Speyer
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Legend
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Ifølge den legendariske beretning om hans liv blev Christopher oprindeligt kaldt 

Reprobus.  Han var en kananæiske mand, 2,3 m. høj og med et frygtindgydende 

ansigt. Mens han tjente kongen af Kanaan, fik han den idé at han ville tjene ”den 

største konge der var”. Han gik til den konge, der havde ry for at være den største, 

men en dag så han kongen krydse sig ved omtale af djævelen. Ved på denne måde, 

at lære at kongen frygtede Djævelen, gik han ud for at lede efter djævelen. Men da 

han så sin nye mester undgå et kors i vejkanten og dreved fandt ud af, at Djævelen 

frygtede Kristus, forlod han ham og spurgte folk, hvor han kunne finde Kristus.  

 

Han mødte en eremit, der instruerede ham i den kristne tro. Christopher spurgte 

ham, hvordan han kunne tjene Kristus. Da eremitten foreslog faste og bøn, svarede 

Christopher, at han ikke var i stand til at udføre denne tjeneste. Eremitten foreslog 

derefter, at på grund af hans størrelse og styrke, at Christopher kunne tjene Kristus 

ved at hjælpe folk med at krydse en farlig flod, hvor flere var omkommet i 

forsøget. Eremitten lovede, at denne tjeneste vil være glædeligt for Kristus. 

 

Efter Christopher havde udført denne tjeneste i nogen tid, bad et lille barn ham om 

at tage ham over floden. Under overfarten, hævede floden sig og barnet virkede så 

tungt som bly, så meget, at Christopher næppe kunne bære ham og befandt sig i 

store vanskeligheder. Da han endelig nåede den anden side, sagde han til barnet: 

”Du har bragt mig i den største fare. Jeg tror ikke, at hele verden kunne have 

været så tung på mine skuldre, som du var.” Barnet svarede: ”Du havde ikke blot 

hele verden på dine skuldre, men ham, der skabte den. Jeg er Kristus din Konge, 

som du tjener ved dette arbejde.” Derefter forsvandt Barnet.  

 

Christopher besøgte senere byen Lykien og trøstede de kristne der, som led 

martyrdøden. Da han blev bragt for den lokale konge, nægtede han at ofre til de 

hedenske guder. Kongen forsøgte at vinde ham ved rigdom og ved at sende to 

smukke kvinder for at friste ham. Christopher omvendte kvinderne til 

kristendommen, da han allerede havde omvendt tusinder i byen. Kongen beordrede 

ham dræbt. Forskellige forsøg mislykkedes, men til sidst blev Christopher 

halshugget.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Devil
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermit
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Notre-Dame katedralen i Paris 
 

 

 

SEKTION I 

 

Som de fleste hovedkirker i byerne er Paris’ katedral viet Den Hellige Jomfru 

Maria eller Jomfrumoderen. I Frankrig kaldes disse kirker Notre-Dame. På Sicilien 

har de et endnu mere udtryksfuldt navn, nemlig matrice. (1) Det er altså kirker, der 

er viet Moderen (latin mater), la matrona i ordets oprindelige betydning, det, der er 

blevet til Madone, italiensk ma donna, min frue, svarer til det franske Notre-Dame. 

 

Vi går ind gennem gitterporten og begynder studiet af facaden med den store 

portal, midterportalen eller Dommedagsportalen. 

 

 
Fig 2. Alkymien. Basrelief i Den store Indgangsportal 
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Den søjle, som deler indgangen i to, viser os en række allegoriske gengivelser af 

middelalderens forskellige videnskaber. På hæderspladsen, midt for kirkepladsen, 

ses alkymien i skikkelse af en kvinde, hvis pande berører skyerne. Hun sidder på en 

trone og holder i venstre hånd et scepter, tegnet på herskermagt, medens den højre 

bærer to bøger, den ene lukket (esoterisme), den anden åben (eksoterisme). Mellem 

hendes knæ og støttet mod hendes bryst står stigen med de ni trin – scala 

philosophorum – tegnet på den tålmodighed, dens tilhængere må have under det 

hermetiske Værks ni på hinanden følgende operationer. (Fig. 2.) ”Tålmodighed er 

filosoffermes stige”, siger Nicolas Valois, ”og ydmyghed er døren til deres have, 

thi den, der arbejder ufortrødent uden hovmod og misundelse, ham vil Gud vise 

barmhjertelighed.” 

 

Det er titlen på det filosofiske kapitel i den Mutus Liber, (2) som den gotiske kirke 

er, frontispicen på denne okkulte Bibel med de tunge blade af sten; det store, 

verdslige Værks præg, seglet på det store, kristne Værks pande. Det kunne ikke 

være anbragt bedre end ved selve tærsklen til hovedindgangen. 

 

Således står katedralen altså for os hvilende på den alkymistiske videnskab, 

granskende forvandlingen af det oprindelige stof. Thi Jomfrumoderen uden sit 

symbolske slør er simpelthen en personificering af det oprindelige stof, som det 

skabende Princip – det, som har skabt alt det, der er – brugte til at virkeliggøre sine 

hensigter. Dette er for øvrigt den meget klare betydning af den sælsomme epistel, 

der læses ved messen for Jomfruens Ubesmittede Undfangelse, og som følger her: 

 

”Mig skabte Herren først blandt sine værker. Jeg var, førend han skabte 

nogen anden skabning. Jeg eksisterede i evigheden, før jordens skabelse. 

Før verdensdybet var til, før kilderne, vandenes væld, var til, førend 

bjergene var dannet, før højene, var jeg. Førend han skabte jord og marker, 

der første af jordsmonnets støv. Da han skabte himlen, satte hvælv over 

verdensdybet, var jeg hos ham. Da han fæstede skyerne oventil og gav 

verdensdybets kilder deres faste sted, da han satte havet en grænse, at 

vandene ej skulle bryde hans lov, da han lagde jordens grundvold, var jeg 

med ham, og jeg afpassede alle ting.” 

 

Det er her tydeligt nok tale om selve tingenes væsen. Og litanierne (3) fortæller os, 

at Jomfruen er det Kar, som rummer tingenes Ånd, Vas spirituale.  
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Denne sælsomme Jomfru – Virgo singularis, som Kirken udtrykkeligt kalder hende 

– glorificeres med betegnelser, der tilstrækkeligt viser hendes positive oprindelse. 

Man kalder hende også Tålmodighedens Palme (Palma patientiæ). Liljen blandt 

Torne (Lilium inter spinas), Samsons symbolske Honning, Gideons Skind, Den 

mystiske Rose, Himlens Port, Det Gyldne Hus og så videre. De samme tekster 

kalder også Maria Visdommens Sæde, med andre ord den hermetiske videnskabs, 

den universelle videns, Genstand. I de planetariske metallers symbolik er det 

Månen, (4) der modtager Solens stråler og hemmeligt bevarer dem i sit indre. Det 

er giveren af den passive substans, solens ånd skænker liv. Maria, Jomfru og 

Moder, repræsenterer slutformen. Elias, Solen; Gud Fader er sindbilledet på 

livsånden. Af disse to elementer opstår den levende materie, der er underkastet 

mutationens og dens fremadskridende bevægelses love. Da er det Jesus, ånden, der 

er blevet kød, ilden materialiseret i tingene, således som vi kender dem her på 

jorden: 

 

OG ORDET BLEV KØD OG TOG BOLIG IBLANDT OS. (5) 

 

På den anden side siger Biblen, at Maria, Jesu moder, var af Isajs stamme, (6) at 

Isajs stub, kaldet ”Jessetræet”, med det hebræiske ord Jes betyder ild, sol, 

guddommen. At være af Isajs stamme er altså at være af solens, ildens slægt. Som 

materien stammer fra solens ild, som vi netop har set, står selve Jesu navn for os i 

sin oprindelige, himmelske stråleglans: ild, sol, Gud. 

 

I Ave Regina (7) kaldes den hellige Jomfru endelig Roden, radix (Salve radix) for 

at markere, at hun er oprindelsen og begyndelsen til Alt. ”Hil være dig, du roden, 

ved hvilken Lyset skinnede over verden.” 

 

Det er de tanker, der vækkes hos én ved synet af det betagende basrelief, der 

modtager den besøgende under katedralens portal. Den hermetiske Filosof, den 

gamle spagiri, byder ham velkommen i den gotiske kirke, det alkymistiske tempel 

frem for alle andre. Thi hele katedralen er kun en stum, men billederig forherligelse 

af Hermes’ gamle videnskab og har for øvrigt bevaret en af denne kunsts gamle 

udøvere. Notre-Dame i Paris vogter over sin alkymist. 

 

Hvis De af nysgerrighed eller for at få noget særligt ud af en ledig sommerdag går 

op af den vindeltrappe, der fører til den øverste del af kirken, så gå langsomt ad det 

stykke trappe, der som en slags kanal fører til det andet pulpitur. Når De kommer 

til kirkens midterakse ved det indre hjørne af det nordlige tårn, ser de midt i hele 
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optoget af kimærer et betagende relief af en gammel mand. Det er ham, det er 

Notre-dames alkymist. (Fig. 3) 

 

På hovedet bærer han en frygisk hue,* Guldmagernes attribut, den er skødesløst 

anbragt på det lange hår med de tætte krøller, og iført sin lette laboratoriekappe 

støtter han sig med den ene hånd til balastraden, mens han med den anden stryger 

over sit fyldige, bløde skæg. Han mediterer ikke, han iagttager. Hans blik er 

stirrende og har en mærkelig skarphed. Hele hans holdning røber en uhyre 

sindsbevægelse. Skuldrenes stivhed, hoveds brysts fremadbøjede stilling tyder på 

den største forbavselse. Denne hånd af sten bliver levende. Er det indbildning? 

Man synes man ser den skælve. . . .  

 

 
Fig. 3. Alkymisten i Notre-Dame 

 

* Den frygiske hue, der blev båret af sans-culotterne og betragtedes som en 

slags beskyttende talisman under Revolutionens blodbad, var det tegn, der 

kendemærkede de Indviede. I sin analyse af Lombard de Langres’ værk: 

Histoire des Jacobins depuis 1789, skriver den lærde Pierre Dujols, at man 

ved graden Epopte (8) spurgte kandidaten, om han følte den styrke, vilje og 

hengivenhed, der krævedes for at gå i gang med DET STORE VÆRK. Så 

gav man ham en rød hue på hovedet og udtalte ordene: ”Tag denne hue, den 
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er mere værd end en kongekrone.” Man havde ingen anelse om, at denne 

hat, som i Les Mithriaques (9) kaldtes liberia, og før i tiden brugtes af de 

frigivne slaver, var et frimurersymbol og tegn på den højeste indvielse.” 

 

Hvor er den ikke pragtfuld, denne statue af den gamle mester, som ængstelig og 

opmærksom iagttager det mineralske livs udvikling og til sidst blændet betragter 

det vidunder, som kun hans tro lod ham skimte. 

 

Og hvor virker de fattige, de moderne statuer af vore videnskabsmænd, om de nu er 

støbt i bronze eller hugget i marmor, sammenlignet med dette ærefrygtindgydende 

billede, som i al sin enkelhed besidder en så vældig realisme. 

 

 

Kommentarer 

 

1. Matrice kommer også af det latinske matrix, der betyder om stof eller form, 

der frembringer noget.  

 

2. Mutus Liber, der på latin betyder den Tavse Bog, var en alkymistisk tekst 

udgivet i Frankrig i sidste halvdel af det 17. århundrede. Den foregav at skitsere, 

gennem en række mystiske illustrationer, en fremgangsmåde til fremstilling af de 

Vises Sten. Den blev først trykt i 1677 på La Rochelle, og redigeret af en Pierre 

Savouret. Dens forfatterskab, der længe var skjult af dunkle påstande og 

spekulationer, blev til sidst tilskrevet Isaac Baulot, en apoteker på La Rochelle, 

født der i 1612.  

 

3. Litani kommer af det græske litaneia, der betyder bøn. Det er en form for 

meget enkel bøn, der består af en række påkaldelser. 

 

4. Vi er nødt til at indse, hvad solen og månen betød for folk dengang. Solen 

var i almindelighed et billede på Guddommen. Månen er feminin, den er 

modtagelig for død, den er ansvarlig for alle voksende og aftagende fænomener på 

jorden: dyrkningen af planter og deres visnen, med kvinders menstruation, 

tidevandets ebbe og flod, leve og dø igen, og den hersker derfor over den 

forgængelige verden. 

 

Udtrykt kort, ville det være, hvad disse mennesker tænkte om månen, så det er 

fænomenet af jordisk liv med sit paradoksale tidevand, i dens irrationalitet, som 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher%27s_Stone
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
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stadig synes at have en hemmelig betydning. For en mand ville månen 

repræsentere et aspekt af den feminine personificering af hans ubevidste, mens det 

for kvinden ville personificere det vegetative livsgrundlag, hendes instinktive liv. 

 

Alkymistisk set repræsenterer månen Sølv, det Mindre Arbejde, eller 

Merkurius. Det når et stærkere potentiale når det forenes med solen, eller Guldet i 

større Værk.  

 

Månen er, som nævnt overfor en feminin egenskab og alkymisten indarbejdede det 

med solen (guldet) for at sikre balance.  

 

5. Johannes 1:14: ”Og Ordet blev kød og Bolig ibalndt os, og vi så hans 

herlighed, en herlighed, som en enbåren søn har den fra sin Fader, fuld af nåde og 

sandhed.” 

  

6. Med hensyn til Isaj fortæller Biblen, at Isaj var kong Davids far, og han var 

således en tidlig forfader til Jesu. Han beskrives ofte som den første i Jesu slægt. 

Han var søn af Obed og sønnesøn af Rut og stammede fra Betlehem. Denne 

relation mellem Isaj og Jesus har gennem årene og især efter det 11. århundrede 

interesseret kunstnere, som beskæftiger sig med kirkekunst. På et billede ses for 

eksempel et træ, som vokser frem fra en hvilende Isaj. Hver af træets grene 

repræsenterer medlemmer af Jesu slægt, eksempelvis David, der symboliseres ved 

en harpe, Jakob ved en stige, Solomon ved en krone, Maria ved en lilje og Josef 

ved hammer og sav. I træets top finder vi en fremstilling af Jesus. 

 

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 Mathæusevangeliet (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 

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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew
http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Luke
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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.” 

 

7. Ave Regina: 

 Hil dig, o dronning Himlens trone. 

Hil, af engle elskerinde ejet. 

Rod af Jesse, Morgenens port 

Hvorfra verdens sande lys blev født: 

Strålende Jomfru, Fryd til dig, 

Smukkeste hvem i himlen, de ser; 

Fagreste du, hvor alle er fair, 

Bønfald Kristus vores sjæle til overs. 

Værdige for at jeg kan prise dig, hellige Jomfru. 

Giv mig styrke mod dine fjender. 

 

8. Epopte, fra det græske epoptës, bogstaveligt talt en der ser efter, en 

iagttager, at overvåge, kort sagt, at få adgang til den højeste kvalitet af de 

eleusinske mysterier. 

 

9. Les Mithriaques betyder på dansk Mithra mysterierne. Mithras-kulten var 

uden sammenligning den største trussel mod den tidlige kirke. De kristne 

kirkefædre og filosoffer kørte en massiv propaganda mod kulten, ikke kun fordi 

den var en umiddelbar trussel, men lige så meget fordi lighederne mellem Mithras 

og Jesus var slående. For eksempel var Mithras en lysgud, og Jesus beskriver sig 

selv som ”verdens lys” (Joh 8:12). 

 

Mithras blev beskrevet som den uovervindelige sol. De tidlige kristne havde også 

en forestilling om, at Jesus var identisk med Solen. Han blev betragtet som ”den 

retfærdige sol” og som ”solopgangen fra det høje” (Luk. 1:78). Endvidere havde 

de bederetning imod øst, idet de forventede, at det var dér, Jesus ville opstå som 

solopgangen. Ifølge den kristne filosof/teolog Tertullian (ca. 160-225), blev de 

http://da.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://da.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://da.wikipedia.org/wiki/Tertullian
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kristne også fejlagtigt forvekslet med soldyrkere: ”nogle anser solen for den 

kristne gud, fordi det er blevet kendt, at vi beder i den opgående sols retning og 

hengiver os til glæde på solens dag (søndag).” 

 

På flere billeder ses Mithras blive født ud af en klippe, og ifølge adskillige 

inskriptioner blev han betragtet som ”guden fra klippen”. En parallel kan drages til 

den måde Paulus fremstiller Jesus på: ”De drak af en åndelig klippe, som fulgte 

med, og den klippe var Kristus”. (1 Kor. 10:4) Ifølge overleveringen blev Mithras 

født i en hule 

 

Mithras' fødselsdag var den 25.december, den dag, Solen mentes at tiltage i styrke 

(vintersolhverv). I Det Nye Testamente er der intet, der fortæller, hvad dag Jesus 

blev født. Det vides ikke med sikkerhed om de tidlige kristne fejrede den. Men vi 

ved, at de begyndte at fejre den på den 25.december under Konstantin den Store. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Konstantin_den_Store
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SEKTION II 

 

Facadens sokkel, der strækker sig hele vejen under de tre portaler, er udelukkende 

viet vor videnskab, og denne række billeder, der er lige så ejendommelige som 

instruktive, er en sand lækkerbisken for den, der vil tyde hermetiske gåder. 

 

Det finder vi det korte, klare navn på De Vises stof, der ser vi forarbejdningen af 

den hemmelige opløsningsvæske, og endelig kan vi dér skridt for skridt følge 

arbejdet med Eliksiren lige fra den første udglødning til den sidste kogning. 

 

Men for at gå metodisk til værks vil vi følge figurernes rækkefølge, begynde udefra 

og forsætte til portalens dørfløje ligesom en troende, der træder ind i 

helligdommen. 

 

På forsiderne af stræbepiller, der omgiver den store portal, finder vi i øjenhøjde to 

små basrelieffer, hver især indrammet i en spidsbue. Det på den venstre søjle viser 

os alkymisten under opdagelsen af Den mystiske Kilde, som ”Den gode Trevisaner” 

skildrer i den afsluttende Parabel i sin bog om La Philosophie naturelle des 

Métaux. (1) 

 

Kunstneren har været længe undervejs, han har fulgt falske spor og vandret af 

uvisse veje, men omsider bryder hans glæde frem! Kilden med det levende vand 

rinder ved hans fødder, boblende springer den frem af det gamle, hule egetræ.* Vor 

adept har ramt målet. Uden at bryde sig om buen og pilene, hvormed han ligesom 

Cadmus gennemborer dragen, ser han på den klare, rislende kilde, hvis opløsende 

kraft og flygtige væsen bekræftes af en fugl, der sidder i træet. (Fig. 4) 

 

* ”Læg mærke til dette egetræ”, er alt hvad Flamel siger. 

 

Men hvad er denne skjulte Kilde egentlig? Af hvilken art er dette mægtige 

Opløsende middel, som er i stand til at trænge ind i alle metaller – specielt guld – 

og til ved hjælp af det opløste stof at fuldbyrde Det Store Værk? Det er gåder så 

dybe, at de har afskrækket et betydeligt antal forskere, alle eller næsten alle har 

løbet panden mod den uigennemtrængelige mur, Filosofferne har bygget omkring 

deres fæstning. 

 

Mytologien kalder den Libéthra og siger, det var en kilde af Magnesia, i hvis 

nærhed der fandtes en anden kilde, som kaldtes Klippen. Begge sprang de frem af 
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Fig. 4. Den mystiske Kilde ved Det Gamle Egetræs fod. 

 

en stor klippe, der havde form af et kvindebryst, således at vandet syntes at 

strømme fra de to brystvorter som mælk. Nu ved vi imidlertid, at de gamle 

forfattere kaldte Værkets stof vort Magnesia, og at den væske, de udvandt af dette 

magnesia, kaldes Jomfrumælk. Der har vi et fingerpeg. Den allegoriske fremstilling 

af blandingen eller forbindelsen mellem dette oprindelige vand fra De Vises Kaos, 

og et andet vand, der er anderledes, men dog af samme art, er klar og meget 
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sigende. Af denne forbindelse opstår et tredje vand, som ikke gør hænderne våde, 

og som Filosofferne snart kalder Merkur, snart Svovl, alt efter om de tænkte på 

dette vands kvalitet eller dets fysiske aspekt. 

 

I afhandlingen Azoth, (2) der tilskrives Basilius Valentinus, den berømte munk fra 

Erfurt, men snarer skyldes Senior Zadith, findes et træsnit, som forestiller en nymfe 

eller en bekranset havfrue svømmende i havet, og fra hvis svulmende bryster der 

springer to stråler af mælk, som blander sig med bølgerne. 

 

Hos de arabiske forfattere har denne kilde navnet Holmat, og de fortæller desuden, 

at dens vand skænkede profeten Elias (Helios, sol) udødelighed. De anbringer den 

berømte kilde i Modhallam, et ord, hvis rod betyder dulgt og mørkt hav, hvilket 

udtrykker den elementære forvirring, som De Vise tillægger deres Kaos eller det 

første stof. 

 

Et malet sidestykke hertil fandtes i den lille kirke i Brixen (Tyrol). Dette mærkelige 

billede, som er beskrevet af Misson, og som Witkowski har gjort opmærksom på, 

synes at være en religiøs version af det samme kemiske motiv. ”Jesus lader blodet 

fra såret i sin side løbe ned i et stort kar, Jomfruen presser sine bryster, og mælken 

derfra strømmer ned i det samme kar. Det, der løber over, strømmer ned i et andet 

kar og forsvinder i et flammende svælg, hvor sjælene i Skærsilden, mennesker af 

begge køn med nøgen overkrop, iler til for at få noget af denne kostelige væske, 

som trøster dem og stiller deres tørst.” 

