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Forord 
 

af  

Bjarne Wagner Augustenborg 

 

Paracelsus eller Theophrastus von Hohenheim, blev også kaldt for den 

schweitziske Hermes. Han brugte det meste af sit liv på rejser rundt omkring i 

Europa og nåede, ifølge nogle optegnelser, også til Asien. Da han var i Rusland 

blev han taget til fange af Tartarerne og de førte ham frem for Stor-khanen. Denne 

brømte monark blev så imponeret over Paracelsus’ lærdom, at han fik det 

arrangeret således, at Paracelsus kunne følge Khanens søn, sammen med en 

deputation, til Konstantinopel. 

 

Gennem van Hellmonts skrifter ved vi, at Paracelsus blev indviet i alkymiens 

hemmelige lærdomme i Konstantinopel. Det var en forsamling af lærde islamiske 

mænd som skænkede ham det Universelle Mysterie i form af den symbolske 

Azothsten, de vestlige adepters filosofiske ild. Fra da af bar Paracelsus denne sten 

hos sig i en speciel knude på sværdfæstet af hans sværd. På de fleste billeder af 

ham, bærer han dette sværd med dets magiske indhold.. 

 

Den første lærer, som den dengang 16-årige Paracelsus havde, var Thrithemius af 

Sponheim. Thrithemius er også en vigtig person i den esoteriske tradition. Han var 

forfatter til en række værker over alkymi og profetier. Denne lærde abbed 

afdækkede mange af kabbalaens og kristendommens mysterier for den unge 

Paracelsus, men var ikke tilstrækkeligt interesseret i den praktiske side af 

medicinen til, at tilfredsstille sin ungdommelige discipel. Paracelsus fik da hjælp af 

Basil Valentinus, som indførte ham i den filosofiske kemi. Denne oplysning 

stammer fra et tidligere manuskript. Han arbejdede også i en periode for 

alkymisten Fugger der havde laboratorium i Schweitz. I de følgende år drog han 

Europa rundt og han var i Danmark og Sverige 1519-20 som feltskærer. 

 

Nogle moderne mysterie-ordener fortæller os, at Paracelsus var rosenkreuzer og 

stormester for Broderskabet, men denne påstand skyldes sikkert en sætning i Fama 

Fraternitatis hvor der står, at man i fader Christian Rosenkreutz symbolske grotte 

fandt Paracelsus’ skrifter. Det er dog en kendsgerning, at der også i Fama klart og 
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tydeligt står, at Paracelsus ikke var medlem af Ordenen, men at man agtede ham 

meget højt.  

 

Georg Lessing skrev: ”De som tror, at Paracelsus’ lægekunst er et system af 

overtro og fantasi vil, hvis de blot lærte at kende principperne, blive overrasket 

over at opdage, at de blot hviler på en højere form for kundskab, en kundskab som 

vi endnu ikke er nået til, men som vi håber at nå frem til en dag”. 

 

Paracelsus selv lærte gennem sine studier, at legeme og sjæl er forbundne og, at 

lægen derfor må behandle de to samtidigt og prøve at bringe dem i harmoni. At 

leve harmonisk er at leve i overensstemmelse med vort sande selv. Men da 

mennesket er et mikrokosmos, bliver dette selv påvirket af indflydelser fra kosmos. 

Hvis lægen derfor skal kende en person tilbunds, må han være istand til at studere 

kosmiske indflydelser. Han må også være teolog for at forstå sjælens behov, 

alkymist for at forstå stoffets indre processer og mystiker for at vide, at der et 

guddommeligt ‘noget’ hinsides menneskets fornuft. 

 

Paracelsus døde den 24. september 1541 i Salzburg. Efter den tids skik blev han 

begravet samme dag på Skt. Sebastians kirkegård og ærkebiskoppen forrettede 

begravelsesceremonien. Af den ene eller anden grund blev graven åbnet adskillige 

gange, formentlig på grund af rygter om, at uvurderlige alkymistiske 

hemmeligheder og store skatte var blevet begravet sammen med denne fattige, men 

oprigtige tjener. I det 18. århundrede blev der sat en marmorpyramide i kirkens 

våbenhus. I denne obelisk var der en niche med en lille jerndør og der blev de 

jordiske rester af Paracelsus placeret. 

 

Paracelsus rejste vidt omkring og var kendt for at udvælge sine bekendtskaber 

blandt de mindre priviligerede befolkningsgrupper. Han var altid på de 

underpriviligeredes side, og selvom han var dybt troende kristen, så var hele hans 

filosofi kættersk set ud fra hans samtid.  

 

Hans henvisninger til Elias viser, at han havde kendskab til mysterieskolernes 

program. Paracelsus’ hele tanke var præget af hermetiske og kabbalistiske 

forestillinger. Han skrev blandt andet: 

 

”Kabbala’en giver adgang til det mystiske, til mysterierne. Den sætter os i 

stand til at læse forseglede breve og bøger og ligeledes menneskets indre 
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natur. For Kabbala bygger på et sandt grundlag. Bed og du vil få, bank på 

og du vil blive hørt Du vil opnå større visdom en Salomon”.  

 

Paracelsus fortæller også, at vi kun kan opnå virkelig kundskab på to måder eller 

rettere, at stræben efter kundskab udvikles på en to-foldig måde, hvor begge 

elementer er afhængige af hinanden. Med vor nuværende terminologi kan vi sige, 

at disse to elementer er intuitionen og erfaringen. For Parcelsus kunne disse to ikke 

skilles fra hinanden. Hensigten med intuitionen er netop, at afdække visse grund-

idéer som derefter afprøves og bevises ved erfaringen. Erfaringen retfærdiggør ikke 

kun intuitionen, men tilføjer også yderligere kundskab, hvorved impulsen til videre 

vækst styrkes og udvikles. 

 

Mennesket opfatter de ydre ting med sine ydre sanser og de indre ting med sine 

indre sanser: Hjertet har øjne ligesom kroppen og sindet har sine egne øjne. Alle 

menneskets indre dele har dertil hørende erkendelsessanser. Til hver af disse kan 

der overføres et budskab. 

 

Vi må altså nå til en erkendelse af tingenes former, deres farver, deres antal og 

måden hvorpå de er opstillet. Vi må opfatte kvaliteten i tingene, det gode ved dem, 

deres skønhed, deres integritet, og vi vil på den måde erfare et vist slægtskab, på 

grund af vor egen intuitive reaktion på den energi, som er til stede overalt. 

 

Paracelsus, der fulgte ny-platonikerne, var af den opfattelse, at der var tre sole i 

solsystemet - en fysisk sol, en astral sol (eller som tilhørte den psykiske sfære) og 

en åndelig sol. Disse tre sole skænker livslys til verdenen i overensstemmelse med 

deres egen natur. 

 

a)  den fysiske sol varmer og afslører tingenes former. 

 

b)  den psykiske sol, der nærer og afdækker tingenes struktur og 

 

c)  lyset fra den åndelige sol, eller rod-solen, der opretholder og nærer 

menneskets ånd. 

 

Fra ny-platonikerne har Paracelsus også fået idéen om, at stoffet er den laveste grad 

for liv. Ved at bruge samme idé kan vi også sige, at mørket er den laveste grad for 

lys. Ved sandhed er den laveste grad uvidenhed og ved virkelighed er den laveste 

grad illusionen. Ved at få en vision om et univers af totalt lys på denne måde, blev 
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Paracelsus konfronteret med et gammelt dilemma, som længe havde plaget 

teologien og filosofien, nemlig, hvordan det kunne gå til, at den totale kraft, 

fuldkommen og ubetinget i sin egen natur, kunne træde ind i en tilstand af 

begrænsning og graddeling? Hvorledes kunne den Ene blive differentieret? Og 

hvorfor antog lyset forskellige fremkomster, godgørende såvel som ikke-

godgørende, når de er kombineret i skabte tings kombinationer? 

 

Som svar på dette søgte Paracelsus, faktisk eller intuitivt, til gnosticismen og dens 

skabelsesdoktriner. Han erkendte, at tingene i sig selv altid på samme måde 

forårsages til, tydeligvis på samme tid, at forandre deres kvaliteter ved deres 

slægtskab. Denne teori brugte Keppler også i hans astronomiske teorier. Ud fra 

legemers bevægelser og forandringer formes der baner, der resulterer i kemiske 

sammensætninger som synes i balance eller ubalance. På samme måde som jordens 

årstider - solen forbliver den samme, kloden uforandret, men klimaer og årstider 

forandres i overensstemmelse med deres relationer. 

 

Mennesket er, sammen med alle andre levende ting, bundet til det totale univers 

ved korrespondancer af energier. Alt som lever, hvad enten det er den mindste 

organisme i en dråbe vand, et mægtigt træ, et stort dyr eller en lille urt, skjult ved 

vejsiden, så er det den universelle livsenergis brændpunkt. Himlen synes at have 

vendt op og ned på sig selv her på jorden. For hver en stjerne er der en blomst på 

engen og for hver en ’bølge’ der kommer fra rummet, er der en fuldkommengørelse 

på ethvert strukturplan. Der er mineralske fuldkommengørelser såvel som 

vegetative, animalske og menneskelige fuldkommengørelser. 

 

Det var af de gamle europæiske herbalister, at Paracelsus lærte at bruge medicinske 

planter. Ifølge hans lære om sympatisk lighed, afslører alle vækster, gennem deres 

strukturer, form, farve og lugt, deres særlige brugbarhed for mennesket. 

Gennemsnitslægen kan ikke umiddelbart se disse ligheder, ejheller er han i stand til 

at forklare dem, men ‘simple’ folk har afsløret de helbredende egenskaber i 

planterne ved hjælp af deres intuition eller instinkt. Måske sanser herbalistens sind 

intuitivt, gennem plantens sammensætning, det organ i legemets eller den 

fysiologiske proces, som den kan gavne. 

 

Derfor formanede Paracelsus lægen til, at søge åndelig indsigt, fordi han ved denne 

så kunne erkende, ja endog sanse, planternes energier. Lægen burde sidde stille på 

engen, slappe af og med dyb tro og et bønfaldende hjerte - uden hvilke ingen af 

Guds værker kan fuldføres - åbne sig selv for det helbredende universelle 
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mysterium. Hvis han gør dette, vil han opfatte stjernerne i hans egen sjæl. Han vil 

da se de små blomster følge planeternes bevægelser, se hvorledes nogle åbner deres 

kronblade i overensstemmelse med månens faser, andre ved solens cykler og andre 

igen besvare de fjerneste stjerner. 

 

Planterne udleder deres energi fra de to store livskilder i naturen: den ydre 

atmosfære og jorden under den. Jorden er ikke blot sammensat af de fire elementer, 

men er også gennemtrængt af en særlig slags energi. Denne energi opfanges i 

jorden af mineralerne og metallerne, for disse er for underverdenen, hvad planterne 

er for jordens overflade. Paracelsus afslørede nogle af disse hemmeligheder, 

medens han arbejdede dybt under jorden i Fuggers miner. 

 

Terapien, som altid stod i høj kurs hos Paracelsus, afhænger af, at der er 

tilstrækkelige veje eller baner åbne til, at lede energi ind i menneskets legeme og 

opsætte de nødvendige poler hvor de kan modtages og fordeles, flytte hindringer 

der hindrer deres cirkulation og sætte en modsatrettet energi ind, som vil 

neutraliserer de som ikke er brugbare, eller som er unødvendige for menneskets 

velbefindende. 

 

Han erkendte tidligt det nødvendige ved næringen. Føde er ikke bare en fysisk 

substans, det er også et middel til at overføre livskraft. Adskillelige planter vil, 

selvom de vokser i den samme jord, udvikle sig forskelligt, alt efter deres natur. 

Nogle vil have røde blomster og andre hvide. Nogle vil være velduftende og andre 

igen dufter slet ikke, ja vil muligvis have en frastødende lugt. Det er plantens natur 

som bestemmer hvad den tager fra jorden og det er menneskets natur der 

bestemmer, hvad det vil tage fra den universelle næring. Men den energi vil hjælpe 

med til at alle alt vokser i overensstemmelse med deres art og sammensætning. 

Mennesket besidder evnen til at forandre visse dele i sig selv. Han kan blive mere 

ædel eller mere venlig. Han kan engagere sig i aktiviteter som styrker ham eller 

han kan fornægte sine behov og således forringe de rette kræfter. 

 

Den store magiker er ham som bemestrer energierne. Han skaber egnede 

instrumenter som de kan udtrykke sig igennem. Han kalder dem frem ved hjælp af 

hans vilje’s magiske tryllestav. Han forandrer og genskaber sit sindelag, sin 

karakter og sit temperament. Han overvinder, i sig selv, disse dårlige vaner, 

negative holdninger og urigtige meninger som tiltrækker energier der ikke er 

nyttige for ham. Han opdyrker Guds vej i naturen. Han respekterer livet omkring 

ham, han skænker sine evner til de som har behov for dem. På den måde bliver han 
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mere ‘god’ og ‘renere’. Når han har fæstnet sin bevidsthed på visdommens vej ser 

han, at de rette energier flyder ham i møde. Hans gode forsætter bliver styrket og 

hans erkendende sind erfarer en ny vitalitet. Enhver konstruktiv tanke bringer mere 

liv til hans tanker. Han bliver mere ansvarlig for måden han bruger sine energier. 

Bruges de viist velsignes han af Gud, bruger han dem uklogt berøves han denne 

velsignelse og må vandre omkring i uvidenhedens mørke. Dette er ikke en verdslig 

visdom, men Guds visdom gemt i mysterierne. Det er hengivelsens blide visdom 

og det oprigtige liv.  

 

For Paracelsus er vi altså hellige mennesker der tjener en kilde af lys og liv som 

evigt udstrømmer fra den Uendeliges hjerte. Alt som dette lys bliver til energi, 

manifesteres dets nærende kvaliteter og mennesket, levende i Gud, næres for altid 

fra selve dette Guds legeme. Således er det at leve sig selv ud, at hengive sig til 

tjenesten for det udødelige liv. 

 

Paracelsus forklarede, at mange sygdomme havde deres oprindelse i psykologiske 

årsager og, at det umådeholdne hos sindet og følelserne ledte til, ikke blot en 

øjeblikkelig utilpashed i kroppen, men også til sygdomme, som det er vanskeligt at 

diagnostisere og behandle. For ham, var imaginationen, forestillelsen, den mest 

nyttige, men også den farligste egenskab eller kraft. Næsten alle negative følelser 

er forbundet med morbide imaginationer, såsom frygt, bekymring, tvivl, forvirring 

og usikkerhed med hensyn til et formål. Ud fra alt dette fremstod der også forkerte 

bedømmelser af andre, selvmedlidenhed og andre variationer af psykiske 

anspændelser, som ledte til komplexer og neuroser. Da Paracelsus ikke dengang 

kunne bruge ord der i dag er almindelige inden for psykologien, betragtede han 

dem som parasitter eller kræftlignende vækster som angreb sjælen og tiltrak sig 

fornuftens og følelsernes områder. Disse vækster, der levede af menneskenes 

energier, ødelagde gradvis optimisme, lykke og alle de konstruktive idealer. Hvis et 

menneske lider af morbide, mentale eller emotionelle tanker, vil hans helbred med 

sikkerhed blive påvirket af det og muligheden for, at genoprette den normale 

vitalitet er stærkt reduceret. 

 

Selvom gennemsnitsmennesket ikke har tilstrækkelig mental eller følelsesmæssig 

intensitet til at skabe umiddelbare og dramatiske eksempler på sindets magt over 

stoffet, vil den forsatte udøvelse af en dårlig vane skabe en ødelæggende effekt. 

Paracelsus forklarede, at voldsomme følelser kunne forårsage aborter og skabe 

appoplexiske anfald og spasmer. Vrede kan frembringe gulsot. Grådighed kan 

undertrykke en funktion i den grad, at det kan resultere i at vedkommende dør. 
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Derimod kan stor glæde eller morskab stimulere lade eller dovne funktioner og 

hjælpe med til at genoprette det fysiske velvære. Mange hindringer skyldes 

melankoli og frygten handler direkte på udtømmelsesfunktionerne. Næsten alle 

mennesker med ufornuftige eller uelskværdige holdninger vil have besvær med 

næringen både hvad angår optagelse og udtømning. Det ser derfor ud til at vi må 

acceptere, at Paracelsus fremsatte holdninger som idag ligger indenfor den 

moderne psykosomatiske terapi.  
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Kapitel 1 

– Da Einsiedeln og dens grønne bakker var hele verden for os. 

 

Einsiedel dalen strækker sig fra de to Mythen bjerge i syd til Ezsel i nord. Indtil 

udgangen af det 8. arhundrede var denne høje dal ubeboet. Dens vandløb og bække 

fandt vej gennem skove til Zürich søen. Disse skove kendte til ulvenes hyl og 

gribbenes skrig, men menneskets stemme hørtes næsten ikke bortset fra et par 

beboede rønner hist og her. Hele området var et vildnis og frygtet af bebeoerne ved 

søen. De store, sneklædte bjerge, der strakte sig gennem Glarusdalen, gennem 

Schwyz, Uri og Unterwalden, afgrænsede det mod syd; de banede sig vej nordpå til 

engene ved søen; de nåede Altmatt mod vest og mod øst veg de for den største sø. 

Dette vildnis tilhørte hertugen af Alemannia og bispedømmet tilhørte biskoppen af 

Konstanze; men selvom de adelige nogle gange jagede i omegnen undgik de som 

regel den mørke skov på grund af dens skumle rygte. 

 

Sådan var det før Meinrads tid, som blev født i slutningen af det 8. århundrede. 

Hans familie tilhørte den gren hvorfra forfædrene til det kejserlige Tyskland 

udsprang, og hans far var en greve af Zollen. Han boede i nærheden af Rottenburg, 

i Neckardalen, og det var her Meinrad, eller Meginrat, tilbragte sin barndom. 

Drengen var alvorlig og hans far mente derfor, at han var egnet for kirken snarer 

end for verden. Han tog ham med til en berømt klosterskole på øen Reichenau, 

sandsynligvis påvirket i sit valg af et af hans egne familiemedlemmer, Erlebald, der 

også var en af hans lærere.  

 

Meget af området omkring Zürich- og Konstanzesøerne var allerede blevet kristnet, 

noget af det, af de kendte irske missionærer Columban og Gallus, og den sidstes 

minde er også nedfældet i arkivet i St. Gallen. For Irland var udgangsstedet for 

missionærvirksomheden dengang, og sendte med Korset uddannelsens lys ud i 

verden. Tyskland og Frankrig så mod Irland efter kundskaber, fordi dens 

lærdomme, dens musik, og dens kunst var et fremskridt for de rå anglikanske og 

allemaniske civilisationer.  

 

Men en del af Helvetias og Allemannias befolkning var stadig hedninge, og det var 

kun adelen der søgte lærdomme for deres sønner i klosterskolerne. Grev Zollerns 

kloge beslutning blev godkendt. Fra begyndelsen lånte Meinrad villigt øre til hans 

lærere. Han studerede med iver, mestrede latin og teologi, var flittig i scriptorium, 

blev ekspert i Kirkens love og ritualer, og søgte klostrets alvorlige øvelser snarere 

end drengede sportsudøvelser. Så blid og villig en elev var han, at munkene 
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opfordrede ham til det gejstlige liv. Han tilbragte sin ungdom og tidlige manddom 

på Reichenau og tog diakon- og præstedragten, da han var femogtyve år gammel. I 

år 822 blev Erlebald abbed på klostret og kort efter trådte Meinrad ind i St. 

Benedikt-ordenen og underkastede sig dens strenge lydighed. Hans interesser var 

for det videnskabelig frem for fysisk arbejde og han kopierede hengivent hele 

Skriften samt flere bøger. Han underviste i skolen og efter nogen tid blev han sendt 

til Bollingen ved Zürichsøen, hvor Reichenau havde et uafhængigt hus og skole, 

oprettet for at imødekomme kejser Charlemagnes ønske om bedre 

uddannelsesfaciliteter i området. 

 

Mainrad udførte sit hverv lydigt og flittigt, men hans hjerte var hengivent og ikke i 

klostrets verdslige verden. Tværs over den smalle sø kunne han se den skovklædte 

vildmark når han nat efter nat knælede i bøn, og så solen stige op over bjergene. 

Deres mørke, dunkle kroge trak i ham med uimodståelig kraft. Hist var 

ensomheden og han længtes efter ensomhed med Gud. Havde St. Benedikt i sin 

regel ikke indskærpet, at ”sjælens kamp var i ørken, hvor kun Gud var til stede, og 

der var ingen anden hjælp for sjælen til at stå imod de krigsførende fristelser?” 

 

Han kunne ikke gå ned til søens bred uden at føle en smerte af længsel når han 

stirrede derover. Omsider besluttede han sig for at krydse søen og udforske 

området. Nogle af hans elever fulgte ham, og de klatrede, indtil de nåede 

skråningerne af det høje Etzel. Her standsede drengene op for at fiske i Sihl, men 

Meinrad banede sig vej videre ind i skoven og fandt en plet på den nederste 

skråning, der var egnet til en eremitbolig. Lærer og elever klatrede tilbage til den 

sydlige bred, hvor de nåede en lille landsby, der nu kaldes Altendorf, og hvor en 

venlig kvinde lovede at bringe ham de ting han skulle bruge til livets opretholdelse, 

og bære dem til et sted i skovenkanten, hvorfra han kunne hente dem. 

 

Da Meinbad kom tilbage til Bollingen søgte han straks abbed Erlebald for at 

fremlægge hans hjertes ønske. Erlebald gennemdrøftede hele sagen med ham, og 

blev klar over, at ensomhed var Guds vilje med ham og skulle adlydes. Meinrad fik 

tilladelsen og gjorde forberedelse til den forandring det ville blive for 

Reichenauklostret. Han gav dem næsten alle kopierne han havde oversat, og fik 

selv St. Benedikts regel, hans Messebog og nogle få hellige skrifter med. Han 

forlod stedet på et eller andet tidspunkt i år 829, og der, lige hvor kapellet nu står, 

byggede han en lille hytte og begyndte sit eneboerliv. Desværre blev den ensomhed  
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han søgte ofte forstyrret. Der var stor mental hvileløshed i overgangens vanskelige 

dage hos det menneske der kendte sit eget sind, og prøvede at komme i nærmere 

kontakt med Gud, end selve klostret kunne klare og som appelerede til mange 

mænd og kvinder. De klatrede nu op ad den stejle skråning til hans eremitbolig og 

søgte råd og samtale. Andre fulgte af nysgerrighed og på afstand hans kald, som 

herved syntes forpurret. Han bar de indtrængende forstyrrelser tålmodigt i syv år. 

Uden tvivl var han, når Etzel var dækket af sne, alene, men størstedelen af året 

strømmede pilgrimmene til og søgte velsignelse. Hans eremitbolig lå for tæt på 

verden og han besluttede derfor at søge dybere ind i den mørke skov for at 

undslippe de søgende. Han vandrede omkring fire mil mod de pyramideformede 

Mythenbjerge, som rejste sig i syd, og fandt der et plant, men skovrigt niveau der 

grænsede op til Freiherrenbergs halvrunde højder. Han standsede lige under dem 

og med hjælp fra nogle skovhuggere genopbyggede han sin eremitbolig. Tæt ved 

løb Alps rene vand gennem fyrtræerne og tjente som rent vand til hans daglige 

behov. 

 

Rundt om Zürichsøens bredder var der blevet 

bygget mange religiøse huse. Over et af disse, et 

kloster, præsiderede abbedissen Hildegard, en 

kongedatter og hellig kvinde. I beundring og 

medfølelse for afkaldet og som en støtte af 

hengivenhed, sendte hun Meinrad en Madonna 

med barn udskåret i træ, og det var meningen den 

skulle hjælpe ham til at bygge et lille fristed, 

hvor han kunne placere denne skat. En anden 

abbedisse, Heilwiga af Schannis, gav ham et 

alter, røgelsespinde og vokslys, måske som 

præsteligt redskaber til daglige tjenester. ”Vor 

Frue af Einsiedeln” blev installeret til hendes ære 

for aldrig mere at forlade stedet. Til ære for 

Madonna med barn, i det hellige kapel i klosterkirken i Einsiedeln, knæler tusinder 

af pilgrimme hvert år, mens de lytter til Salve Regina, der bliver sunget hver 

eftermiddag, for træstatuen som blev sendt did af abbedissen Hildegard for næsten 

1200 år siden. 

 

Her havde Meinrad fred fra verden, men igen og igen søgte nødstedte sjæle hans 

hjælp og fra tid til anden også brødre fra Reichenau. Fra det onde, fra mørkets 

kræfter led han et smerteligt overfald, men overvandt det ved hjælp af Korset, og vi 
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fortælles, at Gud sendte ham synlige budbringere til trøst i form af Jesus, den lille 

Jesus. Hans rekreationstid foregik i skoven, mens han gik hid og did, og et par unge 

ravne, som han fordrede i sin hånd med krummer fra hans sparsomme måltider, 

knyttede sig til ham, ligesom ravne i århundreder før ham havde knyttet sig til St. 

Benedikt. 

 

Ved hårdt arbejde ryddede han med sin økse en rund lysning omkring kapellet og 

cellen, og da dette var gjort, ryddede han skovtykningen foran dem. I femogtyve år 

boede St. Meinrad i hans eremitbolig eller Einseidelein. I hans senere år begyndte 

pilgrimme, mange af dem adelige, at søge ud til ham i deres lidelsens og angerens 

stunder, og vejen til Einseidelei blev en velbetrådt sti. Han modtog deres 

skriftemål, trøstede dem, fejrede Messen med dem og sendte dem af sted med 

fornyet livsmod.  

 

Men disse berømte besøgende nåede onde menneskers øren, og de troede, at han i 

hans ensomhed måtte besidde stor rigdom, som gaver af guld og sølv eller andet i 

hans helligsdom der kunne omveksles til rigsdomme. To tyskere besluttede at 

dræbe ham.  

 

Meinrad blev, mens han fejrede den tidlige 

Messe, gjort opmærksom på den nærmende død 

ved en særlig guddommelig advarsel. Han 

tilbragte hele dagen i bøn. Han modtog dem 

venligt og delte sit brød og vand med dem. Da 

det blev mørkt, faldt de over ham med køller og 

slog ham ihjel. Men, da han døde, så de tændte 

vokslys omkring hans legeme og en duft af 

røgelse strømmede ud fra det. Rædselsslagne 

flygtede de fra stedet. Ravnene, som havde set 

deres forbrydelse, fløj ned fra trægrenene og 

skræppede af raseri og forfulgte dem helt til 

Zürich, hvor de var ude af stand til finde et 

skjulested, og de blev kastet i fængsel. Deres 

brutale helligbrøde blev afsløret, og ærkehertug 

Adalbert dømte dem til at blive brændt ihjel. 

 

Da nyheden nåede Reichenau, gik abbed Walther og nogle af munkene tilbage 

eremitboligen. De bar Meinrads hjerte til hans hytte-kapel på Etzel og hans legeme 
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til Reichenau, for der at blive begravet ifølge de hellige ritualer. Det var i januar 

861. 

 

I næsten et halvt århundrede er der intet optegnet. Kapellet og eremitboligen var 

næsten blevet til ruiner, hvis ikke pilgrimme ind imellem havde reparet på dem, 

men tidligt i det 10. århundrede kom en højtstående gejstlig fra katedralen i 

Strassburg, sammen med nogle tilhængere, til St. Meinrads sted, for at søge 

ensomhed. Benedikt, bedre kendt som Benno, gik nu i gang med at reparere 

bygningerne og tilføjede yderligere celler til eremitboligen, en for hver af de 

praktiserende eremitter, dog ikke for at etablere en munkeorden. Da bygningerne 

var færdige fulgte de Meinrads eksempel og fældede træerne foran deres 

bygninger. Den brede eng, der nu kaldes for Bruel, skyldes til dels deres 

anstrengelser, ligesom et stort areal med agerjord vest for Alp og som stadig kaldes 

for Bennau. Men i 927 blev Benno, mod sin vilje, biskop af Metz og måtte forlade 

hans lille flok i den mørke skov. Han fandt, at byen Metz havde overgivet sig til 

ondskab, og formanede sine borgere fra prædikestolen. Han blev belønnet med 

deres had, og da kong Henrik, der havde udnævnt ham, var fraværende, hyrede de 

to slyngler til at ligge på lur efter ham og stikke hans øjne ud. Misæderne tildelte 

ham oven i dette adskillige slag. Benno søgte efter dette overfald afsked fra 

Synoden og drog tilbage til Einsideln. Her blev han modtaget med glæde og levede 

der i yderlige elleve fredfyldte år frem til hans død i 940. 

  

Seks år før han døde kom der en anden gejstlig fra Straasburg, der ligesom han selv 

var adelig og som besad en større formue, for at være sammen med ham. Han 

havde et antal tilhængere med sig og Benno gjorde ham til abbed. Denne Eberhard 

foreslog at han skulle bruge hans penge til bygningen af en kirke og et kloster på 

stedet for St. Meinrads eremitbolig, at reorganisere eneboerlivet i klosterlivet og 

vedtage St. Benedikts regel. Alt dette samtykkede Benno gladelig i, men det var 

først efter hans død at bygningen blev påbegyndt. 

 

Blandt Eberhards pårørende var den rige hertug Hermann af Schwaben og hans 

hustru, hertuginde Reginlinde. Hertugen skænkede store summer til disse 

bygninger, og hans navn står sammen med Eberhards som grundlæggere af kirken 

ved Einsideln. Han gav jorden hvorpå den blev bygget, sammen med det omkring 

liggende område for så vidt angår Etzel, til klostret, og det blev sikret ved et dekret 

fra kejser Otto I, så det gav munkene frihed til at vælge en abbed uden ydre 

indblanding. Dette dekret gjorde, at abbeden fik rang af prinsabbed. I slutningen af 

947 var bygningerne færdige. Kirken stod overfor St. Meinrads lille kapel, som var 
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bevaret i sin oprindelige form med dens alter og Madonna. Kirke og kapel var klar 

til indvielse. Det lå i bispedømmet Konstanze som Einsiedeln hørte ind under indtil 

begyndelsen af det 18. århundrede, og biskoppen af Konstanze blev bedt om at 

udføre det højtidelige ritual. Biskoppen af Augsburg blev også inviteret til at være 

til stede og medbragte nogle relikvier af St. Maurice som en gave. Biskop Konrad 

af Konstanze var en mand af en dybt hengiven natur og vaner og rejste på tærsklen 

til midnat til indvielsen for at bede i den nye kirke. Da han trådte ind, mødte den 

mest vidunderlige sang hans øren. Nogle benedektinermunke var i kirken sammen 

med ham, og de gik hen til døren til det lille kapel, hvorfra lyden strømmede ud. 

Da de kiggede derind med ærbødig forbavselse, fandt de kapellet oplyst og et stort 

kor af engle gennemførte indvielsen med sang og bøn efter kirkens ritual. De 

lyttede indtil den himmelske tjeneste var afsluttet og gik derefter tilbage til klostret 

med hjerterne opløftede og forbløffede. Biskoppen følte, at den menneskelige 

ceremoni den følgende i kapellet ikke havde nogen værdi, for Gud havde indviet 

den. 

 

Da Eberhard og de forsamlede munke fik det at vide, blev de overrasket og urolige, 

og frygtede, at Konrad og deres brødre havde set en spottende vision, eller var 

blevet ført bag lyset af en fantasi. De bad biskoppen begynde, og fuldføre 

ceremonien som den var blevet arrangeret. Han overgav sig meget modvilligt og 

indvielsen begyndte i kapellet. Næppe var de første ord blevet udtalt, da en stemme 

fra oven tre gange i rungende toner udtalte: ”Stop broder, kapellet er allerede 

indviet af Gud.” 

 

Senere, da biskop Konrad var i Rom, og fortalte om det han havde set og hørt til 

pave Leo VIII, modtog han fra ham en bulle, der forbød ethvert forsøg i fremtiden 

på at genindvie kapellet. Denne hændelse vakte opsigt i hele området og 

pilgrimsrejserne begyndte til stedet til ære for himlen. Disse forsatte med at øges i 

antal i de næste mange år.  

 

I det 13. århundre blev det tilladt klostret at anvende et segl og vælge Madonna 

med barn som dets billede, medens abbedens skjold inkluderer St. Meinhards to 

trofaste ravne der i fuld fart flyver efter hans mordere. 

 

Det ældste billede af Einsiedeln er fra omkring 1513, og viser kirken og klostret op 

mod de skovklædte skråninger med omkringliggende små huse bagved, og de 

Brüelske grupper af drenge der leger med snebolde nær en lille kirke, med et par 

grave, og nogle ærværdige gamle mænd der ser på sporten. Der var en skole tre 
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hundrede år før denne dato, der blev ledet af benedektinerne, og skolemesteren har 

i begyndelsen af det 14. århundrede skrevet nogle linier til ære for kirken, og som 

frit oversat lyder således: 

 

”Nogle klosterkirker har berømte helgeners relikvier, 

som værdige konger i deres kærlighed har skænket, 

men vores har herlighed i begge, og som krone, 

hendes store indvielse af kor fra oven. 

Hellige jomfru! Guds indsats her til din rod. 

Hans tempel, som vi kan blive frelst ved din helligdom: 

Her pilgrimme bønfalder dig i kærlighed, og stærk som svag modtager 

fra dig alle guddommelig gunst.” 

 

Gennem gode som onde tider holdt Einsideln ud. Arbejdende mennesker og 

håndværkere samledes i den lille by, for at sørge for de skares behov, der besøgte 

det hellige kapel, og som levede et verdsligt liv, der var i sympatisk lydighed for 

benedektinernes myndighed 

 

Men inden udgangen af det 15. århundrede ramte megen besvær dette energiske 

samfund. Benedektinermunkene var missionærer, kirkebyggere, grundlæggere af 

religiøse huse og initiativtagere til uddannelse og oplæring. En del af deres 

indtægter, uanset om det var gaver eller fra deres stigende størrelse af ejendom, 

blev brugt på disse vigtige virksomheder. 

 

Den første ulykke skete i 1029, da kloster og kirke brændte ned, enten ved uheld 

eller ondskab, men bestemt af en fjende kaldet Eberhard, hvis indgreb i deres valg 

af en abbed var blevet forpurret. De omkringboende adelige afskyede den frihed 

munkene nød tit at vælge deres abbed og forsøgte at vække fjendtlighed imod det. 

Det er dog mere sandsynligt, at deres indflydelse og energi i reformen af de 

forsømte indbyggere inden for et bredt område af Einsiedeln var roden til dette 

fjendskab. Kampen varede halvtreds år og styrken ved adelens våben formåede at 

tvinge en abbed i deres valg på klosteret. Da denne fare var fortid, fulgte en 

langvarig periodisk tilbagevendende strid med byens borgere fra Schwyz, der i 

1314 brød ind i kirken, plyndrede alle dens værdier og kastede munkene i fængsel. 

Østrig blandede sig i 1315 på vegne af Einsiedeln, men dens hær blev slået i slaget 

ved Morgarten. 
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Disse katastrofer var så langvarige, at benedektinerne tabte halvdelen af deres jord 

i den mørke skov, men bevarede deres uafhængighed og deres rettigheder. Der blev 

indgået fred med Schwyz ved voldgift ved abbeden af Disentis. Disse vedvarende 

stridigheder varede i mere end to hundrede år, og i løbet af stridighederne med 

Schwyz, blev klostret i 1226 brændt ned for anden gang. 

 

Før begyndelsen af det 14. århundrede syntes velstanden helt at være forsvundet. 

Men selv på sit laveste punkt blev abbeden af Einsideln konstant kaldt til 

biskoppens kontor andre steder. 

 

Abbed Johannes I havde meget at gøre med genoprettelsen. Han var en mand af 

stor fromhed og lærdom og hævede standarden for tilbedelse, såvel i såvel i det 

ydre som i ånden. Han forbedrede metoden med undersøgelse og arbejde uden 

pauser for at fremskaffe midlerne til at genoprette de meget skadede bygninger. 

Pilgrimsrejser var blevet sjældnere i løbet af problemerne, men genoplivet under 

hans opmuntring. Han døde i 1327 og heldigvis lykkedes det for mænd, som han 

selv havde inspireret, og i begyndelsen af det 15. århundrede havde Einsideln 

delvist genvundet sin tidligere velstand. 

 

I løbet af dette århundrede viser flere uafhængige kilder, at der blev oprettet 

religiøse huse i klostrets nabolag, nogle af dem for kvinder, og disse var i de 

følgende århundreder kombineret i et fællseskab af benedektinernonner. 

 

Fred og fremskridt var kommet til dalen. Klosteret var aristokratisk i sin sociale 

karakter. Ingen munk blev abbed med mindre han kunne bestå en prøve i hans 

familierelationer. Han skulle fremlægge vidnesbyrd om fjorten ædle forfædre. 

Dekan Albrecht von Bonstettinsiger skriver i sin Krønnnike fra 1494: 

 

”Dette Guds hus og kirke skal være et hospitals tilflugtssted for prinser, grever, 

landejere og deres børn, som det står skrevet i krønniken og har været skik i lang 

tid.” 

 

Fire abbeder af ædel byrd efterfulgte hinanden i det 15. århundrede og den sidste af 

disse var Konrad af Hohenrechberg, som var valgt i 1480. Allerede i sin tid blev 

den strenge overholdelse af denne kvalifikation diskuteret. Det blev sagt, at den 

hengivne karakter af klosteret led under denne sociale indflydelse og dens disciplin 

i høj grad var afslappet. I lighed med de fleste religiøse huse fra den tid, var 

Einsideln åben for kritik og censur 
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Det første pust fra Reformationen havde vakt alvorlig tænkning i Bøhmen og 

England, og da vindene fra denne Ånd havde lagt sig, bevægede den sig fra land til 

land. Vi må formode, at svigt fra den kristne kirke var den vigtigste årsag til denne 

revolution som vi kalder Reformationen. Ligesom videnskaben, var kirken i disse 

tider blevet et discordant ekko af sin fortid. Dens åndelige liv manglede, og de 

kræfter, der samledes skubbede langsomt og lydløst mænd der var rørt af Ånden til 

et syn af en Kirke der var på kant med Gud, på kant med mennesket. 

 

Under den blide Konrad af Hohenrechberg var der ingen forsøg på Einsideln til at 

svare på eller tilbagevisende anklagerne. Han blev abbed fra 1480 til 1526, da de 

forvarslede rystelser blev til en omvæltning. Der blev kort efter hans valg brug for 

en læge til at tage ansvar for de syge i by- og pilgrimshospitalet. Valget tilfaldt 

abbeden. Han tilkaldte dr. Wilhelm Svulst von Hohemheim, hvor om ærkebiskop 

Netzhammer i sin Paracelsus’ Liv siger: 

 

”Wilhelm von Hohenheim, var ingen bad- og barberlæge, men en berømt læge, 

uddannet i de bedste skoler, som havde erhvervet hans grad af medicin i Tübingen, 

som en krønnike af Villach fortæller os.” 

 

Navnet indikerer hans rang, men for fyldigere oplysninger kan vi takke de nyeste 

forskninger omkring Paracelsus’ herkomst, dr. Sudhoff, Carl Aberle, dr. Strunz og 

dr. Hartmann, som har gjort omhyggelige undersøgelser vedrørende hans 

fødselsstatus. Var det ikke for ondskabsfuldheden fra hans søns fjender, moderne 

som posthume, ville det være unødvendigt at dvæle længe over Wilhelm von 

Hohenheims herkomst, men usande biografier om Paracelsus har så længe været 

krediteret, ar det er en pligt kortvarigt at meddele frugterne af den nyeste forskning. 

 

En soldat kaldet Conrad Svulst von hohenheim, levede i 1270 og var derefter kendt 

som feudal forpagter af greven af Wirtemberg. Han døde i 1299 og efterlod som 

sin eksekutor en Friedrige von Hohenheim. En nær relation mellem greverne af 

Wirtemberg og denne familie fremgår af de landområder og indtægter som 

Bombasts von Hohenheim kunne hævde. Denne Konrad boede på slottet 

Hohenheim nær Stuttgart og indsamlede tiende fra Plieningen og halvdelen af 

provenuet fra Ober-Esslingen, og disse rettigheder varede gennem det 14. 

århundrede og godt ind i det 15. århundrede. En familie kaldet Spat købte feudale 

lejemål og forpagtninger fra dem i 1432 med grev Ulrich af Wirtembergs tilladelse. 

Wilhelm von Hohenheim giftede sig med en kvinde af denne familie. Han var den 
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ridder der i 1461 rejste med grev Ulrich mod grev Friedrich og i 1492 delte 

ekspedionerne til Landshut under grev Eberhardt af Wirtemberg, ledsaget af sin 

bror George Svulst von Hohenheim. Dette skete blot et år før Paracelsus’ fødsel, 

hvis far alledere havde været elleve år i Einsideln. 

 

Denne George von Hohenheim havde ledsaget grev Eberhardt på en pilgrimsrejse 

til Det Hellige Land i 1468, og senere i livet indtrådte han i Johannitter Riddernes 

Orden, hvor han havde en høj rang. Han havde en nevø, Wilhelm Svulst von 

Hohenheim, og som vi hævder, at den unge læge tilkaldte fra Suabia ved Conrad 

von Hohenrechberg i 1481. Navnet Svulst, Bambast, Baumbast, eller i sin ældste 

form Banbast, var speciel for denne gren af von Hohenheim. Deres velstand var for 

nedadgående og hans far, som boede på Riet, var hverken soldat eller velhavende. 

Sønnen var uddannet i sit erhverv og kunne gøre det på sin egen måde. 

 

Efter sin ankomst til Einsideln skal han have levet stille og nøjsomt, studeret både 

kemi og botanik, og lavet urtemedicin med særlig stor interesse. Han havde mange 

værdifulde manuskripter, kopier der måske var lavet i Tübingen, og de omfattede 

den vigtigste tænkning på hans tid i medicin, kemi, astrologi og deres beslægtede 

kunstner. Da han var fireog tredive år, giftede han sig med en kvinde af en familie 

der var kendt i Einsideln, under navnet Ochsner, og hvis far sandsynligvis var den 

Rudi Ochsner der var kendt i Einsideln der boede på Sihl-broen. Hendes position 

var økonoma på pilgrimshospitalet under abdedens administration, og lægen må 

være kommet i hyppig kontakt med hende, medens han besøgte de syge pilgrimme. 

 

Til ære for hans ægteskab, der fandt sted i 1491, 

fik Wilhelm von Hohenheim sit portræt lavet. Det 

er nu i Salzburg i Carolina Augusteum museeet og 

oplyser os om mange forhold som måske ellers var 

forblevet tvivlsomme. Hans alder er angivet på en 

rulle til venstre, lige under von Hohenheims 

skjold, der bærer tre blå kugler på et hvidt bånd. På 

hans højre side, i venstre hjørne af billedet, på 

hovedet af en okse, der ikke er heraldisk lavet, 

men sandsynligvis forbundet med familienavnet på 

hans brud. I hans højre hånd holder han en nellike, 

det sædvanlige tegn på en brudgom. I et lille buet 

vindue på hans højre side ser man en vej 

omkranset af klipper og grantræer, og ned på en 
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mand på hesteryg og en fodgænger der vender sig, og dette kan godt være en 

hentydning til pilgrimsvejen til Etzelbjerget. Portrættet er meget interessant og 

malet i olie på et træpanel. Det viser en mand der er ca. fireogtredive år gammel, 

klædt i professionelt sort og iført en baret som dækker over den øverste del af 

hovedet, hvor en krans af tykt hår bølger foran og er kort i nakken. Ansigtet har 

fine træk, tankefuldt, blidt, venligt, dybt furet omkring munden, med fint buede 

øjenbryn og øjne, hvor visdom, humor og noget sorg dvæler. Han har to ringe, en 

på tredje finger på begge hænder. Vi har forstået at Wilhelm von Hohenheim i 

1491 var en studerende, en mand med et venligt temperament, en herre der havde 

ret til at bære sin families våbenskjold og give det videre til sin søn, som altid 

brugte det. 

 

Dr. Carl Aberle antyder, at billedet sandsynligvis havde en omskiftelig tilværelse 

før det blev anbragt i museet i Salzburg. Det siges at være set i 1760 i huset hos en 

købmand i denne by, og dens ejer talte om det som om det havde hængt i 

Paracelsus’ dagligstue, da han boede der; et hundrede år senere var det i Herr Josef 

Mossl’ besiddelse, der døde i 1885, og som havde arvet det fra sin fader, af hvem 

det var blevet købt af en mand kaldet Schamhuber, der havde været i 

ærkebiskoppens i Salzburgs tjeneste sent i det 18. århundrede. 

 

Ochsner-familien boede i et hus på den yderste side af broen over Sihl og tæt ved 

Etzels opstigning. Det oprindelige hus blev brændt ned omkring 1838, og huset der 

blev genopført er ikke helt magen til det gamle. På et kort over det gamle Einsideln 

og dets kvarter, er broer og huse gengivet hvor de lå, da Von Hohenheim bragte 

hans hustru til hendes fars hjem. Der var to gode lejligheder i den lange bygning, 

og den øverste af disse blev tildelt det unge par. Vi hører lidt mere om lægens 

hustru. Hun var uden tvivl en rolig og hengiven kvinde, der holdt hendes hjem 

ifølge ægteskabets pligter. Hjemmet var smukt placeret. Man nærmede sig det fra 

Einsideln ad en bakket vej som nåede Sihl-broen ned af en stejl nedstigning. 

Floden hastede igennem en slugt, dens bredder var beklædt med grantræer og rig 

på planter og vilde blomster. Huset stod lidt tilbage ved enden af den overdækkede 

bro og dens vinduer vendte mod pilgrimsvejen op mod Etzel.  
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Kapitel 2 

– Fødsel, barndom og uddannelse. 

 

Den 10. november 1493 blev deres dreng født. Han blev døbt Theophrastus til ære 

for en græsk tænker og tilhænger af Aristoteles. Theophrastus Tyrtamos af Eresos, 

læge, botaniker og mineralog, som hans far især beundrede. ”Philip” kan være et 

præfix til dette navn, men det blev ikke brugt af Paracelsus selv, og hvad angår 

”Aureolus” synes det at være tillagt ham af hans beundrere senere i livet. I 1538 

brugte han det dog i titlen på et dokument. Aureolus var et ærsnavn der blev givet 

til Theophrastus Tyrtamos og kan have været den legende lægen anvendte til hans 

søn. Der var måske nogle svage træk i hans ansigt, ligesom hos andre mænd af ånd, 

der gav ham dette kælenavn. Når vi ser på det portræt, der fejlagtigt tilskrives 

Tintoretto, da Paracelsus var otte og tyve år, er der tilsyneladende et forsøg på at 

gengive dette lys over hans ansigt. Men det var først efter hans død, at navnet blev 

brugt af hans biografer og udgivere. Hans fulde navn uden tilføjelser var 

Theophrastus Svulst von Hohenheim. 

 

Han var et skrøbeligt barn. Lille og med en tendens til engelsk syge krævede 

konstant opmærksomhed om ham. Det havde han arvet efter sin far, der iagttog 

ham med ængstelig opmærksomhed. Dr. Von Hohenheim havde opdaget den 

helbredende virkning ved frisk luft, og da Theophrastus var gammel nok blev han 

hans konstante ledsager og lærte af ham navne og anvendelser af urter til 

helbredelse, på cremer, mixturer, gifte og modgifte. Dette var hans første læsning 

af siderne i Guds Bog om naturen. Fader Martin Ganderhar har katalogiseret 

floraen i Einsiedeln, på bjergskrøninger, skove, eng, sø, sump og vejsider, og i hans 

lille bog, der blev udgivet af Messr. Benziger kan vi se, hvad den lille dreng 

opdagede i sin tidligste ved gennemlæsning af den. 

 

Apotekerkundskaben var ikke registreret og anerkendt i Europa på dette tidspunkt, 

selvom den var det i Kina, Ægypten, Judæa og Grækenland mere end tusind år før 

den kristne æra. Den første europæiske farmakopé er fra 1542, året efter 

Paracelsus’ død. De fleste af de plantelægemidler vi kender til i dag var også kendt 

i middelalderen, og klostrene dyrkede dem i deres haver og anvendte dem. De var 

dog ofte unøjagtigt registreret og patienter måtte ofte indtage blandinger, der 

tilføjede dem yderligere lidelser og som til tider fremskyndede deres død. Afkoget 

fra urter var dog mindre frastødende end det, der blev brygget af dyr og mineraler, 

tilsat bønner og helligt vand og afholdenhed fra frisk luft. 
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På enge, flodbredder og i skovene, ved Sihls vandløb og i Sihl-dalen, hvor moserne 

bugnede forår, sommer, efterår og vinter, voksede utallige planter der blomstrede 

og bar frugt. På engene primula, tusindfryd, salvie, ranunkel, gøgeurt, kamille, 

hjulkrone, kvan, fennikel, kummel, valmuer og martagonliljer frit for alle. I skoven 

fem slags pirolas, belladonna, datura, violer og rigeligt med vilde bær. På 

flodbredden og i vejsiderne campanula, fingerbøl, cikorie, centaurea, mange 

forskellige veronicas, geums, mynte, timian, vervain, smilax, lychnis, St. Johannes 

urt, potentillas, vejbred og hekseurt. I moserne primula, store klynger af lavendel 

og lilla, soldug, myosotis, pinguiculae, katost, equisetums, selaginella, en sjælden 

orchis, der var et levn fra en ældre verden; op på bjergskråninger bugnede erica, 

azalia, alperose, stenbræk, parnassusgræs, dianthus, vilde blommer og vilde bær.  

 

Dette er blot nogle få af de planter Fader Ganderhar har skrevet op, og som 

omfatter et stort antal andre lægeurter, hvoraf nogle blev tilskrevet magiske 

kræfter. 

 

Theophrastus skal have lært dem alle ved hans faders side, når lægen gjorde sine 

professionelle runder til fods. Det var lange ture, og til tider førte de ham over 

Etzel til landsbyerne ved bredden af Zürichsøen. Nogle gange tog han ham med 

sydover til Eindsiedeln og dens spredte gårde, andre dage travede de til nærmere 

liggende gårde indenfor en mil eller to af Sihl-broen. Når forsommeren bragte 

pilgrimmene til Siedeln blev hans opmærksomhed delt mellem Etzel og Einsideln. 

 

Nogle mener, at hans hjem tjente som et forfriskningshus for pilgrimmene når de 

kom ned fra kapellet, og der var hængt et hjul op der viste, at her kunne de købe 

vin. Dette begrundes med det hjul der ligger i vejkanten i landskabet på hans 

portræt, men det er ikke bekræftet nogen steder. Hvad der til gengæld er meget 

muligt er, at den trætte pilgrim har fundet hvile og pleje der, og dette blandt er gjort 

ved hjælp af vin og drikke 

 

Disse dage førte til mange spørgsmål fra barnet og mange svar fra faderen. En trist 

formodning falder én ind, når man prøver at rekonstruere hans ungdom, nemlig, at 

moderen ikke længere var der, men var død mens han stadig var ung. Han var helt 

overladt til sin faders pleje og omsorg og han led meget af mangel på egnet 

ernæring. Men at han blev opdraget i et religiøst hjem er bevist ved hans stærke 

overbevisning om den dybe betydning af religion. For Paracelsus var der kun to 

emner der var af afgørende interesse i livet: Gud i himlen, man kunne bede til og 

blive trøstet af, og Gud i naturen og i mennesket for at søge Gud. Som barn 
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accepterede han det han blev undervist i, men i ungdommen og manddommen 

tænkte han selvstændigt, men tabte aldrig de store, evige sandheder af syne. 

 

Som vi skal se var Jesus Kristus for ham den guddommelige lærer og et eksempel 

for os og krævede positiv lydighed og ikke spidsfindig fortolkning. Vi kan se, udfra 

hans senere erindringer, at hans far var hans første lærer i latin, botanik, alkymi, 

naturlægemidler, medicin, kirurgi og religionshistorie. Men der var påvirkninger i 

gang som dr. Von Hohenheim ikke var ansvarlig for. Dette på grund af tidsånden 

dengang og som ikke blot var medfødt, men som hurtigt blev mentalt og etisk 

udviklet. 

 

Ung som han var, må han alligevel have kendt til de store begivenheder i Schweiz 

som havde nationaliseret så mange kantoner i det 14. århundrede, og som i det 15. 

århundrede havde forsvaret konføderationen mod Karl af Burgund og Østrig. I 

selve det år der bragte hans fader til Einsideln havde Stanz-konventionen fundet 

sted, og den havde ikke blot indbefattet nye kantoner, men også tilsluttet sig de 

ældre forfatninger og var grundlaget for schweizisk konføderation i hundrede af år. 

Følelsen af individuel kantonsk selvstyre, kombineret med en forenet udøvelse, 

fandt sine udtryk i disse århundreder og udviklede hurtigt frihed og love som 

Theophrastus må have hørt om, for Schwyz havde allerede taget del i Schweizes 

krige udadtil og indadtil. 

 

Uden for Schweiz fandt begivenheder sted som hurtigt trak konføderationen ind i 

denne malstrøm hvori det meste af Europa nu befandt sig i. 

 

Dr. Franz Strunz skriver i sin introduktion til hans Paracelsus’ liv og personlighed: 

 

”En ny æra havde fødselsveer og skulle frembringe en stor generation af 

mennesker og resultater; trykpressen blev opfundet; kunsten vendte sig mod 

naturen; videnskaben fornyede sine formler og påstande; teologien 

redegjorde for sine systemer og sine begrænsninger; en ny frihed åbnede op 

for menneskenes sind: den gigantiske Anteus vågnede af sin søvn på Moder 

Jord for, at forny sin kamp mod uvidenhed, overtro og fordomme.” 

 

I den nye tidsalders vorden var Paracelsus blot et spædbarn. ”Renæissancens 

historie,” skriver Dr. Strunz, ”skal have nået Paracelsus med sine tusinde 

inspirationer såvel som sine tusinde stemmer.”  
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Vi vil bestræbe os på at spore, hvordan denne vidunderlige manifestation af sin tid 

påvirkede den ensomme udforsker af naturen og medicinen, midt blandt de 

vildfarne skarer, der fulgte middelalderens filosofiske metoder og hvordan det 

påvirkede ham til at bedømme tingene på en ny måde. Renæissancen skjulte en 

dybt rodfæstet åndelig tilstand, en enorm indre spaltning mellem den døende 

tidsalders snærende bånd, og en verden overgivet til Djævlen, samt fraværet af lov 

og deraf følgende lovløshed. Det var fra Renæissancens ånd, at Paracelsus fik sin 

impuls til at se mod naturens lys, mod videnskabelig induktion og sammenligning. 

Dens alliance med Reformationens åndelige kræfter i både smallere og bredere 

forstand, sammen med sin indflydelse på menneskers sjæle. 

 

Disse påvirkninger var i aktiv udbredelse med Luthers stemme på den ene side og 

Paracelsus’ på den anden. To hundrede og halvtreds år tidligere havde en anden 

ensom sjæl modtaget et syn, der gennemborede femten hundrede års fortættet 

mørke, og fundet nøglen, der kunne låse op til Guds naturskatkammer. Men 

mennesker råbte skam over denne helligbrøde, og Roger Bacons bøn om 

eksperimentel forskning blev kvalt og hans skrifter undgået og glemt. Hans Opus 

Majus blev ikke fundet frem førend et år efter Paracelsus’ død, og beredte den 

vestlige verden på at akceptere en opløsning af de store gåder, indtil de var blevet 

rystet løs fra den mentale trælddom, ved Renæissancen og Reformationen 

 

Tiden var nu ivrig efter igangsætte den nye fødsel. I 1483 blev Luther født og i 

1493 blev Paracelsus født. Pico della Mirandola døde året efter. I 1510 blev 

Girolamo Cardano født og i 1517 Ambroise Paré. Kopernikus var deres samtidige.  

Det var altsammen én fødsel, et nyt religiøst udtryk, ny tanke, ny videnskab og ny 

kunst. Og disse var blot nogle få stemmer blandt de mange stemmer fra den store 

menneskelige rastløshed, som ønskede det, der ikke kunne formuleres førend de 

fremstod. 

 

Det er umuligt nu at vurdere hvor vidt dette barn blev påvirket af Benedektiner-

munkene. Tilsyneladende er der kun spottende hentydninger til ham i kloster 

arkiverne i Einsiedeln og de er skrevet efter hans død, hvor han ikke kunne gøre 

indsigelser. Han var kun ni år gammel da han forlod dem, men tilstrækkelig 

gammel til at være bekendt med kirken og dens tjenester. 

 

Den blev brændt ned i 1463 og igen i 1577. Vi kender ikke dens udseende mellem 

1493 og 1502, men der er et gammelt billede af Einsiedeln i 1577 der viser hvordan 

den så ud før den brændte. Ombygningen var længe forsinket på grund af 
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manglende midler, og derfor blev den nuværende kirke først opført så sent som i 

det 17. århundrede, som dens barokke arkitektur indikerer. 

 

I 1502 var Dr. Wilhelm von Hohenheim udpeget til at være byens læge ved Villach 

i Karinthia. Vi har en troværdig registrering af de toogtredive år, som han tilbragte 

der, i et dokument dateret 12. maj 1538, fire år efter hans død. Formålet var at 

vidne til fordel for hans søns ret til ejendommen efterladt af ham, og det skete på 

følgende måde: 

 

”Vi dommere, råd og hele fællsesskab af Villach, bærer åbent vidnesbyrd i 

dette brev, at den lærde og berømte Wilhelm Svulst von Hohenheim, 

licentiat i medicin, levede blandt os i Villach i tredive år og hele tiden på 

hans bopæl førte et æresfuldt liv og adfærd. Med god vilje vidner vi om hans 

retsskaffenhed, og hans ulastelige adfærd, som det påhviler os at gøre. I 

1534, nøjagtigt på vor Elskede Frues fødselsdag, forlod han dette liv her i 

Villach. Må Gud den Almægtige være hans sjæl nådig. 

 

Af den nævnte Wilhelm Svulst von Hohenheim, den mest æresfulde og 

lærde Hr. Theophrastus Svulst von Hohenheim, læge i begge medicinens 

kunstner, er søn af ægteskabet og næste arving, og blev afholdt af førnævnte 

Wilhelm Svulst von hohenheim for hans søn ved ægteskab og hans næste 

arving. . .  Og dette brev kan tjene som absolut troværdigt, giver vi det med 

forsegling af byen Villach tilføjet.” 

 

Theophrastus var nu gammel nok til at gå i skole, og i Villach var en skole blevet 

grundlagt af den berømte Fugger i Augsburg, som var engageret i blyminedrift i 

minen på Bleiberg, ikke langt fra Villach. Deres Bergschule skulle uddanne 

tilsynsmænd og analytikere, føre overopsyn og instruere minearbejderne, samt 

analysere de metaller og den malm der blev optaget. 

 

I sin Karinthias kronik skrev Paracelsus mange år senere om sine mineraler: 

 

”På Bleiberg var en vidunderlig blymalm som skaffer Tyskland, Pannonia, 

Tyrkiet og Italien bly; på Hiitenberg jernmalm fuld af specielt fint stål og 

megen alun malm, også vitriol malm af stærk grad; guldmalm på St. 

Paternion; også zinkmalm, et meget sjældent metal, der ikke er fundet andet 

steds i Europa, sjældnere end andre; exellent cinnobermalm, som ikke er 

uden kviksølv, og andre af samme karakter og som ikke alle kan nævnes her. 
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Og således vil Karinthia bjerget, som en stærk kiste, når den åbnes med den 

rigtige nøgle, afslører en stor skat.” 

 

Med en sådan nøgle var minedriften blevet påbegyndt af Flüggerne, og lægen og 

hans søn må ofte være gået gennem de gamle lærkeskove til Bleiberg på 

Doberatchs skråninger for, at se de processer som forvandlede malmen ved at 

bryde den op, smelte den, og støbe den om til velformede blyblokke. I Bergschule 

var lægen lærer i kemi, eller alkymien, på dens vej til kemi. 