 

Forneden på dette gamle billede står en latinsk inskription: 

 

”Mens blodet strømmer fra Kristi velsignede sår, og mens den hellige 

Jomfru presser sit jomfruelige bryst, springer mælk og blod frem og bliver 

Livets Kilde og det Godes Kilde.” 

 

Blandt beskrivelserne i Les Figures symboliques d’Abraham le Juif, som skal have 

tilhørt Nicolas Flamel, og var udstillet i hans byskriverbord, finder vi to, der har at 

gøre med Den mystiske Kilde og dens bestanddele. Her følger de to originale 

tekster: 

 

”Tredje billede. – Her er malet og fremstillet en have omgivet af hække, 

hvor der findes flere bede. I midten står et gammelt, hult egetræ, ved hvis 

fod der gror en rosenbusk med blade af guld og hvide og røde roser, som 
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omgiver nævnte eg og når helt op til dens grene. Og ved jorden af denne 

hule eg sprudler en sølvklar kilde, som forsvinder i jorden, og blandt flere, 

der søger efter den, er der fire blinde, som roder i den, og fire andre, som 

søger efter den uden at rode i den, idet omtalte kilde er foran dem, og de kan 

ikke finde den, undtagen en, som vejer dens vand i sin hånd.” 

 

Det er denne sidste person, der ses på basrelieffet på Notre-Dame i Paris. 

Fremstillingen af det pågældende opløsende middel forklares i den tekst, der hører 

til næste billede: 

 

”Fjerde billede. – Her er afmalet en mark, hvor der står en konge med krone 

på og klædt i rødt efter jødisk skik; i hånden holder han en dragen kårde; to 

soldater, som dræber to mødres børn, mødrene sidder på jorden og græder 

over deres børn, og to andre soldater, som hælder blodet i et stort kar, dere r 

fuldt af det omtalte blod, hvori sol og måne, der stiger ned fra himlen eller 

skyerne, ligger og svømmer. Og der er seks soldater klædt i hvide rustninger, 

og kongen er den syvende, og syv døde, uskyldige børn og to mødre, den ene 

klædt i blåt, grædende og tørrende sit ansigt med et klæde, og den anden, 

som også græder, klædt i rødt.” 

 

I Trismosins bog (3) findes desuden et billede, der er næsten mage til det tredje i 

Abrahambogen. På det ser man et egetræ, hvis fod bærer en guldkrone, og hvorfra 

en hemmelig bæk strømmer ud i landskabet. I træets løv tumler hvide fugle sig, 

kun en ravn sidder stille og synes at sove, og en fattigt klædt mand står på en stige 

og vil til at gribe den. I denne landlige scenes forgrund står to sofister klædte i 

kostbare stoffer, diskuterende og ræsonerende over et punkt inden for videnskaben, 

uden at se egetræet bag sig, eller bækken, der løber for deres fødder. 

 

Endelig er det værd at lægge mærke til, at den esoteriske tradition med Livets Kilde 

eller Ungdomskilden findes som noget helt håndgribeligt i skikkelse af de Hellige 

Brønde, som de allerfleste gotisk kirker havde i middelalderen. Det vand, man 

hentede op af dem, gik som regel for at have helbredende virkning og brugtes ved 

behandling af forskellige sygdomme. I sit digt om normanernes belejring af Paris 

fortæller Abbon flere ting, der vidner om mirakuløse egenskaber ved vandet fra 

Saint-Germaine-des-Prés’ brønd, der fandtes nedgravet ved højaltret i den berømte 

klosterkirke. Ifølge Grégoire de Tours viste vandet fra brønden i Sainte-Marcel 

kirken i Paris, der var gravet ned i nærheden af den ærværdige biskops gravmæle, 

sig ligeledes at være et virkningsfuldt lægemiddel. Endnu i vore dage findes der i 
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den gotiske Notre-Dame-kirke i Lépine (Marne) en mirakelbrønd, der kaldes Den 

hellige Jomfrus rønd, og midt i koret i Notre-Dame kirken i Limoux (Aude) en 

tilsvarende brønd, hvis vand skal kunne helbrede alle sygdomme. På den står 

følgende inskription: ”Enhver, som drikker dette vand og tror på det, bliver rask. 

 

Vi får snart lejlighed til at vende tilbage til dette brøndvand, som Filosofferne har 

givet forskellige mere eller mindre tankevækkende navne. 

 

 
Fig. 5. Dommedagsportalen. Alkymisten beskytter sin Athanor. 
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Over for den skulptur, der fortæller om det hemmelige stofs egenskaber og art, 

finder vi på den modsatte stræbepille en scene, der viser os kogningen af det 

filosofiske compost. Her holder kunstneren øje med resultatet af sit arbejde. Iført 

rustning, med skjold på armen og skinner på benene, står vor ridder, så vidt vi kan 

dømme af murtinderne omkring ham, på pladsen foran e fæstning. Som i 

selvforsvar truer han med sit kastespyd en utydelig ting (en stråle? Et 

flammebundt?), som det desværre er umuligt at identificere, fordi relieffet er så 

medtaget. Bag ham ses en lille besynderlig bygning med rundbuer, kreneleret, 

hvilende på fire søjler og er overdækket med en kuppel inddelt i felter med en 

kugleformet slutsten. Under den nedre bue ses en flammet, spidformet masse, som 

giver os den endelige forklaring. Denne sælsomme miniaturefæstning er redskabet, 

der bruges til Det Store Værk, det er Athanor, den okkulte ovn med de to flammer 

– den potentielle og den virtuelle – som alle disciple kender, og som utallige 

beskrivelser og stik har bidraget til at gøre mere almindeligt kendt. (Fig. 5) 

 

Lige oven over disse figurer findes to, der ser ud til at supplere dem. Men da 

esoterismen her skjules bag et helligt præg af bibelske scener, vil vi undlade at tale 

om dem, for at man ikke skal bebrejde os en vilkårlig udlægning. Store lærde 

blandt de gamle mestre har ikke betænkt sig på at give en alkymistisk forklaring på 

lignelserne i Den Hellige Skrift, så let er det at fortolke dem på forskellige måder. 

Den hermetiske Filosofi påberåber sig ofte Genesis som en analogi til Værkets 

første del. Mange allegorier både i Det gamle og det ny Testamente får et uventet  

Perspektiv, ved kontakten med alkymien. Sådanne fortilfælde kunne både 

opmuntre os og tjene os til undskyldning, men vi foretrækker at holde os til emnet 

af uomtvistelig profan karakter og overlader til de gunstige forskere at øve deres 

skarpsindighed på de andre. 

 

 

Kommentarer  

 

1. Fulcanelli henviser flere gange til ”Den gode Trevisaner” og hans bog. Den 

gode Trevisaner (1406 - 1490) hed Bernardo og var greve af Marca Trevisiano, et 

lille grevskab i den daværende venetianske republik.  

 

Hans far indviede ham fra fjortenårsalderen i studiet af fortidens store alkymister, 

først og fremmest Geber og Rhasés. I de fire første år af hans forskning fulgte han 

omhyggeligt den metode som Rhasés havde angivet, men forgæves. Alt, hvad dette 

ihærdige arbejde indbragte ham, var tabet af tre tusinde daler. Da han havde mistet 
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tilliden til den første filosof, gik han over til den anden og tog igen fat på sine 

studier. Og således forsatte det i mange år, men det ser dog ud til at han fandt De 

Vises Sten, da han var over toogfirs år gammel, efter et langt liv der så at sige 

havde bestået af stadige fiaskoer. I en af hans tekster, der er kendt under navnet 

Allégorie de la Fontaine, giver Bernardo en symbolske fremstilling af en del af 

Værket: 

 

”Jeg gik tankefuld over markerne. En nat hændte det, at jeg måtte studere for at 

kunne disputere næste dag. Jeg fandt en lille smuk og klar kilde, helt omgivet af en 

smuk stenkant, og denne stenkant var oven over et gammelt hult egetræ, og kilden 

var hele vejen rundt indrammet af mure, for at hverken køer eller andre umælende 

eller vingede dyr skulle bade sig i den. Jeg havde stor lyst til at sove, jeg satte mig 

derfor oven for den omtalte kilde, og jeg så, at den var dækket oventil og var 

lukket. 

 

Forbi kom en gammel præst af høj alder. Jeg spurgte ham, hvorfor denne kilde var 

dækket til foroven og forneden og på alle sider, og han var ´venlig og god og 

begyndte at tale således til mig: ”Herre, det er rigtigt, at denne kilde er af en 

frygtelig kraft, mere end nogen anden i denne verden. Den er kun for landets 

konge, som den kender godt, ligesom han kende den, thi aldrig drager denne konge 

her forbi, uden at den drager ham til sig, og han bliver i denne kile og bader sig i 

to hundrede og firs dage, og den forynger kongen så meget, at der ikke er nogen 

mand, der kan overvinde ham.” 

 

Så spurgte jeg ham, om han havde set kongen, og han svarede, at han havde set 

ham gå ind, men efter at han er gået ind, og hans vagt har lukket ham inde, ser man 

ham ikke i et hundrede tredive dage. Så begynder han at komme til syne og at 

stråle. Portvagten, som våger over ham, varmer bestandig hans bad, for at det skal 

bevare sin naturlige varme. 

 

Så spurgte jeg, hvad farve kongen havde, og han svarede, at han var klædt i gyldent 

klæde allerførst, så havde han en vams af sort fløjl, en skjorte, der var hvis som 

sne, og hans krop var rødt som blod. 

 

Bagefter spurgte jeg ham, om kongen, når han kom til kilden, medførte stort følge 

af fremmede folk og almuefolk. Og han svarede venligt og smilende: Kongen 

medfører kun sig selv og lader alle disse folk og disse fremmede blive tilbage, 

ingen anden end han nærmer sig denne kilde, undtagen vagtposten, som er en 
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simpel mand. Men når kongen er gået derind, tager han først sin kappe, der er af 

klæde af fint guld hamret til tynde blade, af og giver den til sin første mand, der 

hedder Saturn. Så tager aturn den og beholder den i fyrre eller toogfyrre dage eller 

mere, når han først har fået den. Derefter tager kongen sin vams af fint sort fløjl og 

giver dne til mand nummer to, som er Jupiter, og han beholder den i godt tyve 

dage. På kongens befaling giver Jupiter den til Månen, som er den tredje person, og 

er smuk og strålende, og denne person beholder den i tyve dage. Og nu står kongen 

i sin bare skjorte, der er hvid som sne med fine blomster af kviksølv. Da tager han 

også den fine hvide skjorte af og giver den til Mars, som beholder den fyrre og 

undertiden toogfyrre dage. Og derefter giver Mars efter Guds vilje skjorten til 

Solen, dre er gul og ikke klar, og som beholder den i fyrretyve dage, og derefter 

bliver Solen meget smuk og meget klar og beholder demn. 

 

Og jeg sagde til ham: ”Kommer der aldrig nogen læge eller andre til denne 

kilde?” 

 

”Nej”, svarede han, ”der kommer ikke andre end vogteren, som sørger for, at der 

er uophørlig, omsluttende og dampfyldt varme”. 

 

”Har den vogter meget at gøre?” 

 

”Han har mere at gøre ved slutningen end ved begyndelsen, for kilden flammer 

op”. 

 

Og jeg sagde til ham: ”Er der mange mennesker, der har set den?” 

 

”Alle mennesker har den for øjnene af sig, men de ved ikke noget om den”. 

 

Og jeg sagde til ham: ”Hvad gør de bagefter?” 

 

”Hvis de vil, kan de rense kongen i kilden ved at gå rundt om stedet og omslutte det 

ved indholdet af det indeholdte indhold, og ved den første dag at give ham hans 

vams, dagen efter hans skjorte og næste dag igen hans blodrøde hud.” 

 

Og jeg sagde til ham: ”Hvad er dette her?” 

 

Og han svarede: ”Nævn Gud en gang, ti, hundrede, tusinde og hundrede tusinde 

gange, og gang så med elleve”. 
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Jeg sagde til ham: ”Det forstår jeg ikke”. 

 

Og han sagde: ”Jeg kan ikke sige dig mere, for jeg er træt”. 

 

Og jeg så, at han var træt, og jeg selv var også træt og længtes efter at sove, thi 

dagen før havde jeg studeret”.  

 

2. Azoth, som Fulcanellider tilskriver Basilius Valentinus, er dog også kendt i 

forbindelse med middelalderlægen Paracelsus  

 

På billedet her ser vi, Paracelsus. Foran sig holder 

han et sværd med et magisk indhold og påskriften 

Azoth på sit skæfte. Vi ved om Paracelsus, at han 

blev indviet i alkymiens hemmelige lærdomme i 

Konstantinopel. Her var det en forsamling af lærde 

islamiske mænd, som underviste ham og skænkede 

ham det universelle mysterium i form af den 

symbolske Azothsten, der svarer til de vestlige 

adepters filosoffens ild. Myten fortæller, at 

Paracelsus fra da af altid bar denne sten hos sig i en 

speciel knude på sit sværdskæfte. På de fleste 

billeder af ham, bærer han dette sværd, og selv om han aldrig vandt sine verbale 

sværdslag, så var det måske det, eller tanken om det, der gav ham kræfterne til at 

fortsætte med at kæmpe for det, han troede på. 

 

Azoth er et magisk kunstord som først og fremmest anvendes i alkymien, hvor det 

repræsenterer kviksølv, sølvets prima materia, men det menes at have flere okkulte 

og alkymistiske underbetydninger. For at give stoffet en Universel karakter, har 

begrebets ophavsmand eller kvinde dannet det ved hjælp af det første og det sidste 

bogstav af hele tre alfabeter. A og Z fra det latinske, A og O fra det græske og 

Aleph og Tau fra det Hebraiske. Azoth er synonymt med summen af filosoffens 

store arbejde, fra sin første kaotiske begyndelse, til sit endelige produkt i form af 

den perfekte De Vises sten. I kabbalaen refererer Azoth til fænomenet Ain Soph, 

og herom skriver Manley P. Hall:  

 

”Universet er omgæret af en sfære af lys eller stjerner. Bag denne Sfære befinder 

sig Schamayim, som er det hellige flammende vand, den første emanation af det 
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guddommelige Ord, den brændende flod der strømmer ud af det evige sinds 

tilstedeværelse. Schamayim, der er den brændende androgyn, deler sig. Hans Ild 

bliver til solens ild og hans vand bliver til månens vand i vort Univers. Schamayim 

er det universelle kviksølv eller Azoth, den uendelige livets ånd. Det oprindelige 

åndelige ildens vand flyder gennem Eden, og lader sig selv strømme ud i de fire 

elementers fire hovedfloder. Disse udgør det levende vands flod, Azoth, eller det 

brændende kviksølvs essens, der emanerer ud fra Guds og Lammets Trone. I dette 

Eden, luftige essens eller dis, findes den første åndelige jord, det ufattelige og 

uhåndgribelige støv, af hvilket Gud formede Adam Kadmon, mennesket åndelige 

legeme, der vil blive afsløret til fulde over tid.” 

 

Eliphas Levi (1810-1875) fortæller: ”Stoffet Azoth eller den universelle medicin er 

for sjælen, den højeste form for mening og absolut retfærdighed. For sindet er det 

en matematisk og håndfast sandhed og, for kroppen, kvintessensen, der er en 

kombination af guld og lys. I den højere åndelige verden er det, det første stof i det 

Store Arbejde kilden til entusiasme og aktivitet for alkymisten. I den 

mellemliggende eller mentale virkelighed er det intelligens og virksomhed og i den 

lavere eller materielle verden er det den fysiske del af arbejdet. Svovl, ild, kviksølv 

og salt er de ingredienser der, opløst og fikseret korrekt, sammensætter De vises  

Azoth. Svovl korresponderer med den elementære form af ild, kviksølv med luft og 

salt med jord.” 

 

Paracelsus påstod selv, at Azoth var en effektiv modgift overfor en hver trussel 

mod ham, spirituel såvel som fysisk eller psykisk, og han har sikkert haft god brug 

både for sin azothsten og det sværd, han opbevarede den i. 

 

3. Trismosins bog som Fulcanelli henviser til hedder Splendor Solis. Jeg har 

kopier af både den tyske udgave fra Zürich Stadtbibliothek og den engelske udgave 

fra Edinburg. Splendor Solis er delt op i syv afhandlinger, hver fyldt med citater fra 

berømte alkymister, tilsyneladende udvalgt og arrangeret for at fremføre 

forfatterens synspunkter af det grundlæggende i den alkymistiske proces. 

Autoriteterne der er citeret i teksten inkluderer: Alexander, Alphidius, Aristoteles,  

Avicenna, Calid, Farrarius, Galenus, Geber, Hali, Hermes, Menaldus, Morienus, 

Ovid, Rhases, Rosinos, Senior, Sokrates og Virgil.  

 

Ifølge Marie-Louise von Franz indeholder Splendor Solis mange sætninger der er 

taget fra Aurora Consurgens; hendes research omkring kilderne til dette værk  
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fremskaffer en værdifuld baggrund for Splendor Solis. Von Franz daterer den 

originale version af Splendor Solis til 1490. Til forskel fra Aurora Consurgens, gør 

teksten i Splendor Solis ingen specifikke bibelske eller kristne henvisninger 

(selvom det henviser til ’Gud, skaberen’). Ej heller indeholder Splendor Solis’ tekst 

nogen bemærkninger om oprindelige visionære eller mystiske erfaringer. 

 

Man kender ikke identiteten af forfatteren til Splendor Solis, som brugte 

pseudonymet Salomon Trismosin.  

 

Billedet som Fulcanelli taler om er i Splendor Solis ”Den anden Lignelse” og den 

tilhørende tekst læses som følger: 

 

”Hermes, den første Mester i denne Kunst, siger således: ”Luftens vand, 

som er mellem himmel og jord, er livet for alt; for ved hjælp af sin fugt og 

varme, er det mediet mellem de to modsætninger, som ild og vand, og derfor 

regner der vand på jorden, himlen har åbnet sig, og sendt sin dug på jorden, 

Himlen har åbnet sig og sendt sin dug på jorden, hvilket gør den sød som 

honning, og fugtig.  Derfor blomster jorden og bær mangfoldige farvede 

blomster og frugter, og i hendes indre er der vokset et stort træ med en  

sølvstilk, der strækker sig ud over jordens overflade.  På dens grene har 

mange slags fugle siddet, alle draget af sted ved daggry, da ravnehovedet 

blev hvidt. Det samme træ bærer tre slags frugt. Den første er de fineste 

perler. Den anden bliver kaldt for Filosoffernes TERRA FOLIATA.* Den 

tredje er det reneste guld.  Dette træ giver os sundhedens frugt så vel som 

det giver det varme, som er koldt, og hvad det fryser, gør det varmt, hvad der 

er tørt gør det fugtig, og gør det fugtig som er tørt, og blødgør hårdt, og 

hærder det bløde, og er slutningen på hele kunsten.”  

 

*TERRA FOLIATA --- Blade, Merkurisk vand, hvor Guld bliver 

sået. Mirerius siger, at det er Merkur, som samler sig i Aludel, for at vand 

igen kan hældes over det. Derfor siger Hermes, så dit Guld i Terra 

Foliata. Det er det åndelige vand. Den hvide Terra Foliata er kronen på 

sejren over åndeligt vand udvundet af aske fra andre organer. 

 

Derom siger forfatteren til ”De tre Ord”, ”De tre fugtige er de mest 

dyrebare Ord af hele mesterskabet”.  Og det samme siger Galenus, når han 

taler om urt LUNATICA eller BERISSA. Dens rod er metallisk jord; det har 

en rød stængel, plettet med sort, vokser let og falmer let, og får citrinfarvede 
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blomster efter tre dage; hvis det bliver lagt i kviksølv, ændrer det sig til 

fuldkommen sølv, og ved yderligere afkog sker dette igen og ændres til guld, 

som derefter bliver hundrede dele kviksølv af det fineste guld.  

 

Om dette træ taler Virgilius, i sjette bog af ÆNEIDE, hvor han fortæller en 

fabel om hvordan Aeneas og Silvius gik til et træ, som havde gyldne grene, 

og ligeså tit som man brækkede en gren af, voksede en anden i stedet.” 

 

 
Den anden Lignelse i Splendor Solis af Trismosin 
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SEKTION III 

 

Kolonade soklens hermetiske emner udfolder sig i to rækker, den ene oven over 

den anden, til højre og venstre for portalen. Den nederste række består af tolv 

medailloner, den øverste af tolv figurer. De sidstnævnte er tolv personer, der sidder 

på sokler med snart konkave, snart kantede kannelurer, anbragt i søjlerum med 

kløverbladsbuer. Alle bærer de plader med forskellige sindbilleder på alkymiens 

arbejde. 

 

Vi begynder med den øverste række til venstre og ser, at det første basrelief viser et 

billede af ravnen, symbol på den sorte farve. Kvinden, der holder den på sit skød, 

symboliserer Lutringen. (Fig. 6) 

 

 
Fig. 6. Midterste Indgangsportal. Ravnen - Lutringen 
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Vi må standse et øjeblik ved ravnetegnet, fordi ravnen udtrykker noget som er 

vigtig for vor videnskab. I kogningen af det filosofiske Rebis betyder den nemlig 

den sorte farve, det første tegn på opløsning, der følger på den fuldkomne blanding 

af Æggets stoffer. Det er ifølge Filosofferne det sikre tegn på, at Værket vil lykkes, 

at le compost er rigtigt fremstillet. Ravnen er på en vis måde den kanoniske 

besegling af Værket, som stjernen er det første stofs mærke. 