 

Far og søn boede på Hauptplatz, eller markedspladsen, nummer 18 i Villach, og 

skolen lå i Ledere Gasse. Theophrastus gik der dagligt og sad på sin bænk mens 

faderen underviste. At Flüggerne havde valgt Wilhelm von Hohenheim til dette 

hverv fortæller lidt om hans færdigheder i kemi, og vi kan af dette udlede, at hans 

dreng allerede havde lært nogle af dens principper og var fascineret over 

eksperimenterne. Faderen havde sit eget lille laboratorium i huset på 

markedspladsen, hvor han lavede sin egne prøver. Karl Aberle så dette rum i 1879 

og om en knop på trappegelænderet i gården, fik han at vide, at den var blevet 

forgyldt af Paracelsus. 

 

Drengen blev sendt til den berømte Benedektinerskole i St. Andreasklostret i 

Lavanthal til en højere skolastisk uddannelse, og det er sandsynligt, at han der kom 

i kontakt med biskop Erhart, eller Eberhart Baumgartner, som hjalp Flüggerne i det 

alkymistiske laboratori der. Der er ingen tvivl om, at god undervisning samt hans 

medfødte evner for nøjagtige observationer, gjorde ham i stand til yderligere 

undersøgelser i denne periode. Klimaet i Karinthia var godt for hans fysiske 

udvikling til forholdsvis sunde drengeår. Landet, samt Karniola, var for nyligt 

kommet gennem en frygtelig krig med tyrkerne, der blev fordrevet fra Villachs 

byporte i 1492. 

 

Thephrastus forberedte sig nu på gymnasiet, sandsynligvis i Basel. Han blev 

engageret i studierne af det okkulte sammen med sin far, og ved hjælp af sin fars 

samling af bøger. Uden kendskab til kunster der hørte til okkultisme, var det 

umuligt på det tidspunkt at blive læge. Der fandtes ikke sådan noget som positiv 

videnskab. Alle kollegie- og klosteruddannelser blev grundlagt ved autoritet og 

bestod i en degeneret og meget forfalsket arv af dogmer fra de græske og romerske 

læger, og kopieret og studeret gennem århundreder, og miskrediteret med fejl i sine 

oversættelser fra græsk til latin, fra latin til arabisk, og fra arabisk tilbage til 

middelalder latin. 
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Hippokrates, den store ”fader til medicin” efterfulgtes i det 5. århundrede før 

Kristus af Aristoteles Stagyriten, der havde evne og geni til at observere 

eksperimentel videnskab. Han skrev om alle fag: fysik, meteorologi, mekanik, 

fysiologi, biologi, det vitale princip, dyr, dele af dyr, generation, hukommelse, 

søvn, drømme og så videre. Hans arbejde var stort og han nåede frem til målet, om 

end ikke ad den lige vej, så ad videnskabens snævre vej. Skole efter skole 

efterfulgte hinanden i medicin i seks hundrede år i Grækenland, Alexandria og 

Rom. Men overførslen fra sprog til sprog svækkede og forvirrede; fundamentet 

grundlagt af Hippokrates og Aristoteles, samt den platonske transcendentalisme og 

metafysisk overskygning, forstyrrede logisk tænkning, og opildnede menneskets 

fantasi på bekostning af patientundersøgelser. 

 

I det 2. århundrede skabte Galen, en læge fra Pergamos, som vidste alt hvad der 

kunne erhverves af viden dengang og lidt mere af hans eget, grundlagt på 

utilstrækkelige eksperimenter. Han skrev om hver gren af det der omfattede 

filosofi, i alt fem hundrede lærde afhandlinger, og af disse har ca. hundrede 

overlevet. Hans fortjeneste var, at han tilskyndede til betydningen af viden om 

anatomi. Ellers dikterede han et system der var en sammensmeltning af teori og 

praksis og som ikke var udviklet fra Hippokrates og Aristoteles’ principper, men så 

overbevisende, at den var fremherskende i hele Europa i tolv århundreder og var 

man uenighed med denne lære, blev det betegnet som helligbrøde. Hvor 

Hippokrates opfordrede til observation, forvirrede Galen det med teorien. Da 

araberne invaderede den europæiske oplysningssfære, blev de slået af beundring 

over denne masse af lærdom og accepterede den uden at stille spørgsmål. 

Resultatet blev, at der blev lavet kopier af Galens arabiske afhandlinger og latinske 

versioner af de græske læger.  

 

Avicenna og Averroes var overbeviste disciple af det Galeniske system og deres 

støtte var ikke alene skyld i afvisningen af den oplyste Roger Bacons system, men 

det fastlåste også menneskers syn på Galens system i tre hundrede år efter Bacons 

tid. Da latin var lærdommens hovedsprog, blev de arabiske kopier oversat til 

middelalder latin og vildfarelsen blev mangedoblet, og dette i en sådan grad, at selv 

Aristoteles værker blev forringet i Roger Bacons tid, og i hans store værk Opus 

Majus, skrevet til pave Clement IV, erklærede den franciskanske videnskabsmand, 

at ”hvis han kunne, ville han brænde alle værkerne af Stagyriten, da undersøgelser 

af dem ikke blot var et tab af tid, men også årsag til fejl og mangedoblede 

uvidenheden.” 
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Er det ikke forunderligt, at okkultismen supplerede dogmatisk uvidenhed? St. 

Ambrose af Milan sagde: ”Naturens vidnesbyrd er mere gyldigt end doktrinernes 

argumenter.” Men en sådan undersøgelse af naturen blev straffet som trolddom. 

Ikke desto mindre vovede man det. William Howitt, ven og mystiker, har skrevet: 

”virkelig mystik består i en direkte relation af det menneskelige sind med Gud; 

falsk mystik udretter intet fællesskab mellem Gud og mennesket.” Det sind der er 

optaget af Gud er afskærmet fra angreb. Det var den sande mysticisme 

Theophrastus søgte at nå frem til. Foreningen af hans sind med det Gudommelige 

Sind, så han kunne blive i stand til at forstå hvordan naturen arbejder. 

 

Da han rejste til Basel havde han allerede gjort bekendtskab med praktisk kirurgisk 

behandling og havde hjulpet sin far i behandlingen af sår. Han fortæller os i hans 

Kirurgiske bøger og skrifter, at han havde de bedste lærere og havde læst mange 

skrifter af berømte mænd, både nulevende og afdøde. Blandt dem han nævner er 

biskop Erhart af Lavanthal og hans forgænger. Lavanthall var i dalen, hvor 

Függerne havde deres smelteovne og laboratorier, og der eksperimenterede 

biskoppen sandsynligvis med alkymi og metaller. 

 

Vi ved næsten intet om Theophrastus i Basel i 1510. Universitet var i hænderne på 

tidens skolastiker og pedanter. Han blev hurtigt klar over, at han intet havde at 

vinde ved deres recitationer af gamle formler, som hans intellekt afviste. Det støv 

og den aske som disse golde sind udfandt ”havde nok arbejdet sig frem og blevet 

berømte, men frugterne sås bedst i en mørk og stønnende jord, ovegivet til blinde 

og endeløse stridigheder med det onde, som var den eneste der ville aftage det.” 

 

En hændelse hører til den tid. Det var på mode for forskere at tage et latiniseret 

navn af deres efternavn og i nogle tilfælde hellenisere dets form. Erasmus, 

Frobenius, Melanchton er eksempler på sådanne ændringer. Denne mode var 

fremherskende i Basel, og Theophrastis oversatte Hohenheim til Paracelsus. Der er 

en tradition om, at hans fader havde givet ham dette navn allerede mens han stadig 

var dreng. Det betyder, at han allerede var mere lærd end Celsus, en læge, der 

levede på kejser Augustus tid, og som skrev et værk om medicinsk behandling, og 

om hygiejne, og var noget mere fremsynet end det var normalt for tiden. Dr. 

Sudhof og Dr. Karl Aberle er enige om at ”Paracelsus” er en parafrase af 

Hohenheim, der betyder ”Høje Hjem” i dens spirituelle dimension, og vi kan nok 

regne med at dette er den rigtige forklaring. Fra 1510 var han kendt under dette 
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navn, og selvom han sjældent medtog det i sin underskrift, anbragte han det i sine 

større værker om filosofi og religion. 

 

Hans utålmodighed med den forældede og næsten værdiløse akademiske 

undervisning er let at forstille sig. Han havde brug for sandheder og ikke jargoner; 

orden og ikke forvirring; vejledning og ikke vildledning. Og alt imens lå Roger 

Bacons Opus Majus og samlede støv i Rom og Oxford. 

 

Paracelsus havde læst nogle manuskripter af Abbed Thrithemius, måske en kopi i 

hans fars samling, og han besluttede sig derfor at rejse til Würzburg og søge 

optagelse blandt hans elever. Thrithemius var opkaldt efter hans fødested, 

Treitenheim, nær Trier. Hans eget navn var Johannes Heidenberg. Selv som ung 

benedektinermunk blev han æret for sin lærdom, og blev abbed af Sponheim da 

han var enogtyve år. Fra Sponheim blev han i 1506 overført til St. Jakob klostret 

tæt ved Würzburg, hvor han døde i december 1516. Han havde stor anseelse, og 

især for hans okkulte forskning, og mente, at de skjulte ting i naturen var i åndelige 

kræfters vold. Studerende kom til ham, og hvis de viste sig værdige blev de indbudt 

til hans studier og hans eksperimenter. Han var lærd i det meste af tidens 

kundskaber og stærkt påvirket af Renæissansen, en elsker af kunst og poesi, samt 

historiker og læge, en alkymist med sit eget nostrum for alle sygdomme, opskrifter 

som er citeret af Dr. Franz Hartmann. 

 

Paracelsus rejste nu den lange vej til Würzburg, sandsynligvis under sådanne 

forhold som er beskrevet af Erasmus i hans rejsebeskrivelse om en rejse mellem 

Basel og Louvain. Han havde vokset sig stærkere, men forblev alligevel altid lille 

og svag, og bar sin store gaver i et skrøbeligt kar. Han fik et logi i Würzburg 

 

Thrithemius blev betegnet som farlig af den 

uvidende masse. Han var trængt ind i nogle af 

naturens skjulte ting, blandt andet magnetisme 

og telepati. I mystiske eksperimenter havde 

han fundet, at han kunne læse andres tanker på 

afstand. Han brugte et kodesprog og en 

hemmelig kronologi, hvorved han fortolkede 

mystiske dele af Biblen og kabbalistiske 

skrifter. Frem for alt studerede han de Hellige 

Skrifter, som han havde stor hengivenhed for 

og som han krævede, at hans elever studerede 
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med stor omhyggelighed. I dette påvirkede han Paracelsus for livet, for 

Bibelstudiet var hans hovedbeskæftigelse i hans senere år, og i hans skrifter er vi 

konstant vidne til, ikke blot hans beherskelse af sproget, men også dets dybeste 

åndelige betydning. 

 

At han studerede okkultisme med abbeden og var bevidst om dens mystiske kræfter 

er også sikkert, for senere søgte han at systematisere dem på ny. Men han veg 

tilbage for de farlige eksperimenter, fordi han troede de var modsætninger til den 

guddommelige vilje, og frem for alt askyede han udøvelsen af nekromanti, der blev 

praktiseret af mindre samvittighedsfulde mænd, og var overbevist om, at det 

åbnede en dør til de onde kræfter. Han afsvor alle personlige fortjenester ved 

udøvelsen af velgørende magi, og mente, at kun andres gode kunne godkende det 

og især helbredelsen af andre, under ledelse af Gud. 

 

Det var med dette klare formål, at han gik tilbage til aktiv personlig og 

eksperimentel forskning. Han kunne skelne mellem den mentale næring, der 

passede sig for ham, og det, der ikke var egnet for hans håbefulde sjæl til forening 

med Gud. At helbrede mennesker som Kristus havde helbredt dem ville være det 

bedste af alt, og med tiden ville en sådan forening måske give ham en sådan 

helbredende kraft, men i mellemtiden måtte den guddommelige befaling og den 

guddommelige tilladelse komme til ham for, at han kunne udtyde betydningen af 

helbredelse som Gud havde lagret i naturen. I studieårene med Thritmenius måtte 

han have følt den åndelige impuls, som skubbede ham ind i Guds hærskare, for 

denne gang var hans livskrise så nærværende, at han måtte vælge om han ville gå 

fremad i vildnisset eller overgive sig til den Højestes råd. Han forlod alt som kunne 

føre til verdslig forfremmelse og gik ud for at søge visdom, med så lidt som mulig 

til hans fysiske behov ligesom den fattige fra Assisis før ham. 
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Kapitel 3 

– De tre principper 

 

”Undersøg først i hvilken grad min egen målsætning er at søge, at fatte Guds 

værker og Gud selv, og alle hans gerninger med det menneskelige sind; ikke skabe 

guld eller sølv: men skabe den højeste essens og lede den mod sygdomme.” Det var 

resulatet af Hohenheims undersøgelser i Schwatz. Men da han gik derhen, var det 

med nogen nysgerrighed for, at se om det var muligt at forvandle grundmetaller til 

guld. Han havde læst og hørt så meget om denne sagnomspundne præstation, at det 

var vanskeligt for ham at undslippe glamouren ved dens mulige fuldbyrdelse. 

 

Han var sandsynligvis omkring toogtyve år gammel da han tiltrådte Fiigers lille 

hær af arbejdere i sølvminerne og laboratorierne i Schwatz, og hans ophold her var 

det mest indflydelsesrige i hans forebredelser til en ny videnskab. Fiigerne havde 

på ingen måde forbindelse med Függerne fra Augsburg, der udvandt bly i Bleiberg. 

Fiigerne var grever i Tyrol og deres miner var i Tyrol, omkring tredive kilometer 

fra Innsbrück. Især Sigmund Fiiger blev ven med Paracelsus og blev hos ham på 

Schwatz. 

 

Paracelsus fandt to grupper af arbejdstagere: minearbejderne med deres direktører, 

og kemikerne med deres digler, retorter og flakoner. Kemikerne var stadig 

alkymister og deres analyser og kombinationer hørte ind under okkulte 

eksperimenter. De søgte naturens mysterier mystisk, med ritualer og ofringer og 

gamle konventioner; overholdelse af dage og timer og astrale påvirkninger, med 

besværgelser og påkaldelser og kodede målinger og vægte. De søgte, trods alle 

mulige farer, at forstå; de brugte kabbalistiske forholdsregler, foregreb pludselige 

åbenbaringer og forberedte sig ved faste og meditation. Selvom de var kristne, 

havde de arvet deres okkulte trosbekendelser og metoder fra en verden meget ældre 

end vi kan forestille os, en verden, som de ikke kendte til fulde, men kun gennem 

fragtmenter og overførelser. Sumererne, inderne, perserne, fønikerne, arabernee, 

hebræerne, grækerne, romerne, goterne, kelterne, germanerne, tartarerne og 

mongolerne, havde øvet indflydelse på det de praktiserede. Men polyteisme 

begunstigede okkultisme mere end kristendommen, for polytheisme var 

okkultisme, og fra dens terminologi og riter arvede alkymisterne deres verden. 

 

Paracelsus arbejdede med begge grupper. Han lærte risikoerne og prøvelserne ved 

minedrift og studerede årerne i den dyrebar malm, smeltet, hvilket betød, at han 
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kun kunne gætte sig til hvilke revner og sprækker i bjerget der havde hærdet de 

glitrende striber. Tre kræfter havde skabt dem: ild, flydende tilstande og størkning. 

 

En af hans første levnedsskildrerer skrev: ”Paracelsus trådte ind i naturens 

inderste afkroge og udforskede, og så gennem metallernes former og struktur deres 

oprindelse med en sådan skarpsindighed, at han så de kunne helbrede sygdomme.” 

Og Melschior Adam bevidnede, at ”hvor besværlig, hvor mystisk og hvor skjulte de 

var, så var ingen hans lige.” 

 

Udover sin forskning i arten af metaller i selve minerne, besøgte han laboratoriet, 

hvor alkymisterne søgte i deres fantomsøgen, og efter en tid forlod han dem, 

overbevist om det nytteløse i deres ”guldkogning”. Men deres kombinationer og 

løsninger, hvis de blev anvendt til at lave medicin, kunne udvikles, og han mente, 

at alle mineraler underkastet analyser, kunne give helbredende og livgivende 

hemmeligheder fra sig og føre til nye og sympatiske kombinationer, der havde 

værdi for enten psykiske eller fysiske sygdomme. Hans fastholdte, som selve 

grundlaget for guddommelig skabelse, at alle stoffer, uanset om de var udstyret 

med organisk liv eller tilsyneladende livløse, indeholdte nogle forskellige 

helbredende potentialer. Han indså, at alkymistiske eksperimenter med hensyn til at 

skabe guld, overhovedet ikke var en guddommelig søgen, og han kaldte de 

mennesker der mumlede og svedte over deres glødende digler i Schwatz for 

”tåber, der tærsker tomme strå.” Men diglens ild havde store anvendelses 

muligheder og stor nytteværdi, og de som holdt sig til Gud, kunne gøre dem til 

rensende og helbredende flammer. 

 

Paracelsus var velbekendt med processerne i eksperimental alkymi; i Villach og i 

Sponheim, havde han bistået ved mange prøver, og han begyndte nu at underkaste 

mineralerne der var til hans rådighed opløsning og kombinationer, for at finde ud af 

hvilke skatte hver af dem indeholdte og kunne afgive. 

 

I sit tidlige arbejde, Archidoxa, fremlagde han nogle af resultaterne af disse 

undersøgelser på Schwatz. Den blev for første gang offentliggjort næsten tredive år 

efter hans død i 1570, men i fyrre år havde et håndskrevet manuskript været kendt 

af elever eller disciple. Peter Perna i Basel var den første udgiver af Paracelsus’ 

skrifter. Theodosium Rihel udgav den i Strassburg senere samme år, og mod 

slutningen af århundredet dukkede mange udgaver op. Perna’s Archidoxorum viser, 

siger Dr. Sudhoff, tegn på forhastet redigering. Rækkefølgen af dens indhold er 

som følger: 
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Vedrørende Mikrokosmos mysterier 

 

I. Den første bog om renovering og restaurering. 

II. Om adskillelse af elementerne.  

III. Om femte essens.  

IV. Med hensyn til det Arcane.  

V. Vedrørende Magisteriis (lægemiddels dyder).  

VI. Med hensyn til det specifikke.  

VII. Vedrørende eliksirer.  

VIII. Om de Ydre.  

IX. Vedrørende langt liv. 

 

Selvom der er nævnt ti bøger i titlen, er der kun ni i denne udgave med mindre vi 

inkluderer et foredrag om Mikrokosmos, som er trykt uden tal. Sandsynligvis har 

Peter Perna hørt om den kommende udgave i Strassburg, og hastigt indsamlet 

manuskriptkopier fra gamle tilhængere af Paracelsus og trykt dem uden at revidere 

dem for, at forebygge Rihels. Fejlene er talrige og er ikke forbedret meget trods en 

liste over rettelser i næste genoptryk. 

 

Rihels version er bedre. Den har titlen: Archidoxa” af Philip Theophrastus 

Paracelsus Svulst. Af den meget erfarne og berømte læge i filosofi og begge 

medicinerne, angående Naturens mysterier. 

 

Indholdsfortegnelsen er som følger:  

 

I. De Mysteriis Microcosmi.  

II. De Mysteriis Elementarum.  

III. De Mysteriis Quintae Essentige.  

IV. De Mysteriis Arcani.  

V. De Mysteriis Extractionum.  

VI. De Mysteriis Specificorum.  

VII. De Mysteriis Elixir.  

VIII. De Mysteriis Externis.  

IX. De Renovatione et Restauratione.  

X. De Vita Longa. 
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I slutningen af denne liste er der to tillægsafhandlinger. De Tinctura Physica og De 

Occulta Philosophie, som ikke hører til Archidoxa. 

 

Disse bøger indeholder Paracelsus’ terapier. For at forstå dem må vi finde hjælp i 

en ordbog. Det var sædvane hos alkymister dengang, at sløre deres hemmeligheder 

for uindviede ved hjælp af kabbalistiske udtryk. Paracelsus var velbekendt med 

disse og brugte dem ligesom Abbed Thritheim, og han ikke alene overtog dem, 

men tilførte dem også sine egen terminologi, men tillagde samtidig mange andre 

termer og sætninger, hvoraf nogle var taget fra Indien og Persien. Der findes en 

ordbog over disse, nemlig Alkymistisk Leksikon, samlet af Martin Ruland og 

udgivet i Prag 1612. Halvtreds år sener blev den oversat til engelsk og trykt i 

London af William Johnson, som tog æren for samlingen. Den er nu i en samlig i 

Genéve, kaldet Biblioteca Chymica Curiosa, ved J.F. Mangels. Det er interessant at 

se, at okkultister i dag stadig bruger koder. I en publikation fra Teosofferne, Lys på 

Vejen fra 1908 kan man læse følgende: 

 

”I virkeligheden afkoder det en grundlæggende kode. Alle alkymistiske 

skrifter er skrevet i koden som jeg taler om; den er gennem tiderne blevet 

anvendt af store filosoffer og digtere. Den bruges systematisk af adepter i 

livet og kundskaben, der, tilsyneladende for at give deres største visdom 

videre, gemmer sig i ord, der indrammer det faktiske mysterium.” 

 

I ordlisten ser vi, at Paracelsus kalder visdomsprincippet for Adrop, Azane eller 

Azar og som måske er en åndelig gengivelse den såkaldte Vises Sten. Azoth er det 

kreative princip i naturen, eller den åndelige vitaliserende kraft. Cherio er 

kvinteessensen af et legeme, hvad enten det er mineralsk, vegetabilsk eller 

animalsk, det femte princip eller potentiale. Derses er et okkult åndedrag fra jorden 

der fremmer vækst. Ilech Primum er ur-kraften eller årsagssammenhængen. Magi 

er visdom, det bevidste arbejde med åndelige kræfter for at skabe synlige 

virkninger, ligesom viljen, kærligheden og imaginationen er kraften hos den 

menneskelige ånd til, at kontrollere alle påvirkninger med henblik på det gode, men 

det er ikke trolddom. 

 

Vi kan gengive mange sider med dette ordforråd, men disse få er tilstrækkelige til 

at angive deres karakter. Ved hjælp af dem læser vi med hans egne ord, om det nye 

system af naturfilosofi som Paracelsus begyndte at organisere omkring 1515, efter 

hans research i Schwatz.  
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Vi har forstået, at han delte elementerne i alle organer, dyr, grøntsager og mineraler 

i vand, ild, luft og jord, ligesom de antikke filosoffer gjorde det, og, at de mere 

eller mindre er til stede i ethvert organ, uanset om det er organisk eller ej, og de 

kan udskilles fra hinanden. Til processerne i en sådan adskillelse var laboratorierne 

grundlæggende, med gode arrangementer og kolber. Det almindelige ildsted var 

ikke tilstrækkeligt, heller ikke varmen fra smedjen. Det man brugte var en ovn, 

eller Athanor, hvor varmegraderne kunne holdes konstante og øges til 

operationerne, men som krævede langvarige overvågninger. Der skulle altid være 

en konstant forsyning af vand, damp, sand og jernspåner for at holde varmen, men 

også til at afkøle den til en vis grad. Undersøgelser af substanser ved så høje 

temperaturer krævede en reflektor og isolator. På laboratoriets hylder skulle der 

være god balance mellem vægte, morterer, glas og godt glaserede digler, krukker 

og andre kar af glas, samt en kolbe med mundstykke, hvori de fleste af 

destillationerne kunne gennemføres. I et sådant laboratorium var alkymisten i stand 

til at anvende sit arbejde og minut for minut overvåge sine observationer, teste 

forskellige stoffer og analysere dem, og fra hvert udtrække Arcanaen, hvormed 

Paracelsus mente dens iboende egenskaber til helbredelse, uanset om det var til 

ydre eller indvortes brug. Sådanne egenskaber var der i kvinteessensen eller de 

enkelte stoffers dyd. Det var ofte i en meget lille mængde, selv i store portioner, 

men ikke desto mindre havde de styrke til at påvirke stoffet, ligesom en enkelt 

dråbe af galde ’forbitrer’ eller et par korn saffran farver en stor mængde vand. 

Metaller og halv-metaller, sten og deres arter besad kvinteessens, ligesom 

organiserede organer, for selvom de var livløse, til forskel fra planter og dyr, 

indeholder de essensen hentet fra organer der har levet. 

 

Dette er en bemærkelæsesværdig udtalelse, og den er styrket ved hans teori om 

forvandling af metaller til varierende stoffer, teorier som okkultister har, men i 

Hohenheims opfattelse indikerer det medicin, ikke ædelmetaller, og viser et meget 

fremskredet syn på mineralriget. Vi opfordres oprigtigt til at anerkende, at 

Paracelsus var en sand videnskabsmand, og ved at forske omhyggeligt, når vi frem 

til et glimt af mysteriet i det som vi kalder livløs natur. 

 

Mens vi tænker over systemet i den nye naturfilosofi som Paracelsus udviklede, må 

vi ikke glemme de næsten fem hundrede år der er gået siden hans tid, den praktiske 

forskning han begyndte og som inspirerede større sind end hans eget og de 

efterfølgende generationer. Den historiske ånd er af største betydning for dens 

værdsættelse. Hans store forløber, Roger Bacon, mødte vanære og fængsel og frem 

til det tidspunkt var Paracelsus uvidende om hans kvalte råb om eksperimentel 
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forskning i det 13. århundrede. Vi må ærligt se det 16. århundrede i øjnen for at 

værdsætte hvad Paracelsus opnåede, for at erkende hans høje etiske standard som 

vakte vedholdende had hos grovere og mere forstokkede mænd, og hans 

standhaftige mod trods den hadske opposition 

 

Hans analyser blev foretaget med forskellige hjælpemidler som ild, vitriol, 

vineddike, korrosiver og ved langsom distillation. Metallerne var hans hovedstudie 

i Schwatz og hans kollega i analyserne var den berømte biskop Erhart af Lavanthal, 

som han inkluderede i antallet af hans vejledere. 

 

Bismut var en af de substancer som han særligt analyserede og som han 

katalogiserede som et halv-metal. Det var fra denne substans, at den senere 

Madame Currie udledte polonium, og det kan være fra bismut, at han anede 

eksistensen af aktive dyder i mineraler som foreslog forvandlingprocesser. Han 

opdagede zink og klassificerede det som halv-metal. Det var en af de mange 

tilføjelser i senere farmalogi. Præparatet jern og antimon, kviksølv, og bly, svovl 

og svovlagtige syrer, var emner af stor interesse. Han undersøgte amalgamer med 

kviksølv, især amalgam af kobber, alun og dets anvendelser, og de gasser der 

opstod fra opløsninger og udglødninger. Hvad der blev efterladt som aske fra 

udglødningen, betragtede han som den uforgængelige og arcane del af et stof, dets 

salt og var ufordærveligt. 

 

Disse undersøgelser blev til virkelighed i hans teori om de tre grundlæggende 

stoffer, som er nødvendige for alle organer. Han kaldte dem svovl, kviksølv og salt, 

og i hans kodeterminologi står svovl for ild, kviksølv for vand og salt for jord, og 

andre steder for brændbart, væskeform og fast form. Luft udelod han, da han 

betragtede det som et produkt af ild og vand. Alle legemer, hvad enten de var 

organiske eller mineralske, menneske eller metal, jern, diamant, lilje eller urt, så 

var de for ham forskellige kombinationer af disse grundelementer. Hans lære om 

baserne og stofferne er teorien om De Tre Principper. De er forudsætninger for al 

aktivitet, grænsen for alle analyser og alle legemers endelige bestanddele. De er 

sjælen, legemet og ånden bag alt stof, som er ét.  

 

Men skabelseskraften i naturen, som han kalder for Archeus, er lavet af stof af 

utallige former, hver meddelt sin egen Alcol, eller animalske sjæl, og hver med sin 

art og specifikke karakter. I mennesket er der udover Aluech, eller rene, åndelige 

legeme, denne naturens skaberkraft, en usynlig og luftig ånd, naturens kunstner og 

håndværker, der ændrer typerne og reproducerer dem. 
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Paracelsus overtog begrebet om Makrokosmos og Mikrokosmos for at udtrykke 

universets store verden og det enkelte menneskes lille verden, hvor den ene 

genspejlede den anden. 

 

Ud over resultaterne af denne eksperimentale forskning afslørede han også klorid 

og et sulfat af kviksølv, kalomel, blomsten af svovl og mange distillationer. 

 

Helt op til slutningen af 1800-tallet blev jordbærmarmelade forbundet med et gråt 

pulver og uvillige børn fik en teskefuld af det, en medicin som er en følge af en af 

Paracelsus’ opdagelser. Zinksalver bruges stadig og stammer fra Schwatz. Han 

vogtede over brugen af alle lægemidler i senere afhandlinger med alvorlige råd til 

læger om, at de skulle kende sygdommen godt som de var forvaltere for.  

 

”Hvert eksperiment med medicin er som, at anvende et våben der skal 

bruges alt efter sin slags: et spyd til at stikke med, en kølle til at fælde med, 

således også med hvert eksperiment. Og da en kølle ikke vil stikke og et 

spyd ikke vil fælde, da kan ejheller en medicin anvendes på anden måde end 

med dets egen hensigt. Derfor er det af største vigtighed, at kende hver 

grundigt og dens kræfter. At bruge eksperimentel medicin kræver et erfarent 

menneske, som kan skelne mellem tryk og slag, det vil sige, der har prøvet 

og mestret naturen af enhver slags. Lægen må være helt bekendt med 

sygdommen førend han vide med hvilken medicin han kan erobre den. En 

træskærer skal bruge mange former for værktøj for at han kan arbejde med 

sin kunst. Således er lægens arbejde også en kunst og han må være god til at 

arbejde med de midler han bruger.” 

 

Paracelsus skrev ikke kun med en klar fornemmelse af det han ønskede at formidle, 

men også med en klarhed, som hans illustrationer fremhæver. Der er ikke noget 

knudret i hans stil, intet overspændt. Han taler som et menneske, der har 

myndighed. I nogle af hans skrifter er der korte og betydningsfulde udtalelser af en 

seer, og hans tanker er klædt i et sprog der udtrykkes ved aforismer fremherskende 

til alle tider: 

 

”Tro er en lysende stjerne, der leder den ærligt søgende ind i naturens 

mysterier. Du må søge dit tyngdepunkt med Gud, og sætte din lid til en 

ærlig, guddommelig, oprigtig, ren og stærk tro og holde fast ved den med 

hele dit hjerte, fornuft og tanke, fuld af kærlighed og tillid. Hvis du besidder 
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en sådan tro, vil Gud ikke holde sin sandhed fra dig, men Han vil afsløre 

Hans værker troværdigt, synligt og trøstende. Tro på det, at jorden er 

grundfæstet på de Hellige Skrifter og på Kristi lære, og det vil stå på et solidt 

fundament.” 

 

I ingen af hans skrifter er denne direkte stil mere synlig end i hans Bogen om de 

Tre principper, deres former og handlinger. Den blev udgivet i Basel i 1563 af 

Adam von Bodenstein, som i et indledende forord fortæller os, at Paracelsus havde 

været skammeligt bagtalt, og mange læger havde udgivet som deres eget, det de 

havde lært og vundet fra ham. I denne lille bog gælder Paracelsus’ lære om de tre 

principper for sygdomme og deres kure. Hans stil bærer vidnebyrd om at kapitlerne 

indeholder emner og spørgsmål om en eller flere forelæsninger for hans elever. 

 

Han begynder med at fremlægge de forudsætninger allerede beskrevet, at ethvert 

stof eller vækst er sammensat af salt, svovl og kviksølv er ét og sammen med disse 

tre. Det vil sige, i ethvert legeme går der altid trefoldige handlinger forud, det at 

rense gennem salt, bryde ud og fortære gennem svovl, og bære det der er fortæret 

væk gennem kviksølv. Salt er et alkali, svovl en olie og kviksølv en væske. Hver 

har sin egen kraft uden om de andre. Ved en sygdom som er kompliceret, er 

blandede kure nødvendige. Hele tiden skal man være omhyggelig med at forstå 

hver sygdom, hvad enten det er en enkelt eller to slags, eller af tre slags; uanset om 

det udgår fra legemligt salt, svovl eller kviksølv og i hvilket omfang det strækker 

sig ud fra hver eller alle, og hvordan det står i forbindelse med de tilgrænsende dele 

af kroppen, må det noteres om det er væske, alkali eller olie der skal udvindes; kort 

sagt skal en læge observere reglen om, at to sygdomme ikke må blandes sammen. 

 

I et andet kapitel beskriver han de tre måder hvorpå salt renser og udrenser kroppen 

dagligt ved hjælp af Archeus eller fører for livskraften i hvert organ, som ordinerer 

måden at rense på for hver. I elemental-verdenen er der mange former for alkali, 

som Cassia, som er sød og på mineraler kaldet antimon; som sal gemma, der er sur, 

som acetat af tin, der er skarp; som colocint, der er bitter. Nogle baser er naturlige, 

nogle er udledte, nogle koaguleret, og de skal bruges i overensstemmelse hermed, 

uanset usondringen af sved eller andre tilstande. 

 

I det tredje kapitel bliver svovlets handling, uanset om legemligt eller elementalt 

forklaret. Hver sygdom, siger han, frembringer noget overflødigt i kroppen og har 

sin modgift i den elementale natur, således kan slægter af planter og mineraler 

opdage beslægtede sygdomme. Den ene peger på den anden. Kviksølv tager på sig, 
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hvad salt og svovl afviser, såsom sygdomme i arterierne, ledbånd, artikulationer, 

led og så videre, og i sådanne må flydende kviksølv tages i sin særlige form, der 

svarer til formen af sygdommen. Tingene i sygdommen har brug for de ting der 

peges på i naturen til at afhjælpe. 

 

I kapitel 6 insisterer Paracelsus på, at alle sygdomme skal kaldes ved deres navn. 

Det er bedre at kalde spedalskhed for guld-sygdom, for så er det medicinske navn 

givet, og navnet peger på midlet. Det er bedre at kalde epilepsi for vitriolsygom, 

for det helbredes med vitriol. 

 

”Mine ærede forgængere har ikke gjort det klart for mig, hvor det ondes teori 

slutter. Lægens kunst ligger i naturens mysterium, som de gamle teoretikere 

låste inde. Men jeg beviser min teori fra naturen og fra dens liv i alle 

generationer.” 

 

Det syvende kapitel omhandler legemliggørelser og deres kilde: 

 

”Disse kommer fra kviksølv alene: sår, mavesår, kræft, erysipelas kan kun 

helbredes af de forskellige kræfter i mineraler og planter. Hver læge skal 

søge og opdage disse for sig selv, så han kan kende de ting hvor kviksølvet 

ligger, og ved hvordan man forbereder hver, én art i topas, en i en særlig ånd, 

hver i sin ophøjelse som det er bedst, for at udvinde den fra det stof der 

holder den. Du vil blive kaldt læge, hvis du kan håndtere hvert stof og vide 

hvordan du skal udvinde det. Eksperimenter skal være gjort, for ingenting 

kan læres ved at ønske.” 

 

Ottende kapitel omhandler destillation og balsamer, tandkød og stoffer som 

tiltrækker og med svovlsyrer. Hele afhandlingen er bundet op med et kapitel om 

Archeus, ”elementernes hjerte,” formningen, beskyttelsen, den vitaliserende ånd i 

det, i makrokosmos og mikrokosmos 

 

”Det bringer et træ ud af et frø. Det er ved elementernes magt at træet vokser 

og lever og strækker sig selv op. Det er ved denne kraft, at dyrene lever, 

røres og stopper. I menneskets legeme er det i hvert organ, ellers ville det 

svinde bort; hvert organ har sin egen art der styrker og renoverer det og 

således er kraften af Archeus i dets medlemmer, mikrokosmos og 

makrokosmos’ kraft.” 
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Kapitel 4 

– Rejseårene 

 

Paracelsus opholdte sig omkring ti måneder på Schwatz og besluttede derefter, at 

resultatet af hans erfaringer fra universitet havde været golde, som om han ”var i 

en have, hvor alle træerne var træstubbe.” Han ville ind i en anden have, hvor 

træerne voksede højt og bar alskens frugter. 

 

Han var treogtyve år da han forlod Villach for, at lade sig optage på verdens-

universitet. Han var endnu ikke klar til at slå sig ned som læge og falde hen i 

kedsomhed og stagnation. Han fulgte hvad han mente var et guddommeligt kald, 

nemlig ”Guds store stemme.” Hans sind var blevet berørt af den Højestes Sind og 

inspireret ham til at gribe et potentielt større univers’ muligheder, ukendt fysisk og 

åndeligt for skolastikken, og det fik ham til at vove sig frem – en pilgrim, en 

pioner, en erobrer eller en martyr. 

 

”Hvordan ved jeg ellers hvorledes min skæbne vil blive, uden den rastløse, 

uimodståelige kraft der virker i mig. Er det for den menneskelige vilje at 

følge sådanne impulser? Være sikker på, at Guds dømmekraft ikke er spildt.” 

 

I sin Kirurgiske bøger og skrifter angiver Paracelsus grundene til sine mange år på 

rejse, i alt ni år. Han skriver:  

 

”En læge kan ikke blive tilstrækkeligt uddannet på universiteterne: hvordan 

er det muligt på tre eller fire år, at forstå natur, astronomi, alkymi eller fysik 

(fysik betød på det tidspunkt medicin). Det er ikke muligt, for så meget hører 

til lægens kunst, at en umoden ung mand på fireogtyve år ikke kan vide det 

hele, og derfor ikke er egnet til at være læge. Det er ikke kun kendskab til 

mineraler og deres medicin, der skaber en læge: det skaber en filosof.” 

 

Det var almindeligt på denne tid for de lærde, at tilslutte sig et hemmeligt samfund 

af alkemikere, at vie sig til alkymi og astrologi, og uden tvivl lære mange ting, men 

under ed om tavshed. Paracelsus nægtede at tilslutte sig et sadant samfund, og være 

bundet ved ethvert løfte om hemmeligholdelse. Han ønskede at få viden åbent og 

ærligt, og give det han lærte, videre til alle det kunne hjælpe. 
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”En læge skal være en rejsende,” fordi han skal udspørge verden. 

Eksperimenter er ikke tilstrækkelige. Erfaringen skal kontrollere hvad der 

accepteres eller ikke accepteres. Viden er erfaring.”  

 

Dr. Julius Hartmann har lettet vores opgave ved at følge forløbet af hans rejser. I 

hans Theophrast von Hohenheim, udgivet i 1904, har han indsamlet en rejseplan 

udfra hans værker. 

 

Trods sin skuffelse over ét universitet, undgik han ikke de andre, men prøvede dem 

i hvert land som han besøgte, i håb om at finde nogle åndsfæller, nogle i hvem der 

var spørgsmål, ”gnister fra himlen”. 

 

Han rejste først til Wien og derefter til Køln, hvor universiteterne var blandt de 

ældste i Europa. Fra Køln forsatte han til Paris, men vi ved dog intet om hans 

ophold der, bortset fra at han studerede lokale sygdomme 

 

I Louvres galleri er der et portræt af ham, hvor han er omkring fireogtyve år 

gammel, et meget smukt billede i olie på træ, og som også på et tidspunkt var på 

museet i Nancy. Det bærer indskriften ”Famoso Doctor Paracelsus” og tilskrives en 

fransk eller belgisk kunstner ved navn Jan van Scorel, der levede fra 1493 til 1562. 

Dr. Aberle giver os nogle detaljer han har opdaget omkring det. Der er mange 

påstande, men få, der kan verificeres. En replika, delvist ændret, tilhører galleriet 

på Blenheim. Portrættet, der nu er i Louvre, var indtil for ganske nyligt tilskrevet 

Albrecht Dürer, ligesom Blenheims tilskrives Rubens. Måske var Scorel elev af 

Dürer, for stil og behandling minder helt sikkert om den store tyske kunstner. 

Ansigtet er i ro, øjnene store, klare og meditative ”som om de stirrede mod 

stjernerne.” Han bærer et rødt fløjlsklæde dækket med pels, og i hans højre hånd 

holder han en halvt åben bog. Begge hænder hviler let på en skriftrulle. Hans hår 

falder i bølger på hver side. Baggrunden er besat med et landskab på samme måde 

som de flamske, hollandske og italienske malere gjorde det, og repræsenterer et 

slot og en stenbro og en lille by. Kritikere har forsøgt at identificere Dinant og dens 

Bayardklipper i dette landskab. 

 

Blemheims replika er mindre, men ligner det andet nøje; det blev fjernet fra 

galleriet i 1886. Der findes mange træsnit og stik af dette portræt, hvoraf det mest 

berømte er Hollars træskærerarbejde, men det er beklageligt, at disse varierer fra 

det oprindelige. Vi kan kun formode, at portrættet er malet af en samtidig ligeså 
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ung mand som han selv, enten i Nancy, Paris eller Montpellier, mens Paracelsus 

var i Frankrig. 

 

Det var i 1517, netop på det tidspunkt hvor Ambroise Paré blev født, og som senere 

skulle blive kaldt for ”den moderne kirurgis fader”. De, der ærede ham med den 

titel, var enten uvidende eller overså den kendsgerning, at i den første udgave af 

Parés værker, udgivet i hans levetid, fortæller han, at han står i gæld til Paracelsus i 

alt der angår operationer af sår. Denne udtalelse blev udeladt i alle senere udgaver, 

men er dog med i M.J.F. Malgaignes udgave fra 1840. 

 

Fra Paris rejste Paracelsus sydpå til Montpellier og standsede hvor der var 

mulighed for observationer. I Montpellier var det mauriske system af medicinsk 

uddannelse i fuld gang, og Paracelsus stod endnu engang ansigt til ansigt med de 

galeniske teorier i en af dens højborge. Han blev dybt fortrolig med disse teorier og 

kunne citere mange af dem udenad. ”De gamles bøger tilfredsstillede mig aldrig”, 

skrev han bagefter, ”for de var ikke grundige nok og tjente snarere til at vildlede 

end til at vejlede på den rigtige måde”. Han må have været nogen tid i Montpellier, 

for han henviser ofte til hans besøg der. 

 

Da han forlod Frankrig drog han videre til Italien, hvor han besøgte Bologna, 

Padova og Ferrare, centre for lærdomme, hvor nogle af filosofferne må havde følt 

berøringen af den kommende renæissance. På dette tidspunkt var Girolamo Cardan 

stadig en dreng i Milano, og bar sin fars tunge bøger og skrifter, når advokaten var 

på forretningsrejse i udlandet. 

 

Sandsynligvis besøgte Paracelsus Salerno, samt nogle af de nordlige byer i søgen 

efter de fundamentale sandheder han ikke havde fundet i Tyskland, Frankrig og 

Italien, og tog skibet videre til Spanien og rejste til Granada. ”Da jeg ikke ønskede 

at underkaste mig undervisningen og skrifterne på disse universiteter”, fortæller 

han i sin Bogen om større kirurgi. Fra Granada rejste han videre gennem Spanien 

til Lissabon. Fra Lissabon sejlede han bagefter til England, et besøg han omtaler 

uden særlige detaljer. Men der henvises til hans mål med turen, og vi må formode, 

at han besøgte Oxford og, at noget af hans tid blev brugt på de førende miner i 

Cumberland og tinminerne i Cornwall. Måske hørte han også om Roger Bacon, da 

han besøgte Oxford. Rygtet om denne store mand, tildækket i tre århundreder, var 

begyndt at trænge gennem skyerne. Der blev gjort forsøg på at genudgive hans 

bøger, dog mere i Frankrig end i England. 
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Mens Paracelsus var i England, nåede nyhederne ham om, at der blev kæmpet i 

Holland. Han forlod England til fordel for krigen, og søgte stilling som barber-

kirurg i den hollandske hær. Dette fortæller han om i sin Hospitals Bog. 

 

Han anså Naturens Bog for pålidelig i videnskabelig forskning, og nu anså han 

sårene for at være kirurgiens bog. ”De syge bør være lægens bøger”, rådgav han 

sine elever, ligesom Hippokrates havde gjort det to tusinde år tidligere. Krigen var 

en mulighed for at udvide hans viden om sår-kirurgi, og som han allerede havde 

praktiseret med sin far, og han søgte ivrigt beskæftigelse i en række kampagner, 

som opstod under hans vandreår. Dr. Julius Hartmann mener, at han kan have 

samlet det lange sværd op eller købt i Holland, som er så iøjenfaldende på alle 

senere portrætter af ham. 

 

I 1518 lå Christian II, konge af Danmark, med en slagkraftig flåde ud for 

Stockholm, hvor han i 1520 blev udråbt som konge af Sverige. Paracelsus rejste fra 

Holland til Danmark og tog tjeneste som hærens kirurg. Han blev sendt til 

Stockholm, som han naturligvis kalder en ”by i Danmark”. Blandt både danske og 

svenske soldater udførte han sin helbredende kunst, og så på de helbredelser som 

soldaterne selv praktiserede, og de mirakelkure som landarbejderne brugte til deres 

sår. I hans Større kirurgi fortæller han om en svensk kvinde, der sammensatte en 

mirakeldrik der kunne helbrede selv brudte vener efter tre doser, og han har 

formentlig sikret sig opskriften. 

 

Han besøgte minerne i Sverige, ikke blot af hensyn til deres produkter, men også 

for at gøre sig bedre bekendt med ulykkerne og sygdomme, som minearbejderne 

kom ud for. Han skrev en bog om sygdomme i minerne mange år efter, da han 

havde studeret dem yderligere i Sachsen, Bøhmen, Ungarn, Transsylvanien, Polen 

og Preussen. 

 

De mineraler som han identificerede i Sverige og Danmark var jern, kobber, zink, 

bly, alun, svovl, sølv og guld. Da han var færdigt med sit arbejde og udforskning 

steg han på sin hest og genoptog sine rejser gennem Brandenburg til Preussen; 

derefter til Bøhmen, Moravia, Litauen og Polen; derefter Wallachia, 

Transsylvanien, Carmiola, Kroatien, Dal Matia og sydpå ved kysten til Fiume. Han 

nævner disse lande i flere bøger. Han synes at have været syg i Transsylvanien 

eller været tæt på at miste livet. Det var en spændende række regioner for hans 

ivrige interesse, og hver af dem var en ny stol i verdens universitet, eller som han 

selv sagde, ”et nyt kapitel i Naturens Bog”. 
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Vi kan forstille os ham lidt tynget af personlig bagage, hans lægekjole og baret var 

måske i en vadsæk, og han var praktisk klædt i kipervævet stof, ridende på en lejet 

hest fra kro til kro; eller han drog fordel af en handelskaravane på vej til nogle 

årlige markeder med lastede pakheste; eller fandt plads nok i en skrumlende vogn 

på vej til marked eller ifølge med en gruppe lejsvende og deres hensynsløse leder; 

eller med en gruppe pilgrimme på vej til helbredelse ved en helligdom; eller han 

var faldet i med en gruppe lystige svende, der søgte læreplads væk fra deres hjem; 

eller slog følge med en falbyder, en munk, sigøjnere, rejsende svend eller måske en 

tigger, og overnattede hvor han kunne. Men én ting er sikker, hvor han end var, og 

med hvem han end rejste, blev han en tjener, hjælper, helbreder, trøster og 

underviser. 

 

I byer, hvor han boede som en fremmed for en tid, blev han kaldt til borgeres huse 

og velhavendes slotte og blev betalt for de helbredelser som han foretog, så han 

havde penge nok til sit herberg og mad og kunne forny sin dublet og baret, som han 

havde brug for. Disse helbredelser gav ham faktisk berømmelse, men også 

fjendtlighed fra de lokale praktiserende læger, og fjendlighed har tilbøjelighed til at 

tage en farlig form. 

 

Han var et menneske, der takkede for alting, og han priste Gud for fattigdommen i 

hans barndom, for det grove brød og de grove klæder, for det der havde givet ham 

afsavn, og havde forberedt ham til at søge de usynlige ting som varer ved, snarere 

end den ydre og synlige luksus, som forgår. Der var patienter og betingelser i alle 

former for ham, i vejsiden, i lazarethusene, på kroerne, i landsbyerne, og gebyret 

for hans helbredelser kunne være nogle gamle koners urtecremer, nogle spåmænds 

mystiske forudsigelser, nogle barbertricks, eller måske nogle bødlers barske 

oplevelser. Det var tilstrækkeligt for ham, blot det øgede hans lager af viden, der 

ikke krævede nogen pakhest til at bære den. 

 

Han kendte formentlig allerede Carniola, for det ligger blot 12-15 kilometer fra 

Villach, hvor han utvivlsomt hvilede et par uger på vej til syden. Der findes næppe 

smukkere region end Save-dalen, med dens søer og helbredende vande, dens 

solopvarmet luft, parfumeret med duften af fyrretræer, dens vidunderlige flora og 

dens flod, som flød akvamarin gyldent. Han kunne nå den ved en smal passage 

under røverborgen Katzenstein, hvor Pegam, den magiske hest, var standset op i 

gamle dage, og han ville se Tabors rejst ved hver en kirkeindgang som tilflugt og 

forsvar mod tyrkerne, og kaskader af glødende, smeltet metal ved Jauerburg, hvor, 
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som det gamle slovenske digt fortæller, ”sværd blev formet til at hugge tyrkiske 

næser af med.” 

 

Han drog til Zeugg, syd for Fiume og tog et skib over Adriaterhavet til Venedig 

hvor han var et stykke tid som hærkirurg for venetianerne, der på det tidspunkt var 

besat af kejser karl V. En af deres kampagner var forsvaret af øen Rhodos mod 

Suleiman II. Og han synes at have været til stede der. Venedig fik hjælp af 

Johanitter-ridderne, men deres indsats synes at have været frugtesløs, og i 1522 

blev Rhodos overgivet til sultanen. Denne formodning bygger på hans Rodiss, som 

er en liste over steder han besøgte og personligt observerede pilesår. Bue og pil 

blev ikke længere brugt i de vestlige krige. Han nævner også en sygdom, som han 

fandt blandt ”saracenerne, tyrkerne, tatarerne, tyskerne og wallachianerne.” 

 

Det er blevet sagt, at den unge Tintoretto mødte ham i Venedig og var så imponeret 

over hans udseende, at han malede hans portræt, men dette er blevet modbevist af 

Dr. Aberle. Tintoretto var et barn på to år under hans første besøg i Venedig og 

ikke mere end fire år ved hans andet besøg. Sandsynligvis er det en anden 

venetiansk maler der var kunstneren. Paracelsus er fremstillet siddende i en 

gammel lænestol, klædt i en læges kjole, hans hår vokser sparsomt over hans 

pande, men rigeligt på siden. Han hviler sin højre arm på stolen. Det er et portræt 

af en mand mellem tredive og fyrre år, men da han var i Venedig var han ikke mere 

end tredive eller kun lige tredive år. De store afsavn han led har sandsynligvis sat 

sine spor på alderen, men billedet kan ikke være malet af Tintoretto. Det er helt 

sikkert et portræt af Paracelsus og har ofte været graveret eller kopieret. 

 

Han bsøgte nu tartarerne, formentlig kosakkerne på Balkan-halvøen og 

nomadestammer i det sydlige Rusland, for udtrykket ”tartarer” anvendes uden 

forskel på de omvandrende horder, der vandrede over stepperne og til tyrkere- og 

kosakker på Balkan-halvøen. 

 

Han gik så langt nord på som Moskva, delte teltlivet og afsavnene med sine værter, 

fra hvem han kunne lære mere om behandling af heste, kvæg og geder end fra 

nogen andre vestlige mennesker.  

 

Det siges, at han rejste fra Moskva til Konstantinopel med en tartarprins, og brugte 

nogle måneder dér i huset hos en berømt troldmand. Han siger selv: ”Jeg besøgte 
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 hverken Asien eller Afrika, selvom der er blevet skrevet.” 

 

Fra tyrkere og tartarer tilføjede han en positiv viden til hans kundskaber, samt den 

kraft som vilje og fantasi har til enten godt eller ondt, at undertrykke sygsom eller 

til at skabe den, at berolige eller styrke den eller, at overgive sig til ondartede og 

destruktive påvirkninger. 

 

Vi ved at Paracelsus allerede havde studeret det okkulte og havde afvist meget som 

forekom ham som blot og bar overtro og fantasi. Han havde accepteret dens dybere 

lærdomme om den allesteds nærværende bearbejdning af åndslivet med sine 

mirakler i elemental naturen, indsigt og dens forbindelse med det universelle, der 

bragte makrokosmos i kontrakt med mikrokosmos, så mennesket ikke lever af brød 

alene, men ved enhver tanke på det guddommelige. 

 

Han havde gjort yderlige undersøgelser i laboratoriet ved St. Jakobs, men veg 

tilbage for eksperimenter med nekromanti. Han havde allerede lavet forsøg med 

magnetisme, telepati og psykisk forudsigelse. Men det var ikke førend han havde 

vandret med de østlige nomader en sommer, han fra saracenernes og tyrkernes 

folkesagn havde lært om helgener, og fra jødiske læger og astrologer havde opnået 

hemmeligheder om deres kabbala, at han blev overbevist om realiteten af det 

okkultes magt, som blandt alle antikkens nationer stod som den højeste kundskab. 

Det var visdommen undervist til Moses på Heliopolis, visdommen der 

kvalificerede ham til at være befrieren og lovgiveren for hans folk. Det var 

Salomons visdom, som kendte til alle skabte ting og blev sagt, at have kontrol over 

mægtige ånder. Det var Samuel og Profeternes visdom som blev undervist i deres 

skoler og dets højeste mål var søgen efter Gud. Vi skylder læren om Gud det 

Gamle Testamente. Det forudsiger Kristi komme i Fjernøsten såvel som i Judæa; 

de vise mænd var dens adepter og kongerne i øst dens oplyste. Dens værdi for 

Paracelsus lå i dens helbredende kraft og indsigt, som den skænker den søgende 

efter sandheden. Han vendte tilbage fra Nærøsten med en større ærbødighed 

overfor de usynlige gaver, for de mangfoldige kræfter en hellig og energisk vilje er 

i besiddelse af. 

 

I den fjerde Forsvarets Bog siger han: 

 

”Universiteterne underviser ikke i alle ting, så en læge må opsøge gamle 

koner, sigøjnere, troldmænd, omvandrende stammer, røvere og fredløse, og 

tage ved lære af dem. Vi skal søge for os selv, rejse gennem landene, og 
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erfare meget, og når vi har oplevet alle mulige ting, skal vi beholde det der er 

godt.” 

 

Videre i den fjerde Forsvarets Bog gentager han: 

 

”Mine rejser har udviklet mig: ingen bliver en mester derhjemme eller finder sin 

lærer bag ovnen. For viden låser ikke alt op, men er fordelt over hele verden. 

Den skal søges og indfanges hvor den er. 

 

Sygdomme vandrer hid og did verden over, og forbliver ikke ét sted. Hvis et 

menneske ønsker at forstå dem, skal han også vandre. Giver rejser ikke mere 

forståelse end at sidde bag en ovn? En læge skal være en alkymist. Han må 

derfor se moder jord, hvor mineralerne vokser, og hvis bjergene ikke vil komme 

til ham, må han komme til bjergene. Hvordan kan en alkymist nå frem til 

bearbejdningen af sin kunst, medmindre han søger der, hvor mineralerne ligger? 

Kan jeg bebrejdes, at jeg har søgt mineraler og fundet deres sind og hjerte og 

hurtigere fået kendskab til dem, således jeg ved, hvordan man adskiller det rene 

fra malmen, men at gøre som jeg har gjort, har været fyldt med strabadser. 

 

Hvorfor kom dronningen af Saba fra havets ende for at høre Salomons Visdom? 

Fordi visdom er en gave fra Gud, som Han giver på en sådan måde, at 

mennesket skal søge den. Det er sandt at de, der ikke søger den, kan have mere 

rigsom end dem, der gør. Lægerne med perlekæder og i silke sidder ved en ovn, 

dem der rejser, har knapt nok råd til en busseronne. De, der sidder ved ovnen 

spiser agerhøns, og dem, der søger viden spiser mælkesuppe. Selvom de ikke 

har noget, ved de, ligesom Juvenal siger: ”Han rejser lykkeligt, som intet har.” 

Jeg synes det er til min ros, og ikke til min skam, at jeg har gennemført mine 

rejser med små omkostninger. Og jeg bevidner, st dette er sandt hvad angår 

Naturen: hvem der ønsker at kende hende, må tråde bøgerne ved deres fødder. 

Skrivning forstås ved dens bogstaver. Naturen ved land efter land, for ethvert 

land er en bog. Sådan er Codex Naturae og så må mennesket opslå hendes 

sider.” 

 

Paracelsus forlod Konstantinopel for Venedig på et tidspunkt i 1522 for, at fungere 

som hærkirurg i krigen mellem kejser Karl V. og kongen af Frankrig, Francis I. 

Venetianerne deltog mod kejseren. Denne krig varede nogle år, og Paracelsus 

forsatte på sin post indtil 1525 og var til stede overalt, hvor kampagner blev 

gennemført, hvoraf en del af tiden var i Romagna. Han var en erfaren kirurg og en 
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dygtig læge, da han det år havde taget sin doktorgrad i begge kunster, 

sandsynligvis i Salerno. Han blev kendt som en helbreder hvor han end gik, og blev 

ofte sendt til mennesker af høj byrd, som han havde succes med at behandle for 

sygdomme, der ellers var opgivet som håbløse af de almindelige læger. Han 

helbredte mange fyrster, og hvor han stoppede op for en kort tid, samledes elever 

omkring ham for, at se hans eksperimenter eller lytte til hans undervisning. 

 

I Bøhmen, når han var ved at undersøge mineraler i Riesenbirge; i Polen og i 

Slavonien havde han instrueret mange og vundet mange disciple. Men altid 

latterliggjorde tidens udøvende læger, barberer, munke og troldmænd hånligt hans 

nye videnskab, udspionerede hans behandlinger og proklamerede dem som deres 

egne. Det enkle ved hans klædedragt, for han bar kun sin sorte kappe ved særlige 

lejligheder, udsatte ham for deres grove hån, og hans dygtighed provokerede dem 

til onde handlinger, så han undertiden var nødt til at flygte fra deres trusler. På 

denne måde flygtede han fra Preussen, Litauen og Polen. Selv siger han: ”Jeg 

gjorde ingen forskel mellem de syge jeg helbredte.”  

 

Vi hører intet om ham i nogen måneder af 1525. Han var sandsynligvis i Villach 

med sin far. Tidligt i 1526 var han kommet så langt som til Wirtenberg og bosatte 

sig i Tübingen som praktiserende læge og kirurg, og samlede en kreds af studenter 

omkring sig. Men hans ophold blev kort. Der var for mange læger i den gamle 

universitetsby, og de kunne ikke tolere hans indblanding i deres handel og 

undervisning. Han tog til Freiburg-im-Breisgau. Han foretrak universitetsbyer, 

fordi eleverne samledes i dem, og det var fra den yngre generation, at han var i 

stand til at vinde øren, selvom professorernes og lægernes jalousi uvægerligt blev 

vækket af hans bemærkelsesværdige undervisning og lige så bemærkelsesværdige 

helbredelsesmetoder. De studerende, der kom til ham, var disponerede på grund af 

den trivielle galeniske intruktionsrutine, og når de først havde forstået hans lære 

om en levende, progressiv videnskab, hvis muligheder var uendelige og som han 

hårdnakket forsvarede mod bagvaskelse, tog de den til sig. 

 

Det er en vidunderlig side i historien om videnskabelig fremskridt der fortæller om 

denne modige mand, alene, fattig, vedholdende imod hele Europa, og den store 

stædighed til personlig forskning af naturen, trods mistænkeliggørelse, foragt, 

fiasko og som stod urokkelig fast ved sandheden, som han havde viet sit liv til. 

Hvilke chancer havde han mod sådanne odds? Sokrates blev behandlet med et 

bæger med skarntyde. Roger Bacon med fængsel; Galileo med fangehul og tortur; 

Giordano Bruno med bålet. Igen og igen var hans liv truet, og han måtte flygte. 
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Mens han var i Würtemberg besøgte han et antal mineralske kilder ved Göppingen, 

Wildbad, Zellerbad eller Liebenzell og Nieder Baden, i dag Baden Baden. Han 

analyserede deres vand og erklærede, at de sidste tre havde én fælles kilde, og dette 

blev først dokumenteret i forrige århundrede af geologen Walchner. Han besøgte 

Liebenzell mere end én gang, og siges at have været der igen året før hans død. 