 

Men denne sorte farve, som kunstneren håber på, spændt venter på, og hvis 

tilsynekomst betyder opfyldelsen af hans ønsker, kommer ikke udelukkende til 

syne under kogningen. Den sorte fugl dukker op flere gange, og den hyppige 

opdukken giver forfatterne mulighed for at sprede forvirring i operationernes 

rækkefølge. 

 

Ifølge Le Breton er der ”fire lutringer i Det Filosofiske Værk. Den første i den 

første udskillelse, den anden i den første forbindelse, den tredje i den anden 

forbindelse, nemlig i det tunge vands forbindelse med sit salt, og endelig den fjerde  

i bindingen af svovlet. Under hvert eneste af disse lutringer viser den sorte farve 

sig.” 

 

Det var altså en smal sag for vore gamle mestre at lægge et slør over den 

hemmelige operation ved at blande de særlige egenskaber hos de forskellige 

substanser under de fire processer, som frembryder den sorte farve. Derfor bliver 

det også et slidsomt arbejde at holde dem ude fra hinanden og at se klart, hvad der 

hører til hver af dem. 

 

Vi bringer her nogle citater, der kan oplyse forskeren og hjælp ham til at finde vej i 

denne dunkle labyrint. 

 

Le Chevalier Inconnu (Den ukendte Ridder) skriver:  

 

”Under den anden operation binder den forsigtige kunstner verdens 

almindelige sjæl i det almindelige guld og gør den jordiske, ubevægelige 

sjæl ren. Under denne operation er lutringen, som de kalder Ravnehovedet, 

meget langvarig. Den følges af en tredje mangfoldiggørelse ved tilsætning af 

det filosofiske ftof eller verdens universelle sjæl.” 
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Her angives der tydelig to på hinanden følgende operationer, af hvilke den første 

slutter og den anden begynder, efter at den sorte farve har vist sig, hvilket ikke er 

tilfældet ved kogningen. 

 

Et værdifuldt anonymt manuskript fra det 18. århundrede, siger således om denne 

første lutring, som ikke må forveksles med de andre: 

 

”Hvis stoffet ikke er fordærvet og gået i forrådnelse, kan du ikke uddrage 

vore elementer og grundbestanddele af det, og for at hjælpe dig over denne 

vanskelighed, giver jeg dig nogle tegn, hvorpå du kan kende den. Der er 

også nogle Filosoffer, der har gjort opmærksom på den. Morien siger: man 

skal kunne konstatere en vis syrlighed, og der skal være en vis gravlugt. 

Philaléthe siger, at den skal se ud som fiskeøjne, det vil sige nogle små 

blærer på overfladen, og det skal se ud, som om den skummer, thi det er et 

tegn på, at stoffet gærer og koger. Denne gæring er meget langvarig, og der 

skal megen tålmodighed til, fordi den frembringes af vor hemmelige ild, som 

er det eneste element, der kan åbne, sublimere og lutre.” 

 

Men af alle disse beskrivelser er de, der taler om Ravnen (eller den sorte farve) ved 

kogningen, de talrigeste og de mest gennemforskede, fordi de omfatter alle 

kendemærker fra de andre operationer. 

 

Bernardo, Den gode Trevisaner, siger det på denne måde: 

 

”Læg derfor mærke til, at når vor blanding begynder at gennemvædes af 

vort permanente vand, forvandles hele blandingen til noget, der ligner 

flydende beg, og er sort som kul. Og på dette punkt kaldes vor blanding sort 

beg, brændt salt, smeltet bly, uklart messing, Magnesia og Jeans solsort. Thi 

da ser man en sort sky, som svæver over midten af karret, hæver sig på en 

smuk og fin måde op over karret, og på bunden af dette ligger det smeltede 

stof som beg og forbliver fuldstændig opløst. Om denne sky taler Jacques du 

Bourg S. Saturnin og siger: O, velsignede sky, som flyver op fra vort kar! 

Det er solformørkelsen, som Raymundus taler om. Og når denne masse 

således er blevet sort, kaldes den død og er berøvet sin form. Da viser 

fugtigheden sig som sort, stinkende kviksølv, det, som til at begynde med var 

tørt, hvidt vellugtende, glødende, renset for svovl (1) ved den første 

operation, og nu skal renses ved denne anden operation. Og derfor er det nu 

berøvet sin sjæl, som det mistet, og sin stråleglans og vidunderlige klarhed, 
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som det havde til at begynde med, og nu er det sort og hæsligt. Denne sorte 

eller sodede masse er nøglen, begyndelsen og tegnet på den fuldkomne 

fremgangsmåde ved arbejdet, der skal føre os til vore dyrebare stens andet 

stadium. Derfor, siger Hermes, når du har set den sorte farve, så vid, at du 

er gået i den rigtige retning og ad den rette vej.” 

 

Batsdorff, den formodede ophavsmand til et klassisk værk, som andre tilskriver 

Gaston de Claves, siger, at lutringen er indtrådt, når den sorte farve viser sig, og at 

det er et trgn på et rigtigt og naturligt arbejde. Han tilføjer: ”Filosofferne har givet 

den forskellige navne og kaldt den Occidenten, Mørket, Formørkelsen, 

Spedalskhed, Ravnehoved, Død, Merkuriums Forrådnelse. Det ser altså ud til, at 

denne lutring betyder adskillelsen mellem rent og urent. Men tegnene på en god og 

en rigtig lutring er en meget mørk og meget dyb sort farve, en stinkende, ækel og 

rådden lugt, som Filosofferne kalder toxium et venenum, og denne lugt opfattes 

ikke af lugtesansen, men kun af forstanden.” 

 

Vi standse her vore citater – at forsætte ville ikke give den interesserede yderligere 

udbytte – og vender tilbage til de hermetiske figurer på Notre-Dame. 

 

Det andet basrelief viser os billedet af det filosofiske Mercurius: en slange snoet 

om guldstaven. Jøden Abraham, også kendt under navnet Eleazar, brugte det i den 

bog, der kom i hænderne på Flamel – hvilket der ikke er noget overraskende i, thi 

vi træffer dette symbol gennem hele middelalderen. (Fig. 7) 

 

Slangen udtrykker det skarpe og opløsende ved kviksølvet, som begærligt 

absorberer den metalliske svovl og fastholder det så stærkt, at foreningen ikke kan 

ophæves. Det er den ”giftige snog, der forpester alt med sin gift”, som omtales i 

L’Ancienne Guerre des Chevaliers. Dette kryb er billedet på Mercurius i dets første 

stadium og guldstaven er det fysiske svovl, som tilsættes. Svovlets opløsning, eller 

med andre ord kviksølvets absorbering af det, har givet anledning ti mange 

forskellige sindbilleder, men det stof, som kommer ud af det, og som er homogent 

og fuldt tilberedt, bevarer navnet det filosofiske Mercurius, og billedet af 

merkurstaven. Det er stoffet eller forbindelsen i der første stadium, Ægget 

behandlet med koncentreret svovlsyre, som nu kun kræver en gradvis kogning for 

at forvandle sig først til rødt svovl, derpå til Eliksir og endelig i tredje fase ti det 

universelle lægemiddel. ”I vort Værk behøves der kun Merkurius”, forsikrer 

Filosofferne. 
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Fig. 7. Midterse Indgangsportal: Det filosofiske Merkurius. 

 

Derefter kommer en kvinde med langt hår, der flagrer som flammer. Hun er en 

personificering af udglødningen, mod sit bryst trykker hun pladen med 

salamanderen, ”som lever i ilden og lever af ilden.” (Fig. 8) Dette fabeldyr 

betegner intet andet end det centrale salt, der er uforbrændeligt og bestandigt og 

bevarer disse egenskaber selv i asken fra de udglødede metaller, og som de gamle 

kaldte metallisk sæd. Under den voldsomme påvirkning af ilden tilintegøres de 

brændbare dele af stoffet, kun de rene, uforanderlige dele bliver tilbage, og selv om 

der er meget bestandige, kan de udlude. 

 

Det er i hvert fald det spagyriske udtryk for udglødningen, en lighed forfatterne 

bruger som eksempel på den almindelige forestilling, man bør have om det 

hermetiske arbejde. Imidlertid henleder vore mestre i Kunsten læserens 

opmærksomhed på den fundamentale forskel mellem den almindelige udglødning,  
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Fig. 8. Midterste Indgangsportal. Salamanderen - Udglødningen. 

 

som den foretages i kemiske laboratorier, og den, den Indviede foretager i 

Filosoffernes værksted. Denne foretages ikke med almindelig ild, kræver ingen 

reverbérild, men derimod et okkult, virkende stof, en hemmelig ild, om hvilken vi, 

for at forklare det kort, kan sige, at den snarere ligner vand end en flamme. Denne 

ild eller dette glødende vand er den livgivende gnist, som Skaberen skænker det 

inaktive stof, det er den tingene iboende ånd, den uforgængelige ildholdige stråle, 

der er indesluttet dybest ned i dne dunkle, formløse og golde substans. Vi nærmer 

os her Værkets allerhøjeste hemmelighed, og vi ville være glade for at kunne 

overhugge denne gordiske knude for vordende adepters skyld – idet vi mindes, at 

vi selv blev standset af denne vanskelighed i over tyve år – hvis vi havde lov til at 

forgribe os på et mysterium, hvis afsløring afhænger af le Pére des Lumiéres, 

Lysenes Fader. Til vor store beklagelse er det eneste vi kan gøre at henlede 

opmærksomheden på dette skær og sammen med de mest fremragende filosoffer 
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tilråde en opmærksom læsning af Artephius, Pontanus og den lille bog, der hedder 

Epistola de Igne Philisophorum. Man vil der finde værdifulde fingerpeg angående 

denne vandilds eller dette glødende vands art og egenskaber, oplysninger, som man 

kan supplere med de to følgende tekster. 

 

Den anonyme forfatter af Les Préceptes du Pére Abraham siger:  

 

”Man skal udvinde dette første og himmelske vand af stoffet, hvori det 

findes, og som vi mener skrives med syv bogstaver og betegner alle 

skabningers første sæd, men hverken defineres eller bestemmes nærmere i 

Aries’ hus for at avle sønnen. Det er dette vand, Filosofferne har givet 

mange navne. Der er det universelle opløsningsmiddel og er alle tings liv og 

sundhed. Filosofferne siger, at dte er i dette vand, sol og måne bader, og de 

opløses af sig selv i vandet, deres første oprindelse. Det er ved denne 

opløsning, de siges at dø. Men deres ånd føres over vandene i dette hav, 

hvori de var begravet. Hvad man end siger, min søn, om at der er andre 

metoder til opløsning af disse stoffer til deres oprindelige form, så hold dig 

til den, jeg har forklaret dig, for jeg kender den af erfaring og ud fra, hvad 

der er overleveret os fra de Gamle.” 

 

Limojon de Saint-Didier (2) skriver ligeledes:  

 

”De Vises hemmelige ild er en ild, som kunstneren frembringer efter 

Kunstens regler, eller som han i det mindste kan lade frembringe af dem, der 

har indgående kendskab til kemi. Denne ild er på det tidspunkt ikke varm, 

men en ildagtig ånd, indført i et stof af samme art som Stenen, og ved 

mådeholden påvirkning af den ydre ild udgløder den Stenen, opløser den, 

sublimerer den og forvandler den til tørt vand, således som det er sagt af 

Kosmopolitten.” 

 

For øvrigt vil vi snart se andre figurer, der har forbindelse enten med fremstillingen 

af eller egenskaberne hos denne hellige ild indesluttet i vand, som er det universelle 

opløsningsmiddel. Det stof, der bruges til at fremstille den med, er imidlertid netop 

emnet for den fjerde figur: en mand viser billedet af Vædderen og holder i højre 

hånd en genstand, som det desværre er umuligt at definere i dag. (Fig. 9) Er det et 

mineral, et brudstykke af et attribut, et redskab eller et stykke af et stof? Vi ved det 

ikke. Tiden og menneskers ødelæggelse har været på spil. Vædderen er dog tilbage, 

og manden, tegnet for det mandlige metalliske element, viser os den. Det hjælper  
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Fig. 9. Midterste Indgangsportal. Fremstillingen af det universelle 

opløsningsmiddel. 

 

os til at forstå disse ord af Antoine-Joseph Pernéty (3): ”Adepterne siger, de 

udvinder deres stål af Aries’ mave, og det kalder dette stål deres magnet.” 

 

Derpå følger Evolutionen, som viser Oriflammen med de tre flammer, det 

trefoldige billede af Værkets Farver, som findes beskrevet i alle klassiske værker. 

(Fig. 10) 

 

Disse tre farver følger på hinanden i den uforanderlige orden: fra sort til rødt over 

hvidt, men ligesom i naturen efter det gamle ord Natura non facit sultus (Naturen 

gør ingen spring) er der mange overgange mellem disse tre hovedfarver. Dem gør 

kunstneren nu ikke meget ud af, fordi der overfladiske og forbigående, kun et 

vidnesbyrd om kontinuitet og fremadskriden i de interne mutationer. De vigtigste 

farver varer længere end overgangsnuancerne og påvirker selve stoffet dybt, idet de 

betyder en tilstandsforandring i dets kemiske sammensætning. Det er ikke flygtige,  
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Fig. 10. Midterste Indgangsportal. Evolutionen – Det Store Værks Farver og 

Systemer 

 

mere eller mindre strålende farver, der spiller på badets overflade, men farver i 

selve massen, der viser sig udadtil og opsuger alle andre. Det er efter vor mening 

rigtigt at understrege dette vigtige punkt. 

 

Disse farvede faser, der var karakteristiske for kogningen under udførelsen af Det 

Store Værk, har altså stået som symbolsk prototype; man tillagde hver af farverne 

en bestemt, ofte ret omfattende betydning, således at man skjult under dem kunne 

udtrykke visse virkelige sandheder. Der har således til alle tider eksisteret et 

farvernes sprog, nøje forbundet med religionen, som det er sagt af Portal, et sprog, 

der i middelalderen viser sig i gotiske katedralers glasmalerier. 

 

Den sorte farve blev givet til Saturn, som i spagirien bliver tegnet for bly, i 

astrologien en ulykkesbringende planet, i hermetikken den sorte drage eller 
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Filosoffernes Bly, i magien den sorte Høne og så videre. Når kandidaten i de 

ægyptiske templer skulle til at gennemgå de indledende prøver, gik en præst hen til 

ham og hviskede i øret disse mystiske ord: ”Husk på, at Osiris er en sort gud!” 

Det er den symbolske farve på Mørket og de ægyptiske Skygger, Satans farve – 

ham skænkede man sorte roser – og tillige farven på urtidens Kaos, hvor alle tings 

sæd er blandet sammen. Dette er den heraldiske videnskabs sand og sindbilledet på 

elementet jord, på natten og døden. 

 

Ligesom dagen i Genesis følger på natten, følger lyset på mørket. Dets tegn er den 

hvide farve. Når De Vise er nået hertil, erklærer de, at deres stof er befriet for 

enhver urenhed, fuldkommen vasket og meget omhyggeligt lutret. Det viser sig da i 

form af solide granulationer eller lysende småpartikler med diamantklare reflekser, 

og blændende hvide. Derfor hører hvidt også sammen med renhed, enkelhed og 

uskyldighed. Den hvide farve er de Indviedes, fordi mennesket, som forlader 

mørket for at følge lyset, går fra den profane tilstand til den Indviedes, den Renes. 

Han er åndeligt fornyet. ”Udtrykket Hvid,” siger Pierre Dujols, ” var valgt af 

meget dybe filosofiske grunde.”  

 

Den hvide farve har, som det ses af de fleste sprog, altid betegnet adel, uskyld og 

renhed. Ifølge den berømte Dictionaire-Manuel hébreu et chaldéen af Gesenius 

betyder hur, heur, et hvidt væsen, hurim, heurim de ædle, de hvide, de rene. Denne 

mere eller mindre forskellige omskrivning af det hebræiske (hur, heur, hurim, 

heurim) fører os til ordet heureux (lykkelig). Les bienheureux (de salige), er de, der 

er blevet genfødt, og renset med Lammets blod, fremstilles altid i hvide klædebon. 

Enhver ved, at bienhereux, salig, er synonymt med indviet, ædel, ren. De indviede 

var i hvidt, de ædle ligeså. I Ægypten var Præsterne også klædt i hvidt. Ptah, (4) 

Genføderen, var ligeledes svøbt i hvidt for at udtrykke genfødslen af de Rene eller 

Hvide. Katharerne, navn på forskellige sekter, hvor iblandt de Hvide fra Firenze, 

var de Rene (græsk: Katharos). På tysk og engelsk er ordene weiss og white, det vil 

sige hvid, lykkelig, åndelig, vis. Derimod betyder hebræisk schher en mørk 

overgangsfarve, det vil sige den uindviede der søgte indvielsen. ”Den sorte Osiris, 

der forekommer i begyndelsen af begravelsesritualet, betegner den tilstand hos 

sjælen, der går fra nat til dag, fra død til liv”, siger Portal. 

 

Det røde, ildens symbol, markerer begejstringen, åndens overherredømme over 

materien, magten og apostolatet. De Vises Sten, der har fået form af krystal eller 

rødt pulver, og som er flygtig og flydende, bliver gennemtrængende og skikket til 
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at helbrede spedalskhed, det vil sige, til at forvandle ædle metaller, hvis 

oxydabilitet  iltelighed) gør dem ringe og ufuldkomne, ”syge eller svage”, til guld. 

I Livre des Images taler Paracelsus således om de på hinanden følgende farvninger 

under udførelsen af Værket:  

 

”Selv om der findes nogle elementære farver – thi azurblåt hører specielt til 

jorden, grønt til vandet, gult til luften og rødt til ilden – har de hvide og 

sorte farver dog specielt forbindelse med den spagiriske kunst, i hvilket man 

også finder de fire oprindelige farver, nemlig sort, hvidt, gult og rødt. Men 

sort er roden og oprindelsen til de andre farver, thi ethvert sort stofs farve 

kan tilbagekastes i løbet af den tid, der er nødvendig, således at de tre andre 

farver viser sig den ene efter den anden og hver til sin tid. Den hvide farve 

følger efter den sorte, den gule efter den hvide og den røde efter den gule. 

Men ethvert stof, som ved tilbagekastning er nået til den fjerde farve, et la 

teinture af ting af sin art, det vil sige af den samme natur.” 

 

For at give en forestilling om det omfang, farvesymbolikken – specielt for de tre 

farvers vedkommende, der var dominerende i Værket – fik, må vi gøre opmærksom 

på, at Den hellige Jomfru altid fremstilles klædt i blåt (svarende til sort, hvad vi 

vender tilbage til nedenfor), Gud i hvidt og Kristus i rødt. Det er farverne i det 

franske flag, som for øvrigt blev komponeret af frimureren Louis David. Her 

repræsenterer det mørkeblå eller sorte borgerskabet, det hvide folket, les pierrots 

eller bønderne, og det røde la baillie eller kongemagten. I Kaldæa har les Ziguras – 

som regel treetages tårne, en bygningsform, hvortil det berømte Babelstårn hørte – 

tre farver, sort, hvidt og purpurrødt. 

 

Hidtil har vi talt om farverne som teoretikere, og som Mestrene før os har vi gjort 

det for at adlyde den filosofiske doktrin og følge den traditionelle form. Måske 

ville det for Videnskabens sønners skyld være rigtigt nu at skrive mere som 

praktiker og på den måde opdage, hvad der skiller lighed og lignelse fra 

virkelighed. 

 

Kun få Filosoffer har vovet sig ud på dette farlige område. Etteilla fortæller om et 

hermetisk billede, han skal have ejet, og gengiver nogle tekster, der skal have stået 

under det. Blandt disse læser man med en vis overraskelse dette råd, som det vil 

være klogt at følge: ”Stol ikke for meget på farven.” Hvad er meningen med det? 

Skulle de gamle forfattere med vilje have narret deres læsere? Og hvad skulle 
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Hermes’ disciple have sat i stedet for de svigefulde farver for at erkende den rette 

vej og følge den? 

 

Søg, brødre, søg uden at lade jer skræmme og opgive ævred, for her som ved andre 

dunkle punkter bliver i nødt til at strenge jer vældig an. I har sikkert flere steder i 

jeres værker læst, at Filosofferne kun taler klart, når de vil holde de uindviede borte 

fra deres Runde Bord. De beskrivelser, de giver af deres systemer, som de tillægger 

sindbilledlige farver, er fuldkommen klare. Deraf bør I imidlertid slutte, at disse så 

omhyggeligt beskrevne iagttagelser er falske og opdigtede. Jeres bøger er ligesom 

Apokalypsen lukket med kabbalistiske tegn. Opgaven er vanskelig, det indrømmer 

vi, men hvis man sejrer uden fare, triumferer man uden ære. 

 

Så vid da, ikke hvori den ene farve adskiller dig fra den anden, men hvori det ene 

system adskiller sig fra det følgende. Og allerførst: hvad er et system? Simpelthen 

den måde, hvorpå du får noget til at vegetere, får det liv, din sten har fået ved sin 

opståen, til at forsætte og forøges. Det er altså en modus operandi, som ikke 

nødvendigvis kommer til udtryk i en række forskellige farver. ”Den, der lærer 

Systemet at kende, vil blive belønnet af fyrster og denne verdens store”, skriver 

Philaléthe. Og samme forfatter tilføjer: ”Vi skjuler intet andet for jer end 

Systemet”. For nu ikke at nedkalde Filosoffernes forbandelse over vort hoved ved 

at røbe, hvad de har ment at burde skjule, vil vi nøjes med at sige, at Stenens 

System, det vil sige dens kogning, rummer flere andre, det vil sige flere gentagelser 

af en og samme måde at gå til værks på. Tænk jer godt om, ty til analogien, og 

frem for alt, hold jer altid til den naturlige enkelhed. Tænk på, at I er nødt til at 

spise hver dag for at vedligeholde jeres vitalitet, at hvile er nødvendig, fordi den på 

den ene side fremmer fordøjelsen og fødes assimilering, på den anden side skaber 

fornyelse af cellerne, som bliver slidt af det daglige arbejde. Ja, først og fremmest: 

må I ikke hyppigt udskille visse heterogene produkter, affald og rester, som ikke 

lader sig assimilere? 

 

På samme måde har jeres sten behov for næring for at forøge sin kraft, og denne 

næring må gradueres, ja, på et vist tidspunkt forandres. Brug først mælk; kød, der 

er mere mættende, kommer senere. Og undlad endelig ikke efter hver 

fordøjelsesperiode at udskille ekskrementerne, for de kunne inficere jeres sten. 

Følg også naturen, og adlyd den så nøje, det er jer muligt. I vil forstå, på hvilken 

måde det er rigtigt at gennemføre kogningen, når I har fået det fuldkomne 

kendskab til Systemet. Så vil I også bedre forstå hvad Tollius siger til de souffleurs, 

der var slaver af bogstaven:  
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Fig. 11. Midterste Indgangsportal. De fire Elementer og de to naturer. 

 

”Gå jeres vej, I, som med den største flid søger jeres forskellige farver i 

jeres glasbeholdere. I, som tuder mig ørerne fulde med jeres sorte ravn. I er 

lige så tossede som den mand i oldtiden, der sad og klappede i teatret, fordi 

han troede, der altid blev opført et nyt skuespil for ham. I gør det samme, 

når I fælder glædestårer, fordi I tror, I i jeres kar ser jeres hvide due, jeres 

gule ørn og jeres røde fasan! Gå jeres vej, siger jeg, og hold jer langt borte 

fra mig, hvis I søger De Vises Sten i en bestandig ting, for den trænger ikke 

bedre ind gennem metalliske stoffer, end en mand trænger gennem den 

solideste mur. 

 

Det var hvad jeg havde at sige jer om farverne, for at I for fremtiden skal 

opgive jeres unyttige arbejde. Hertil vil jeg føje et ord om duften. 
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Jorden er sort, Vandet er hvidt, og Luften bliver jo gulere, jo mere den 

nærmer sig Solen, æteren er fuldstændig rød. Ligeledes er døden, som man 

siger, sort, mens livet er fuldt af lys. Jo renere lyset er, jo nærmere kommer 

det englenes natur, og englene er rene ildånder. Men nu lugten af en død 

eller et lig, er dn ikke frastødende og ubehagelig for lugtesansen? Således 

vidner hos Filosofferne stank om binding, mens tværtimod en behagelig lugt 

markerer flygtighed, fordi den nærmer sig livet og varmen.” 

 

Når vi nu vender tilbage til fodstykket i Notre-Dame, finder vi på sjette plads 

Filosofien, hvis plade bærer et kors. Det er tenet for de fire elementer og 

tilkendegivelse af de to metalliske principper, sol og måne – den sidste tydeligt 

præget i stenen – eller svovl og kviksølv, ifølge Hermes nært beslægtet med 

Stenen. (Fig. 11) 

 

 

Kommentarer 

 

1. Svovl er et af de vigtigste grundlæggende forhold i den alkymistiske 

proces. Svovl er et aktivt stof, et ætsende stof og farligt på grund af sin onde 

lugt. Som vi ved, lugter djævelen i folkeeventyrene altid af svovl, og efterlader en 

luft af svovl efter sig, når han forlader et sted eller er blevet manet i jorden. Svovl 

skaber også alle farver, er elskeren til den alkymistiske brud og så videre, og det er 

en tyv, som blander sig med det elskende par. 

 

Således kunne man fortolke svovl som drivkraften, en tilstand af at blive flyttet 

på. Det ville ikke være rigtigt at tale om selve drivkraften, det er snarere tilstanden 

eller kvaliteten af at blive flyttet på eller overvældet. Hvis man ser på det fra en 

bestemt religiøs vinkel, så ville det naturligvis være djævelen, det er for eksempel 

sex, men i den forstand, at det er drevet af sex, eller sex i sin overvældende form, 

det vil sige noget der ikke er under ens kontrol. 

 

Svovl er den aktive del af psyken, den del, der har et bestemt mål. I en psykologisk 

sammenhæng, iagttager man for at finde ud af, om libido kører mod sit mål. Det 

kan ikke være sex, men en anden type drivkraft. Det kunne være ambition og magt, 

drivkraften eller noget andet. Derfor har det et dobbeltaspekt af at levere den 

oprindelige drivkraft, det mandlige stof som det kaldes her, og er positiv og negativ 

på samme tid. Enhver, der undersøger sig selv, hvis han er ærlig, bliver som regel 

først konfronteret med den del af psyken, som er i en sådan tilstand. 
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2. Limojon de Saint-Didier’s (1630-1689) bog blev oversat til engelsk i 1723 

med titlen The Hermetic Triumph og ligger på nettet. 

 

3. Antoine-Joseph Pernéty (1716-1801) var benediktiner fra Saint-Maur's 

menighed ved abbediet Saint-Germaine-des-Prés i Paris, men tillige en dygtig 

alkymist, der søgte, ikke så meget at forvandle metallerne, som at påkalde de 

himmelske kræfter gennem Swedenborgs magiske formler, og koncentrerede sig 

om at lave en oplyst rite der er kendt som den Hermetiske Fuldkommenheds Rite. 

 

Dom Pernéty, som han almindeligvis kaldes, gjorde et dybt indtryk på Cagliostro 

og der opstod snart et dybt venskab mellem de to og Cagliostro sagde senere om 

ham, at han talte ”lig en helgen blandt engle”.  

 

Til alle de nye indviede sagde Dom Pernéty: ”Den videnskab vi indvier jer i, er 

den første og allerældste af alle videnskaberne. Den udstrømmede fra naturen, 

eller sagt på en anden måde, den er naturen selv, fuldkommengjort kunst baseret 

på erfaring”. 

 

Efter at have fået en reprimande af biskoppen, blev Dom Pernéty tvunget til at 

forlade Paris, derefter Avignon og, i 1766, måtte han søge tilflugt i Berlin, hvor 

kong Frederik II modtog ham med åbne arme. I 1767 udnævnt kongen ham til 

kurator for byens bibliotek og denne post bestred Dom Pernéty i flere år. Han 

offentliggjorde et studie over fysionomi, eller kundskaben om sjælen i følge 

ansigtets form.  

 

Han grundlagde desuden grupper der var direkte inspireret af Swedenborg, og han 

afholdte kabbalistiske møder hvor det store Værk blev udført ved hjælp af 

påkaldelse. Dom Pernéty blev i Tyskland fra 1766 til 1780.  

 

Dom Pernéty's påkaldelse af og viden om det Hellige Ord, modtaget gennem et 

inspireret ritual, forøgede Cagliostros tro på magi og mirakler. Den 21. februar 

1772, forkyndte det Hellige Ord for Dom Pernéty, at han skulle hengive sig til det 

store Værk, og at han ville blive et genfødt menneske, et Sabbaoths barn. 

Indvielsen fandt sted på toppen af en bakke og varede i 9 dage gennem hvilken 

deltageren lyttede til det Hellige Ord.  

 

I Tyskland indviede Dom Pernéty mange adelsmænd og deres hustruer, såvel som 

mange andre mænd og kvinder som var vidne til hans forbavsende påkaldelser. 
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Han fastholdte, at han var blevet instrueret af sin skytsengel Assadai, som overførte 

det Hellige Ord til ham i Jehovas navn. 

 

Dom Pernéty, som forblev overhovedet for Illuminati i Avignon, var Cagliostros 

åndelige fader i hans søger efter det transcendente i et effektivt ritual. 

 

Fra 1779 til 1785 dannede dialogerne mellem Dom Pernéty og Guddommen kilden 

til en hel række af forudsigelser. Det var det Hellige Ord som bød Dom Pernéty at 

følge hans gruppe tilbage til Avignon, hvor den blomstrede fra 1788 til 1792.  

 

Dom Pernéty gjorde Cagliostro til sin efterfølger og gav ham direktiver til at 

forsætte hans loge i fuld kommunikation med den Almægtiges engle. Fra denne 

dag blev Cagliostro officiel stormesterkandidat ifølge Dom Pernéty's ritual. 

Samtidig havde Cagliostro, ved at følge Dom Pernétys fremgangsmåde, succes 

med at påkalde de væsener som er i himlen og det skulle blive den model hvorpå 

han senere formede den rite som han selv etablerede. Det er sandsynligvis efter 

dette møde og samtalerne med Dom Pernéty, at Cagliostro skabte sin Arcana 

Arcanorum. (Hemmelighedernes hemmelighed). 

 

Min bog, Magikeren, der handler om Cagliostro, ligger til gratis download på 

www. kabbala. dk 

 

4. Ptah er en ægyptisk skabergud. Navnet Ptah blev senere til Peth’r, Patara og 

Patras, som blev til pater, der betyder ophav. Jesus sagde: ”På denne klippe vil jeg 

bygge min kirke”. Universet er Guds tempel, og klippen eller petra er 

klippetemplet eller den universelle visdom, som blev manifesteret af Ptah.  

 

Hierofanten eller ypperstepræsten bar titlen Heb-car, som betyder fortolkeren af 

Ptahs visdom. Alle guder i det gamle Egypten indgik i triader. Triaden 

symboliserede de skabende kræfter, som bestod af:  

 

1. aspekt: Atum – Universets bygherre.  

2. aspekt: Ptah – Universets arkitekt.  

3. aspekt: Khnum − Universets håndværksmester.  

 

Skaberguden Ptah blev derfor betragtet som Universets arkitekt. Det var Ptah, 

der skabte Universet form eller Livets Træ. Livets Træ er arketypen for livets 

vision eller den guddommelige hensigt. Den egyptiske gudelære oplyser, at 
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guder, gudinder og mennesker udgik fra Ptahs bevidsthed. Når mennesket 

skabte noget, var det derfor i virkeligheden bevidstheden hos Universets 

arkitekt, der skabte ved at bruge menneskets intelligens. Det skal forstås sådan, 

at Universet er en tanke – Guds tankeform – og det enkelte menneskes tanker er 

dele af den universelle helhed. Det enkelte menneske er Guds redskab til at 

realisere livets vision eller den guddommelige hensigt. Hvis Universet er alt det, 

der er, og alt det der er, er udgået fra Guds bevidsthed, rummer Guds bevidsthed 

alt, hvad der kan erkendes. Derfor var Ptah den absolutte sandhed om Universet 

og Gud ifølge de gamle egyptere.  

 

Ptah blev af ypperstepræsterne erklæret for den øverste bevidsthed. Han blev 

afbildet med det fysiske legeme mumificeret. Det fysiske og stoflige var inaktivt 

og fikseret. Kun hovedet eller bevidstheden var levende og aktiv. Præsterne 

sagde, at Ptah var ”gudernes hjerte og tunge.” I det gamle Egypten var ordet 

”hjerte” identisk med ”bevidsthed”. Men Ptah var også ”gudernes tunge”. Det 

var derfor ham, der udtalte Den Enes, det vil sige Atums skabende ord. En 

egyptisk tekst siger: ”Det er hjertet, der er årsag til, at enhver virkning opstår. 

Det er tungen, som udtaler hjertets tanke – Ptah er gudernes store hjerte og 

tunge”. Atum symboliserede viljen og kraften bag Universet. Ptah omsatte 

Atums vilje til en tanke, og Ordet manifesterede den guddommelige tanke i en 

tankeform, som er Universet.  

 

I den ægyptiske mysteriebog, Tallenes Bog fortælles det, at Ptah var ”den, der 

lukkede op”. Det var derfor Ptah, som ”lukkede op” for skabelsen og dermed 

for cyklussen af liv, død og genfødsel. Fortidens ægypter ville sige, at livet 

udgik fra Verdensægget (enheden) for at begynde sit dobbelte værk (skabelse af 

den duale verden). 
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SEKTION IV 

 

De figurer, der smykker højre side, er vanskeligere at tyde. De er mørke og stærkt 

medtagne, hvilket især skyldes den retning, denne del af portalen ligger i. 

Vestenvinden har fejet hen over den, syv århundredes hårde blæst har forvitret dem 

i en sådan grad, at flere af dem nu kun er uskarpe, utydelige silhuetter. 

 

På det syvende basrelief i denne række – det første til højre – ser vi et længdesnit af 

Athanor, ovnen, og de indvendige redskaber, der skal bære det filosofiske æg. I 

højre hånd holder den afbillede person en sten. (Fig. 12) 

 

 
Fig. 12. Midterste Indgangsportal. Athanor og Stenen 

 

I den følgende cirkel er der indtegnet en grif. Det mytologiske fabeldyr, der har 

hoved og bryst som en ørn, mens resten af dens krop er en løves, indvier forskeren 

i de modstridende egenskaber, som man nødvendigvis må samle i det filosofiske 

stof. (Fig. 13) På dette billede finder vi tegnet for den første forbindelse, der kun 

indtræder lidt efter lidt, efterhånden som dette vanskelige og kedsommelige 
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arbejde, Filosofferne har kaldt deres ørne, skrider frem. Den række processer, der 

til sidst sammenfattes i den nære forening af svovl og kviksølv, kaldes også 

Sublimering. Det er ved den bestandige gentagelse Ørnene eller de Filosofiske 

Sublimeringer, at det forædlede kviksølv skiller sig af med sin grove, jordiske dele 

og med sin overflødige fugtighed og indgår en forbindelse med en del af det faste 

stof, som det opløser, absorberer og assimilerer. Det hermetiske udtryk at få ørnen 

til at flyve betyder at få lyset til at stige op af graven og føre det op til overfladen, 

hvilket er det karakteristiske for enhver virkelig sublimering. Det er det sagnet om 

Theseus og Ariadne lærer os. I dette tilfælde er Theseus lig med  thes-eios, det 

organiserede, tydelige lys, der skilles fra Ariadne, edderkoppen, der sidder midt i 

sit spind, den lille sten, den tomme skal, kokonen, sommerfuglens puppe (Psyke).  

 

 
Fig. 13. Midterste Indgangsportal. Forening af Svovl og Merkurius. 

 

”Vid, broder,” skriver Philaléthe, ”at den korrekte fremstilling af de 

flyvende Ørne (1) er det første skridt på vej til fuldkommenheden, og for at 

kende det behøves der en flittig og duelig ånd. For at nå dertil har vi svedt 

og slidt meget, vi har endog tilbragt mange nætter uden søvn. Du, som lige 
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er begyndt, må altså være klar over, at den første proces ikke lykkes for dig 

uden uhyre arbejde. 

 

Så forstå da, broder, hvad De Vise mener, når de siger, at de bringer deres 

ørne dertil, at de fortærer løven, og jo færre ørne man bruger, jo hårdere 

bliver kampen, og jo vanskeligere bliver det at sejre. Men til at 

fuldkommengøre vort Værk behøves der ikke mindre end syv ørne, og man 

burde endda bruge helt op til ni. Og vort filosofiske kviksølv er Hermes’ fugl, 

som man også kalder Gås eller Svane og undertiden Fasan.” 

 

Det er disse sublimeringer, Kallimachos beskriver, når han i Hymne til Delos (vers 

250-255) taler om svanerne og siger: ”(Svanerne) kredsede syv gange om Delos, 

og de havde endnu ikke sunget ottende gang, da Apollos fødtes.” 

 

Det er en variant af historien om Josva, der lod jøderne gå syv gange rundt om 

Jeriko, hvis mure ikke faldt før den ottende gang (Josvas Bog kap. 6:16). 

 

For at understrege voldsomheden af den kamp, der går forud for vor forbindelse, 

har De Vise symboliseret to naturer ved henholdsvis Ørnen og Løven,(2) der er 

lige stærke, men af forskellig konstitution. Løven udtrykker den jordiske, 

bestandige styrke, mens ørnen er symbol på det luftige og flygtige. De to stilles 

over for hinanden, angriber hinanden, støder den anden fra sig, sønderriver 

hinanden, indtil de omsider, efter at ørnen har mistet sine vinger og løven sit 

hoved, kun er ét legeme, ét stof, af en kvalitet midt imellem de to og af homogen 

substans, det besjælede kviksølv. 

 

I den allerede fjerne tid, da vi studerede den sublime Videnskab og grublede over 

det gådefyldte mysterium, mindes vi at have set rejsningen af et smukt hus, hvis 

udsmykning vakte vor undren, fordi den genspejlede vore hermetiske 

spekulationer. Oven over porten ses to små børn, en dreng og en pige, der fjerner 

og løfter et slør, som havde indhyllet dem. Deres overkroppe dukker op af en 

dynge blomster, blade og frugter. Øverst oppe på hjørnet af bygningen ses et 

basrelief, der forestiller den symbolske kamp mellem ørnen og løven, som vi netop 

har omtalt, og man aner, det har været svært for arkitekten at få anbragt det 

besværlige sindbillede, der åbenbart er påtvunget ham. 

 

Huset ligger i 17. arrondissement på hjørnet af Boulvard Péreire og Rue de 

Monbel. I Tousson i nærheden af Malesherbes (Seine-et-Oise) ligger der ligeledes 
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et gammelt, ret fornemt hus fra det 18. århundrede. På facaden findes følgende 

inskription: 

Af en Agerdyrker 

Blev jeg bygget, 

Uden egennytte og af stor nidkærhed. 

Han kaldte mig Den Skønne Sten. 

1762 

 

(Alkymi kaldtes dengang endnu himmelsk agerdyrkning, og dens adepter 

agerdyrkere.) 

 

Det niende billede giver os mulighed for at trænge endnu dybere ind i 

hemmeligheden ved fremstillingen af det universelle Opløsningsmiddel. En kvinde 

viser os der, allegorisk, de materialer, som er nødvendig til fremstilling af det 

hermetiske kar. Hun holder i hånden en træplade, der har en vis lighed med en 

tøndestav, hvis væsen røbes for os af den egekvist, der ses i skjoldet. Vi genfinder 

her den mystiske kilde, udhugget i portalens stræbepille, men kvindens bevægelse 

åbenbarer den åndelige karakter af denne substans, denne naturild, uden hvilken 

intet her på jorden kan vokse og gro (Fig. 14). Det er denne ånd, som findes spredt 

ud over jordklodens overflade, den skarpsindige, geniale kunstner skal fange under 

sin materialiserings fremskriden. Vi må endnu tilføje, at der behøves et særligt stof 

til beholder, et særligt tiltrækkende ler, hvor han kan finde et element, som er egnet  

til at modtage det, og materialisere det. ”Roden til vore stoffer er i luften og deres 

hoveder i jorden”, siger De Vise. Det er den magnet indesluttet i Aries’ mave, som 

man med dygtighed og behændighed skal gribe i det øjeblik, den opstår. 

 

Den anonyme forfatter af La Clef du Cabinat Hermetique skriver:  

 

”Det vand vi bruger, rummer alle himlens og jordens kræfter, derfor er det 

hele Naturens universelle Opløsningsmiddel. Det er det, som åbner dørene 

til vort hermetiske og kongelige kammer. I det rummes vor Konge og vor 

Dronning, derfor er det også deres bad. Det er ”Den gode Trevisaners” 

Kilde, hvor Kongen affører sig sin purpurkappe for at iføre sig en sort 

klædning. Det er rigtigt, at dette vand er vanskeligt at opnå. Det er det, som 

får Kosmopolitten til at sige i sin Enigme, at det var sjældent på øen. Denne 

forfatter beskriver det nærmere med disse ord: ”Det ligner ikke vandet fra 

skyerne, men ser alligevel sådan ud.” Et andet sted beskriver han det med 

navnene stål og magnet, thi det er virkelig en magnet, der tiltrækker alle  
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Fig. 14. Midterste Indgangsportal. De Stoffer, der er nødvendige til fremstilling af Det 

opløsende Middel. 