Johann Reuchlin havde været der i 1522 for rekonvalescens efter gul feber, og der 

er mange optegnelser om populariteten af mineralske kilder i hele det 15. 

århundrede 

 

Paracelsus helbredte abbedissen af Rottenminster på vej til Freiburg, hvor man 

hilste ham lige så lidt velkommen som i Tübingen, så han besluttede at prøve 

lykken i Strassburg. Her var endnu ikke et universitet, men megen tale om at 

oprette et, selvom byen nøjedes med at bygge et akademi nogle år senere. Mod 

slutningen af december 1526 købte Paracelsus statsborgerskab af Strassburg og var 

parat til at slå sig ned. Han blev tvunget af den lokale lov til, at blive medlem af en 

af de borgerlige laug eller selskaber, og han valgte kornhandlernes og møllernes, 

hvor kirurger på det tidspunkt kunne blive optaget. Det virkede næsten som om 

vandringsmanden havde fundet hjem og ro. 

 

I Strassburg var der ikke så megen ufred mellem kirurgi og medicin som andre 

steder, og en mand kunne udøve det uden at blive anset for bedrager. Men aldrig så 

snart steg efterspørgslen efter Paracelsus, før rygterne nåede lægestanden, og hans 

kurer vakte de professionelles bitterhed, der fulgte ham overalt. 

 

Han blev udfordret til at møde en berømt vogter af den galeniske skole, kaldet 

Vendelinus, til en ”disputation”, men væmmedes så meget ved hans modstanders 

uvidenhed og fanatisme, at han ikke ville nedlade sig til at besvare spørgsmålene. 

Hele lægestanden summede af triumf. Men de foruroligende kurer gik dem på og 

det blev en profesionel pligt for dem at knuse ham. Han blev indkaldt til at møde 

Phillip, markgreve af Baden, der var syg af dysenteri og hvis liv var i alvorlig fare. 

Paracelsus standsede hurtigt dysenterien, ja, så hurtigt, at huslægerne insisterede 

på, at det var dem der havde gjort det, og at han ikke var værdig til at modtage et 

honorar. Markgreven lyttede til deres råd. Paracelsus glemte aldrig en fornærmelse 

så bevidst og så ufortjent.  
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Kapitel 5 

– Stadslæge og rektor i Basel 

 

Da Paracelsus vendte tilbage til Vesteuropa var der sket en stor forandring. Luthers 

udfordring havde opmuntret til protester i andre lande end Hannover, Preussen, og 

England. Den schweiziske reformation haltede dog bagefter i nord, fordi dens 

leder, Ulrich Zwingli, endnu ikke var fuldt ud forberedt til hans store gennembrud i 

1518.  

 

Han var præst i Einsiedeln i to år, 1516-1518, og var begyndt at angribe handlen 

med afladsbreve fra sin prædikestol. Renaissancen påvirkede ham lige så meget 

som Reformationen, og det er interessant at finde, at hans læsning af kirkefædrene 

Origenes, Jeronimus, Chrysostomos, og Augustin i klosterbibliotek i Einsiedeln 

førte ham til et dybere studie af Det Nye Testamente, og især af Paulus’ epistler og 

Hebræerne, som han kopierede ind i den første udgave af Erasmus, som udkom i 

marts 1516.  

 

Han blev ven med bibiotekaren i klosterbiblioteket, og sammen talte de om den 

kommende krise og blev enige om, at tilbedelsen af Jomfru Maria havde ført 

kristendommen væk fra Kristus, og at de omrejsende munkes grove udnyttelse af 

salget af afladsbreve var en fornærmelse mod den tilgivende Guds nåde, som frit 

tilgav den angrende. Zwingli prædikede mod det både i klosterkirken og i 

Einsiedeln, og tilskyndede abbed Konrad til at tage dokumentet ned, som var 

fastgjort til porten, og som tilbød fuld tilgivelse for penge.  

 

Han blev kaldt til Zürich i slutningen af 1518, til en af de mindre kirker, og hans 

store hjælpearbejde i løbet af 1519, da pesten rasede i byen, førte til hans 

udnævnelse som kannik af Grossmünster i 1521. Fra dette år var han talerør for 

reformationen i Schweiz. Han prædikede mod fasten i Lent, fastholdte Skriftens 

myndighed mod Kirkens, og offentliggjorde syvogtres Konklusioner, som 

indeholdt den første offentlige udgave af den reformerede tro i Schweiz; afviste 

pavens forrang, messen, påkaldelsen af helgener, faster, pilgrimsrejser, cølibat, og 

skærsilden. Han hævdede Jesus Kristus som den eneste frelser og formidler.  

 

I 1523, ved en offentlig disputs, afsagde Øvrigheden dom til fordel for Zwinglis 

Konklusioner. Der blev afholdt yderligere to disputser, men til disse nægtede 

biskopperne at møde frem eller at være repræsenteret.  
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Kantonen Zürich handlede uden dem og 

etableret reformationen indenfor sine grænser. 

Den reformerte kommunion blev fejret af hele 

dets folk skærtorsdag, langfredag, og påskedag i 

april 1525. Zwingli og Leo Judse fik ansvaret for 

oversættelsen af hele den schweiziske Bibel, som 

blev offentliggjort i Zürich i 1530, fire år før 

Luthers bibel. Reformationen bredte sig til 

Basel, og med oprettelsen dér berørte de næste 

vigtige begivenheder Paracelsus dybt.  

 

Dens accept i Basel skyldes primært 

Ecolampadius, der blev indsat der som præst i 

St. Martins Kirke og professor i teologi på 

universitetet. Han søgte Zwinglis venskab, og begyndte sit arbejde på planen i 

Zürich. Blandt hans hjælpere var den berømte Johann Froben, hvis gæst, Erasmus 

af Rotterdam, begunstigede reformen, selvom det var efter en bredere og mere 

intellektuel linje end det var normen på det tidspunkt. Erasmus boede otte år 

sammen med Froben. Sidstnævnte havde skadet højre fod i et fald og led ligeså 

meget ved den rå og uvidende behandling af lokale læger, som ved den oprindelige 

skade. Sommeren 1526 blev lidelsen for meget for Froben og lægerne foreslog 

amputation. Heldigvis havde Paracelsus’ berømmelse nået Basel, og Froben sendte 

en budbringer til Strassburg for at hente ham. Han tog ophold i huset, begyndte sin 

behandling med det samme. Efter et par uger kunne Froben ikke alene gå, men han 

kunne også genoptage de lange rejser, der var nødvendige for hans arbejde med 

trykkere og boghandlere. I løbet af disse uger gjorde Paracelsus bekendtskab med 

Erasmus og kom til at beundre ham dybt. Erasmus konsulterede ham gennem et 

brev om sin egen sundhedstilstand, som Paracelsus fandt, var præget af gigt, lever- 

og nyre problemer, den sidste var tilsyneladende nyregrus. I sit svar til Erasmus 

gav han en diagnose af disse, protesterede mod lægemidlerne, som han fik hjælp af, 

og tilbød at ordinere noget for hans lidelser og helbrede dem.  

 

Til dette svarede Erasmus:  

 

”Det er ikke urimeligt, O Læge, gennem hvem Gud giver os sundhed i 

kroppen, at ønske evig sundhed for sin Sjæl. I leveren lider jeg smerter, om 

hvis oprindelse jeg kan ikke kan spå. Jeg har været klar over nyrernes 

problemer i mange år. Den tredje lidelse forstår jeg ikke tilstrækkeligt, stadig 



 

57 

 

synes det dog at være sandsynligt, at der er en vis skade. Hvis det er enhver 

citronsyreopløsning, som kan mildne smerten, beder jeg, at du vil sende det 

til mig. Jeg kan ikke tilbyde et gebyr svarende til din kunst og din lærdom, 

men helt sikkert en taknemmelig ånd. Du har kaldt Frobenius tilbage fra 

skyggerne, som er min anden halvdel, og hvis du helbreder mig, helbredes to 

til én. . . . Farvel, 

ERASMUS ROTERODAMUS.  

 

Indsigten bag diagnosen forbavsede Erasmus, som ønskede, at Paracelsus ville 

forblive nogen tid i Basel, og det var formentlig hans beundring af den store læge, 

der påvirkede Øvrigheden i deres beslutning et par uger senere.  

 

Basel var delt på Kirkens spørgsmål. Katolikkerne blev ledet af Ludwig Bar, 

prædikant i domkirken og professor i fakultetet og teologi på universitetet. 

Ecolampadius var leder af den protestantiske del. Han havde accepteret 

udnævnelsen til St. Martins-kirken på betingelse af, at han ikke behøvede at bruge 

katolske ritualer, og han fejrede allerede den Hellige Kommunion på en enklere 

måde, med en liturgi komponeret af ham selv. Han var afskyet af den katolske del. 

Øvrigheden i Basel var ikke alle af samme mening, men i Lent, i 1526, var de 

fleste for katolikkerne, og udstedte et forbud mod slagtning og salg af dyrefoder 

under fasteugerne.  

 

Ludwig Bar sendt en særlig deputation for, at takke dem for dette dekret og tilbød 

som et tegn på taknemmelighed, at udvide optagelsen af borgere til kanikkernes 

pladser i domkirken, og at give disse nye borgere lige beskyttelse for liv og 

ejendom, lige skatter og retten til at tilhøre et hvilket som helst laug som de 

foretrak. Men som månederne gik, blev skellene mere markante og Øvrigheden 

kunne fremvise et flertal for reformer. Snart sang mange af kirkerne menighedens 

salmer på tysk, og i september udstedt Øvrigheden en beslutning om, at evangeliet 

skulle prædikes frit og åbent, som det var indeholdt i de fire evangelister, i 

Paulus’breve, og i det Gamle Testament, og at alle kanikker, der ikke underviste i 

disse autoriserede, skulle stoppe.  

 

Den 29. oktober blev andet dekret udstedt, som tillod klosterets ejendom til brug 

for de fattige og den almindelige velfærd. Disse hurtige ændringer skyldtes 

Ecolampadius, hvis personlige indflydelse var blevet størst. Men på universitetet 

forblev katolikkerne autoritative og fjendtlige over for reformerne, der forsøgte at 

nedbryde deres magt.  
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Stillingen som byen læge var ledig. Den var af betragtelig betydning, og af stor 

vigtighed for lægehjælp i Basel. Det omfattede et lektorat i medicin på 

universitetet, og tilsyn af byens apotekere, hvoraf en stor mængde tog ublu priser 

for de ordinerede mediciner og ulækre afkog i den galeniske skole. Denne 

udnævnelse var en gave fra Øvrigheden, ikke fra universitetet. Men det medicinske 

fakultet havde ret til at blande sig, i både den medicinske praksis og 

forelæsningerne, hvis den udpegede læge ikke opfyldte deres standarder. De synes 

allerede at have valgt en kandidat til at blive valgt af Øvrigheden, der var efter 

Ecolampadius skøn. Han var en nær ven af Froben og Erasmus, som var ivrige 

efter at hente Paracelsus til Basel.  

 

Det er ikke let nøjagtigt at karakterisere den sympati der blev vist Paracelsus på 

dette tidspunkt hos modreformatorerne, men det må have været af en kvalitet der 

kunne vinde deres tillid. Han vidste nok til at vide, hvor dybt Kirken var sunket, 

hvordan den kanoniserede uvidenhed og modsatte sig fremgang. Vi kan læse hans 

egne ord, om hvad han mente om dette ”præsteslæng.” I hans En læges fem 

kvalifikationer fastholder han, at hverken præsten eller munken var egnet til at 

være læge, så uvidende, grådige, og umoralsk var hele flokken. De mest giftige af 

hans fjender havde været de munkelæger, der havde jaget ham ud af markgreve 

Philip af Badens sygeværelse og snydt ham for hans honorar.  

 

Om Luther skrev Paracelsus:  

 

”Luthers fjender er i stor udstrækning sammensat af fanatikere og slyngler. 

Hvorfor kalder I mig en medicinens Luther? I har ikke til hensigt at ære mig 

ved at give mig det navn, fordi I foragter Luther. Men jeg kender ingen 

andre fjender af Luther end dem, hvis ”køkken”tilhængerer er blandet med 

hans reformer. De, som han er skyld i har lommesmerter, er hans fjender. Jeg 

overlader det til Luther, at forsvare, hvad han siger, og jeg er ansvarlig for, 

hvad jeg siger. Hvem som helst som er Luthers fjende fortjener min foragt. 

Det som I ønsker for Luther ønsker I også for mig; I ønsker os begge på 

bålet.”  

 

Ecolampadius håbede, at Paracelsus ville styrke det evangeliske parti på 

universitetet og opfordrede til hans udnævnelse. Men det er ret sandsynligt, at 

uanset hvor stærkt han skrev mod ”præsteslænget”, var han mest optaget af 
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reformerne i medicin og havde for meget at kæmpe for. Hans overbevisning var 

bestemt nærmere beslægtet med reformatorerne end med den fejge gejstlighed.  

 

Måske blev han holdt tilbage ved en vis usikkerhed om, hvor tilstrømningen af frie 

tanker ville føre protestanterne hen; i hvilken udstrækning dette yderligtgående 

princip ville føre mennesket, når først det havde løsrevet sig; måske til en 

erstatning for Bibelen som eneste myndighed, uden kontrol over uundgåelige og 

utallige misforståelser i dets undervisning, der, som en kendsgerning, havde været 

afbrudt af protestantismen. Da han kendte til misbrug af Bibelen i videnskaben; 

ville det sikkert også føre til misbrug af de uvidende i religionen? Men da 

opfordringen fra Basel nåede frem til ham i Strassburg mod slutningen af året 1526 

kom den fra et protestantisk flertal hos Øvrigheden. Han accepterede det, og opgav 

sit medborgerskab og hus i Strassburg, og rejste til den gamle universitetsby.  

 

Her fandt han sig selv som stridens æble. På den ene side havde universitetet ret til 

at vælge sin egne professorer, men denne ret var faldet i adlydelse for 

bestemmelsen om den gradvise forøgelse af borgerlige myndighed. Da 

Ecolampadius var blevet udnævnt til lektor i teologi af Øvrigheden, var han blevet 

upopulær på universitetet og hans forsvar for Paracelsus havde skabt en 

fordømmelse mod sidstnævnte. Det galeniske lys, anbefalet af det medicinske 

fakultet, var naturligvis en åbenlys fjende. Paracelsus havde kun været der et par 

uger, da de akademiske myndigheder blandede sig og forbød ham at fortsætte. Han 

appellerede til Øvrigheden.  

 

”De mener,” skrev han, ”at jeg hverken har ret eller magt til at forelæse i kollegiet 

uden deres viden og samtykke; og de siger, at jeg forklarer min medicinkunst på en 

måde, der endnu ikke sædvanlig, og for at undervise hver enkelt.”  

 

Det var ikke indholdet i hans forelæsninger, som irriteret dem, men hans 

afstandstagen til gamle metoder, som foreskrev forklaringer og kommentarer til de 

kanoniske systemer, og som han formasteligt erstattede med sine egne erfaringer 

og hans egne eksperimenter i stedet. Dernæst også, fordi han vovede at forelæse på 

tysk, så alle kunne forstå det, og, at den nye undervisning måske ville blive befriet 

fra den gamle undervisnings lænker. ”Jeg takker Gud,” skrev han længe efter, ”at 

jeg var født som en tysk mand.”  
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Som en tysk mand, fortalte han historien om hans egen forskning med tyske ord. 

Men for det harmdirrende fakultet var det en forringelse af den døde videnskab og 

dens døde aforismer, at ytre levende sandheder i et levende sprog.  

 

England havde fundet sit eget sprog og dets Chaucer, og skulle snart finde sin 

Shakespeare: Italien havde fundet sin egen smukke tale, dets Dante og dets Tasso; 

Luther gav Tyskland mange dets tyske bibel. Eberlin, Geiler, og Ecolampadius 

prædikede på tysk, og deres menigheder sang tyske salmer. Men hvad kirkerne 

hilste velkommen var forbudt i universiteternes forelæsningssale.  

 

Paracelsus var den akademiske fornyer. Han definerede, hvad en læge burde være 

på tysk, så alle kunne forstå. ”Jeg er foragtet alene fordi jeg er ny; fordi jeg er 

tysk.” 

 

Med tiden blev forbuddet trukket tilbage, og han genoptog sine forelæsninger. De 

studerende strømmede til, Basels læger, hans fjender, og et lille antal adelige 

lyttere, mænd som Basil Amerbach, der kunne forstå og værdsætte det. Ud over 

disse var det det ulærde publikum, som Paracelsus havde inviterede, og alle 

barbererne, bad-mændene, og alkymisterne i Basel, som kom, og spottede i deres 

uvidenhed.  

 

Dr. Julius Hartmann siger: ”Æren for at være den første mand, der underviste på 

det tyske sprog i et tysk universitet, tilhører den sandt tysker, Theophrastus von 

Hohenheim, til alle tider.”  

 

Selvfølgelig hånede mænd ham for, at det var fordi han ikke kunne latin, selvom de 

udmærket vidste, at det var løgn. De forsøgte at nedgøre hans grad og at insinuere, 

at han aldrig havde modtaget den. De søgte at ophidse ham, i håb om at se ham 

falde. Men han forsatte med sine forerlæsninger og fandt disciple blandt hans 

studerende og beundrere, her iblandt de ædlere ånder blandt hans publikum.  

 

Han brugte ingen rød stok, ingen arrogant gangart, ingen kæder og ringe af guld. 

Han søgte at vinde tillid ved omhyggelige eksperimenter og forståelige 

forklaringer. Vi kan næsten se ham i den lange, lavloftede hal, klædt i en 

almindelig dublet, lave hans kemiske eksperimenter med en smeltedigel og retorter 

på bordet foran ham, og i et klart sprog beskrive hver punkt, mens den smukke 

Rhinflød flød udenfor vinduerne.  
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Vi kan se ham gå omkring i Basels gader på hans runde af professionelle besøg, 

klædt i gråt damask, og iført en sort damask kappe. Pelsen blev ofte brugt i 

laboratoriet og kan have været farvet med tincturer og medicin, som han selv 

lavede, men han anså ikke pletterne for vanærende, førend der var for mange, og så 

købte han en ny frakke, altid af grå damask og gav den gamle væk til en student. 

Han tænkte ikke på de smukt klædte Basellæger og priste enkelhedens klædning 

parret med viden og sindet og håndens muligheder.  

 

”Jeg priser den spanske læge,” sagde han, og huskede Granada, ”fordi de 

ikke gik omkring som dovne stipendiater, fint klædt i fløjl, silke, og taft, med 

guldring på fingeren, sølvdolk ved siden, hvide handsker på hænderne; men 

arbejdede dag og nat med tålmodighed. De var ikke altid promenerende, men 

søgte deres laboratorium, bar tøj af læder og et forklæde af hud, for at tørre 

deres hænder; bar ingen ringe på deres hænder, som de havde brug for til, at 

kaste trækul ind i ovnen, og som var lige så sorte som en kul-brænder er. Det 

er derfor, de bruger lidt pragt.” 

 

Men han skrev i sin bog Større Kirurgi, at uanset hvilken klædning han end bar, så 

bandt han altid sit lange sværd på, som han holdt sig så ihærdigt til, ligesom de fine 

læger til deres ringe og røde stok.  

 

”En læge bør være fyldt med erfaring, ikke ophængt med røde frakker og 

pailletter. At have navn og ikke være til gavn er døden for en læge: de to ting 

skal gå hånd i hånd, at være en læge og gøre en læges arbejde: læger og 

fysik: mester og mesterskab.” 

 

Hans eget mesterskab blev bevist ved hans kurer, og de andre læger ved deres 

jalousi og søgte, at udsætte ham for dommen fra hele den lægelig instans i Basel. 

Spørgsmålet var, om han måske eller måske ikke, måtte praktisere i byen. Det 

akademiske charter indeholdt en klausul herom vedrørende enhver nytilkommen, 

og den nyankomne skulle bøde tredive gylden, hvis han så bort fra denne 

betingelse. Paracelsus nægtede at underkaste sig en sådan formalitet, og dette 

forsøg, til trods for hans udnævnelse af Øvrigheden, tvang ham til at protestere. 

Han skrev til Øvrigheden, som han adresserede til som sine ”brave, fromme, 

stærke, forudseende, vise, elskværdige, og gunstige herrer.” I dette ser vi et spor af 

ironi, for deres fremsynethed og visdom havde glimret ved fravær, når de udsatte 

deres kandidat for en behandling som denne, hvor de i stedet kunne have beskyttet 

ham. Han bad dem om, at genoprette ham hans rettigheder. De måtte tilslutte sig 
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hans magt til at udøve sit hverv. Han havde fået meddelelse om fakultetets magt til 

at blande sig, og han havde forladt sit arbejde i Strassburg for at overholde deres 

udnævnelse.  

 

Et andet spørgsmål der blev taget op i dette brev var bekymringer over afregninger 

med byens apotekere. Han havde ophidset denne gruppe ved at nægte, at 

administrere eller ordinere deres medicin, som bragte dem store overskud. Han 

lavede sine egne mediciner i sit laboratorium, og brugte dem i stedet for deres 

kvalmende bryg. Han brugte sin tinktur af opium, som han kaldte labdanum, hans 

opløsninger af antimon, kviksølv og arsen, hans præparater af zink, jern og svovl.  

 

Apotekere vidste intet om disse. Han havde fundet deres lagre nedslidte og 

værdiløse, og deres priser absurd høje. Som byens læge havde han tilsyn med 

apotekerne, og han opdagede ikke kun deres skødesløshed og forsømmelser, men 

også, at de havde en hemmelig overenskomst med lægerne. Alt dette kan læses i 

hans indsigelsesbreve. Han ønskede, at apotekerne og deres butikker skulle 

undersøges, og deres sager strengt kontrolleret, at deres opskrifter burde blive 

forelagt til udtalelse fra byen læger, og apotekere skulle aflægge eksamen før deres 

udnævnelse, da de syge var i deres magt; at lægemidler skulle være opkrævet efter 

en fast takst, og ublu priser som havde drænet folks punge, skulle bringes til ophør.  

 

Denne beundringsværdige appel, modig, bestemt, og godgørende, havde sin 

virkning, og Paracelsus blev umiddelbart efter befriet fra sin forfølgelse.  

 

Den 5. juni, 1527, fastsatte han et program for hans forelæsninger til bestyrelsen 

for universitet og inviterede alle til at komme til dem. Det begyndte med at hilse 

alle studerende i kunsten at helbrede velkommen. Han proklamerede dets ophøjede 

og alvorlig karakter, en Guds gave til mennesket, og behovet for at udvikle den til 

ny betydning og ny berømmelse. Dette lovede han at gøre, ikke at bevæge sig 

baglæns, til de gamles undervisning, men fremad, hvor naturen pegede hen, 

gennem forskning i naturen, hvor han selv havde gjort opdagelser og havde 

kontrolleret ved længere tids eksperimenter og erfaring. Han var klar til at 

modsætte sig de gamle lys, som om de var orakler man ikke vovede at afvige fra.  

 

Hæderskronede læger kan være uddannet gennem bøger, men bøger alene skaber 

ikke en læge. Hverken eksamen, eller veltalenhed, eller kendskab til gamle sprog, 

eller læsning af mange bøger skaber en læge, men viden om tingene selv og deres 

egenskaber. En læges fag er, at kende de forskellige typer af sygdomme, deres 
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årsager, deres symptomer og deres rette remedier. Det ville han undervise i, for han 

havde vundet denne kundskab gennem erfaring, den større lærer, og med megen 

møje. Han ville undervise i det, som han havde lært det, og hans forelæsninger ville 

bygge på værker, som han havde komponeret vedrørende intern og ekstern 

behandling, fysik og kirurgi. ”Lad Gud ordinere og du kan anvende det på en 

sådan måde, at vores bestræbelser på atter at fremme helbredelsens kunst kan 

lykkes.” Sådan sluttede programmet og sådan svarede han sine modstandere.  

 

Fjorten dage senere kom festen for St. Johannes. Eleverne byggede og tændte et bål 

foran universitetet. Det var forrygende, da Paracelsus ankom med Avicennas 

Medicinens Kanon i hånden, som han kastede ind i flammerne og sagdes: ”Ind i St. 

Johannes ild så alle misforståelser kan gå op i røg.”  

 

Det var hans udfordring til den gamle skolefest. Ligesom Luther udfordrede 

pavedømmet, da han brændte den pavelige bulle og vedtægter på Elsterporten i 

Wittemberg. Og ligesom Roger Bacon havde ønsket, at han kunne brænde alle de 

opstyltede værker, brændte Paracelsus nu de døde lærdomme og gjorde op med 

Galen og Avicenna. Det var en symbolsk handling, som han forklarede senere i 

Paragranum: ”Hvad der er gået til grunde skal i ilden, for det er ikke længere 

egnet til brug: hvad der er sandt og levende, kan ilden ikke brænde.” 

 

Mennesket var slave i den døde kirkes trældom, lad den døde lære forsvinde for 

evigt. Nat og dag arbejdede Paracelsus på hans forelæsninger, dikterede dem til 

sine sekretærer med ekstraordinær styrke, gik op og ned i rummet, mens hans øjne 

skinnende ”som hos et inspireret menneske.”  

 

Han ignorerede Basels helligdage, som varede fra midten af juli til den 21. august, 

fast besluttet på at indhente den tid, som den akademiske opposition havde spildt, 

og hallen var altid fyldt til bristepunktet. Det var hans konstante mål, at gøre sit 

yderste for dem, som han underviste, ”for ikke, at holde noget tilbage, som kunne 

være til gavn til de syge.” Havde Kristus ikke gjort helbredelsen af syge sind og 

organer til en altoverskyggende besættelse, og derfor, for sine efterfølgere en 

altoverskyggende pligt?  

 

Han supplerede forelæsninger med praktiske demonstrationer. De mest 

fremskredne blandt hans elever ledsagede ham til hans patienters sygesenge, og 

lærte ved observation hans diagnoser og hans behandlinger at kende. Erfaring, 

sagde han, var bedre end alle anatomi lektioner i foredragssalen. Hvis de ønskede 
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at forstå en sygdom, lad dem se dens symptomer, studere dens faser, måle deres 

varighed, selv klassificere dens årsag og stadierne af dens tilstand, opdage dens 

lempelser, og selv sammensætte sine remedier.  

 

Han førte dem ind i området omkring Basel for, at de selv kunne studere 

plantelægemidlerne ”hvor Gud har sat dem.” Hvordan skulle de ellers kende dem i 

tinkturer og pulver? Bedre end alle bøger, bedre end urtehaver, og dog var de åbne 

områder, hvor naturen var gartneren, for der voksede lægemidlerne ved eget valg, 

trak fra jorden og luften dyder som gjorde dem virkningsfulde. ”ude i naturen, som 

kun er dækket af ét tag, hvor apotekerne er engene, dalene, bjergene, og skovene, 

fra hvem vi modtager forsyninger til vores apotekere.”  

 

Han tiltrak dem til alkymien, til kemien, for at eksperimentere så de kunne være 

deres egne apotekere, og destillere, kombinere, opløse deres egen medicin, og dette 

kunne kun læres og udvikles ved konstant observation og konstant øvelse.  

 

Vi har en liste over nogle af hans foredrag, og den berører mange afdelinger af 

medicin:  

 

1. Med hensyn til graderne og komponenter af opskrifter, og af naturlige 

stoffer.  

 

2. Vedrørende diagnose af puls og ansigt, og andre symptomer.  

 

3. Vedrørende sygdom som følge af surhed. 

 

4. Om sygdomme i huden. 

 

5. Vedrørende åbne sår og kroniske sår.  

 

6. Kirurgiske foredrag om sår modtaget i krig.  

 

7. Vedrørende apotek. 

 

8. Vedrørende blodudledning. 

 

9. Med hensyn til udarbejdelse af medicin. 
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”Jeg ønsker du skal lære så meget,” opfordrede han, ”at hvis din nabo 

kræver din hjælp, så du vil vide hvordan du skal give den, ikke at stoppe det 

op i næsen, ligesom den skriftlærde, præsten og levitten, fra hvem der ingen 

hjælp vil være at få, men, at være som den barmhjertige samaritaner, som 

var manden oplært i naturen, hos hvem der var viden og hjælp at hente. Der 

er ingen, fra hvem der søges større kærlighed end fra lægen.” 

 

Han tog nogle af de fattigere studerende med til hans eget hus, gav dem mad og tøj, 

og lærte dem alt. Til gengæld virkede de som hans sekretærer, og når de vidste nok, 

som hans assistenter. De havde en god del at bære, for han kendte ikke selv til 

træthed og holdt dem travlt beskæftiget til efter midnat. Nogle gange vækkede han 

dem af deres søvn, fordi en erindring, en oplevelse, en ny tanke var faldet ham ind. 

Men det var de studerende han uddannede med en så bred viden, at de kunne dele 

hans arbejde, selv lave eksperimenter i laboratoriet, se og rapportere om 

processerne.  

 

Den bedste studerende blandt dem havde han fundet en dag i de sygerummet hos 

en fattig patient. Han spurgte, hvor han kom fra. ”Jeg kommer fra Meissen,” sagde 

den unge  mand, ”og har spildt mine penge i Heidelberg. Jeg vil gerne undervises 

denne vinter mod at betale for mit beholde. ”  

 

”Hvis ikke du finder noget bedre at lave,” sagde Paracelsus, ” kan du komme til 

mig, og jeg vil give dig til dit underhold.”  

 

Den unge mand gjorde sig snart kendt som ”flittige Franz” og han fik øgenavnet på 

grund af hans konstante hengivenhed til hans arbejde og til sin herre, som han 

længe efter talte om som sin ”kære lærer Theophrastus Paracelsus, et velsignet 

minde.” Hans flid blev belønnet, for han blev en agtet læge.  