 

påvirkninger fra himlen, solen, månen og stjernerne for at give dem videre 

til jorden. Han siger, at dette findes i Aries, som desuden kendetegner 

forårets begyndelse, når solen passerer Vædderens tegn. Flamel giver os en 

ret klar skildring af det i Les Figures d’Abraham le Juif. Han beskriver et 

gammelt, hult egetræ, hvorfra der udspringer en kilde, og med dette vand 

vander en gartner planter og blomster i en have. Det gamle egetræ, som er 

hult, er betegnelsen for tønden som er lavet af egetræets ved, og hvori han 

skal bringe det vand i forrådnelse, som han skal bruge til at vande planterne 

med, og som er langt bedre end det ubearbejdede vand. Her er det stedet til 

at afsløre denne Kunsts store hemmeligheder, som Filosofferne har holdt 

skjult, thi uden dette kar kan du ikke foretage forrådnelsen og lutringen af 

vore elementer, ligesom man ikke kan fremstille vin, uden at den har gæret i 
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tønden. Men ligesom tønden er lavet af egetræ, således skal også karret 

være af træ af en gammel eg, runddrejet indvendig som en halvkugle, hvis 

kanter er meget tykke; i mangel heraf en tønde og én mage til, som lægges 

over. Næsten alle Filosofferne har talt om dette kar, son en absolut 

nødvendig del af denne operation. Philaléthe beskriver det med sagnet om 

kvælerslangen, som Kadmos gennemborede fuldstændigt mod et egetræ. I 

bogen De Tolv Nøgler (Basilius Valentinus) (3) er der en illustration som 

forestiller denne operation og karret, hvori den foregår, og deraf opstiger 

der en stærk røg, som er tegn på gæringen og kogningen af dette vand, og 

denne røg ender ved et vindue, hvor man ser himlen med sol og måne, der er 

udtryk for dette vands oprindelse og den kraft, det rummer. Det er 

kviksølveddike, som stiger ned fra himlen til jorden og op fra jorden til 

himlen.” 

 

Vi har gengivet denne tekst, fordi den kan være nyttig, dog kun på den betingelse, 

at man forstår at læse den med omtanke og forstå den med kløgt. Der er grund til 

her endnu en gang at gentage den maksime, der var adepterne så kær: ånden 

levendegør, men bogstavet dræber. 

 

Nu står vi overfor et meget kompliceret symbol, nemlig Løven. Kompliceret, fordi 

vi med stenens nuværende nøgenhed ikke kan nøjes med en enkelt forklaring. De 

Vise har givet løven forskellige prædikater, enten for at lade den udtrykke aspektet 

af de substanser, de arbejdede med, eller for at betegne en speciel og 

fremherskende egenskab hos dem. På det ottende billede, med Griffen, så vi, at 

Løven, dyrenes konge, var udtryk for den faste del, grundbestanddelen af en 

forbindelse, og at denne faste del ved kontakt med den modsatte flygtige mistede 

den bedste del af sig selv, den, som karakteriserede dens form, hvilket i hermetisk 

sprog betyder hovedet. Denne gang må vi studere dyret alene uden at vide, hvad 

farve det oprindelig havde. I almindelighed er Løven tegnet på guld, både det 

alkymistiske og det almindelige, den er altså udtryk for disse stoffers fysisk-

kemiske egenskaber. Men teksterne bruger samme navn om den universelle Ånds 

receptive stof, den hemmelige ild ved fremstillingen af det opløsende middel. I 

begge disse tilfælde er der tale om et tegn på kraft, ufordærvelighed og 

fuldkommenhed, sådan som det for øvrigt ses tydelig nok af ridderen med det 

dragne sværd og ringbrynjen, der viser os den alkymistiske dyreverdens konge 

(Fig. 15) 

 

Den første magnetiske faktor i fremstillingen af opløsningsmidlet – som nogle har 
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Fig. 15. Midterste Indgangsportal. Det faste Stof. 

 

givet navnet Alkaest – kaldes den grønne Løve, ikke så meget fordi den er grøn, 

som fordi den endnu ikke er i besiddelse af de mineralske karakteristika, som 

kemisk adskiller den fuldt udviklede tilstand fra den opståede tilstand. Det er en 

grøn og sur frugt sammenlignet med den røde og modne. Det er den metalliske 

ungdom, som Evolutionen endnu ikke har påvirket, men som rummer den latente 

spire til en faktisk energi, der senere kommer til udfoldelse. Det er arsenik og bly i 

sammenligning med sølv og guld. Det er den nuværende ufuldkommenhed, hvoraf 

den største, vordende fuldkommenhed skal udgå, rudimentet til vor kim, kimen til 



 95 

vor sten, stenen til vor Eliksir. Nogle adepter, deriblandt Basilius Valentinus, har 

kaldt den grønt Vitriol for at udtrykke, at den er varm, glødende, saltholdig, andre 

kalder den Filosoffernes Smaragd, Majdug, Saturngræs, Vegetabilsk Sten og så 

videre. ”Vort vand tager navn efter alle træers blade, ja, efter træerne selv og efter 

alt, hvad der er grønt, for at vildlede tåberne.” siger Mester Arnoldus Villanova. 

 

Hvad angår den røde Løve, er det ifølge Filosofferne intet andet end dets amme 

stof, eller den grønne Løve, som gennem visse operationer har fået den særlige 

egenskab, der karakteriserer hermetisk guld eller den røde Løve. Det er det, som får 

Basilius Valentinus til at give dette råd: ”Opløs og ernær den sande Løve med 

blodet fra den grønne Løve, thi dne røde Løves faste blod er gjort af den grønnes 

flygtige, hvorfor de altså er af samme art.” 

 

Hvilken af disse udlægninger er den rigtige? Det er et problem, vi må indrømme, vi 

er ude af stand til at løse. Den symbolske løve var uden tvivl malet eller forgyldt. 

Var der blot lidt spor af cinnober, malakit eller metal, var vi straks ude over dne 

vanskelighed. Men der er intet tilbage, intet andet end forvitret, grov, grå kalksten. 

Stenløven bevarer sin hemmelighed! Udvindingen af det røde, ubrændbare Svovl 

ses i skikkelse af et uhyre som på én gang ligner en hane og en ræv. Det er det 

samme symbol, Basilius Valentinus brugte i den tredje (4) af sine Tolv Nøgler:  

 

”Det er den pragtfulde kappe med Stjernernes Salt, siger De Indviede, som 

følger på det himmelske svovl og opbevarer med stor omhu, for at den ikke 

skal ødelægges, og den får dem til at flyve som en fugl, så længe det er 

nødvendigt; og hanen æder ræven og drukner i vandet, derefter vækkes den 

til live igen af ilden og bliver (for at hver især skal have sin tur) ædt af 

ræven.” (Fig. 16) 

 

Efter hanen og ræven kommer Tyren (Fig. 17). 

 

Betragtet som et himmeltegn et det den anden måned af de forberedende 

operationer i det første værk og den elementære ilds første system i det andet. 

Betragtet som billede på den praktiske fremgangsmåde forestiller den, eftersom tyr 

og okse var viet solen, ligesom koen er viet månen, Svovlet, det mandlige element, 

fordi Solen af Hermes metaforisk kaldes stenens Fader. Tyr og ko, sol og måne, 

svovl og kviksølv er altså tegn med identisk betydning og udtryk for de oprindelige 

modstridende elementer før deres forening, elementer, som Kunsten udvinder af 

ufuldkomne blandinger. 
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Fig. 16. Midterste Indgangsportal. Forening af det Faste og det Flygtige. 

 

 
Fig. 17. Midterste Indgangsportal. Det Filosofiske Svovl. 
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Kommentarer 

 

1. Ørnen symboliserer som regel det forfinede eller flygtige stof. Flygtige 

substanser som damp og røg blev meget ofte symboliseret ved fugle i alkymiuen, 

fordi alkymisterne sagde, at disse substanser havde erhvervet åndelige kvaliteter.   

Ørnen repræsenterer også de åndeliggjorte stoffer. 

 

3. Løven er et velkendt symbol for Solen og solens solhverv, når solen er på sit 

højeste, astrologisk talt, men det er også et symbol på opstandelse.  Løven er også 

et symbol på lidenskabelig hengivelse, magtens drivkraft, ikke kun i snæver 

forstand af ordet, men som et generelt ønske om at besidde. De udstrakte poter og 

brede åbne kæber illustrerer den magtfulde, lidenskabelige varme natur. Det står 

for genopstandelse, men kan også svækkes af kødet. 

 

3. Omtalte billede er nøgle nummer seks og her skriver Basilius Valentinus: 

”Det mandlige uden det kvindelige er at betragte som kun en halv krop, ej heller 

kan den kvindelige uden den mandlige betragtes som mere komplet. For ingen af 

dem kan bære Frugt, så længe de forbliver alene. Men hvis de to bliver forenet, er 

der en perfekt krop, og deres frø anbringes i en tilstand, hvor det kan få mere 

udbytte. 

 

 
 

Hvis for meget frø kastes i marken, hæmmer planterne hinandens vækst, og der kan 

ikke komme moden frugt. Men hvis, på den anden side, for lidt sås, kvæler forårets 

ukrudt det. 
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Hvis en købmand vil have en god samvittighed, så lad ham bare give målet til sin 

nabo. Hvis hans mål og vægt ikke er for lille, vil han modtage ros fra de fattige. 

 

I alt for meget vand kan du nemt drukne; for lidt vand, på den anden side, 

fordamper hurtigt i solens varme. 

 

Hvis du vil nå det eftertragtede mål, observer da kun målet til at blande 

vismændenes flydende stof, for er der for meget overmandes det, og er der for lidt, 

hindres vækst.  Alt for megen regn ødelægger frugten, og for meget tørke stopper 

sin vækst. Derfor, når Neptun har udarbejdet sit bad, udmål da forsigtigt den 

nøjagtige mængde af permanent vand nødvendigt, og lad der være hverken for lidt 

eller for meget. 

 

Det dobbelte brændende menneske skal fodres med en snedækket svane, og så må 

de gensidigt dræbe hinanden, og genoprette hinanden til livet; og luften fra den 

indelukkede brændende mandlige vil besætte tre af de fire kvartaler i verden, og 

der fyldes op med tre dele af det indelukkede brændende menneske, at svanernes 

dødssang tydeligt kan høres; så svanen bliver stegt mad til kongen, og den 

brændende konge vil blive grebet af stor kærlighed til dronningen, og vil tage sin 

fylde af glæde i omfavne hende, indtil de begge forsvinder og flyde sammen i én 

krop. 

 

4. Basilius Valentinus’ 3. Nøgle: 
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SEKTION V 

 

Af de tolv medailloner i den nederste række på fundamentet er der ti, der er værd at 

lægge mærke til; to af dem er desværre så medtagne, at det ikke er muligt at afgøre, 

hvad de forestiller. Vi må derfor opgive at omtale den gemte til venstre og den 

elvte til højre. 

 

 
Fig. 18. Midterste Indgangsportal. Gentagen destillering. 

 

Ved stræbepillen mellem hovedportalen og den nordlige portal ser vi på den første 

medaillon en rytter, som er blevet kastet af sadlen og nu klamrer sig til sin stejlende 

hests manke (Fig. 18). Denne allegori sigter til udvindingen af de faste, centrale og 

rene dele ved hjælp af de flygtige eller æteriske under den filosofiske Opløsning. 

Det er i egentlig betydning rektificeringen af den fremkomne flygtige substans og 

dennes destillering af det tunge stof. Hesten er et symbol på hurtighed og lethed og 

betegner den flygtige substans, dens rytter det grove, metalliske stofs tyngde. Ved 

hver destillering kaster hesten sin rytter af, det flygtige skiller sig af med det faste, 

men rytteren stiger straks til hest igen, og det bliver han ved med, indtil det 

udmattede dyr er besejret og overvundet, indvilger i at bære denne stædige byrde 

og ikke mere kan befri sig for den. Det flygtiges absorbering af det faste foregår 
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langsom og besværligt. For at det skal lykkes, må man være tålmodig og 

udholdende og ofte gentage udgydningen af vandet over jorden, det flygtige over 

det faste. Og kun ved denne teknik, der sandelig er langvarig og kedsommelig, når 

man frem til at udvinde det hemmelige salt af den røde Løve, ved hjælp af det 

flygtige element i den grønne Løve. Hesten i Notre-Dame er den samme som 

sagnets vingede Pegasus, hvis navn kommer af det græske ord pege, der betyder 

kilde. Som den, kaster den sine ryttere af, hvad enten de hedder Persens eller 

Belletophon. Det er også den, der bærer Perseus gennem luften til Hesperiderne og 

med et hovslag får kilden Hippokrates til at springe frem af bjerget Helikon. Kilden 

skal være blevet opdaget af Kadmos. 

 

 
Fig. 19. Midterste Indgangsportal. Stenens oprindelse og resultat. 

 

På den anden medaillon holder Kunstneren i den ene hånd et spejl, mens han med 

den anden løfter geden Amaltheias horn; ved siden af ham ses Livets Træ (Fig. 19). 

Spejlet symboliserer Værkets begyndelse, Livstræet dets afslutning og 

overflødighedshornet resultatet. 

 

I det alkymistiske sprog kaldes det første stof, det Kunstneren må vælge for at 

kunne begynde på Værket, for Kunstens Spejl. Hos Moras de Respour læser vi:  
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”Blandt Filosoffer kaldes det Kunstens Spejl, fordi det hovedsagelig er ved 

dets hjælp, man har fået kendskab til metallernes sammensætning i jordens 

årer. Derfor siger man også, at kun naturens oplysninger kan vejlede os.”  

 

Det er det samme, Kosmopolitten belærer os om, når han taler om svovl og siger: 

 

”I dets rige er der et spejl, hvori man kan se den hele verden. Den, der ser i 

dette spejl, kan se og lære de tre dele af alverdens Visdom, og på denne 

måde bliver han meget klog på disse tre områder ligesom Aristoteles, 

Avicenna og flere andre, der ligesom deres forgængere i dette spejl har set, 

hvordan verden blev skabt.”  

 

I sit Testamentum skriver Basilius Valentinus ligeledes:  

 

”Vitriolens hele stof må kun erkendes som et Spejl af den filosofiske 

Videnskab. Det er det, hvori man ser Merkurius, vor Sol og Måne komme til 

syne og skinne, hvorved man på et øjeblik kan vise og bevise den vantro 

Thomas hans forblindelse og grove uvidenhed.”  

 

I sit Dictionaire Mytho-Hermetique citerer Pernéty ikke disse ord, hvad enten han 

nu ikke har kendt dem eller med vilje har udeladt dem. Dette motiv, der er så 

vulgært og foragtet, bliver senere hen Livstræet, Eliksiren, eller De Vises Sten, 

naturens mesterværk fremhjulpet af menneskelig flid, den rige, rene, alkymistiske 

juvel. Som den absolutte metalliske syntese den er, sikrer den sin lykkelige ejer den 

tredobbelte gave: viden, rigdom og sundhed. Den er overflødighedshornet, den 

uudtømmelige kilde til denne verdens materielle goder. Lad os til sidst minde om, 

at spejlet er Sundhedens, Klogskabens og Videnskabens attribut hos alle græske 

digtere og mytologer. 

 

Så kommer den allegori, der hentyder til naturens tyngde: Alkymisten river det slør 

til side, som tilhyllede vægten (Fig. 20) 

 

Det er ikke alle Filosoffer, der har udtalt sig synderligt vidtløftig om tyngdens 

hemmelighed. Basilius Valentinus nøjes med at sige, at man skulle gøre ”en hvid 

svane til det dobbelte glødende menneske”, hvilket skulle svare til Huginus á 

Barmas’ Sigillum Sapientum, hvor kunstneren står med en vægt, hvis ene skål vejer 

den anden ned i forholdet to til en. I sin Traité du Sel (Afhandling om Salt) udtaler  
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Fig. 20. Midterste Indgangsportal. Kendskab til Vejledningen. 

 

Kosmopolitten sig endnu mindre klart: ”Vandets vægt skal være pluralis og vægten 

af den løvprydede hvide eller røde jord skal være singularis.”  

 

Forfatteren til Aphorismes Basiliens eller Canons Hermétiques de l’Esprit et de 

l’Ame skriver i canon XVI:  

 

”Vi begynder vort hermetiske Værk med foreningen af de tre 

grundbestanddele fremstillede i et bestemt forhold, hvilket vil sige stoffets 

vægt, der næsten skal være lig med halvdelen af åndens og sjælens.”  

 

Selv om Raymundus Lullus og Philaléthe har talt om det, er der adskillige, som har 

foretrukket at tie stille. Enkelte har hævdet, at naturen alene fordelte mængderne i 

overensstemmelse med en mystisk harmoni, som Kunsten ikke kendte. Disse 

modsigelser kan ikke rigtig stå for en nærmere undersøgelse. Vi ved jo faktisk, at 

det filosofiske kviksølv opstår af en bestemt mængde kviksølvs absorbering af en 

vis mængde svovl. Dette er altså nødvendigt nøjagtigt at kende komponenternes 

indbyrdes proportioner, hvis man går til værks på den gamle måde. Vi behøver vel 

ikke at tilføje, at disse proportioner er indpakket i lignelser og tilsløret af 
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hemmelighedsfuldhed, selv hos de mest åbenhjertelige forfattere. Men man må på 

den anden side lægge mærke til, at det er muligt at bruge almindeligt guld i stedet 

for metallisk svovl. Da en for stor mængde af det opløsende middel altid kan 

adskilles ved destillering, bliver vægtproblemet i så fald en simpel vurdering af 

konsistensen. Som man ser, er vægten et værdifuldt fingerpeg med hensyn til 

bestemmelsen for den gamle metode, hvorfra guld ser ud til at burde udelukkes. Vi 

mener hermed det almindelige guld, der hverken har været ude for forædling eller 

transfusion, to operationer, som forandrer dets egenskaber og fysiske karakteristika 

og derved gør det egent til arbejdet. 

 

 
Fig. 21. Midterste Indgangsportal. Dronningen sparker til Merkurius. Servus 

Fugitivus. 

 

En speciel og lidet anvendt opløsning fortælles der om på en anden af de 

medailloner, vi studerer. Det er opløsningen med almindeligt kviksølv, som bruges 

for derved at få Filosoffernes Merkurius, som de kalder ”vort” merkurius (1) for at 

skelne det fra det flydende metal, det stammer fra. Selv om man hyppigt træffer på 

ret udførlige beskrivelser heraf, vil vi ikke lægge skjul på, at en sådan 

fremgangsmåde forekommer os dristig, ja, sofistisk. Ifølge de forfattere, som 

omtaler dette, skulle det almindelige kviksølv, befriet for enhver urenhed og 

fuldstændig forædlet, få en ildagtig karakter, som det ikke har, og blive i stand til at 

virke opløsende. En dronning der sidder på sin trone, vælter med foden den tjener, 
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som står parat til at byde hende et bæger (Fig. 21). Forudsat at denne teknik kunne 

føre til det ventede opløsende middel, må man kun betragte den som en ændring af 

den gamle metode og ikke en særlig fremgangsmåde, da den virkende faktor er 

blevet den samme. Vi kan ikke se, hvilken fordel man skulle have af en 

kviksølvopløsning fremstillet ved hjælp af filosoffernes opløsningsstof, da dette er 

den hemmelige og vigtigste faktor. Det er imidlertid, hvad Sabine Stuart de 

Chevalier hævder:  

 

”For at få det filosofiske merkurius skal man opløse det almindelige kviksølv 

uden at formindske dets vægt, thi hele dets substans forvandles til filosofiske 

vand. Filosofferne kender en naturlig ild, som trænger dybt ind i kviksølvet 

og udslukker det indvendig. De kender også et opløsende middel, som 

forvandler det til sølvlignende vand, et rent og naturligt vand. Det 

indeholder ikke, og bør ikke indeholde, noget ætsende middel. Så snart 

kviksølvet er befriet for sine bånd og overvundet af varmen, bliver det 

vandagtigt, og dette vand er den kosteligste ting, der findes i verden. Det 

tager kun kort tid at få det almindelige kviksølv til at antage denne form.”  

 

 
Fig. 22. Midterste Indgangsportal. Saturns Herredømme. 



 105 

 

Man må tilgive os, at vi ikke er af samme mening. Vi støtter os nemlig på 

erfaringen og har gode grunde til ikke at tro, at almindeligt kviksølv berøvet den 

egentlige faktor skulle kunne blive til vand, som kunne bruges i Værket. Den 

servos fugitivus, vi behøver, er et metallisk mineralsk vand, fast, skørt, der ser ud 

som en sten og er meget let og flydende. Det er dette koagulerende vand i form af 

en stenagtig masse, som er Alkaest og det universelle opløsningsmiddel.  

 

En gammel frysende mand, bøjende sig helt ind under den følgende medaillons 

bue, står træt og støtter sig til en stenblok. Om venstre hånd har han noget, der 

ligner en muffe (Fig. 22). 

 

Man genkender her let første fase af den andet Værk, hvor den hermetiske Rebis 

(2) midt inde i Athanor spaltes i sine enkelte dele og er ved at gå i forrådnelse. Det 

er hjulildens stille, aktive begyndelse, symboliseret ved kulde og vinter, kimens 

periode, hvor sæden indesluttet i den filosofiske jord er under fugtighedens 

gærende påvirkning. Det er Saturns magtperiode, Saturn, der er et sindbillede på 

den fuldstændige opløsning og den sorte farve, vil vise sig. ”Jeg er gammel, svag 

og syg,” lader Basilius Valentinus den sige, ”derfor er jeg indelukket i en grav. 

Ilden plager mig stærkt, og døden sønderbryder skind og ben på mig.” En mand 

ved navn Demetrios, en rejsende, der omtales af Plutark fortæller i ramme alvor, at 

på en ø ved den engelske kyst var Saturn lukket inde og hensunket i dyb søvn. 

Kæmpen Briareos (Egeon) er hans fangevogter. Og sådan går det til, at berømte 

forfattere skriver historie på grundlag af hermetiske sagn! 

 

Den sjette medaillon er kun en fragmentarisk gentagelse af nummer to. Der står 

adepten med foldede hænder, som om han bad og i sin bøn henvendte sig til 

Naturen, symboliseret ved et kvindebryst, hvis billede tilbagekastes af et spejl. Vi 

genkender tegnet for De Vises genstand, spejlet, ”hvori man ser hele naturen 

blottet.” (Fig. 23). 

 

Den syvende medaillon til højre for portalen viser os en gammel mand som er ved 

at træde over tærsklen til le palais mystérieux (det mystiske palads) Han har netop 

revet det dække til side, som skjulte indgangen for profane blikke. Det er den 

praktiske fremgangsmådes første skridt, opdagelsen af den faktor, som er i stand til 

at reducere det faste stof til en form, der er analog med den, det oprindeligt havde. 

(Fig. 24). 
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Fig. 23. Midterste Indgangsportal. De Vises Stof. 

 

 
Fig. 24. Midterste Indgangsportal. Indgangen til Helligdommen. 
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Det er denne proces, alkymisterne henviser til, når de taler om at give en 

materialisering nyt liv, det vil sige gøre de døde metaller levende. Det er 

Philaléthes Entrée ouverte au Palais fermé du Roi, (Den åbne indgang til Kongens 

Palads lukket) Ripleys og Basilius Valentinus’ første dør, som man skal kunne 

åbne. Den gamle mand er vort Merkurius, den hemmelige faktor, hvis natur, 

fremgangsmåde, materialer og fremstillings tid adskillige relieffer har åbenbaret os. 

Hvad angår dette Palais mystérieux, (Mystiske Palads) er det udtryk for det 

levende eller filosofiske guld, det ringe guld, som foragtes af den uvidende og er 

skjult under pjalter, så man ikke kan se det, skønt det er uvurderligt for den, der 

kender dets værd. Vi ser her en variant af allegorien med den grønne og den røde 

Løve, det opløsende middel og stoffet, som skal opløses. Faktisk er den gamle 

mand, som ifølge teksterne skal være Saturn, der som bekendt åd sine børn, 

oprindeligt malet grøn, mens den synlige del af Slottets indre var rød. Vi skal 

senere komme tilbage til de kilder, man kan holde sig til, når man ved hjælp af de 

oprindelige farver vil tolke betydningen af disse figurer. Det er ligeledes værd at 

lægge mærke til, at tegnet Saturn betragtet som et opløsende middel er meget 

gammelt. På en sarkofag i Louvre, hvori liget af en ægyptisk skriftlærd præst har 

hvilet, ser man på venstre side guden Sôou, der med guden Chnouphis’  verdens 

sjæl) hjælp bærer himlen, mens guden Sér (Saturn), hvis hud er grøn, ligger for 

deres fødder. 

 

I den følgende medaillon overværer vi mødet mellem den gamle mand og den 

kronede konge, mellem det opløsende middel og stoffet, som er ubrændbart og 

rent. Allegorien nærmer sig meget lignelsen hos ”Den gode Trevisaner”, hvor ”den 

gamle præst af høj alder” viser sig at have et indgående kendskab til den 

hemmelige kildes egenskaber og dens virkning på ”landets konge”, som den 

elsker, tiltrækker og opsluger. Når kviksølvet ved denne metode er gjort levende, 

opløses guldet eller kongen lidt efter lidt og uden voldsomhed; sådan forholder det 

sig ikke ved en anden, hvor det hermetiske merkurius stik imod den sædvanlige 

tilsætning af kviksølv til metal synes at angribe metallet med en karakteristisk 

voldsomhed, der minder stærkt om de kemiske opbrusninger. De Vise siger herom, 

at ved Foreningen opstod der voldsomme uvejr, stærke storme, og at deres 

bølgende hav så ud som en ”hård kamp”. Nogle af dem fremstiller denne reaktion 

som en kamp på liv og død mellem ulige dyr: ørnen og løven (Nicolas Flamel), 

hane og ræv (Basilius Valentinus) og så videre. Men efter vor mening er den 

bedste beskrivelse – navnlig den, der bedst indvier os – den, vi har fra den store 

filosof Cyrano de Bergerac, som skildrer den frygtelige duel, der for øjnene af ham 

udkæmpedes mellem Remor og Salamandra. Andre – og det er de fleste – henter 
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stoffet i Genesis, de skildrer den filosofiske blandings opståen ved at sammenligne 

den med det jordiske kaos’ opståen af ilds og vands, lufts og jords omvæltninger og 

reaktioner. 

 

Selvom fremstillingsformen i Notre-Dame er mere menneskelig og intim, er den 

dog hverken mindre ædel eller udtryksfuld. De to naturer fremstilles her som to 

aggressive og hidsige børn, der kommer op at slås og ikke sparer på lussingerne. 

Midt under slagsmålet taber den ene en krukke, den anden en sten (Fig. 25). Man 

kan faktisk ikke give en klarere eller enklere fremstilling af brøndvandets virkning 

på det tunge stof, og denne medaillon gør sin mester megen ære. 

 

 
Fig. 25. Midterste Indgangsportal. Opløsningen – Kampen mellem de to Naturer 

 

I denne motivrække, hvormed vi slutter beskrivelsen af den store portals figurer, 

viser det sig tydeligt, at den ledende tankes mål har været at sammenstille de 

forskellige stadier under Opløsningen. Denne række figurer er i sig selv nok til at 

identificere den vej, der er fulgt. Det alkymistiske gulds opløsning ved hjælp af 

opløsningsmidlet Alkaest karakteriserer den første vej; opløsningen af det 

almindelige guld ved hjælp af vort merkurius den anden. Gennem denne får man 

det besjælede merkurius. 
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Endelig er der en opløsning nummer to, nemlig opløsningen af rødt eller hvidt 

svovl ved hjælp af det filosofiske vand motivet i det tolvte og sidste basrelief. En 

kriger taber sit sværd og bliver forfærdet stående ved et træ, ved hvis fod en 

vædder dukker op. Træet bærer tre kæmpestore, runde frugter, og mellem dets 

grene anes en fugl. Her har vi soltræet, som Kosmopolitten beskriver i sin lignelse i 

Le Traité de la Nature, det træ, hvoraf vandet skal udvindes. Krigeren selv er et 

billede på kunstneren, som netop har afsluttet Herkulesarbejdet, det vil sige vor 

tilberedning. Vædderen viser, at han har valgt den gunstige årstid og den rigtige 

substans; fuglen er udtryk for blandingens flygtige natur, ”mere himmelsk end 

jordisk.” Herefter har han kun at efterligne Saturn, som Kosmopolitten siger, ”øste 

ti dele af dette vand og straks plukkede frugten af soltræet og lagde den i dette 

vand. Thi dette vand er Livets Vand, som har magt til at forbedre dette træs frugter, 

så det derefter ikke mere er nødvendigt at plante et andet eller pode noget på det, 

fordi det alene ved sin duft kan påvirke de andre seks træer, så de bliver af samme 

natur, som det selv er”. Dette billede er tilmed et sidestykke til det berømte 

Argonautertog; vi ser her Jason sammen med vædderen med det Gyldne Skind og 

træet med de kostelige frugter fra Hesperidernes Have. 

 

Under vor forskning har vi fået lejlighed til at beklage både tåbelige 

billedstormeres hærværk og den fuldstændige forsvinden af de strålende farver, der 

engang prydede vor herlige katedral. Vi er ikke i besiddelse af noget som helst 

dokument, der kan hjælpe forskeren og blot til dels råde bod på tidens 

ødelæggelser. Det er dog ikke nødvendigt at rode i gamle dokumenter eller blade 

forgæves i gamle kobberstik, Notre-Dame bevarer selv de farver, figurerne på den 

store portal oprindelig havde. 

 

Guillaume de Paris, hvis klarsyn vi må prise, forudså den betydelige skade, hans 

værk med tiden kunne komme ud for. Som den kloge mester han var, lod han 

medaillonernes motiver gengive med stor nøjagtighed på glasmalerierne i den 

centrale Rose. Således kommer glasset til at supplere stenen, og takket være dette 

skrøbelige materiale får den hemmelige lære sin renhed igen. 

 

Der vil man få forklaringen på problematiske punkter i skulpturen. Den allegoriske 

fremstilling af for eksempel la Cohobation, den gentagne destillering som vi fandt i 

den første medaillon, gengiver glasmaleriet ikke som en almindelig rytter, men 

som en prins med guldkrone, hvid vams og røde strømper; a de to børn, der slås, er 

det ene grønt, det andet grålilla; dronningen, som vælter Merkuriet, bærer en hvid 

krone, en grøn kjortel og en purpurrød kappe. Til sin overraskelse finder man 
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endda her figurer, der er forsvundet fra facaden; således håndværkeren, der sidder 

ved et rødt bord og tager store guldstykker op af en pose; en kvinde med grøn 

brystdug og en lang, snæver, skarlagenrød kjortel, og som ser sig i et spejl og 

glatter sit hår, og endelig Tvillingerne, fra den nedre dyrekreds, hvoraf den ene er 

rubinrød, den anden smaragdgrøn, og mange andre. 

 

Hvor giver den gamle hermetiske idé os ikke meget at tænke over, så harmonisk og 

enkel som den er! Udtrykt i sten på facaden, i glas i Rosens vældige cirkel bevæger 

den sig fra stumhed til åbenbaring, fra højtidelighed til begejstring, fra 

ubevægelighed til det levende udtryk. Grov, massiv og kold i dagens grelle lys 

toner den frem fra glassets i strålende farvebundter og lyser over kirkens skib, 

varm, dirrende, gennemsigtig og ren som Sandheden selv. 

 

Og sjælen kan ikke lade være med at føle dyb bevægelse over for denne endnu 

mere paradoksale antitese, den alkymistiske tankes fakkel, der oplyser den kristne 

tankes tempel! 

 

 

Kommentarer 

 

1.  Når alkymisten taler om Mercurius, mener han i det ydre kviksølv, men i det 

indre mener han verdens skabende ånd skjult eller fængslet i stoffet. Dragen er 

sandsynligvis det ældste billedlige symbol i alkymien på dette. 

 

Det ser ud som Ouroboros, slangen der bider sig selv i halen betyder ”Den Ene, 

Alt.” Igen og igen gentager alkymisterne, at Opus fører fra én og tilbage til én, at 

det er en slags cirkel hvor en dragen bider sig selv i halen. Derfor blev opus ofte 

kaldt cirkelrundt (cirkulære) ellers rota (hjulet). 

 

Merkurius står for begyndelsen og slutningen af arbejdet: han er prima materia, 

Nigredo; som dragen fortærer han sig selv og som dragen dør han, ved at rejse igen 

i lapis. 

 

Han er hermafroditten der var i begyndelsen, og som deler sig i den klassiske 

broder/søster dualitet og genforenes i coniunctio, og vises igen i slutningen i form 

af den nye strålende lysende sten. 
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Han er det endnu flydende metalliske, men alligevel stoffets ånd, kold og alligevel 

brændende, giftig og alligevel helbredende - et symbol der forener alle 

modsætninger. 

2.  Rebis kommer fra det latinske Res Bina, der betyder dobbelt eller dobbelt 

stof, og er slutproduktet af det alkymistiske magnum opus eller Store Arbejde. 

 

 
Rebis af Basilius Valentinus 

 

Når man har været igennem stadierne af forrådnelse og rensning, adskillelsens 

modsatrettede kvaliteter, bliver disse kvaliteter forenet igen i det, der undertiden 

betegnes som den guddommelige hermafrodit, en forening af ånd og materie, et 

væsen af både mandlige og kvindelige kvaliteter. Solen og Månen, svarer til de 

mandlige og kvindelige halvdele, ligesom den røde konge og den hvide dronning er 

forbundet på samme måde. Dragen i alkymien repræsenterer det primære stof, samt 

den tredje alkymistiske element svovl. Den vingede drage betyder opstigning, en 

sammensmeltning af det materielle og det åndelige. Ild er et fælles forvandlende 

symbol. 

 

Det første billede af Rebis dukkede op i et værk af Basilius Valentinus der 

hed Azoth i 1613. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
http://en.wikipedia.org/wiki/Putrefaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Purification
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermaphrodite
http://en.wikipedia.org/wiki/Filius_philosophorum
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://en.wikipedia.org/wiki/Azoth
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SEKTION VI 

 

Vi forlader nu den store portal og kommer til den nordlige del eller Den hellige 

Jomfrus portal. 

 

Midt i tympanon ses sarkofagen, der hører til en episode i Jesu liv. Her er syv 

cirkler, symboler på de syv planetariske metaller (Fig. 26). 

 

Solen betyder guld, kviksølv Merkur, 

Hvad Saturn er for blyet, er Venus for malm, 

Månen er billede på sølv, Jupiter på tin, 

Og Mars på jern. 

 

 
Fig. 26. Den hellige Jomfrus Portal. De planetariske Metaller. 

 

Midtercirklen har sin egen udsmykning, mens de seks andre svarer til hinanden to 

og to, noget, man aldrig træffer på i den gotiske kunsts rent dekorative motiver. 

Hvad mere er: denne symmetri forsætter fra midten ud til siderne svarende til, hvad 

Kosmopolitten lærer os. ”Se på himlen og planeterne, så vil du opdage, at Saturn 

er den højeste af alle, derefter kommer Jupiter, så Mars, Solen, Venus, Merkur og 

endelig Månen. Betænk nu, at planeternes kraft ikke stiger, men går nedad; 
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erfaringen lærer os, at Mars let forvandles til Venus, mens Venus ikke forvandles 

til Mars, fordi den hører til en lavere sfære. Således forvandles Jupiter let til 

Merkur, fordi Jupiter er højere oppe end Merkur, hin er nummer to fra oven, mens 

denne er nummer to regnet fra jorden, og Saturn er den højeste. Månen den 

laveste. Solen blander sig med alle, men forbedres aldrig af de lavere. Men du skal 

lægge mærke til, at der er stor overensstemmelse mellem Saturn og Månen, midt 

imellem hvilke Solen befinder sig, ligeså mellem Merkur og Jupiter, Mars og 

Venus, som alle har Solen imellem sig.” 

 

Overensstemmelsen mellem de metalliske planeters indbyrdes mutation er altså 

angivet aldeles tydeligt på Notre-Dames portal. Midtermotiver symboliserer Solen, 

yderroserne angiver Saturn og Månen, så kommer henholdsvis Jupiter og Merkur 

og endelig, på hver sin side af Solen, Mars og Venus. 

 

Men hvad bedre er: hvis vi analyserer den besynderlige linje, der synes at forbinde 

Rosernes periferier, ser vi, den består af en række på fire kors og tre krumstave, 

deraf en med enkelt spiral og de to andre med dobbelt. Læg mærke til, at hvis det 

her drejede sig om noget rent ornamentalt, måtte der seks eller otte attributter til for 

at frembringe en fuldstændig symmetri, men det er der ikke, og hvad der giver os et 

absolut bevis på, at den symbolske betydning er tilstræbt, er, at et enkelt felt, det til 

venstre, er tomt. 

 

Ligesom i det alkymistiske tegnsystem betegner de fire kors de ufuldkomne 

metaller, krumstavene med dobbelt spiral de to fuldkomne, og krumstaven med 

enkelt spiral kviksølv, der er halvt metal eller halvt fuldkomment. 

 

Men hvis vi fra tympanon ser ned på den venstre side af fundamentet, som er delt i 

fem felter, ser vi mellem hver buerækkes ydre hvælvflader nogle mærkelige små 

figurer. 

 

Når vi begynder yderst og går til højre, ser vi hunden og de to duer (Fig 27), som vi 

finder beskrevet under besjælingen af det forædlede kviksølv, denne Corascenos 

hund, som Artephius og Philaléthe taler om, og som man skal udskille af 

blandingen i dens tilstand som sort pulver, og disse Dianas duer, en anden håbløs 

gåde, bag hvilken det filosofiske kviksølvs besjæling og sublimering er skjult. 

Lammet, sindbilledet på forsødelsen af materiens arsenholdige princip; den 

omdrejede mand, som så forfærdelig udtrykker den alkymistiske sentens solve et 

coagula, at gøre det flygtige fast og det faste flygtigt (Fig. 28). 
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Fig. 27. Den hellige Jomfrus Portal. Hunden og duerne. 

 

 

 
Fig. 28. Den hellige Jomfrus Portal. ”Solve et Coagula”. 
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Hvis du kan opløse det faste, 

og få det opløste til at blive flygtigt, 

og derpå gøre det flygtige til pulver, 

har du noget, at være tilfreds med. 

 

Det var på denne del af portalen, vort vigtigste tegn, Ravnen, før i tiden fandtes 

som skulptur. (1) 

 

Ravnen i Notre-Dame havde altid øvet stærk tiltrækning på den store skare af 

suffleurs; et gammelt sagn betegnede den nemlig som det eneste kendemærke på et 

hemmeligt gemme. Det siges, at Guillaume de Paris, ”der”, som Victor Hugo 

siger, ”sikkert er blevet evigt fordømt, fordi han havde anbragt en så ukristelig 

frontispice på det hellige digt, som den øvrige bygning synger i al evighed,” skal 

have skjult De Vises Sten i en af pillerne i det vældige kirkeskib. Og dette 

gemmesteds nøjagtige plads bestemtes netop af ravnen. 

 

Ifølge sagnet rettede denne symbolske fugl i sin tid udefra sit blik mod den 

hemmelige pilles ukendte plads, hvor skatten skulle være gemt. 

På ydersiden af søjlerne uden kragsten, der bærer overliggeren og det nederste af 

hvælvingstenene, ses dyrekredsens tegn. Her har vi først nedefra og op Aries,(2) så 

Taurus og ovenover Gemini. Det er forårsmånederne, som angiver arbejdets 

begyndelse og det tidspunkt, der er gunstigt for operationerne. 

 

Man vil sikkert indvende, at dyrekredsen ikke behøver at have en okkult betydning, 

men blot udtrykker de tolv himmeltegn. Det er muligt. Men i så fald skulle vi her 

finde den astronomiske orden, den kosmiske rækkefølge af dyrekredsens tegn, som 

De Gamle udmærket kendte. Men efter Gemini følger Leo, der således tager 

Cancers plads, mens Cancer er anbragt på den modsatte søjle. Ved denne snilde 

ombytning har billedmageren villet angive foreningen af det filosofiske ferment – 

eller Løven – og kviksølvblandingen, en forening, der skal ske hen mod slutningen 

af Det første Værks fjerde måned. 

 

Under denne portal ses tillige et lille firkantet basrelief, som virkelig er 

ejendommeligt. Det syntetiserer og udtrykker fortætningen af Den universelle Ånd, 

der, så snart den er materialiseret, danner det berømte himmellegemernes bad, 

hvori den kemiske sol og den kemiske måne skal bade sig, forandres og forynges. 

Det viser et barn, der falder ud af en digel, som ligner en krukke, diglen støttes af 

en stående ærkeengel med glorie om hovedet og den ene vinge udstrakt, englen ser 
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ud til at slå barnet. Relieffets baggrund er en himmel fuld af stjerner (Fig. 29). Vi 

genkender her en forenklet allegori af det bibelske motiv, Nicolas Flamel 

interesserede sig så meget for, nemlig Barnemordet i Bethlehem, og vi kan se på et 

glasmaleri i Sainte-Chapelle. 

 

 

 

Fig. 29. Den hellige Jomfrus Portal. Stjernernes Bad – Fortætningen af den universelle Ånd. 

 

Uden at gå i detaljer med hensyn til den praktiske fremgangsmåde – hvilket ingen 

forfatter har turdet gøre – vil vi dog sige dette, at Den universelle Ånd 

materialiseret i mineralerne under det alkymistiske navn Svovl er elementet og den 

virksomme faktor ved alle de metalliske farvninger. Men man kan kun fremstille 

denne Ånd, dette røde blod af børn, uden at spalte det, naturen først har samlet i 

dem. Det er derfor nødvendigt, at legemet går til grunde, at det korsfæstes og dør, 

hvis man vil udvinde sjælen, det metalliske liv og den himmelske dug, det 

indesluttede. Og når denne kvintessens overføres til et stof, der er rent, fast og 

fuldstændig udtrukket, opstår der et nyt væsen mere strålende end nogen af de 

stoffer, det stammer fra. Stofferne påvirker hinanden indbyrdes, kun ånden er aktiv 

og virksom. 

 

De Vise vidste, at det mineralske blod, de behøvede for at kunne besjæle guldets 

faste livløse stof, kun var en fortætning af Den universelle Ånd, alle tings sjæl, at 
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denne fortætning i fugtig tilstand, som var i stand til at gennemtrænge de 

sublunariske, sammensatte stoffer og gøre dem vegetative, kun kunne fuldbyrdes 

om natten, i mørke, når himlen var klar og luften rolig, og at den årstid, hvor den 

viste sig mest virksom og frodig, svarede til det jordiske forår. Af alle disse grunde 

gav de den navnet Majdug. Derfor kan det ikke undre os, at Thomas Corneille 

siger, at Rosenkorsordenens store mestre kaldtes Fréres de la Rose-Croix, et navn, 

de gav sig selv og betegnede med deres ordens initialer F.R.C. (3) 

 

Vi ville gerne sige noget mere om dette overordentlige vigtige emne og vise, 

hvordan La Rose de Mai  Maia var Hermes’ mor) – den livgivende fugtighed i 

Marias, Jomfrumoderens måned – med lethed udvindes af et særligt stof, der er 

ringeagtet, og hvis specielle egenskaber vi allerede har beskrevet, hvis der ikke var 

grænser, som ikke lod sig overskride. Vi står her ved Værkets allerdybeste 

hemmelighed og vil holde vores ed. Det er ”Den gode Trevisaners” verbum 

dimissum, de middelalderlige frimureres Tabte Ord, det, alle hermetiske 

broderskaber håbede at finde igen, og dette var målet for deres arbejde og deres 

eksistensberettigelse. 