 

Men blandt de mange der kom til ham var også der nogle, der var drevet af deres 

eget smålige begær. De troede, at hans helbredelser ville give dem kendskab til 

visse hemmelige og magiske kure, som de agtede at finde ud af, mens de foregav at 

tjene ham, og håbede derved at opnå en fortjeneste hos en så berømt læge uden 

undersøgelsens og eksperimenternes slid. Hans magt hvilede på disse sidste, såvel 

som på hans personlige påvirkning. Han havde den storslåede gave, at kunne 

opmuntre til nyttiggørelse, samt gøre brug af de midler der fulgte den. Men 

ligesom mænd hviskede i de dage om magisk medicin og besværgelser, håbede 

disse foragtelig ånder, at overraske ham i deres anvendelse for, at lære dem at deres 
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til egen fordel. Hans mest effektivt lægemiddel var utvivlsomt labdanum, som han 

ingen hemmelighed gjorde af, og som han gav for at genoprette søvn til søvnløse, 

og til patienter med vedvarende smerte for at forbedre rekonvalescensen.  

 

Sandsynligvis havde han et lille lager af opium, som han havde erhvervet i 

Konstantinopel, hvorfra han forberedte sin labdanum, og som han holdt skjult, 

måske i håndtaget på sit sværd. Han regnede sin tinktur af labdanum som sin 

bedste kemiske opdagelse. Det var opium eller labdanum der helbredte markgreve 

Philip af Baden, som, efter at være vågnet til bevidsthed, havde lagt en juvel i hans 

hånd, før blev tilrådet ham, at Paracelsus intet honorar skulle have, og gik fra huset 

med juvelen, som han bar til sin dødsdag som en slags protest mod den ufortjente 

behandling. Men hvad der var mere virkningsfuld end laudanum, var hans tro på 

Guds kraft, hans egen ulastelige livsførelse, hans dybfølte ønske at hjælpe sine 

medmennesker. Noget af Kristi magt var blevet forundt ham.  

 

En af disse vendekåber, og det var måske ikke den værste af dem, selv om den 

mest berygtede, var Johannes Herbst, kaldet Oporinus. For at få penge til at studere 

for, giftede han sig med en ældre enke, som forbitrede hans liv med hendes 

evindelige skælden ud. Han gik til Paracelsus i håbet om, at han kunne komme i 

besiddelse af hemmelighederne, som han tilskrev ham, og så kunne gøre 

berømmelse og få penge på sin egen konto. Han opholdt sig to år med ham og blev 

først en betroet og tilsyneladende trofaste studerende. Men enten fordi han var 

blevet forbløffet, for Paracelsus læste hans tanker og vidste, hvad der var i hans 

hjerte, eller fordi han var bestukket af fjender af sin herre, bagtalte han ham i et 

dokument, som han offentliggjorde, og som han i sin alderdom bittert fortrød. 

Hvem, af verdens hjælpere, har ikke haft sin forræder? Oporinus opdagede ingen 

magiske mirakelmedicin, for der var ikke nogen. Paracelsus selv talte om 

anvendelsen af et sådan mirakelmedicin som ”at ride alle heste med én sadel, hvor 

igennem mere skade end gavn sker.”  
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Kapitel 6 

- Auditoriet 

 

Hvert en krog af auditoriet var proppet med lærde gejstlige, her Ecolampadius, som 

skuede verdener af vid, der Castellanus, dyb som han var, Munsterus her, 

Frobenius der.  

 

Intimatio Theophrasti, som Huser kalder programmet i hans indeks til syvende 

bind af hans samlede Paracelsus bøger og skrifter, blev trykt i Basel og kopier af 

den kunne stadig fås i begyndelsen af det 17. århundrede. Men bortset fra 

genoptryk ved Toxites (Michael Schiitz) i hans Paragraphorum i 1575, og ved 

Huser i 1591, kender vi i dag ikke til forløbet i Paracelsus’ forelæsninger i de første 

år af hans ophold i Basel, da alle eksempler af det oprindelige tryk er forsvundet.  

 

Sandsynligvis var det et indledende program og skulle føre til et mere omfattende 

og mere detaljeret system om fysik og kirurgi, den nye interne og eksterne 

behandling, men som begivenhederne i 1528 forkortede på grund af Paracelsus’ 

enorme produktivitet i de tretten år, der fulgte hans afgang fra Basel, og hvor han 

behandlede næsten alle tænkelige former for sygdom, hvad enten det var udbrud af 

pest, feber og epidemier eller utilsigtede og smitsomme sygdomme han stødte på i 

den daglige udøvelse af hans profession.  

 

Vi må formode, at nogle af forelæsningerne er indeholdt i Archidoxas ti bøger, og i 

Bogen om de tre principper, afhandlinger om særlige planter, om salt, vitriol, 

arsen, svovl, antimon; om medicinske opdagelse; om apoteket og dets præparater; 

om tinkturer og pulvere; om åbne sår, og deres kurer; om anfald og lammelser, 

brud, eller ved sår modtaget i krig, hører til denne periode. Vigtig var 

forelæsningerne om, hvad der skaber en god læge i modsætning til en, der, 

uddannet i skolerne, ved sygdom hverken ser den, eller har erfaringen til at vejlede 

ham i dens behandling.  

 

Ud af denne rigdom af materiale er det ikke let at vælge, men et kort resumé af et 

eller to foredrag, ud over de allerede indførte, om hans grundlæggende principper, 

kan vise hvordan han underviste de studerende i Basel i 1527 og 1528. 

 

I 1571 offentliggjorde Toxites i Strassburg, gennem Christain Muller, En 

fremragende afhandling af Philip Theophrastus Paracelsus, den berømte og 

erfarne tyske filosof og læge. Denne bog indeholder også foredrag om fire andre 
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emner. Den Fremragende afhandling blev senere udgivet som Antimedicus i 

Husers Kirurgiske bøger og skrifter. Det er en åben appel fra Paracelsus til sine 

elever om, at bringe karakter, samt viden ind i deres professionelle arbejde. Toxites 

udgave har den fordel, at den er trykt efter Paracelsus egen håndskrift og derfor 

intet har mistet af sin oprindelige styrke. Vi kommer frem til det efter en latinsk 

opfordring til læseren og et langt forord, begge af Toxites.  

 

Paracelsus angiver ”tre qualifikationer som en god og perfekt kirurg bør besidde.”  

 

Den første af disse bekymringer er lægens egen karakter og behandles i syv 

oplysninger:  

 

1. Han skal ikke betragte sig selv som kompetent i alle tilfælde.  

 

2. Han skal studere dagligt og lære fra andre erfaringer.  

 

3. Han skal behandle hver enkelt sag med garanteret viden og ikke svigte 

eller opgive den.  

 

4. Han skal til enhver tid være tempereret, alvorlige, kysk, der lever med 

rette, og ikke en pralhals.  

 

5. Han skal overveje nødvendigheden af den syge snarere end hans egen: 

hans kunst snarere end hans honorar.  

 

6. Han skal træffe alle de forholdsregler han kan, med erfaring og viden så 

han ikke bliver angrebet af sygdom.  

 

7. Han må ikke holde et hus af dårlig ry, eller være en bøddel, eller være en 

apostate eller tilhører præstelivet i enhver form.  

 

Han forklarer disse syv oplysninger mere fyldestgørende:  

 

1. De læger, der er blevet læger på grund af penge eller, efter en tid, hastigt 

læser deres bøger igennem, og derfor ikke får meget ind i deres hoveder. 

Men de æsler går omkring i byen, som om det var en forbrydelse, at de syge 

modsiger en læge. Barberer, bad-mænd, og andre er af samme 

overbevisning, og tror, de har lært alt med åreladning, skrabning, strøg, som 
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om det var sand medicinsk behandling, og disse får tror selv de er store 

mestre, for fik de ikke deres uddannelse i Nürnberg, hvor mange faktisk er 

gået igennem?  

 

2. Lad en læge være så klog og lærd som muligt, for der kommer et 

tidspunkt, hvor en sag bringer alle bøger og al erfaring til skamme og han må 

se hans manglende kundskaber i øjnene. Det er derfor, du dagligt skal lære, 

skrive ned, observere flittigt, ingen undervisning foragte eller have for stor 

tillid til jer selv, og frem for alt, indse hvor lidt du kan gøre, selvom du er en 

læge og en mester. Derfor skal du være altid lærevillig, for hvem kan gøre 

alt, eller forudse alt, eller vide, hvor alle kurer findes? Du skal rejse og 

akceptere uden at håne alle, der kommer til din hånd, og ikke bringe skam 

over din uddannelse som læge og mester.  

 

3. Når en uvidende læge behandler en sag, går alt galt, og det er hans egen 

skyld, fordi han kun tænker på pengene. Men en klog læge dømmer ikke 

efter et enkelt overblik, ejheller tror han sig i stand til at overvinde alle 

sygdomme; men hvis han ved, at patienten kun kan blive helbredt med hans 

hjælp, og ikke ser klogere læge komme, fortsætter han sin egen behandling 

af hensyn til pligt og samvittighed.  

 

4. Hvis en læge er mådeholden, vil han ikke være fuld af andre spørgsmål; 

han vil ikke altid tale eller tage noget op med hver en fremmed han møder, 

og heller ikke med kærlighedsaffærer, og heller ikke med fin kogekunst, og 

heller ikke med at gå fra butik til butik. Han vil være ædru, fri for alle 

svigagtige tricks, vil ikke blande kæltringstreger sammen med det han gør. 

Og han vil afstå fra utugt, for lægen, der ikke er kysk, er en rædsel. Han er 

ingen god læge, han er ikke til at stole på.  

 

5. Hvis en læge kun ser sine egne ønsker, ophører han med at undersøge, 

hvad en læge skal være. Han lærer at sladre og plapre efter, og han forstår at 

lokke sine forsyninger ud af munke og nonner i klostrene, og giver tilfældige 

råd om, som han i virkeligheden måske ikke ønsker. For Gud giver tyven et 

langt pusterum, før han bliver hængt; han undslipper ofte helt. De, der 

forelæser ud fra bøger holder blot lidt længere end tyven: de misbruger 

blinde og er selv blinde. De er hindringer på vejen. Men hvis den læge elsker 

sin kunst, bekymrer sig for, hvad de syge kræver, foretager han ikke tyve 

sager, men nøjes med fem, for vi kan ikke nærme os alle sygdomme mere 
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end en mor kan bringe sit barn ind til en kejseren. Hvis han er retfærdig, ser 

han ikke kun på gebyret, han siger ikke til sig selv: ”Gå videre, gør det på 

din egen måde, biks dine egne recepter sammen.” Hvis han gør, siger 

mennesker: ”Nu er der tid! Hvem kan gøre hele verden sund og rask?” Hvis 

du vil have ære og penge, og gaver fra kvinder, kan du ikke helbrede hele 

verden, så afsted med dig, og lad de syge svækkede tilbage, for du ved godt, 

at du kun påfører dem skade, og at der intet andet er i dig.  

 

6. De, som kun tænker på deres gebyr og behov, hverken ved eller har 

erfaring, har en forblommet holdning. Hvem vil anklage dig? eller sige, at 

det er din fejl? du kender din Avicenna (ikke særlig godt!), du kender 

Hippokrates og ikke meget mere! Komme hvad der vil, tænker du, hvad 

enten det er død eller nyttiggørelse, jeg får ikke skylden, for det ene eller det 

andet dukker op. Hvis Dr. Bononiensis eller en gammel død sofist, der ikke 

var så instrueret gjorde det, ville han ikke vide, hvad han skulle sige. Sådan 

en læge bør ikke praktisere. Lad ham konsultere erfaringen hos en anden og 

lære af hans daglige praksis og rådgivning.  

 

7. Hvis en læge holder hus med dårlig ry, bringer han skam over medicinen. 

Han gør sit hus til hans hospital, med værdiløst medicin, men det giver ham 

penge. Hvis han er en bøddel, vil han dræbe sine patienter. Han må have ren 

samvittighed og ikke glæde sig over, at ingen tør anklage ham. Han må have 

Gud for sine øjne og frygte ham, for Gud kan se mord i hjertet, når du 

arbejder tålmodigt med det, og Han vil hverken se på kejserens eller pavens 

syndsforladelse. Han vil bosætte sig med morderen.  

 

Hvis han er en frafalden, vær sikker på at han har været værdiløs i klosteret, 

så hvad skulle han da gøre i medicin? For munke der gør lægegerning, gør 

det ud fra onde motiver. Hvis han skulle være en frafalden af en anden slags, 

vil han blive en meget tvivlsom læge og arbejde for pengenes skyld. Ingen 

fra præstestanden, ingen fra de de hellige ordener er egnet til medicin, for 

medicin har brug for sin egen mand og præstedømmet har brug for sin egen 

mand. Ingen kan tjene to herrer; hver har nok at gøre med sit eget arbejde. 

Også præsten har sine egne særheder. Skæbnen er imod ham. Medicinens 

ånd kan ikke tåle ham på grund af dens vellyst. Der er mange andre, der ikke 

burde have noget at gøre med kirurgi, såsom læger, der har grådige hustruer 

og så videre, for gennem sådanne bliver medicinstanden ødelagt og 

praktiseres kun for penge. Skuespillere og racen af digtere burde ikke træde 
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ind på medicinens vej; de er for vittig, og det er ikke godt for dem at være 

alvorlige.  

 

Den anden kvalifikation vedrører patienterne. En læge skal kende de syge og alle 

spørgsmål der vedrører deres tilstand, som tømreren om hans træ.  

 

Dette behandlede Paracelsus i seks punkter:  

 

1. En læge skal vide, hvordan mange slags væv der er i kroppen, og hvordan 

hver slags står i forhold til mennesket.  

 

2. Han må kende samtlige knogler, såsom ribben og deres belægninger, 

forskellen mellem den ene og anden, deres forbindelser til hinanden og deres 

ledforbindelser.  

 

3. Han må kende alle blodkarrene, nerverne, brusken, og hvordan de holdes 

sammen.  

 

4. Han må kende længden, antallet, formen, tilstand, og formålet med hvert 

medlem af legemet, dets særlige kød, marv, og alle andre detaljer.  

 

5. Han må vide, hvor alle emunctoria ligger, og hvordan de skal afværges: 

også hvad der er i hvert hulrum i kroppen og alt om tarmene.  

 

6. Han må med alle kræfter søge at forstå liv og død, hvad de vigtigste 

organer i mennesker betyder, og hvad hvert enkelt medlem kan og må lide.  

 

Paracelsus forklarer disse mere fuldstændigt:  

 

1. Hvis en læge ikke kender forskelligheden i menneskets kød, og hvor hver 

art er placeret, hvordan skal han da kunne anerkende behovene for hvert sår 

og hvad der vil være til hjælp? Hver slags har sine egne forskellige tilfælde, 

og selv hvis de alle kunne blive helbredt med én behandling, vil resultatet 

være forskellige i hvert tilfælde, for hvert har sin egen karakter. En kirurg, 

som ikke ved hvordan man skelner mellem disse er ikke egnet til kirurgi, 

selvom han kan medregnes som læge og mester. For begge disse titler 

tilhører viden og alligevel har han ingen viden.  
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2. Hvis han ikke kender knoglerne, hvordan skal han så kunne rette den og 

den skade? Hvordan skal han forstå dens natur, eller dens konsekvenser? Det 

er ikke nok, at vi håndtere det ydre sår; Vi må også kende dets indad tilstand 

bedre end det ydre, for den kender knoglerne i kroppen godt, forstår også et 

sår indtil hjernen, et sår i ribbenene, og hvad han kan gøre i begge tilfælde, 

og hvad han ikke må gøre. Hvis han ikke ved det, falder han tilbage til det 

der er skrevet og vil beregne sig på løgne og skade de syge ved forsømmelse 

gennem hans uvidenhed, og selvom han ti gange modtager titlen læge og 

mester, er han ikke desto mindre bare en guldsøger og noget som bør undgås 

af de syge.  

 

3. Enhvert kar i kroppen har sin egen art, og den læge, der ikke er bekendt 

med det kan ikke helbrede nogen, for hvis du ikke kender til grad af fare for 

såret, hvordan skal du da helbrede det? Du ved ikke, hvor venerne er 

beliggende, eller hvordan du skal holde dem fast, således at den syge holdes 

i live, for disse ting udgår fra viden alene. Og alligevel kan du være 

kommende læge og mester ligesom andre tåber.  

 

4. Hvis du ikke kender længden, antal, form, situation, og formålet med 

hvert medlem med alt der hører til det, er det et tegn på, at du intet ved, fordi 

det er den mindste du bør vide: du ved ikke engang, hvad der har skabt dig, 

og hvordan du skal bevare dig selv. En fin herre, virkelig! en klog barber og 

badskærer.  

 

6. En læge skal kunne se fremad og at afgive sin dom udfra observation af 

symptomerne. Det nytter ikke at praler af skolastisk lærdom, bøger og rejser. 

Al sådan snak er falsk, hvis han ikke ved! 

 

Den tredje kvalifikation vedrører behandlingen, hvad det påhviler en læge 

for at vide, og er opdelt i syv oplysninger:  

 

1. Han må kende planter af enhver art og forstå til til hvilket formål de er 

brugbar for ham.  

 

2. Han må vide hvilke lægemidler der renser og heler hurtigt, som langsomt, 

som arten af sårene gør tilrådelige.  
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3. Han må være forberedt på alt mulige uforudset, og vide, hvad det er når 

det opstår.  

 

4. Han må vide, hvad de skal tillade og hvad at forbyde til de syge; hvad er 

egnet og hvad der ikke er egnet.  

 

5. Han må vide, hvilken medicin der har den største værdi for uforudsete 

opgaver og må ikke eksperimentere med noget, som han gør ikke forstår.  

 

6. Han skal være opmærksom på effekten af hver medicin, hvordan man kan 

styrke eller svække det som er nødvendigt, og han skal ikke altid slå på én 

streng.  

 

7. Han må ikke foragte nogen kunst eller kunster, men lære af alle for at 

forstå mere.  

 

”For vid, er der to slags læger: dem, der har forbindelse med penge, og dem, 

der deltager i de syges behov.”  

 

Disse citater kaster et skummelt lys over lægegerningens tilstand og over dens 

udøveres karakter og adfærd i første halvdel af det 16. århundrede. Paracelsus 

brugte enhver lejlighed til at modsige sidstnævnte, og det gjorde han lige op i deres 

åbne ansigt, for netop sådanne mænd overfyldte hans auditorium, og det var en 

særlig heroisk handling fra hans side. Han følte sig tvunget til at fordømme deres 

skamløse uvidenhed, uforskammethed, og grådigheden hos lægerne på hans tid for, 

at han kunne gøre sine elever til gode læger og opfordrede dem til at studere, til at 

gøre eksperimenter, at søge sandheden med hele deres hjerte og sind, og sætte det 

på sin rette plads og efterkomme kravet af de sårede, de syge, de mødte. Han 

gjorde det frygtløst, måske ikke uden en vis tilfredshed i sin udlægning af 

misdædernes handlinger. Han følte, at hans retfærdige indignation var afgørende 

for ødelæggelsen af det skadelige system, der herskede i det medicinske håndværk.  

 

For at illustrere hans medicinske undervisning, vil vi vælge en eller to af de 

afhandlinger, hvori han introducerede sin teori om de tre grundlæggende 

principper.  

 

Hvis vi tager den om åbne sår eller hudsygdomme, der følger den afhandling der er 

citeret i stof der er redigeret af Toxites i Strassburg i 1571, har vi et slående 
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eksempel på den måde, hvorpå han anvendte sin teori. Det er umuligt at gengive 

disse foredrag i deres fulde længde på grund af pladsen, som de ville optage, men 

det der er citeret er så vidt muligt gengivet i sit eget sprog.  

 

Afhandlingen begynder med en udvidelse af hans teori og gentager hans påstand 

om, at Gud sikrer helbredelse ved hjælp af naturen alene, og at Han leder deres 

opdagelse og anvendelse.  

 

”Alle hudsår er foranlediget af salt: ligesom jern ruster, således ruster vævet 

i kroppen. Mange slags rust eller skader opstår i mineraler, for hvert metal 

har sin egen særlige karakter; således skades kobber på en anden måde end 

jern. Og viden om disse hjælper os med at genkende, at sådanne skader også 

forekommer hos mennesker. En menneske har et ømme og det bliver helet 

ved behandling. Metallet har også et ømme, og det kan blive helbredt ved 

behandling. Hvad der sker i det ene tilfælde, sker også i det andet; for disse 

er naturens hemmeligheder, Magnolia Artium, med hvilke Gud forlener 

lægen. Han er ordineret til denne vidunderlige viden, til at modtage den fra 

naturens oplysning, og fra de syge hos hvem han kan observere det og fra 

hvem han kan udarbejde det. Lægen skal derfor vide, hvad der skader huden 

og hvad der helbreder den skade, begge former for viden, der findes i 

naturen.  

 

Salt er af en sådan karakter, at den fortærer og gnaver som en skjult ild, som 

ingen kan se i væsentlig form eller som brodden af en brændenælde. 

Bemærk især urter og krydderier: deres blade, deres blomster, deres frugter 

brænder som små flammer; såsom vandkarse, sennep, brændenælder. 

Således også dyr, der bider og stikker. Alle besidder og sætter i handling 

usynlige brande, hvis resultater er synlige. Ligesom ting i den ydre natur, 

således er det også i mennesket. I mennesket er salte af mange slags, som 

med tiden kommer til at være ligesom små flammer i kroppen. En af disse 

kan sætte de andre i brand, og det gør det ved naturens kræfter. Mange salte, 

er også at finde i træer. I nogle er der en slags salt, som gnaver træet væk på 

en ormelignende måde. Således er der også salte i mennesket, i ulve, i andre 

dyr, såsom arsen, som kravler omkring forrådnede og fortærende. Dette sker 

hvor end salte kan være, alt efter deres natur. Og der er mange naturer og 

former i mennesket, så ingen skade er ligesom en anden. Nogle salte 

brænder som brændenælder, nogle som vitriol, nogle klør som bly, nogle 

blistrer ligesom sennep, for alle disse ting i mennesker, og skal være adskilt 
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ligesom tingene i naturen og klassificeret efter denne eller hin familie og 

arter.  

 

Salt arbejder i sin egen art, der vil sige, det fortærer sig selv, men det 

fortærer også kviksølv og svovl med sig selv, og er årsagen til sin egen 

destruktion, ligesom det er tilfældet med alle skabte ting der er sikret 

ødelæggelse, som ikke fortærer rust, gnavningernes, og skrabene. Disse 

angår naturens kræfter, der tager dem væk og ødelægger dem. Derfor må et 

menneske konsultere en læge, der kender naturens kraft. For medicin er en 

gave, og til hvem den er givet, han har den, og ved, hvad naturen har at give 

af gavn. Det er visdom. For lægen bliver gradvis en læge ved 

illustrationerne, kontrollen, indlæringen, og instruktiorne ved arbejdet og 

åbenbaring fra naturen. Derfor må enhver læge forstå, at han forsynes med 

medicinens magt som Gud har skabt den, og ikke fristes til at gøre det uden 

den. Der er en hemmelig ild i tingene i naturen og hos mennesker, som, når 

den brænder, ligger mennesker som kalk der syder i vand. For legemet er, 

ligesom saltet, placeret, og hvor det brænder som peber eller alkali, kan 

sammenlignes med et flydende legeme. Det fortærer netop det, der er sit eget 

legeme; salte af jern brænder jern, salte af kobber brænder kobber, og hver 

del af kroppen har sin egen salt, blodkarene, vævet, marven, knoglerne, 

leddene, hver efter deres natur. Hvem der kender disse former godt ved, 

hvordan ømmet kommer til kroppen.  

 

Der var et gammelt ordsprog blandt de lærde der sagde, at ”hvor filosoffen 

ender der begynder lægen.” Det betyder, at lægen skal observere og få 

erfaring af den aktive beføjelse af naturlige ting, så som at kende dem hvor 

han finder dem. Der er i det menneskelige organ et salt af ild (flamulse), et 

salt af borax, et salt af arsen, og mange andre. Der er ingen teorier om dem, 

som de gamle lavede, eller lære om dem som filosoffer lavede, for ømmet og 

sårene har deres love og er ikke noget der er bygget på formodninger og 

fantasi. For lægen kan ikke begynde, før filosofien er endt. Disse love skal 

håndteres af sig selv, og om denne filosofi ved ingen noget.  

 

Vores lære er, at naturen har medtaget os i sit arbejde, fordi mennesket er 

mikrokosmos, og det er på dette fundament, at lægen skal hellige sig. Der er 

stor forskel på hvad de gamle læger underviste i og hvad vi lærer her, og 

derfor er vores helbredende kunst vidt forskellig fra deres. For vi lærer, at 

hvad der helbreder et menneske også sårer ham og hvad der sårer ham vil 
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også helbrede ham. For nælden kan ændres således, at den ikke brænde, 

flammen brænder ikke, chelidonii laver ikke ar. Således er ligheder godt i 

helbredelse: sådan og sådan en salt til sådan og sådan et ømme. Og de ting, 

som heler et sår i naturen helbreder også den samme slags sår hos 

mennesket. Lægen nå lære at genkende disse lignende sår ved, at lære af 

naturen, og når naturen ophører med at undervise ud fra hendes egne 

eksempler, må lægen vide hvilken behandling han skal praktisere, ellers er 

han ikke læge, men en filosof.  

 

Tømreren udtænker først, hvordan et hus skal være, og så laver han det. 

Sådan kan lægen ikke gøre det. Han kan ikke udtænke, hvordan en sygdom 

skal være, for han laver den ikke. Naturen gør det og ved godt, hvordan det 

er, og hvis lægen ville vide det, skal han spørge Naturen og gøre sig bekendt 

med, hvad hun underviser i, for kun sådan kan det foregå. Tømreren hugger 

et træ ned og arbejder med det som han har lyst til, men det kan lægen ikke. 

Medicin tillader ikke selv at blive bearbejdet som han lyster, men forbliver 

som den er, og han kan så behandle det. Derfor er det godt at lære det på det 

sted, hvor viden om det findes, og det er ved sine egne eksempler detfortælle 

og underviser, og ikke med munden, men udøver med tegn og billeder, den 

magt, der er i det. Hvis Naturen ikke ønsker at kende hvert et menneske, 

angiver hun sin undervisning til dem, der forstår af lignelserne og 

mysterierne. Således læres vores visdom os i tal og former, og ved lignelser, 

således, at hvis vi har lyst til at lære, lærer vi indad gennem disse. Har 

Kristus ikke sagt: ”Det er ikke givet til alle at forstå, men dem der gør, har 

fået”? Kun til den der kan forstå. Det er derfor rimeligt at latterliggøre de 

gamle teorier med deres årsager, grunde, og lignende. Og dem, der følger 

dem, er endnu mere latterliggjorte. Sådanne mennesker opfylde ordsproget 

”en blind mand fører de blinde,” og hvis en mand falder i grøften, falder lige 

så mange i medicin uden at erkende, at det er en gave der ikke gives til hver 

én; uden at kende kundskaben, uden at forstå dens kunst, uden bevidsthed 

om deres egen mangel, uden at se. Der er mange mennesker i vores dag i 

hvem der ikke er noget og i hvem intet nogensinde kan være, der hverken 

har sind eller hjerte for medicin, for hvem munke-lægerne end ikke er 

foragtelig, og der ikke så meget som anerkende deres uvidenhed; selvom 

munken-lægerne har prøvet alle mulige gavtyvestreger før de søgte tilflugt 

til medicin! Søg vel dine kundskaber og dine motiver. For mange blandt jer 

er ikke læger, men har været skrålhalse og ledt mange på afveje.  
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I den næste forelæsning vender Paracelsus tilbage til hans ”tre principper”:  

 

Salt er det legeme, der bevarer de andre to fra at forrådne, for hvor der ikke 

er salt, er der ingen forrådnelse i processen. Salt er placeret i alle legemer, at 

hver bevares i friskhed. Derfor er der mange former for salt. Således er der 

også mange slags kviksølv og mange slags svovl. Og derfor er der mange 

former for problemer at forholde sig til. Alt der har duft, er salt; det kan 

smager af peber, men det er stadig salt. I ensian er salt bittert, i sukker er det 

sødt, i skovsyre syre, og alligevel, trods alle forskelle er de alle salt. Men alle 

er forskellige ligesom kød, én er som denne, en anden sådan, én kødet af en 

okse, én kødet af en fugl, én kødet af en fisk, én af et krybdyr, men alt er 

kød, hvor sjælen eller livsånden er i hver. Men hvor meget vi dog kan 

differentiere, så vil ét menneske holde et bestemt væv for kød, en anden vil 

ikke. Og så vil én mand sige, at honning ikke har nogen salt, men peber har 

salt. Og dog har begge salt, for de kunne ikke eksistere som honning og 

peber uden salt.  

 

Nu er der mange synlige slags salt, så lægen kan se, hvilke former de har, og 

disse differentieres i mange arter, og som i naturen, så i mennesket, hver 

slags i henhold til dens særlige karakter.  

 

Saltene som mennesket anvender, er af mange slags, som løber gennem 

vand, som har sæde i jorden eller trækkes ud af det ved vand. Andre er 

trukket fra metaller, andre er koaguleret, og således er der mange slags. Vi 

udarbejder en fin salt, et rent salt, en højere salt, og så videre. Men alle disse 

salte er ens ved, at de alle kan opløses. Nogle salte opløses og helbreder 

igen, ligesom saltene af alun. For alun både fortærer og heler. Vitriolske 

salte er også synlige, og i mange former. Salte af bly er af mange former og 

af forskellige naturer: også salte af kalk og salte, som kan adskilles fra andre 

legemer. Bemærk, at de ikke findes for sig selv, men blandes til en tredie del 

i alt for at fuldføre den. For ethvert stof indeholder metalliske legemer, i 

henhold til dens adskillige medlemmer. Fra det følger, at metalliske organer 

er ligeså ansvarlige for døden som andre, for deres salt er arsen. Forstå, at 

dette er tilfældet med alle de andre slægter af legemer.  

 

Hele jorden er kædet sammen gennem disse legemer og med mennesket. 

Gennem alle mennekser passere årerens kilde; det salt-årerne, der 

gennembryder enhver del af menneskets krop, i alle regioner på jorden. 
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Nogle er i dets porer, og ligesom når det regner ud af himlen, fosser fugt ud 

af porerne. Jorden og himlen er i kroppen og er adskilt der. Og som ved 

indvirkning af vand på jordens der dannes sten, således dannes grus og sten i 

legemet. Og det er op til lægen, at opdage stedet for kirurgen. Derfor må 

stoffet forklares udfra begyndelsen; men kirurgen burde vide alt om sårene, 

der kommer af selv, at de skyldes de salte, der flyder hennem hele anatomi, 

naturen og kroppen.  