 

Post tenevras lux. Det må vi ikke glemme! Lyset kommer ud af mørket, det findes 

spredt i mørket, i det sorte, som dagen i natten. Det var af det mørke Kaos, lyset 

blev uddraget og dets udstråling samlet, og når på Skabelsens dag Herrens Ånd 

svævede over vandene – Spiritus Domini ferebatur super aquas – kunne denne 

usynlige ånd til at begynde med ikke skelnes fra vandet, men var ét med det. 

 

Endelig må vi huske, at Gud brugte seks dage til at fuldbringe sit Store Værk, at 

Gud satte skel mellem lyset og mørket den første dag, og at de følgende dage 

ligesom vore bestemmes af en regelmæssig skiften mellem lys og mørke: 

 

Ved midnat føder en Jomfrumoder, 

denne lysende stjerne; 

i dette mirakuløse øjeblik 

kalder vi Gud vor broder. 

 

Kommentarer 

 

1. Den sorte Krage, og undertiden også Ravnen, er begyndelsen af det store 

arbejde med sjælsalkymi. Det symboliserer de indledende stadier af alkymistens 

møde med sit indre rum, gennem tilbagetrækning fra sansernes ydre verden ved 
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meditation, og bearbejde det, der i første omgang er sjælens mørke indre 

verden. Således er denne fase også beskrevet i alkymistiske tekster som Nigredo 

oplevelsen, og er ofte afbilledet som en dødsproces, det døde hoved, eller som 

nogle alkymistiske illustrationer viser det, alkymisten der dør inden i en 

kolbe. Ravnen eller den sorte Krage symboliserer således, at vi må træde ud af de 

fysiske sansers bevidsthed og de begrænsninger, der binder os til den fysiske krop. 

 

2. Dom Pernety fremlægger i hans alkymistiske dagbog følgende: 

 

Aries Udglødning 

Taurus Størkning 

Gemini Fastgørelse 

Cancer Opløsning 

Leo Fordøjelse 

Virgo Distillation 

Libra Sublimation 

Scorpio Separation 

Saggittarius Ceration* 

Capricorn Gæring 

Aquarius Multiplication 

Pisces                           Projektion 

 

* Ceration kan ikke oversættes, men kan bedst oversættes med ’forbrænding’. Det 

er det sted hvor stoffet går fra sort til grå, og derefter til hvid.   

 

3. Ros betyder morgendug og Crucis betyder smeltedigel eller kolbe. Det er den 

centrale hemmelighed i Rosenkors Ordenen. Fra morgendug og havsalt bliver 

Alkahest skabt. Alkahest er Paracelsus' betegnelse for det universelle 

opløsningsmiddel, der kunne opløse alt, ligesom varmt vand smelter is. Initialerne 

F.R.C. betyder Frater Rosae Crusis, altså Broder af Rosenkorset. 
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SEKTION VII 

 

Vi vender tilbage og standser ved den sydlige portal, Sankt Anna portalen. Den 

byder kun på ét motiv, men det er til gengæld også af allerstørste interesse, fordi 

det skildrer vor Videnskabs korte fremgangsmåde og derfor fortjener en førsteplads 

blandt vore lapidariske beretninger. 

 

Grillot de Givry siger: ”Udhugget på den høje portal i Notre-Dame i Paris ser du 

biskoppen sidde højt oppe på rensekarret, hvor det filosofiske merkurius 

sublimeres. Han lærer dig, hvoraf den hellige ild kommer, og da domkapitlet ifølge 

århundredegammel tradition holder denne port lukket hele året, forstår du, at dette 

er den ikke almindelige vej, ukendt af hoben og forbeholdt nogle få af Visdommens 

udvalgte.* 

 

* I Peterskirken i Rom findes en tilsvarende dør, Porta Sancta, som er forgyldt og 

tilmuret. Paven åbner den med hammerslag hvert femogtyvende år, det vil sige fire 

gange i løbet af et århundrede 

 

Det er kun få alkymister, der erkender muligheden af to veje, den ene kort og let, 

kaldet den tørre vej, den anden længere og vanskeligere, kaldet den våde vej. Det 

kommer måske deraf, at mange forfattere udelukkende taler om den længste vej, 

enten fordi de ikke kender den anden, eller fordi de hellere vil forholde sig tavse 

end lære principperne fra sig. Dom Pernéty nægter at tro på muligheden af to 

fremgangsmåder, mens Hugin á Barma derimod hævder, at de gamle mestre, folk 

som Geber og Paracelsus, hver især havde sin egen fremgangsmåde. 

 

Kemisk er der intet, der hindrer, at en metode, der bruger den våde vej, erstattes af 

en anden, der bruger tørre reaktioner og når til samme resultat. Hermetisk set er det 

sindbillede, vi beskæftiger os med, et bevis på det. Vi finder endnu et i 

Encyklopædien fra det 18. århundrede, hvor det hævdes, at Det store Værk kan 

udføres på to måder, kaldet den våde vej, som er den længste, men den mest ansete, 

og den anden, kaldes den tørre, som ikke er nær så anset. Bruger man den sidste, 

skal man ”koge Det himmelske Salt, som er filosoffernes merkurius, med et jordisk, 

metallisk stof i en digel over åben ild i fire dage.” 

 

I anden del af et værk, Azoth, som tilskrives Basilius Valentinus, men snarere er af 

Senior Zadith, synes forfatteren at tænke på den tørre vej, når han skriver ”for at 

nå til denne Kunst behøver intet stort arbejde eller umage, og omkostningerne er 
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små, redskaberne lidet kostbare. Thi denne kunst kan æres på mindre end tolv 

timer og i et tidsrum af otte dage udføres til fuldkommenhed, når den i sig har sit 

eget element.” 

 

I kapitel XIX i sin Introitus (Den åbne indgang til Kongens Palads lukket) siger 

Philaléthes efter at have talt om den lange vej, som han kalder kedsommelig og kun 

anvendelig for rige mennesker: ”Men ad vor vej behøves der ikke mere end en uge. 

Gud har forbeholdt denne sjældne og lette vej for de fattige og foragtede og for 

sine ringeagtede helgener.” 

 

Desuden hævder Lenglet-Dufresnoy i sine Remarques, at ”Værket ad denne vej 

udføres med det dobbelte filosofiske merkurius. Således kan Værket gennemføres 

på otte dage, mens der ad den første vej behøves næsten atten måneder.” 

 

Denne vej, der er kort, men dækket af et tæt slør, kaldes af De Vise Saturns 

Herredømme. I stedet for en glasbeholder kræver kogningen kun en almindelig 

digel. ”Jeg forurener dit stof i et kar af ler, hvor jeg vil begrave det,” skriver 

Salomon Trismosin,” og senere siger han: ”Træd en ild i dit glas, det vil sige i den 

jord, som holder den indesluttet. Denne korte metode, som vi ædelmodigt har 

belært dig om, forekommer mig at være den korteste vej og den virkelige filosofiske 

sublimering, når man vil nå til fuldkommengørelsen af dette tunge arbejde.” 

Således kan man forklare Videnskabens grundlæggende maksime: ét stof, én ovn. 

 

I fortalen til sin bog gengiver Cyliani de to fremgangsmåder således: ”Jeg mener 

det rigtigt her at indskærpe, at man aldrig bør glemme, at der behøves to stoffer af 

samme oprindelse, det ene flygtigt, det andet fast, samt at der er to veje, den ene 

tør og den anden våd. Jeg følger af pligt helst den sidste, selv om den første er mig 

vel bekendt; til den behøves kun et enkelt stof.” 

 

Henri de Lintau anbefaler den tørre metode og skriver: ”Denne hemmelighed 

overgår alle verdens hemmeligheder, thi du kan på kort tid uden stort besvær eller 

arbejde nå til at fremstille en stor mængde pulver. Se herom Isaac Hollandais, (1) 

som taler mere indgående derom.” Vor forfatter er desværre ikke mere meddelsom 

end sine kollegaer.  

 

Henckel skriver: ”Når jeg tænker på, at kunstneren Elias, der nævnes af Helvetius, 

påstår, at fremstillingen af De Vises Sten begynder og afsluttes på fire dage, og at 

han virkelig har fremvist denne sten endnu fasthængende ved diglens skår, synes 
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det mig ikke så tåbeligt at spørge om det, alkymisterne kalder lange måneder, ikke 

skulle være lige så mange dage, hvilket ville være et meget begrænset tidsrum, og 

om der ikke skulle findes en metode, hvorved hele operationen kun består i at holde 

stofferne meget længe i flydende tilstand, hvilket man kunne opnå ved en kraftig ild 

vedligeholdt ved blæsebælge. Men denne metode kan ikke gennemføres i alle 

laboratorier, og måske vil ikke alle finde den gennemførlig.” 

 

Det hermetiske sindbillede i Notre-Dame, som allerede i det 17. århundrede havde 

tiltrukket sig den vise De Labordes’ opmærksomhed, findes på pillen mellem 

portalernes døre. Den går fra stylobat til arkitrav og er udhugget på de tre sider af 

pillen (Fig. 30). Det er en høj, ædel statue af den hellige Marcellus med mitra. Over 

hans hoved ses en slags baldakin med små tårne, og efter vor mening har denne 

statue ikke nogen som helst hemmelig betydning. Biskoppen står på et fint 

udarbejdet aflangt fodstykke smykket med fire små søjler og en herlig byzantinsk 

drage, og det hele hviler på en sokkel med en frise, som en gesims med karnis 

forbinder med fundamentet. Kun fodstykke og sokkel har en virkelig betydning. 

 

 
Fig. 30. Skt. Annas Portal – Skt. Markus’ Søjle. Det filosofiske Merkurius og Det Store 

Værk. 
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Desværre er denne så pragtfuld udsmykkede pille næsten ny, dens restaurering går 

knap tres år tilbage, den er nemlig blevet restaureret og . . . forandret. 

 

Det er ikke stedet her til at diskutere det berettigede i den slags restaureringer, og vi 

er ikke tilhængere af, at man bare lader mosset gro på en smuk statue, men i vor 

egenskab af Filosof må vi dybt beklage den skødesløshed, hvormed restauratorer 

går til værks over for gotiske bygningsværker. Hvis det var nødvendigt at erstatte 

den medtage biskop og hans ødelagte sokkel, lod det sig let gøre. Man kunne 

simpelthen kopiere den gamle statue aldeles nøjagtigt. At den rummede en skjult 

betydning betød ikke noget, en slavisk efterligning ville jo have bevaret den. Men 

man har villet gøre det endnu bedre, og selv om man bevarede den hellige biskop 

og den smukke drages linjer, smykkede man derimod soklen med romanske 

grenornamenter og sammenslyngninger i stedet for de blomster og små runde 

ornamenter, som fandtes der før i tiden. 

 

Denne nye udgave, som er revideret og rettet, er sikkert rigere end den gamle, men 

symbolet er forvansket, videnskaben ødelagt, nøglen forsvundet og den hemmelige 

lære udslukt. Tiden ætser, slider, opløser og forvitrer kalkstenen, klarheden lider 

under det, men meningen bliver tilbage. Så kommer restauratoren til, stenens 

medicinmand. Med nogle hug med mejslen amputerer, beskærer, udvisker og 

forvandler man ham, gør en autentisk ruin til en kunstig, strålende anakronisme, 

sårer og forbinder, trækker fra og lægger til, afkapper og efterligner i Kunstens, 

Formens og Symmetriens navn uden mindste hensyn til den skabende idé. Takket 

være denne moderne protese vil vore ærværdige damer blive ved med at være 

unge! 

 

Ak! Ved at røre ved hylstret har man ladet sjælen dø! 

 

I Hermes’ disciple gå til katedralen og find den nye pilles plads, og gå derefter den 

vej, originalen har tilbagelagt. Gå over Seinen til Cluny-museet, der vil I finde den 

ved den trappe, der fører til Julian Termers frigidarium. Der er dette skønne 

fragment endt.* 

 

* Denne pilgrimsfærd kan man imidlertid spare sig, thi for cirka seks år siden er den 

symbolske søjle vendt tilbage til otre-Dame og befinder sig ikke langt fra det sted, 

hvor den i over fem hundrede år havde sin plads. Man finder den i et lavloftet rum 

med flade, spidsbuede vinduer i det nordlige tårn, der før eller siden skal indrettes til 

museum. 
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Indtil videre bliver den besøgendes nysgerrighed, hvad den end skyldes, ikke 

virkelig tilfredsstillet, for der vanter ham en overraskelse, der må bedrøve ham, og 

som består i den højst beklagelige amputation af næsten hele dragens krop. Tilbage 

er kun den forreste del, som dog stadig har sine to poter. 

 

Det uhyggelige dyr omklamrede med et stort firbens ynde ovnen, athanor, og i dens 

flammer sås den lille konge med den tredobbelte krone, sønnen skabt ved dets 

voldsomme adfærd mod den døde, utro frille. Man ser kun ansigtet af det mineralske 

barn, som er genstand for den ”vask med ild”, Nicolas Flamel taler om. Barnet er 

svøbt og indsnøret, som det var skik i middelalderen.  

 

Denne alkymistiske gåde alkymistiske gåde blev løst, i hvert fald til dels, af 

Francois Cambriel, hvilket bevirkede, at han blev nævnt af Champfleury i hans 

Excentriques og af Tcherpakoff i hans Fous litteraires. Vil den samme ære mon 

blive os til del? 

 

På højre side af den firkantede sokkel ser man to massive, cirkelrunde ornamenter i 

relief, det er de metalliske stoffer eller naturer – genstand og det opløsende middel 

– hvormed man skal begynde Værket. På soklens forside gengives disse substanser, 

som er ændrede under de indledende operationer, ikke mere som en slags oblater, 

men som rosetter med kronblade, der er sammenvoksede med dem. Man må 

uforbeholdent beundre den snildhed, hvormed kunstneren har tolket de hemmelige 

stoffers forvandling, så de nu er frigjort fra den ydre påvirkning og fra de 

heterogene materialer, der indkapslede dem i malmgruberne. På venstre side er 

rosetterne stadig dekorative blomster med tilføjede kronblade, men nu ses 

blomstens bæger tydeligt. Selv om de er stærkt medtagne, ja næsten udviskede, er 

det let at finde spor af oblaten i midten. De gengiver stadig de samme genstande, 

men nu med nye egenskaber. Bægerets tegning udtrykker, at de metalliske rødder 

er blevet åbnet og er rede til at demonstrere deres seminale element. Således lyder 

den esoteriske udlægning af de små motiver på soklen. Fodstykket vil give os 

supplerende forklaring. 

 

De beredte stoffer, der er indgået i én forbindelse, skal gennemgå en sublimering 

eller sidste lutring med ild. Under denne proces tilintegøres de brændbare dele, de 

jordholdige mister deres sammenhængskraft og spaltes, mens de rene, ubrændbare 

stoffer stiger op i en skikkelse, der er meget forskellig fra den, forbindelsen havde. 

Det er Filosoffernes Salt, (2) den hæderkronede Konge, som fødes i ilden og skal 

fryde sig i det derpå følgende ægteskab, ”for at de skjulte ting skal blive 

åbenbare”, som Hermes siger. Rex ab igne veniet, ac conjugio gaudebat et occulta 
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patebunt. Af denne konge viser fodstykket kun hovedet, som dukker op af de 

rensende flammer. Det er ikke ganske sikkert, at det bånd, der ses om hovedet, er 

en krone; efter dets omfang og hovedets form kan man også tænke sig, at det kan 

være en eller anden slags kar eller måske en hjelm uden visir. Men lykkeligvis har 

vi Esprit Gobinaeu de Montluisants bog, som blev skrevet ”onsdag den 20. maj 

1640, dagen før vor frelser Jesu Kristi velsignede Himmelfart, og som med stor 

bestemthed siger, at kongen bærer en tredobbelt krone. 

 

Efter at de rene, farvede elementer i den filosofiske forbindelse er steget op til 

overfladen, er bundfaldet rede til at tilvejebringe det kviksølvholdige, flygtige og 

smeltelige salt, som de gamle forfattere ofte betegner med navnet Babylonske 

Drage. 

 

Den kunstner, som har skabt sindbilledet af uhyret, har udført et sandt mesterværk, 

og selv om det er beskadiget – den venstre del af vingen er knust – er det dog et 

fremragende stykke skulptur tilbage. Fabeldyret dukker op af flammerne og dets 

hale ser ud, som om den kom ud af det menneske, hvis hoved dyret på en vis måde 

omslutter. Med en vridning af kroppen, der får den til at krumme sig mod 

hvælvingens runding, knuger den ovnen mellem sine stærke klør. 

 

Hvis vi undersøger fodstykkets udsmykning, ser vi nogle svagt udhulede 

kannelurer med krum slutsten og plan basis. De på venstre side er prydet med en 

blomst med fire fritsiddende kronblade, et udtryk for det universelle stof, som 

indeholder de fire første elementer ifølge Aristoteles’ lære, der var velkendt i 

mideelalderen. Lige nedenunder de to naturer, som alkymisten bearbejder, og hvis 

forening giver De Vises Saturn, anagram af ordet natur. I forsidens 

pillemellemrum symboliserer fire kannelurer, der bliver mindre og mindre, fordi 

fladen er skrå, de fire sekundære elementer; endelig er der på hver side af athanor 

under dragens klør kvintessensens fem enheder, omfattende de tre elementer og de 

to naturer, og derpå totalsummen af dem, nemlig ti, ”hvormed alting ender og 

slutter.” 

 

L. P. Francois Cambriel hævder, at mangfoldiggørelsen af Svovl, hvidt eller rødt, 

ikke udtrykkes i det tegn, vi studerer. Vi ville ikke turde udtale os så kategorisk. 

Mangfoldiggørelsen kan faktisk kun gennemføres ved hjælp af kviksølv, som 

spiller den passive rolle i Værket, og ved på hinanden følgende kogninger eller 

bindinger. Det er altså på dragen, som jo er et billede på kviksølvet, vi skulle søge 

dette symbol, der udtrykker Svovlets eller Eliksirens nutrition og fremadskriden. 
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Men hvis forfatteren havde set lidt nøjere på de ornamentale enkeltheder, ville han 

sikkert have lagt mærke til: 

 

1. Et bånd på langs, som udgår fra hovedet og følger ryghvirvlerne til den 

yderste spids af halen. 

 

2. To tilsvarende bånd på skrå, et på hver vinge. 

 

3. To bredere bånd på tværs omkring dragens hale, det første i højde med 

vingerne, det andet oven over kongens hoved. Alle disse bånd er smykket 

med cirkler, hvis periferier berører hinanden på et eller andet punkt. 

 

Med hensyn til deres betydning får vi den af cirklerne i båndene på halen: centrum 

er meget nøje angivet på hver enkelt af dem. Hermetisterne ved imidlertid, at 

metallernes konge angives af soltegnet, det vil sige en rundkreds med eller uden 

midtpunkt. Et forekommer os derfor sandsynligt, at når dragen er dækket til 

overflod med guldsymbolet – og det er den helt ud til kloen på højre pote – er det, 

fordi den er i stand til at forvandle i store mængder, men denne kraft kan den kun 

få ved en række yderligere kogninger med Svovl eller Filosofisk Guld, hvilket vil 

sige mangfoldiggørelsen. 

 

Dette er – så klart udtrykt som det er muligt – den esoteriske betydning, vi mener at 

konstatere på den smukke søjle i Sankt Anne portalen. Andre mere lærde eller mere 

vidende vil måske give en bedre udlægning, for det er ikke vor hensigt at påtvinge 

nogen den tese, vi her har fremsat. Det må være nok at sige, at den i det store og 

hele stemmer med Cambriels. På den anden side deler vi ikke samme forfatters 

mening, når han uden bevis vil lade hele fodstykkets symbolik gælde for hele 

statuen. 

 

Det er ganske vist altid ubehageligt at måtte bebrejde nogen en oplagt vildfarelse, 

og endnu ubehageligere at gøre opmærksom på visse udtalelser for at gøre det af 

med en bloc. Det er dog nødvendigt at gøre det, hvor meget vi end beklager det. 

Den videnskab, vi studerer, er lige så positiv, realistisk og præcis som lyslæren, 

geometrien eller bevægelseslæren, dens resultater lige så håndgribelige som 

kemiens. Selv om begejstring og grundfæstet tro virker stimulerende og er 

værdifulde hjælpemidler, og selv om de har deres store andel i vor forsknings 

gennemførelse og orientering, bør vi dog undgå digressioner og underkaste dem 

logikken og ræsonnementet og lade erfaringen være et kriterium. Vi må huske, at 
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det er de begærlige souffleurs svindlerier, de forrykte charlataners teknik, de 

uvidende, samvittighedsløse skribenters tåbeligheder, der har bragt den hermetiske 

sandhed i miskredit. Man skal bruge sine øjne godt og tale sandt. Ikke et ord, som 

ikke er vejet, ikke en tanke, som man ikke har ladet gå igennem dømmekraftens og 

overvejelsens sigte! Alkymien trænger til at blive renset. Lad os befri den for de 

pletter, som selv dens tilhængere undertiden har tilsmudset den med! Da vil den 

komme til at stå stærkere og sundere, uden at have mistet noget af sin charme og 

mystiske tiltrækningskraft. 

 

På side 33 i sin bog siger Chambriel følgende: ”Af dette kviksølv fremgår Livet i 

skikkelse af biskoppen, som står oven over omtalte drage . . .  Denne biskop fører 

en finger op til munden for at sige til dem, der ser ham og kommer for at få et vide, 

hvad han er billede på . . .  ti stille, sig ikke noget om det!.” 