 

Vi ved, at tingene er således i naturen og det skulle derfor være så meget 

desto mere grundigt undersøgt i medicin. I en naturlig tilstand sker der 

ingen, fordi disse ting er i jorden og i kroppen. De er ikke synlige i denne 

tilstand. Men når de er forberedt fra jorden, opdager vi dem gennem vores 

kunst. Ligesom gennem saltets sæd lærer vi, hvordan maden bliver 

sønderdelt af fordøjelsessystemets indvolde, og ligeså foretage vi andre 

opdagelser gennem forberedelsen af alun, rygningen af kalk, og så videre. 

Og som tingene bliver søgt og fundet, bliver de stærke til at separere. Det er 

mennesket, der er kunstneren, der bringer legemer i arbejde og laver af det, 

det som det bliver til gennem hans kunst. Hans operationer fuldender det. 

Men forberedelse skal være exaltatio paroxismi, ellers er der intet resultat, 

og legemet er ligeså ubrugelig som om det stadig var i jorden.”  

 

Afhandlingen fortsætter og efterfølges af en anden, der giver en sekvens af 

lektioner i heling af sår og sygdomme, der kommer fra virkningen af salte vokset 

fordærvet. men nok er blevet citeret her til at forstå vitalitetet i hans undervisning; 

dens dybde og det han nåede frem til; hans helt ekstraordinære anerkendelse af 

universelleog ligheden i mineralers, planters og dyrs liv, en anerkendelse, som først 

snere blev en del af vores positive videnskab, selv om det var fremherskende i den 

tidlige mystiske undervisning; hans forståelse, at Skaberen har skabt makrokosmos 

og mikrokosmos indbyrdes afhængige i alle fysiske væsentligheder, således, at 

hvad mennesket har brug for i sin egen lille verden, er sikret for ham i den større, 

naturens verden; hans lidenskabelige etiske sans af den helbredende kraft ved et 

godt og velordnet liv, og hans afsky for uvidenhed, irreligion, pral, hykleri, 

grådighed, og så videre.  

 

Det er indlysende udfra dette korte uddrag, at Paracelsus var faderen til 

homøopatien, og dette bekræftes af alle hans skrifter og ved måden i hans 

behandling.  
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Måske kan en kort redegørelse for hans to afhandlinger om lammelser og andre 

anfald som lammer, kan illustrere en anden side af hans undervisning. Disse 

afhandlinger blev offentliggjort i samme samling af Hohenheim værker i 1571, 

men Dr. Sudhoff fortæller os, at udgaven af Toxites var den tredje, da de var blevet 

trykt i 1563 i Adam von Bodenstein samling i Basel, og i 1564 i Köln, i tillægget af 

Philosophia ad Athenienses. En fjerde udgave blev inkluderet i Husers Strassburg-

udgave i begyndelsen af det 17. århundrede.  

 

I den første af disse afhandlinger behandler Paracelsus årsagerne til lammelse og 

lignende angreb, deres resultater i magtesløse eller forkrøblede medlemmer af 

legemet; i det andet, beskæftiger han sig med deres kur og form, længde og 

rækkefølge af behandling der er nødvendig til hver slags anfald. De skyldes, siger 

han, ydre og indre årsager. Førstnævnte er forårsaget af ulykker, pludselige fald, 

stød, skudsår, og sår fra pile. Sidstnævnte kommer fra standsning i fordøjelsen eller 

i blodkarrerne; nogle fra grus eller sten i nyrerne, som skaber skævhed og halthed; 

nogle sygdomme i ryg og hofter, som skaber deformitet af rygsøjlen; nogle fra 

sygdom i tarmene, som er usynlige og hvor smerten er smertefuld; nogle fra 

sygdomme i knæet og foden. Men nogle gange bliver hele kroppen lammet, og 

dette kan skyldes pludselige vrede. Det er den værste form, og påvirker kvinder 

mere end mænd. Vrede sætter galde i handling, og dens varme engagere både syren 

og den forbitrer hele kroppen. En anden årsag er umådeholden druk, som engagerer 

og øger surhedsgraden, fremprovokerer gigt og andre lythiatiske sygdomme.  

 

For at helbrede disse er det nødvendigt, at ånden af livsånden finder frem til 

årsagen til sygdom og driver dens onde styrke ud ved egen kraft. De særlige sanser 

af den berørte del, skal være sat i gang. Derfor bør medicin være rettet mod at åbne 

porerne, således det varme porerne, der fugter blodkar og nerver. Der skal udvises 

forsigtighed, at lægemidleter i samme grad som sygdommen; hvis de er svagere vil 

de ikke udvise det. De skal være brugbare i kvalitet, fordi ikke alle aperitiffer vil 

gøre en forskel; de skal have en specifik egnethed, således at de specifikt kan tjene 

specifikke sygdomme. Hvis sygdommen er i den højeste grad, således at hverken 

varme eller kulde, tørke eller fugt nytter, kan et lægemiddel sammensat af naturlige 

stoffer hjælpe.  

 

Det vigtigste er at genvinde livsånden, som kan komme sig og forny kroppen 

komfort. Den skal genoprettes til medlemmerne for at uddrive forgiftede strøm 

med dens gift. Ved en sådan behandling kan medicin ødelægge sygdommen. Og 

medicinen kræver særlig opmærksomhed. Ingen almindelig, groft sammensat 
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medicin vil hjælpe. Hvis sygdommen rejser store bølger af varme gennem kroppen, 

har den brug for en åndelig medicin, for kun en ånd kan på dens subtile trænge 

gennem hele kroppen, for medlemmerne har revet og vredet i kroppen, som om den 

var bundet sammen i en knude. Styrkende midler kan bevirke en kur, såsom 

aurum-potabile, oleum solis, materiam perlarum, essentiam antimonii, Arcana 

quintce-essentice, aquavitce, rygende svovlsyre vitrioli og andre. ”Og sandeligt, et 

menneske kan ikke prise Gud nok for al Hans flid, og takker Ham for Hans 

faderlige nåde og godhed ved at give denne medicin, der er tilstrækkeligt.”  

 

En anden behandling er gennem dampe af kraftfulde balsamer som Terebinte, 

laurbær, rygende svovlsyre Ranarum, adipum gummorum og så videre. Ved 

slutningen forklarer han, hvordan man laver disse lægemidler ved udtrækning og 

destillation og foreskriver den kvantitet egnet til en dosis.  
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Kapitel 7 

- Forfølgelse 

 

”Ingen tvivl om disse dogmer ikke kunne fejes under tæppet.” Citater som disse om 

hans lære er sparsomme, men tilstrækkelige til at angiver den revolution, som han 

forventede. Han benægtede modigt de etableredes punkter. Tidsalderen havde 

helliggjort mænd som man ikke mente, at man kunne sætte sig op imod sålænge 

jorden var under himlen og og himlen var over dem.  

 

Han satte et system i ramme, der var brugbart, og som ikke fulgte nogen 

myndighed, bortset fra naturens og erfaringens; den så bort fra fortidens døde og 

skadelig litteratur og åbnede sunde sider af Codex Naturae, et system, der førte 

direkte til eksakt viden, og afviste ubrugelige gentagelser der ikke var verificeret 

ved forskning. Paracelsus satte menneskets fod på den rette vej, selvom det tog 

århundreder at få dem til det. Mennesker har i deres uvidenhed klassificeret ham 

som bedragere og charlatan. Men han befriede os fra bedrageri og lagde sandheden 

foran os som mål og belønning.  

 

Dr. Franz Strunz har sagt: ”Paracelsus var en pioner som læge, som studerende af 

naturen, som teolog, for han så naturen og verden, som de er, og så alle ting i lyset 

af naturen, således at han vækkede det til nyt liv, velordnet induktion og 

sammenligning.”  

 

Alligevel forstod kun få tyskere ham på hans tid, selvom deres bedste tænkere i dag 

generøst erkender hans betydning for den tyske renæssance; hans tjenester til 

eksakt videnskab, som han reddet fra fangenskab og placerede i lys og frihed; hans 

kombination af nøjagtig observation, tålmodig forskning, indsigt og massiv 

intellektuel forståelse, som altsammen kendetegner deres pladser i en symmetrisk 

og omfattende syntese; hans brede indsigt og gavmilde menneskelighed; hans dybe 

følelse af den åndelige verden inden for og omkring den naturlige; hans bevidsthed 

om, at den guddommelige og den evige holdt den ufuldkomne midlertid fast og i 

tidens fylde reddede den fra sine tilskikkelser.  

 

Paracelsus observerede og nedskrev kendsgerninger, ikke som en amatør med 

fragmentarisk viden, men fordi de førte ham til den mægtige forståelse af bagved 

liggende love, hvis arbejde de betegnede og hvis tryk på alle ting, og gennem alle 

ting han indså som almagtens udøvende love, og arbejdede i en potent orden i 

mikrokosmos såvel som i makrokosmos.  
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Men det var svært, at få hans elever i Basel til at forstå enten hans udgangspunkt 

eller hans rækkevidde. De ønskede at lære hans hemmeligheder, ikke hans viden at 

kende. Han sagde selv: ”De vil ikke studere til deres grad, men ønsker at flyve til 

den, før deres vinger er udvokset.” 

 

Mange af dem kom til kollegiet som rene drenge, for unge, for grove, og for 

uvidende til at forstå. De blev påvirket mod ham af fakultetet og af hele den 

medicinske gruppe uden for universitetet. Hans måde at sige tingene lige ud på var 

ikke beregnet til at formilde dens medlemmer. Hans kurer og behandlinger, især i 

de tilfælde hvor ”doctorculi” havde forværret dem ved deres uvidenhed, opildnede 

deres jalousi. Det tog form af et modbydeligt korstog mod ham. Hans 

forelæsninger, hans behandlinger, hans karakter blev bagvasket, og de mest 

foragtelige insinuationer mod hans redelighed blev sendt i omløb. Læger, apotekere 

som åreladede, badede, og torturerede deres ulykkelige patienter, sluttede sig 

sammen i denne klapjagt. Professorer, der var hans kolleger, skammede sig ikke 

ved at deltage i dette. Deres mål var at fordrive ham fra hans lektorat og hans 

praksis, at komme af med denne oprørske indtrænger, der holdte sandhedens spejl 

op foran deres inkompetence, og for at genoprette den akademiske åndsløshed hvis 

urfred, han havde forstyrret.  

 

Det var naturligvis fjender af Luther og Zwingli der var initiativtagerne til dette 

korstog, selv om Paracelsus selv mente, at hans påstande fortjente undersøgelse på 

grunde der helt var fjernet af Kirkens reformatorer. Navn efter navn blev hæftet på 

ham: ”Medicinens Luther, en vagabond, der overtog titel af læge.” Fakultetet faldt 

tilbage i en meget barnlig ordflom af skældsord. Han var en ”løgner” en 

”undermåler” et ”fjols”, en ”åndemaner”, ”besat af Djævelen,” et ”Einsidelns 

æselhoved,”  

 

Han var ikke sen til at gøre gengæld. Lægerne var ”en elendig besætning af æsler,” 

apotekerne var et ”grovkøkken” og deres medicin var en ”modbydeligt suppe.”  

 

”Lægerne har mere travlt med at opretholde deres egen omsætning end at 

bekymre sig om de syge, og apotekere snyder folk med deres ublu priser og 

kræver en Gylden for messer, der ikke er en krone værd.” 

 

Da efterårsferien kom, accepterede han en invitation til Zürich, glad for at 

undslippe de lumpne bagvaskelser. Han blev entusiastisk budt velkommen af de 
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medicinstuderende der, fejret, klappet af, og lyttet til med glæde. Han var glad for, 

at være i deres selskab og kaldte dem sine combibones optimi, og de besvarede det 

med ”vores egen Teorephrastus.” Efter denne udveksling af selskabelige 

komplimenter blev de latterlige beskyldninger fra det medicinske fakultet i Basel 

fornyet da han vendte tilbage. I betragtning af de schweiziske og tyske 

repræsentanters vaner, både dengang og nu, med at drikke vin og øl ved enhver 

lejlighed, var det faktisk ikke et tilfælde at man kaldte det, at drikke ”gryden sort”. 

En banket i enten Zürich eller Basel i vores egen tid uden ølkrus er utænkeligt, og 

disse var ligeså populær i det 16. århundrede som i det 20. århundrede. Det var ikke 

nogen bebrejdelse, at vores monarker kunne tømme en kande skummende øl, og 

”combibones” af Paracelsus var lige så vant til den tynde bryg fra deres kantoner, 

som tyskerne var til at beruse sig under oktoberfesten. Men det var nemt at håne, 

når fulderikkerne priste deres eget omdømme på bekostning af deres fjende.  

 

En dårligt timet død underbyggede ramaskriget. Frobenius, som Paracelsus havde 

helbredt mere end et år tidligere, døde pludseligt af et hjertetilfælde, og 

”doctorculi” jublede. Theophrastus dræbte sine patienter ligeså virkningsfuldt som 

de havde sagt. Ingen tvivl om, at hans vidundervirkende tinkturer havde vist sig for 

kraftfuld. Forfølgelsen antog en ny og endnu mere vanærende karakter. Frobenius 

havde fået hjerteslaget under en rejse på hesteryg, stik mod Paracelsus’ råd, på vej 

til bogmessen i Frankfurt. Men det tjente hans efterstræberes formål, der 

tilbageholdte sandheden om den syge tjener. Fornærmende og anonyme breve blev 

efterladt ved hans hus, og beskyldte ham og hans medicin for mord. Et af disse 

pegede på hans hellige laudanum, en tinktur hvis opskrift hans fjender forgæves 

havde forsøgt at stjæle. Som han sagde til sig selv, så ville han ”hellere grine af 

dem end græde over dem, men de havde sået tvivl og bagtalt grundlaget for hans 

medicin og forsøgte at få ham af vejen.”  

 

Det var hans system, han kæmpede for, systemet så dyrekøbt, og hvis betydning 

han var overbevist om, og som han stod alene med imod verden.  

 

Hans fjenders hetz nåede deres klimaks en søndag morgen, da de på dørene til 

Katedralen, St. Martin og St. Peter kirkerne, fæstnede et dokument, skrevet på 

latin, og derved viste, at det var en skygge af Galen. Det var sædvane for nogle af 

medlemmerne fra gruppen at sidde lige under Paracelsus’ kateder på universitetet, 

og tage notater af hans skældsord mod Galen og Avicenna og registrere hans 

ætsende angreb på hele det farceagtige medicinske fakultet i Basel. Disse mænd 
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var medhjælpere for hans fjender, der konstruerede dette spottedigt. Groft oversat 

står der:  

 

Skyggen af Galen mod Theophrastus, eller snarere Cacophrastus 

  

Hør, I der tilsmudser det herlige ry af mit navn. En taler er jig, en idiot er 

jeg, en god formilder? Du siger om Machaons kunst, at jeg ikke har den 

svageste erfaring, Eller er mislykkedes i praksis. Uudholdeligt! Har jeg ikke 

kendt de almindeligste remedier? Løg og hvidløg og nyserod kender jeg 

godt. Hellebore sender jeg til dig, en kur mod hjerner der er dumme: Jeg 

sender det ligesom som alt andet, der gavner fjolser og dumme! Sandt nok 

kender jeg ikke dine gale alkymistiske væsker, jeg ved ikke, hvad Ares kan 

være, og heller ikke hvad Yliadus er; kender ikke dine tinkturer, dine likører 

af guddommelige Taphneus eller Archeus, din åndelige bevarer af alt 

levende i alle ting. Hele Afrika indeholder ikke så mange ildevarslende 

kreationer. Og dog, du meningsløse fjols, understår du dig i at tale ned mod 

mig! Er du kløgtig nok til at måle dig med mine våben i vrede, Du, der intet 

besvarede mod Wendolins velbegrundede ord? Jeg tvivler på, at du er 

værdig til at bære Hippokrates vaskefad eller din kunst egnet til at give mad 

til mine svin eller vogte dem. Tror du, at du kan flyve, bare fordi du har 

samlet svingfjeren op, der faldt fra en krages vinger?  

 

Din herlighed er falsk og fortjener næppe et øjebliks opmærksomhed. Har du 

læst? Du må have mistet hvad du har vundet, og dine værker af bedrag vil 

bringe dig fattigdommens smerte. Hvad vil gøre, du sindssyge, når du inden 

for og udenfor er kendt? Godt råd var det at hænge dig selv op ved halsen. 

”Lad os leve,” klager han, ”vi kan altid ændre vores ophold; Hvis bedraget 

ikke nytter, nogle andre eventyr jeg planlægger: Hvad hvis et andet Athenas, 

et nyt univers jeg forkynder? Ikke én af publikum jeg taler til, kan så meget 

som gætte sig til, hvad jeg mener.”  

 

Stygians lov forbyder mig her at tale med dig yderligere i dag. Nok til dig nu 

at fordøje! Læser og ven, far vel! Ud af Helvede.  

 

En hadefuld og plat fabrikation, kalder Dr. Julius Hartmann det, og en offentlig 

fornærmelse og dybt krænkende for et menneske. Mens hans feje fjender 

begrænsede sig til anonymitet i sladderen, nedlod han sig ikke til at gøre gengæld. 

Med dette spottedigt gik hans følgere dog for vidt. Det var hverken skrevet af en 
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barber eller badskærer. Apotekerne havde ikke lært nok til at udtænke det. Det bar 

tydeligt bevis for at være konstrueret af én fra det medicinske fakultet, en mand, 

der ikke alene var bekendt med latin, men som også var fortrolig med hans system 

og med hans forelæsninger. Det var dette, som først og fremmest sårede ham. Han 

havde udøst af sine skatte, af hans forskning og hans induktion til mænd, der 

behandlede det som fanatisk tågetale og ham selv som en galning. Forgæves var 

hans dygtige pleje af syge, forgæves hans kure, hans rationelle behandling, hans 

reform af medicin, hans ærbødighed for en pligt som han agtede som intet mindre 

end hellig.  

 

Han rettede en indigneret appel til Øvrigheden, ikke en ærbødig forespørgsel, men 

en efterspørgsel efter strenge indgreb mod de sladderagtige:  

 

”I uudholdelig vrede og angst er det passende, at den lidende bør opfordre 

Øvrigheden at beskytte, råde og hjælpe ham. Hvis han har været tavs om 

mange sladderagtige breve til ham, er det nu muligt for ham tålmodigt, at 

lide sådan en skadelig injurie og harme, da dette nu er åbent opslået. Fra 

indholdet af Spottedigtet er det indlysende, at forfatteren er en af hans 

daglige tilhørere. Han havde allerede mistanke om, at der var nogle, der 

anstiftede og støttede andre læger i at skrive imod ham. Men nu, forlanger 

han, at hele gruppen af hans tilhørere skal indkaldes og undersøges således, 

at det han opdages, hvem der skrev Spottedigtet, at den skyldige kan blive 

behandlet som han fortjener. . . . Han kunne ikke selv indestå, da hans 

temperament måske opfordrer ham til at sige eller gøre delvist uforstandige 

ting eller han ikke modtager nogen støtte i denne sag, eller, at han ville blive 

yderligere forarget. Under ingen omstændigheder vil han lide under mere 

sladder.” 

 

Disse ting har jeg påpeget til jer, mine strenge, kloge, ædle herrer, til hvem 

jeg anbefaler mig med pligtopfyldende indsendelse, jeres lydig undersåt,  

 

Theophrastus von Hohenheim, Doktor i Medicin og Bylæge.  

 

Vi kan læse en indignerede foragt mellem linjerne, for de ”strenge, kloge, ædle 

herrer”, havde hverken magt eller vid til at beskytte ham. Han sendte en kopi af 

Spottedigtet sammen med sit brev, så intet kunne efterspørges bagefter.  
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Udadtil havde han kontrol over sig selv og holdt bebrejdelser tilbage, som ville 

have vendt sig mod ham, men privat han talte han. ”Selv en turteldue ville blive 

rasende over disse beskidte bæster, der uærligt har gjort det: er jeg et lam? de 

forvandle mig snarere til en ulv,” 

 

Blandt hans venner talte han frit, og opfandt nye øgenavne til sine fjender, hvoraf 

det mildeste var ”Dr. Fjollehans” for læger og ”bryggers-kokke” for apothekere. 

Han fortsatte sine daglige pligter udadtil: de syge troede på ham og hans uvidende 

rivaler var magtesløse i at berøve ham hans evner eller hans patienter deres tro. De 

fattige i Basel var ikke længere overladt til køkkendrengens og barberens 

grådighed. Den mest ondskabsfulde fjendskab kunne ikke skade hans ry som læge, 

men det kunne gøre noget værre.  

 

Der skete nu det, at under denne krise blev en velhavende kannik ved katedralen, 

kaldet Liechtenfels, angrebet af en sygdom, og tilbød hundrede gylden til den der 

kunne helbrede ham. Mange forsøgte uden held. Den katolske dignitar ville ikke 

have noget at gøre med Paracelsus, der var en ven med Basels reformatorer, indtil 

han så døden i øjnene, der ikke var bange for dårlig luft, dårligt bryg og bønner. Da 

han lå på det sidste, sendte han bud efter Paracelsus, der på tre dage lettede ham for 

hans smerter og søvnløshed. Det skete for hurtigt, og den grimme historie om 

menneskets utaknemmelighed blev fortalt igen. Kannik Liechtenfels nægtede at 

betale, hvad han havde lovet og forsøgte at affærdige sin helbreder med seks 

gylden og hans komplimenter. 

 

Den fornærmelse var for meget for Paracelsus’ selvkontrol. Hans mishag var 

vulkansk. Han gav råd og medicin til de fattige for intet, men fra en velhavende 

præst var det lovede gebyr intet værd, og han appellerede til loven i Basel. Loven 

nægtede at støtte ham da Liechtenfels ”løfte, og belønning på de seks Gylden var et 

tilstrækkeligt gebyr for besøg og medicin.” Dette justitsmord, der kom så kort efter 

Spottedigtet, fratog Paracelsus den sidste rest af selvbeherskelse. Han var blevet 

fornærmet på enhver måde. Hans karakter, hans undervisning, hans evner var 

blevet hånliggjort af tåber; øvrigheden havde undladt at retfærdiggøre ham; loven 

havde forrådt og fornærmet ham. Han kunne ikke bære mere: Han ville betale dem 

med deres egen mønt. Han skrev et ”flyveblad”, og gav fri luft for sin vrede og 

foragt:  

 

”Hvordan skulle de kunne forstå værdien af hans medicin? Deres metode var 

at bagvaske lægen. Skulle en syg mand blive helbredt, må de nødvendigvis 
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fortælle ham, at han ikke skal betale for hans helbredelse, så loven dømmer 

for helbredelse som om det var en skomager.” 

 

Vi kan ikke finde nogen injurier i disse velfortjent udfald, men tilsyneladende følte 

dommerne i Basel sig ramte, og der blev givet ordre til at Paracelsus skulle 

anholdes og fængsles. Byen var i oprør, hans fjender triumferede. Det blev sagt, at 

han skulle forbydes og forvises til en ø på Luzernsøen. Hans venner advarede ham 

i al hemmelighed og han forlod Basel i løbet af natten. Dette var tidligt på året 

1528.  

 

Nogle hævder, at kannik Liechtenfels formodede sygdom var en bevidst plan om, 

at ophidse Paracelsus, og det er kun alt for sandsynligt.  

 

Dette flyveblad var mildt i forhold til revselsen, anklagerne og skældsordene som 

han udarbejdede i forordet til sin Buch Paragranum. Baseludgaven fra 1528 er en 

gabestok for disse til alle tider, og da de legemliggør hans forsvar mod anklagerne, 

fornærmelserne, og bagvaskelserne, hører de snarere til dette kapitel end til det der 

især beskæftiger sig med Paragranum:  

 

”Da jeg havde gjort fejltagelserne i medicin kendt, og det var ikke gætterier, 

men ved nøje observation af mange sygdomme, blev lægerne meget 

ophidsede derved; ikke kun dem, som mine argumenter berørte, men også 

dem der ikke vidste noget om medicin, men som blev ophidset til at deltage 

imod mig og bringe skam over min undervisning. På vegne af min nutid 

såvel som min fremtid, skriver jeg denne bog Paragranum, og behandler 

heri kilderne til min viden, kilder uden hvilke ingen læge kan være uddannet, 

og jeg vil afsløre mig selv som fuldt uddannet i dette, hvor meget af mit 

hjerte lægges åbent, og jeg vil utvivlsomt vække blodtørstigt raseri hos de 

mennesker, der ikke blot er i opposition til mig, men, som også er uden 

betydning for mig, da min bog skal tjene til gavn for de syge. Jeg bebrejder 

ikke bagvaskelsen, som jeg forestiller mig kommer, men udøver det 

privilegium, og den autoritet, at bringe lys over fejl og overlade deres 

overtrædere til deres velfortjente straf med velfunderet forklaring og uden 

vrede. Hvad jeg fastholder vil blive bedre udlagt i mine fremtidige skrifter, 

med større praksis og særlige eksperimener, selvom jeg forventer at mødes 

med netop den samme behandling.  
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Jeg har allerede skrevet meget, der påvirker mine fjender, og frem for alt 

vedrørende deres påbud, hvor voldsom priserne på lægemidler er, enten af 

træ eller kviksølv, eller afføringsmidler, er holdt opppe af lægerne, og hvor 

ukritisk de praktisere rådgivning og åreladning. Jeg har måttet lide foragt for 

mine andre skrifter, dem der vedrører syreindhold, oprindelsen af pustler, 

hvilken fremgangsmåde for at årelade, og alt, hvad jeg har skrevet i 

Paragraphorum, skrifter, som de ikke forstår. De har endda foreslået at 

bortvise mig til øen kaldet Pontius Pilatus. Derfor blive jeg i Tyskland, 

jorden hvorpå min medicins søjler skal stå, og jeg beder dem af jer der har 

læst mine skrifter om at vurdere, om de skal afbrydes, eller om jeg skal 

forsætte med at skrive. Jeg forpligter mig kort til at forklare, hvordan de 

forsøger at afsløre min dårskab, for at vise min oplevelser og blotlægge min 

fornuft og sandhed, indlysende for alle mennesker.  

 

De bebrejder mig, at mine skrifter ikke ligner deres; det skyldes til dels til 

deres uforstand, og ikke min skyld, for mine skrifter er godt forankret i 

eksperimenter og beviser, og vil vokse og bære deres unge skud, når en 

bedre tid kommer. De har god grund til at klage over mine skrifter, for ingen 

råber, medmindre han er kommet til skade; ingen er kommet til skade, 

medmindre han er følsom; ingen er følsom, medmindre han er forgængelig 

og ikke evig. De råber, fordi deres kunst er ødelæggende og dødelig; hvad 

der råber er dødelig, og de er dødelige og råber det ud imod mig.  

 

Medicinkunsten råber ikke imod mig, for den er udødelig og stillet på et 

evigt fundament, Sålænge jeg er i fred med medicin, hvordan kan ramaskrig 

fra en læge da besvære mig? De råber fordi jeg sårer dem; og det er et tegn 

på, at de selv er syge i en døende medicin; det er symptomer på deres 

sygdom og grunden til deres stridigheder imod mig, fordi de ikke er villige 

til at blive opdaget og helbredt. Jeg søger grundlaget for mine skrifter i 

viden, lærdom, erfaring, og pligt, og så angriber de mig med deres 

argumenter imod mig, for hver af dem besidder et andet argument, men selv 

i medicin er der kun én kilde som ikke kan ødelægges. Og deres argumenter 

er udviklet fra fragmenter, derfor forsvarer lægen dette, bacheloren i medicin 

dette, barberen det andet, og badskæreren hvad der er tilbage.  

 

Deres værste påstand imod mig, er, at jeg ikke er uddannet på deres skoler, 

eller skriver udfra deres lærdom. Hvad jeg så end skriver, hvordan skal jeg 

da slippe for straf for at lyve, for gamle skrifter er åbenlyse forkerte. Hvad 
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kan da udvikles fra dem, andet end falskhed? Skal jeg skrive sandheden om 

deres medicin, om dens elever, mestre, og forgængere, er jeg nødt til at slutte 

dem alle sammen, som råber hvad medicin er, for deres ramaskrig skal 

eksponeres lige så meget som deres kunst. Så hvis jeg forsøger at skrive 

sandheden om dem, må jeg påpege de grundlag som sand medicin bygger 

på, at folk kan registrere, om jeg har eller ikke har autoritet.  

 

Jeg lægger grundlaget for det jeg skriver på fire søjler, filosofi, astronomi, 

alkymi, og dyd: disse fire stoler jeg på, og hver tror jeg på. Spottere er de af 

filosofi; spottere er de af astronomi; spottere er de af alkymi; spottere er de 

af dyder. Hvordan skal de helbrede de syge med den foragt, når de foragter 

den sande medicin der gives til de syge? For med den samme foranstaltning, 

som de udmåler, vil det blive udmålt til dem igen, og deres værker vil bringe 

dem til foragt.  

 

Kristus var kilden til salighed, for hvilket han blev hånet, men den sande hån 

overtog spottere, så hverken de eller Jerusalem forblev. Og jeg kan meget 

vel sammenligne lægerne på skolerne og barberer og badskærer med 

hyklerne, der elskede de bedste pladser i forsamlingen af spottere. Der er 

ingen læge undtagen den mand, der bliver det ved fundamentet af de fire 

søjler. Han skal indsamle sin viden fra disse fire; det er dem, der skaber 

lægen, ikke manden; de er viden til al sygdom, de er dens symptomer; de er 

lægemidlerne; i dem ligger lægens helbredelse; i dem ligger også troen og 

håbet for de syge, som de dødes opstandelse ligger i Kristi kors.  

 

Den første søjle, filosofi, er viden om jord og vand: den næste, astronomi, 

med astrologi, er fuld af viden om luft og ild: den næste, alkymi, er viden 

gennem eksperiment, forberedelse, og opfyldelse af fire elementer der er 

nævnt; og den fjerde søjle, dyd, skal være i og forblive i lægen, indtil døden, 

for det fuldender og bevarer de andre tre. Og tro mig, for også du skal træde 

ind her og komme til forståelse af de tre søjler, ellers vil det være kendt af 

selv bønderne i landsbyerne, at din handel er at konsultere fyrster og herrer, 

by og land, gennem løgne og bedrag, og at du hverken kender din handel 

eller sandheden, for uddannelse, som forbereder dig passer sig for tåber og 

hyklere, alt mens du formodes at være læge.  