 

Teksten ledsages af et stik, der er meget dårligt udført – hvilket ikke gør så meget – 

men notorisk forfalsket, hvilket er alvorligere. På dette stik bærer den hellige 

Marcellus en krumstav, der er kort som en ledvogters flag; på hovedet har han en 

mitra med et korsformet ornament, og så den fantastiske anakronisme: denne elev 

af Prudence er skægget! Desuden en lille pikant detalje: på tegningen fra pillens 

forside ses dragens gab i profil, den bider den arme biskop i foden, hvad han ikke 

ser ud til at bekymre sig særligt om. Rolig og smilende beflitter han sig på at lukke 

sin mund med pegefingeren i den bevægelse, der befaler tavshed. 

 

Det er let at kontrollere dette, da vi jo har den originale statue, og bedrageriet falder 

straks i øjnene. Vor helgen er ifølge middelalderlig skik absolut skægløs, hans 

ganske enkle mitra er uden ornamenter, krumstaven. Som han holder i venstre 

hånd, rører med nederste ende ved dragens gab. Med hensyn til den berømte 

bevægelse, vi kender fra Mutus Liber og Harpokrates, er den helt igennem et foster 

af Cambriels livlige fantasi. Den hellige Marcellus er fremstillet velsignende, hans 

holdning er ædel, hans hoved bøjet, armen bøjet, hånden i højde med skulderen, 

pegefinger og langfinger løftet. 

 

Det er meget vanskeligt at tro, at to iagttagere har kunnet være ofre for samme 

illusion. Skyldes dette kunstneren, eller var det mon noget, teksten krævede? 

Stikket og beskrivelsen stemmer så fuldstændig overens med hinanden, at man må 

tillade os at fæste ringe lid til den iagttagelsesevne, følgende tekst af samme 

forfatter vidner om: 
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”En dag, da jeg kom forbi Notre-Damekirken i Paris, iagttog jeg med stor 

opmærksomhed de smukke skulpturer, der smykker de tre portaler, og på den 

ene af dem så jeg et overmåde skønt tegn, som jeg aldrig før havde lagt 

mærke til, og flere dage i træk gik jeg hen og undersøgte det for at kunne 

gengive det, det fremstillede, i alle enkeltheder, hvilket lykkedes mig. Af det 

følgende vil læseren kunne overbevise sig herom, og endnu bedre ved selv at 

begive sig til stedet.” 

 

Her mangler der sandelig hverken på dristighed eller frækhed! Hvis Cambriels 

læser følger hans opfordring, vil han på søjlen i Sankt Anna-portalen kun finde den 

hellige Marcellus i den legendariske eksoteriske udgave. Han vil se biskoppen, der 

dræber dragen ved at røre den med sin krumstav, som det berettes af traditionen. At 

han oven i købet skulle symbolisere materiens liv er en privat opfattelse, som det 

står forfatteren frit for at udtrykke, men at bispen i virkeligheden udfører 

Zoroasters tacere, tavshedstegn, er ikke rigtigt og har aldrig været det. 

 

Den slags uoverlagte bemærkninger er beklagelige og er ikke en ærlig, retskaffen 

og retlinet ånd værdig. 

 

 

 

KOMMENTARER 

 

1. John Isaac Hollandus var en flamsk alkymist fra det 16. og 17. 

århundrede. Han udgav en række værker sammen med en anden Isaac Hollandus, 

sandsynligvis hans far. De dukkede først op i 1600-tallet og derefter. Det er dog 

ikke sikkert, at det er tale om virkelig historiske årstal og navne.  

 

De ældste håndskrifter stammer fra perioden omkring 1560, og de første tryk i 

1572. Senere, i 1700-tallet tilføjedes tilsyneladende andre forfattere, der blev 

offentliggjort under hans navn. 

 

2. Salt er det tredje element i treenigheden af de alkymistiske stoffer i det Store 

Værk. Da kviksølv er vandets aspekt, svovl det brændende aspekt, så er salt 

formaspektet (salt er en krystallinsk form). Men det er også et navn for prima 

materia, for filosoffernes sten.  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Alchemie
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Alkymisterne siger, at salt i sit lavere aspekt er bitter. Her er salt symbol for viden 

og visdom. Selverkendelse er bitter, smertefuld. Nogle gange taler de om det bitre 

havvand. Da vand, eller havet, står for sjælen, er det en henvisning til den samme 

selvforståelse. Salt ses også som et symbol for den anden fase af det store værk, 

albedo, eller hvidhed, fordi her bryder lyset igennem, og dermed også 

visdom. Kristus hedder Sal sapientiae, Salt Visdommen.  

 

I begyndelsen af det store værk, kaldes saltet urent. Her er det lig Jorden, kroppen, 

vores hverdagsbevidsthed eller væren. Den urene salt skal opløses (Solutio) i det 

guddommelige vand (kviksølv eller prima materia), hvorved det renses. I albedo 

opstår salt som ren form og fikseret, det er krystalliseret i rent salt. Som symbol for 

visdom, er saltet den guddommelige energis åndedrag. Denne visdom levendegør 

den usynlige ild, der giver energi til hele Naturen. Denne ild styrer liv, bevægelse, 

energi, himlen, planeterne. Paracelsus kaldte denne ild sjælen af verden. 

 

 

 

SEKTION VIII 

 

Vore store katedraler, der var rejst af middelalderens Frimurere for at sikre 

overleveringen af symbolerne og den hermetiske lære, øvede lige fra begyndelsen 

en tydelig indflydelse på mange mere beskedne borgerlige og kirkelige 

bygningsværker. 

 

Flamel fornøjede sig med at udstyre de bygninger, han rejste alle mulige steder, 

med sindbilleder og tegn. Abbed Villain fortæller os, at den lille portal i kirken i 

Saint-Jacques-la-Boucherie, som Flamel lod opføre i 1389, var fuld af figurer. 

”Ved portalens østlige murpille ser man en skulptur af en lille engel, som holder en 

ring af sten i sine hænder, i den havde Flamel ladet indfælde en ring af sort 

marmor med et kors af fint guld.” De fattige kunne ligeledes takke hans 

gavmildhed for to huse, som han lod bygge til dem i Rue du Cimetiére-de-Saint-

Nicolas-des-Champs, det første i 1407, det andet i 1410. På disse huse der, efter 

hvad Salmon siger, ”en mængde tegninger indgraveret i stenene med et gotisk N og 

F på hver side.” 

 

Saint-Gervais hospitalets kapel, hvis genopbygning han bekostede, var ikke mindre 

rigt udsmykket end de to førnævnte. ”Det nye kapels facade og portal,” skrev 

Albert Poisson, ”var fulde af tegninger og inskriptioner, sådan som det var Flamels 
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skik.” Saint-Geneviêve-des-Ardents’ portal i Rue de la Tixerandie, bevarede sin 

interessante symbolik indtil midten af det 18. århundrede. På det tidspunkt blev 

kirken forandret til et almindeligt hus og facadens ornamenter ødelagt. Flamel 

byggede også to dekorative arkader på kirkegårdene Charnier des Innocents, den 

ene i 1389, den anden i 1407. Poisson fortæller, at man på den første blandt andre 

plader med hermetiske tegn på et skjold, ”som adepten synes at have kopieret efter 

et andet, der tilskrives Thomas af Aquina.” (1) Den berømte okkultist tilføjer, at 

det findes i slutningen af Lagneaus Harmonie Chymique. Her følger for øvrigt den 

beskrivelse, han giver af det: 

 

”Skjoldet deles i fire felter af et kors; dette bærer i midten en tornekrone 

med et blødende hjerte, hvorfra et siv stiger op. I et af felterne står der IEVE 

med hebræiske bogstaver midt i en mængde lysstråler under en sort sky. I 

det andet felt en krone, i det tredje er jorden tung af en umådelig høst, og det 

fjerde rummer nogle ildkugler.” 

 

 
Fig. 31. Thomas af Aquinas skjold. 

 

Denne beskrivelse, der stemmer med Lagneaus stik, giver os lov til at slutte, at 

denne har kopieret sin illustration efter arkaden på kirkegården. Det er på ingen 

måde umuligt, da der på Gohorrys tid – det vil sige ca. 1572 – var tre af de fire 
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plader tilbage, og Harmonie Chymique udkom hos Claude Morel i 1601. Imidlertid 

ville det have været bedre at se på skjoldets forbillede, der er ret forskelligt fra 

Flamels og langt mindre dunkelt. Det fandtes endnu på Revolutionstiden som et 

glasmaleri i kapellet Saint-Thomas-d’Aquin i dominikanermunkenes kloster. 

Dominikanerne holdt til der og havde gjort det siden 1217, kirken var grundlagt af 

Ludvig IX. Den lå i Rue Saint-Jacques og stod under Saint-Jacques le Majeurs 

beskyttelse. Les Curiositetes de Paris, som kom i 1716 hos Saugrain den Ældre, 

tilføjer, at ved siden af kirken lå Les Ecoles du Docteur angélique. 

 

Det såkaldte ”Thomas af Aquinos skjold” blev meget nøjagtigt tegnet og malet 

efter selve glasmaleriet i 1787 af en hermetiker ved navn Chaudet. Det er denne 

tegning, der gør det muligt for at beskrive det (Fig. 31). 

 

Det franske skjold, som er delt op i fire felter, er ved sit skjoldhoved fastgjort til en 

cirkelbue øverst oppe. Her ses en omvendt guldretort omgivet af en tornekrone, 

grøn på sandfarvet bund. Korset bærer tre azurblå kugler på højre og venstre arm, 

samt på den nederste del af midterarmen og i midten et hjerte med en grøn gren. På 

dette hjerte samles sølvtårer, der falder ned fra retorten, og bliver siddende i det. 

Modsat det øverste felt til højre, halvt gyldent ed tre purpurrøde stjerner og halvt 

azurblåt med syv gyldne stråler, ses det venstre felt forneden med et stykke jord 

med gyldne aks på gullig bund. I det øverste felt til venstre en violet sky på 

sølvbund og tre pile med guldspidser, der sigter mod afgrunden. I højre felt 

forneden tre slanger af sølv på grøn bund. 

 

Dette smukke sindbillede har stor betydning for os, fordi det afslører 

hemmelighederne angående kviksølvets udvinding og dets forening med svovlet, 

dunkle punkter i processen, som forfatterne altid har foretrukket at omgive med 

andagtsfuld tavshed. 

 

Sainte-Chapelle, Pierre de Montereaus mesterværk, dette vidunderlige relikvieskrin 

af sten, bygget mellem 1245 og 1248 for at forsvare relikvierne fra 

Lidelseshistorien, var også en enestående alkymistisk enhed. Selv om vi dybt 

beklager fornyelsen af den oprindelige portal, hvor pariserne med Victor Hugo i 

1830 kunne beundre ”to engle, hvoraf den ene har sin ene hånd i en krukke, den 

anden i en sky”, kan vi dog endnu i vore dage glæde os over at have glasmalerierne 

i den sydlige side af den herlige bygning. Det er vanskeligt nogen andre steder at 

finde en betydelig samling af den alkymistiske læres symboler end i Sainte-

Chapelle. At beskrive en sådan skov af glas blad for blad ville være et uhyre 
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arbejde, som kunne give stof til adskillige bind. Vi nøjes derfor med at vise et 

enkelt eksempel fra det femte vindue, første vinduespost, der sigter til Barnemordet 

i Bethlehem. (Fig. 32). (Udlægningen er i SEKTION II). Vi kan ikke noksom 

anbefale dem, der holder af vor gamle videnskab, og ligeså dem, der gerne vil vide 

noget om okkulte sager, at studere de symbolske glasmalerier i det øvre kapel. 

Både der og i den store Rose, et værk af en uforlignelig skønhed og harmoni, vil de 

få rigeligt udbytte af deres studium. 

 

 
 

Fig. 32. Barnemordet i Bethlehem. 

 

 

KOMMENTARER 

 

1.  Det alkymistiske manuskript, Aurora Consurgens menes at være af Thomas af 

Aquinas. Ordene Aurora consurgens står for Stigende daggry. Afsløringen 

af denne tekst ligner en detektivhistorie. I en gammel samling af bøger, faldt C. G. 

Jung over teksten til Aurora consurgens, del II, en temmelig tør form for 

alkymistisk arbejde og med en kort note i begyndelsen om, at det kun var den 

anden del af teksten, og at den første del blev udeladt af bogtrykkeren fordi det var 

for blasfemisk.  

 

Jungs kollega Marie-Louise von Franz blev sat til at oversætte dette værk. Jeg har 

oversat hendes arbejde til dansk. Heri skriver hun: 
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”Dette vakte Jungs nysgerrighed og han tilbragte en del tid på at forsøge at spore 

den. Endelig opdagede han, at i kloster på øen Reichenau, på Bodensøen, havde der 

været et sådan manuskript, og som nu befandt i Centralbiblioteket i Zürich. Det var 

ufuldstændig og begynder i midten af teksten vi har nu offentliggjort. Jung fandt, at 

teksten ikke var læsbar i den form, da det var skrevet i det 15. århundredes latinske 

stenografi, og han overdrog det derfor den til mig. 

 

Efter at have gravet mig vej ind i det, opdagede jeg, at der var et komplet 

manuskript i Paris, et andet i Bologna, og et tredje i Venedig, så nu kunne vi 

langsomt indsamle flere versioner, og fuldføre teksten fra den anden. I de fleste 

håndskrifter er teksten tilskrevet Thomas af Aquinas,* som jeg ikke anser for 

ophavsmanden, da det var normalt at sætte en berømt mand navn på sådan en 

afhandling, og det derfor nemt kunne have været skrevet af en person andet. Det 

var også den almindelige reaktion hos andre forskere. 

 

Det er en ganske fantastisk tekst, der består af en mosaik, et puslespil af citater fra 

Bibelen og et par tidlige alkymistiske skrifter. Hvis det betragtes som et puslespil, 

hvor en person kan sætte det for sin egen fornøjelses skyld, så ville det være yderst 

uinteressant, og det er muligt, at nogle, der har læst det overfladisk har accepteret 

det på denne måde. Men som du snart vil se, er det umuligt at forklare dette 

fænomen på den måde, på grund af den enorme spænding og følelser, der er 

indeholdt i teksten. 

 

Den næste konklusion var, at det var et skizofrent produkt, det lyder lidt som en 

sådan, og det er meget tættere på sandheden. Men jeg tror ikke, det er helt så 

enkelt, men sandsynligvis var skrevet af en person, der var overvældet af det 

ubevidste. Den klassiske situation som én der er i denne tilstand, er beskrevet som 

en psykotisk episode, men i udtalelsen fra Jung, givet som hans medicinsk 

diagnose, ville det repræsentere enten udbruddet af en psykose, eller en fase i en 

maniodepressiv psykose, eller beskrivelsen af en unormal situation skrevet af en 

normal person, der på det pågældende tidspunkt blev overvældet af det ubevidste. 

 

Jeg er tilbøjelig til at være enig med den tredje teori, selvom det fra dokumentet 

ikke er muligt at nå frem til en bestemt konklusion. Jeg har fortolket det symbolsk, 

som en drøm, og har konkluderet, at det er teksten fra en døende person. Hele 

symbolikken og problemet kredser rundt om og er koncentreret om dødens 

problem, og i slutningen er der en beskrivelse af det mystiske ægteskab, eller 

kærlighedserfaring, afsagt i en form, der synes at have at gøre med de erfaringer 
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mange døende mennesker er kendt for at have, hvilket resulterede i traditionen, at 

døden var en slags mystisk ægteskab med den anden halvdel af personligheden.  

 

Efter at have oversat, studeret og fortolket teksten, besluttede Jung pludseligt, at vi 

burde offentliggøre dette enestående dokument. Han spurgte mig, om jeg ville være 

så venlig at skrive en kort, historisk. 

 

Jeg startede med den antagelse, at selvom teksten var blevet tilskrevet Thomas fra 

Aquinas, var der naturligvis ikke tale om det. Jeg bestemt mig for at fortsætte med 

at sige, at det hørte til det 13. århundrede. Men så tænkte jeg, at da jeg ikke vidste 

særligt meget, men kun helt overfladiske ting om Thomas af Aquinas, hvorfor 

skulle jeg så skrive det!  

 

Så besluttede jeg, ud fra min samvittighed, at se på andre af hans skrifter, og for at 

være lidt mere på den sikre side. Jeg læste en biografi, som dog gjorde mig usikker, 

for hvis du læser sådan en biografi, vil du opdage, at ved slutningen af hans liv, et 

par uger før hans død, skete der en meget mærkelig ændring af hans 

personlighed. Han havde længe været overbebyrdet og dette, samt visse andre 

psykologiske årsager, som jeg gerne vil diskutere senere i detaljer, begyndte han at 

få mærkelige tilstande af distraktion. For eksempel, da han læste Messen for 

offentligheden i Napoli, stoppede han pludselig, selvom en kardinal var til stede, 

midt under Messen og forblev i en slags ekstatisk, åndsfraværende tilstand i tyve 

minutter, indtil nogen skubbede til ham og spurgte, hvad der var i vejen, hvorved 

han kom til sig selv og undskyldte sig. 

 

Det er almindeligvis blevet sagt, at dette var begyndelsen på sygdommen, mens 

nogle siger, at hvor han havde en rationel side, må han også have haft en mystisk 

side i hans personlighed, der brød frem fra tid til anden i disse mærkelige anfald af 

distraktion. Sådanne betingelser var hyppigere i hans senere år, han døde i en alder 

af 49 eller 51, men vi ved det ikke med sikkerhed, fordi vi ikke ved præcis, hvornår 

han blev født, og der skete noget der aldrig er blevet forklaret. Han plejede at 

komme meget tidligt hver morgen og læse Messen for sig selv i kapellet uanset 

hvilket kloster han besøgte, for han rejste hele tiden. Han havde en ven, Reginald 

af Piperno, en meget ydmyg munk, som var hans følgesvend og personlig tjener, 

en mand, der tilbad ham og var en af de vigtigste biografiske kilder. 

 

Denne munk fortæller, at en morgen, hvor St. Thomas som sædvanlig læste 

Messen, var han helt hvid i hovedet da han kom tilbage. Som den latinske rapport 
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Reginald bogstaveligt siger: ”Jeg troede, han var blevet skør.” Han gik hen til sit 

skrivebord og skubbede pennen til side med hvilke han skrev sin Summa, kapitlet 

om anger; han skubbede hans forfatter redskaber væk og sad bare der hele dagen i 

en slags katatonisk tilstand med hovedet i hænderne. Reginald af Piperno spurgte 

ham, hvorfor han ikke skrev, og han svarede: ”Jeg kan ikke”. Det fortsatte i flere 

dage. Reginald gik igen til ham og spurgte, hvorfor han ikke skrev og fik det 

samme svar: ”Non possum”, ”Jeg kan ikke.” Omkring fem dage senere forsøgte de 

igen for at finde ud af hvad der skete med ham, for han lavede ingenting hele 

dagen, hverken arbejdede eller prædikede, men sad blot og så sig omkring som en 

sindssyg, og han sagde, at han ikke kunne skrive, for alt, hvad han havde skrevet 

forekom ham at være som et halmstrå (palea sunt). 

 

I senere biografier, skrevet af folk, der ikke var til stede, er ordene ”i 

sammenligning med de storslåede visioner, jeg har haft” blevet tilføjet, men disse 

ord findes ikke i de oprindelige kilder. Reginald af Piperno blev meget ked af St. 

Thomas’ tilstand og, fordi han altid havde haft samtaler med en kusine, en italiensk 

grevinde, tog han St. Thomas med hjem til hende og fortalte hvad der var sket. Men 

grevinden sagde: ”Min Gud, hvad er der sket med Fader Thomas, han ser ud til at 

være skør ”, for hun havde også det samme indtryk. St. Thomas selv ytrede ikke et 

ord hele eftermiddagen. Men så, langsomt, vendte han tilbage til hans tidligere 

sindstilstand, i det omfang, at han igen kunne deltage i Kirkens politik og sådanne 

ting, og han indvilligede i at deltage i en kirkekongres i Milano, eller i det sydlige 

Frankrig. 

 

Han rejste dertil på et æsel. Han var en svær, korpulent mand på det tidspunkt og 

på en eller anden måde, slog han hovedet mod en gren og faldt af. Det var en meget 

varm sommerdag, men han rejste sig bare og sagde ikke meget om ulykken. Den 

nat opholdt de sig i et lille kloster, Santa Maria di Fossa Nuova og der, i 

døråbningen, følte han sig pludselig syg igen og blev svimmel og, støttende sig til 

dørkarmen, sagde han: ”Dette bliver min død, jeg komme ikke over det 

her.” Derefter gik han i seng. 

 

Munkene i Santa Maria di Fossa Nuova, der synes de havde fået en vidunderlig 

besøgende, den berømte Fader Thomas, overtalte ham til at give et seminar på 

trods af hans frygtelige tilstand. Hans syntes han var nødt til at følge hans kristne 

forpligtelser, og med sine sidste kræfter forsøgt han at gøre dette og ifølge de 

ældste traditioner, selvom de også blev udeladt i senere rapporter, gav han 
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et seminar om Højsangen af alle ting! Midt i det, da han fortolkede ordene ”Kom, 

min elskede, lad os gå ud på marken,” døde han.” 

 

SLUT 

 

 

 

 

 

 