 

Og ligesom jeg tager de fire søjler, så skal du også tage dem og følge efter 

mig, ikke jeg efter dig.  
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Følg efter mig, Avicenna, Galen, Rhasis, Montagnana, Mesue. Følg I mig og 

ikke jeg jer, I fra Paris, fra Montpellier, fra Wirtemberg fra Meissen, fra 

Köln, fra Wien, fra Donau, Rhinen, og Øerne i havet: Italien, Dalmatien, 

Sarmatia, Athen: Grækenland, Arabien, Israel, følg I mig og ikke jeg jer: af 

jer vil ingen overleve, selv ikke i de fjerneste afkroge. skal der være monark 

men mine vil være monarkiet, som skal binde alle jeres lande sammen. . . . 

 

Det er umuligt ikke at sympatisere med den ærlige sarkasme hos denne krænkede 

mand, hvis viden generøst tilbydes alle, men er blevet afvist. Paracelsus vidste, at 

han havde ret; han tvivlede aldrig på, at hans lys kom fra Gud, var ”Guds lampe, 

hvis pragt før eller senere ville gennembore mørket.”  

 

Ti år efter hans død, blev der undervist i hans lære i Basel. Basel blev ”indført i 

hans filosofi.” Han har fået skylden for, at udtrykke sin vrede i form af hård foragt. 

Femten århundreder før Paracelsus var der en Helbreder, hvem han troede på, der 

ikke brugte tilslørede ord overfor menneske som kom til Ham for at modtage 

frelse.  

 

Det er i denne introduktion til bogen Paragranum, at Paracelsus hentyder til at 

friste hans fjender til, at involvere ham i hvad de kaldte Luthers kætteri. Han siger: 

 

”Slanger er I og jeg forventer gift fra Jer. Med hvilken uforskammethed har I 

udbasuneret, at jeg er medicinens Luther, med den fortolkning, at jeg er en 

kætter. Jeg er Theophrastus og mere end ham, til hvem I sammenligner mig. 

Jeg er der, og jeg er lægernes monark, og kan informere Jer om, hvad I ikke 

er villige til at vide. Luther kan retfærdiggøre hans egne anliggender, og jeg 

vil redegøre for mine, og vil overgå de vidundere, som I opsummerer imod 

mig: arcanaen vil ophøje mig. Hvem er Luthers fjender? den samme bande 

der hader mig. Og hvad I ønsker af ham, ønsker I af mig; til ilden med os 

begge. Himlen gør mig ikke til en læge, Gud skabte mig som en: Det er ikke 

himlene virksomhed, men en gave fra Gud. Jeg kan glædes over mine 

fjender, for sandheden har ingen fjender undtagne løgnere. Jeg har ikke brug 

for at bære nogen sele, ingen brynje mod jer, for I er hverken meget lærde 

eller har erfaret noget, så hvad I bringer imod mig er bagateller. Jeg vil 

beskytte mit monarki med Arcana, ikke med apotekere der brygger ækel 

suppe. Men I skal vogte jer mod dadel og ros. Hvor længe tror I det vil vare? 
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I spottere, I har forsøgt at trække mig under jeres harve, men for harven vil 

jeres egne rygge blive blottede og ind i jeres egne ulvefælder vil I falde.   

 

Jeg siger Jer, min hage ved mere end jer og alle jeres forfattere, mine 

skosåler er mere lærde end Galen og Avicenna, og mit skæg har mere 

erfaring end alle jeres universiteter. . . . Gud vil skabe andre læger, der vil 

forstå de fire elementer magi og kabbala, at I har lige så grå stær i jeres øjne: 

de vil være geomantikere, indviede, archei, spagyrister: de vil have 

Arcanaen, de vil have tinkturerne. Hvor vil jeres fæle suppe så være? Hvem 

vil så få jeres hustruers tynde læber til at rødme og tørre deres skarpe små 

næser? Djævelen med en serviet. Han vil tage dem til regnskab punkt efter 

punkt for deres uvidenhed om helbredelse bestemte sygdomme, som 

miltbrand og pest; for deres skødesløse diagnoser, for deres tilsidesættelse af 

pulsen og dens forslag på symptomer.  

 

Husk disse ting, så I kan komme ind i den højere medicin og ikke ind i det, 

som hverken Gud eller naturen har planlagt, så I kan træde på lige stier, som 

jeg har peget på for jer i de mange bind der er skrevet fra kilden til de fire 

søjler, Filosofi, Astronomi Alkymi, og Dyderne: hvor det er mit ønske at 

opfordre jer, mine lyttere, at I ikke acceptere noget uden for disse fire 

hjørnesten hvorpå jeg baserer det følgende, så man kan forstå fundamentet 

og oprindelsen til mine skrifter og reflektere over dem og på hvad er imod 

dem, hver efter dens grundlag, værdi og praktisk værd.   

”Dixi.”  
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Kapitel 8  

- Ingen lovlydig by 

 

”Jeg vil kæmpe kampen ud; lidt slidt måske, men stadig som en dygtig 

kombattant.”  

 

Paracelsus sørgede over at skulle forlade byen og hans arbejde blandt de fattige, 

hans forelæsninger, og nogle få forstående venner der holdt meget af ham; kampen 

mod hans fjender var måske ikke nogen hindring, da han havde vist sig at være en 

Titan blandt pygmæer, som dog i sidste ende havde vundet ved hjælp af ynkelige 

intriger. Blandt hans venner var humanisten Boniface Amerbach, søn af en 

bogtrykker i Basel, der døde i 1514. Johann Amerbach var en mand med stor 

lærdom på hans tid, og havde offentliggjort en smuk udgave af St. Augustins 

værker, samt andre patriarkalers litteratur. Han havde en anden søn kaldet Basil, og 

begge disse mænd tilhørte nogle af Renæssancens største gaver.  

 

Om Boniface Amerbach ved vi, at han var en nær ven med Erasmus, som gjorde 

ham til sin arving, og med Hans Holbein, hvem han var behjælpelig. På dette 

tidspunkt var han professor i jura ved Basel, og til ham skrev Paracelsus to breve 

fra Colmar kort efter hans flugt. Flugten var ikke et øjeblik for tidlig, for havde han 

tøvet meget længere ville han have været Øvrighedens fange i Basel. Men da han 

var ude af kanton ’en var han udenfor deres jurisdiktion.  

 

Meget af det som vi kender til hans rejser, her og der i løbet af foråret og 

sommeren 1528, kan vi lære af disse to breve, hvis originaler er bevaret i de 

kirkelige arkiver i Basel. Indtil 4. marts, som er datoen på det første brev, havde 

han intet hørt fra Basel eller dens myndigheder. ”Måske,” skrev han, ” talte jeg 

lidt for frit mod Øvrigheden og andre, men hvad betyder det, når jeg er i stand til 

at besvare anklagerne mod mig, som jeg altid har fastholdt?” Han kræver 

retfærdiggørelse for angrebene på hans ære og hans sanddruelighed. ”Sandhed 

tiltrækker had, først had fra mine faglige stipendiater, så had, vrede, misundelse 

fra øvrighed og dommere.” Og han beder Amerbach om at forsvare hans ven 

Theophrastus når hans fjender anklager ham.  

 

Han synes nu at have besluttet sig for, at kæmpe kampen ud med hele den, han 

kaldte den ”Aristoteliske sværm.” ”Jeg er ikke bange for dem,” skrev han i første 

bog af Paramirum, ”men jeg er bange for miskreditten, som de vil påtvinge mig og 

den retslære som de kalder lov, en lov der er ude af trit med selve loven.”  
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Vi kender allerede til noget af hans kampagne i indledningen fra hans bog 

Paragranum, som ikke blev skrevet før han var færdig med Paramirum.  

 

Den flygtende banede sig vej til Alsace og 

standsede op ved Ensisheim for, at se en 

meteorsten der var styrtet ned der året før hans 

egen fødsel, og som stadig kan ses i byens 

rådhussal. Det var dog i kirkens kor, at 

Paracelsus så på den og undersøgte den. Han 

erklærede, at den var sammensat af sten og 

jern og dens vægt 50 kilo, til stor bestyrtelse 

for byens overtroiske borgere, af hvem den var 

skattet som noget mirakuløst og som havde sat 

dens vægt til 42 kilo.  

 

Paracelsus, der vidste, at hele universet var 

resultatet af én logisk opfattelse, fandt ingen 

uoverensstemmelse i opdagelsen af, at kendte 

mineraler var en del af helheden. Indskriften kan stadig læses samt optegnelserne i 

knittelvers, om hvordan stenen styrtede ned nær Ensisheims byport under et 

voldsomt uvejr med lyn og torden, og hvordan den blev bragt til kirken ved en 

højtidelig procession under salmesang. I sin bog Med hensyn Meteorer, der ikke 

blev offentliggjort før 1569, beskriver Paracelsus denne sten.  

 

Han fortsatte til Rufach samme dag, og var der gæst hos Dr. Valentine Boltz, en 

lærd humanist, der i de senere år redigerede Seks komedier af Terence. De fortsatte 

med at være venner resten af Paracelsus liv, og året før han døde dedikerede han en 

afhandling imod anabaptister, og andre anti-kristne, til Valentine Boltz.  

 

Paracelsus blev imidlertid ikke længe i Rufach, men hastede videre til Colmar, 

hovedstaden i Øvre Alsace, hvor han et par dage opholdt sig sammen med Dr. 

Lorenz Fries, en berømt læge og som han allerede havde korresponderet med 

tidligere. Han var en mand som alle Paracelsus’ andre venner, lærde, kultiverede, 

moderate. Disse venner var de bedste produkter af den tyske renæssance, hverken 

bigotte katolikker eller hysteriske protestanter, mænd der ønskede en reformation 

af Kirken og universiteterne, men som misbilligede revolution. Mænd som havde 

videnskabens fremskridt i sinde, og som kunne værdsætte det nye system af 
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forskning og nøjagtige optegnelser. De kunne trøste ham med deres forståelse og 

genoprette hans flossede selvrespekt med deres sympati.  

 

Selvom Dr. Lorenz Fries var af den galeniske skole, bød han den berømte 

modstanderne af skolen velkommen til Colmar. Fra dette hus skrev han det første 

af sine breve til Amerbach, og siger, at han i Dr. Fries hjem havde fundet ”hvad 

han havde søgt efter stormen, sikkerhed og udholdelige rolige dage.”  

 

Dr. Fries havde lidt for sine egne meninger, selvom disse på ingen måde anfægtede 

den gamle undervisning. Han talte for brugen af tysk på universiteterne i stedet for 

latin, så undervisning i medicin var åben for dem, der ikke kunne latin. Netop på 

det tidspunkt, hvor Paracelsus var hans gæst, skrev han sit forsvar mod 

beskyldninger mod ham. Fire år senere udgav han sin Medicinens Spejl, hvor han 

siger:  

 

”Jeg mener ikke at det tyske sprog er mindre værdig til at udtrykke ting end 

det græske, hebraiske, latinske, italienske, spanske, franske, eller hvilket som 

helst sprog vi finder til at fortolke hver sag. Skulle vort sprog være af mindre 

betydning? Nej, snarere af mere, fordi det er et oprindeligt sprog, der ikke er 

lappet sammen af græsk og latin ligesom fransk.”  

 

Han modtog den hjerteligste sympati og opmuntring fra Paracelsus, der havde lidt 

for den samme sag, og dette fællesskab i overbevisning holdte andre forskelle i ro.  

 

Da Paracelsus forlod Basel, tog han intet med sig, undtagen måske hans mest 

dyrebare stoffer. Men da han følte sig i sikkerhed i Colmar, sendt han bud efter 

Oporinus og hans bagage. Da de ankom lejede han en bolig med en kælder og satte 

sit laboratorium op i kælderen. Han havde ikke brug for en større samlig apparater, 

kun ”et ildsted, kul, bælge, tænger, hammer, smeltedigel, og asken fra godt 

bøgetræ.” Retorter og flakoner ville være i Vasa Chymica som hans sekretær 

havde bragt med. Dr. Fries kendte til Paracelsus’ berømmelse som en helbreder og 

var sandsynligvis interesseret i tinkturer, essenser, og mineralske stoffer som på 

ingen måde kunne skade Galens ry.  

 

I begge breve til professor Amerbach, nævner Paracelsus, at et stort antal syge 

mennesker søgte hans hjælp, og holdt ham længere i Colmar, end han egentlig 

havde haft til hensigt. Han fik nogle værdifulde venner her og blandt dem var to 

katolikker, der forblev loyale over for deres Kirke i disse kontroversernes 
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stormfulde år. Dette faktum ændrer noget af aspektet ved Basels forfølgelse, som er 

blevet tilskrevet bitter antagonisme fra det katolske parti, men som sandsynligvis 

langt mere skyldtes professionel jalousi. Paracelsus forlod, trods hans sympati med 

reformatorerne, aldrig den katolske Kirke. Ligesom Erasmus, var han var for 

reformer, ikke kaos eller opløsning.  

 

Disse to borgere var Hieronymus Boner og Konrad Wickram, til hvem han 

dedikerede de bøger der var skrevet i Colmar. Hieronymus Boner var, ligesom Dr. 

Fries, humanist og en dybt interesseret elev i græsk og latinsk litteratur, og 

oversætter af Thukydid, Demosthenes, og Herodot. Paracelsus taler om begge 

mænd med stor varme. Det var rart for ham, at tænke på denne rolige oase fri for 

fornærmelse og forfølgelse, for chikaner, afsavn og lidelse, og som havde ældet 

ham tidligt. Han var nu knap femogtredive år gammel, men så nærmere ud som en 

halvtreds-årige. Han fik sig ikke megen hvile eller rekreation, skønt han var 

omgivet af sympatisk indstillede venner. Han havde travlt med patienter i Colmar, i 

andre dele af Alsace, og på tværs af Vosgeserne. Oporinus blev holdt som sekretær 

samt kemisk medarbejder, for Paracelsus skrev på en integreret del af hans store 

kirurgiske arbejde, samt de to afhandlinger allerede nævnt. Værket er dedikeret til 

Boner og omhandler fransk kopper, lammelser, brandsår, perforeringer og 

lignende, og består af materiale, som bagefter var indeholdt i den Lille kirurgi.  

 

Den blev præsenteret for Boner den 11. juni, med en dedikation, der begynder: ”Til 

den mest berømte Hieronymus Boner, rektor i byen Colmar, med hilsen og altid til 

tjeneste fra Theophrastus.” I indledningen lovpriser han Guds visdom, godhed, og 

mirakuløse kraft i åndens og intellekt rige, og fremfor alt i medicinens, og slutter 

ved at knytte hans arbejde til ”Guds ære og tjenesten for mennesket.”  

 

Den anden bog blev givet til Konrad Wickram, bydommer i Colmar, den 8. juli. I 

dedikationen priser han kollegaens kærlighed, en kærlighed, som påtager sig al 

arbejder med det ene for øje, nemlig det fælles gode, som forfatteren alene har 

ønsket at arbejde med, så han kan tjene andre og udbrede kendskabet til sand 

medicin. Ja, selv polemikken begrundes i hans bog udfra den betragtning, at han 

var nødsaget til at støde på alle fejl, vildfarelser, modsigelse og fejlslutninger, både 

i praksis og teori, om medicin som måske havde været skadeligt for det offentlige 

velfærd og, at han derfor kun modstod dem, der brugte sådanne våben. 

 

Bogen var om Åbne og Synlige sygdomme, og er allerede blevet nævnt.  
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Hans patienter var forbavsede over hans evner. Selv Oporinus indrømmer, at ”i 

Alsace blev han beundret af alle, som om han havde været Esculapius selv.” Han 

blev i Colmar indtil godt ind i juli, travlt beskæftige med undersøgelser af den 

Franske Syge og dens helbredelse.  

 

Det er sandsynligt, at han længe havde haft mistanke til hans sekretær for 

forræderi, men havde båret over med ham af hensyn til hans intelligens, arbejde og 

erfaring. Men da han forlod Colmar afskedigede han ham, eller Oporinus rejste 

videre for sig selv, afskrækket af udsigten til rastløse og usikre vandringer. ”Disse 

er som gnavende hunde i mine hæle, som en mager krage der pikkede i får.” Men 

de skiltes i fred og Paracelsus gav Oporinus en del af hans lager af laudanum, som 

han fandt til stor nytte ved en sygdom kort tid efter. Han gik tilbage til sin ældre 

kone i Basel og levede i yderligere fyrre år, og blev en fremragende bogtrykker, der 

var kendt for hans korrekte arbejde og renheden i hans græske og latin. Han var gift 

fire gange og kæmpede alle hans dage med gæld. Paracelsus lo ofte ad ham og 

lavede selv practical jokes på hans bekostning. Han gjorde det samme med ”flittige 

Franz,” der var i besiddelse af mere humor end den fattige Oporinus, og elskede sin 

herre desto bedre.  

 

På sit dødsleje tilstod Oporinus overfor Michael Toxites, at han aldrig havde indset, 

hvor stor et menneske hans mester var, og at han bittert fortrød, at Paracelsus havde 

mistet to bøger fordi han havde udlånt dem til andre mennesker, og for at have 

skrevet et plat brev mod ham. Dette brev indeholdte den berømte anklage mod 

Paracelsus om at han drak for meget og er det eneste bevis om emnet. Det behøver 

ikke at have været sandt, og kan have været inspireret af vrede mod Paracelsus’ 

latterliggørelse og overstrømmende latter, når han var dum. Men desværre bar 

bagvaskelsen frugt i værker af en schweitzer kaldet Lieber der var født i Baden i 

Schweiz i 1524, en mand der aldrig havde set Paracelsus, men blev en overbevist 

skolastiker, og indsamlede alle de bagvaskelser han kunne mod den nye 

videnskabelige skole og udtrykte under navnet ”Erastus” hadet fra den klasse der 

hadede ham uden årsag, i fire giftige bøger Mod den nye medicin af Philip 

Theophrastus. Det må være nok at tilføje, at alt hvad Erastus ikke selv troede på, 

var hekseri, sort magi, monstre, og Djævelens narrestreger.  

 

Ærkebiskop Netzhammer afviste bagvaskelsen punkt for med punkt:  

 

”Forgæves kan vi blandt hans talrige skrifter søge efter en enkelt sætning, 

hvor han fejrer glæderne ved vin; nej, tværtimod påpeger han igen og igen, 
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at han, som kun betjener sin appetit, ikke vil finde fornøjelse hverken ved 

ham eller hans undervisning. Paracelsus var ingen dranker, men vi mener 

ikke, at han hverken foragtede øl eller vin. Han siger udtrykkeligt i en af 

hans kirurgiske bøger: ”Øl er mere fuldkommen end vin, det vil sige, at den 

producerer mindre sygdom end vin.” 

 

Oporinus var ondskabsfuld på grund af hans egen manglende forståelse, en mangel, 

der forkrøblede al taknemmelighed ved den særlige fordel han nød ved, at være en 

af de første fik et begreb, der indvarslede en ny videnskabs morgengry.  

 

Hvor bittert det var for Paracelsus at få utaknemmelighed fra disse mænd, som han 

gav klæder, mad og lønnede, og for hvem han afslørede sin vidtrækkende filosofi 

ikke alene i dens størrelse, som de kunne ikke fatte, men også i sine detaljer i 

praksis og behandling af helbredende lægemiddel, salve, plastre og tinktur, som de 

tilegnede sig og pralede med som deres egen opdagelse, afsløres i mange af hans 

bøger. I introduktion til hans Biicher Bertheonese, fortæller han os, hvordan nogle 

af hans elever akcepterede undervisning og råd, som han gav dem. Han havde 

været med til at uddanne hundredvis af læger, men af alle dem, kunne han kun gøre 

krav på to fra Pannonia, tre fra Polen, to fra Sachsen, en fra Slavonien, en fra 

Bøhmen, en fra Holland, ingen fra Schwaben, selv om han havde et væld af elever i 

alle lande. I Schweiz blev ingen af dem læger, selvom nogle af dem hævdede, at de 

var det; de var ikke bedre end schwaberne, ”en sekt af tabte læger.”  

 

Da han forlod Colmar var det på grund af dets goldhed. Han gik til Esslingen, hvor 

Bombasts von Hohenheim-familien havde nogle levn af deres gamle ejendele. En 

af disse var et hjørnehus på engen St. Blaise, og det var tomt. Paracelsus lavede en 

midlertidig bolig af det. Det havde to hvælvede kældre under den ene side af 

døråbningen, hvor den mindste førte ud af den større og en ventilationsskakt førte 

op til baghaven. Denne kælder var omkring tretten fod lang og tretten fod høj og en 

ti fod bred. Der var en lille niche i væggen, hvor hans ovn lige netop kunne være. 

Da loftet skulle tages ned i 1882, kunne man se, at det var dækket med 

astrologiske- og kabbalistiske tegn, men så tilsværtede, at det ikke kunne tydes 

nøjagtigt, og samtidig blev der på gulvet fundet en lille dobbeltsidet hammer med 

et håndtag og en morter med en lang jernstøder, begge meget gamle.  

 

Han indrettede denne kælder med det nødvendige udstyr som hans laboratorium, 

og arbejdede med både alkymistiske og astrologiske eksperimenter og 

problematikker. En tradition, der stadig levede i 1882 påstod, at han her 
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praktiserede mørke og mystisk ritualer om natten, og da indehaveren af  huset 

restaurerede det dette år og fjernede kældrene, fik han malet et portræt af 

Paracelsus i naturlig størrelse på gavlen for, at formilde spøgelset af den ”gamle 

magiker.” Han er repræsenteret i plettet dublet og pelsklædte hætte med guldkæde 

og juvel, og billedet er tilsyneladende malet efter det træsnit der nu er i Louvre.  

 

Efter al sandsynlighed var det arbejde der blev lavet i Paracelsus’ kælder hans 

arbejde på den vidunderlige Prognoser for Europa årene 1530 til 1534, der blev 

offentliggjort i Nürnberg i afslutningen af 1529 af Friderich Peypus, der trykte den 

med stor omhu. Den fik en omfattende udbredelse og blev genoptrykt ikke mindre 

end fem gange i løbet af dette og det følgende år.  

 

Det er første gang, at Paracelsus ses i rollen som profet. Hans natlige eksperimenter 

var sandsynligvis astrologiske og kan have været nekromantiske, selv om han 

fordømte nekromanti. Titelsiden på den første udgave giver os nogle spor for denne 

formodning. Dr. Sudhoff fortæller os, at tre fjerdedele af den er besat af et fint 

træsnit, hvori man ser en kriger omgivet af skyer, hans hoved vender nedad, hans 

fødder er i skyerne, en skjold på hans højre arm, et draget sværd i hans venstre, en 

stor dobbeltstjerne på hans legeme. Stråler af lys falder fra hans ansigt på de syv 

planeter nedenfor, repræsenteret ved typiske figurer, der står på et lag af skyer. 

Disse figurer bades i solskin, men ved den ene side falder regn ned fra skyerne 

rundt om den væbnede mand. Direkte under skyerne, hvor der står planetånder, er 

der en kiste af glas og en rodebunke; i kisten ligger en kronet mand. Nedenunder 

fylder omvendte fakler højre og venstre hjørner. En senere udgave viste en figur for 

pesten der slog folk ned med en le; en drage og en løve, som en kronet ridder 

hæver hans lanse mod; en kronet kejser og en turbanklædt sultan laver 

tilsyneladende fred, og en anden væbner en ridder. Det slutter med et knittelvers:  

 

Hvem som ikke dør af hunger 

ejheller falder på slagmarken, 

Hvem sikkert flyr, den dødbringende pest 

Og flygter fra vilde dyr kæber, 

kan meget vel i komfort sige 

Nu kommer der mangen en lykkelig dag. 

 

I Esslingen, tiltrukket af rygter om hans okkulte erhverv, samledes en 

forskelligartet gruppe af såkaldte disciple omkring ham, hvis værdiløshed han 
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bagefter kortfattet karakteteriserede. Nogle af disse var hans tjenere, nogle hans 

sekretærer, nogle hans elever.  

 

Hans vane med at arbejde om natten var nu bekræftet. Han sov meget lidt, fire 

timer for det meste, og hans mentale vitalitet aftvang så meget af hans krop, at vi 

ikke kan undres over hans tidlige fysiske ældning. Desværre havde han ingen rige 

patienter i Esslingen der kunne betale for ham og hans tilhængeres behov. Mange 

af tilhængerne blev bevist skurke og faldt senere for bøddelens økse, og han blev 

sandsynligvis ubarmhjertigt røvet. Resultatet var konkurs og han blev tvunget til at 

opgive sit hus. Han tog på vejene igen, fulgt af nogle af hans lasede pårørende, som 

han gradvist rystede fra sig.  

 

Paracelsus beskrev den tid han brugte i Esslingen som ”elendighed”; men det 

menes, at han vendte tilbage en gang igen hvis ikke to. Naturen kunne ikke miste 

hendes første indtryk; Der skulle stadig samles sammen og høstes og klassificeres 

Med én tanke: Jeg skal vide! Han havde prøvet at slå sig ned, men hvordan skulle 

kedeligt borgerskab slukke hans tørstende, ivrige sjæl, der længtes efter at opdage 

mere af det naturlige og af det overnaturlige og hverken fandt det blandt 

bogormene i Basel eller hos selvglade filistre i Schwaben.  

 

Tilsyneladende rejste han først til Schweiz, måske besøgte han sine venner 

Zwinglis og Leo Judse i Zürich, og nåede St. Gallen tidligt i 1529. Her havde han 

tre venner, de to brødre Schobinger og Joachim von Watt, kendt som Vadianus. 

Hans særlige ven var Bartholomew Schobinger, en mand af stor intelligens, som 

var meget interesseret i videnskab og kemi. Han inviterede Paracelsus til at bo hos 

sig i nogen tid og hjalp ham med, at arrangere et komplet kemisk laboratorium på 

slottet Horn, hvor de arbejdede sammen. Han var kendt som en rig filosof og blev 

hædret af kejser Ferdinand, der skænkede ham ret til at bære våben.  

 

Vi ved ikke præcis, hvor lang tid Paracelsus blev på slottet Horn, men det var 

længe nok til at få malet et portræt af ham til Bartholomew Schobinger. Dette 

billede er nu i Historisk afdeling i Museet i St. Gallen, men før det blev placeret 

der, tilhørte det August Nief. Det er malet i olie på lærred og er toogtyve inches i 

højden og atten i bredden. Det er ikke i særlig god stand, men graveringen der er på 

byen bibliotek, og lavet da originalen tilhørte August Nief, er klar og god. Det viser 

Paracelsus i en alder af seksogtredive. Hans klædning er omhyggelig. Han bærer en 

hvid skjorte med en krave af blonder, en bleggrøn dublet skåret ud ved halsen for at 

vise krave i mørkegrøn: en sort kappe hænger fra hans skuldre i tunge folder. 
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Hans højre hånd, til dels skjult af disse folder, hviler på tværskæftet af hans sværd, 

hans ”trofaste Azoth”, og fastgjort til en snor om halsen er juvelen som bæres 

under hans kappe. Bag ved ses et mørkerødt gardin der er trukket til side, og på 

niveau med dette er indskriften ”Theophrastus Paracelsus, 1529,” i tre linjer.  

 

Mens han var sammen med Schobingers, mødte han deres berømte samtidige og 

ligesindede, Vadianus, humanist og reformator, ved hvis indsats Reformationen 

blev gennemført i St. Gallen. Denne mand, var en anden af af Renæssancen 

indflydelsesrige sønner der var vigtigt på dette tidspunkt i gæringens og 

overgangens tid. Født elleve år før Paracelsus, søn af en velhavende købmand, blev 

han sendt til Universitet i Wien, da han var atten år gammel, lige før Dr. Wilhelm 

von Hohenheim udvandrede fra Einsiedeln til Villach. I Wien mødte han Zwingli 

og kom under indflydelse af den berømte tyske lærer Conrad Celtes, der bragte 

Renæssancens blomst med sig til Wiens kultur. Joachim von Watt indfangede dets 

indtryk og blev en ivrig humanist. Virgil var hans favorit blandt klassiske digtere, 

og det eksemplar, han brugte, et manuskript på gammelt pergament, kan stadig ses 

på Stadsbiblioteket i St. Gallen. Han lavede undersøgelser af rigtig mange græske 

og romerske værker, skrev afhandlinger om poesi og retorik, redigerede bøger både 

gamle og moderne, og gjorde sig bekendt med geografi, som havde han en særlig 

evne. Han tilbragte seksten år i Wien og vendte derefter tilbage til St. Gallen, 

måske fordi hans forældre var ved at være gamle, måske fordi Renæssancens 

kampe krævede ham. Men nogle år før hans tilbagevenden havde han studeret 

medicin, og havde endda taget sin grad.  

 

I dette lå nøglen til hans interesse for Paracelsus. Et sådant sind som Vadians, født 

med Renæssancen, tiltrukket af alt det nye og livgivende, dyrket af Renæssancens 

sønner, må have mistet tålmodigheden med de meningsløse gentagelser af gamle 

videnskaber og gladeligt have vendt sig mod stemmen fra forløberen, der råbte i 

ørkenen: ”Forbered I vejen for sandheden.” Vadian blev borgmester og historiker i 

St. Gallen, hans humanisme modnedes til stor menneskelighed, hans klassicisme 

blev forvandlet til tysk patriotisme.  

 

Da Paracelsus forlod Schweiz, rejste han langsomt nordpå. Vi ved ikke, hvordan 

han rejste, men hans mål var Nürnberg og han nåede den berømte by, efter mange 

ophold på vejen, den 23. november, 1529. Da han rejste, blev han belejret af 

omrejsende studerende og endda af læger, og standsede mange steder for at 

undersøge, og undervise dem, men fandt blandt dem ikke noget af værdi, kun den 

sædvanlige nysgerrighed og grådighed.  
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Han havde sine Prognoser med sig og hans afsluttede arbejdet om Fransk Syge. 

Den var blevet skrevet med stor omhyggelighed.  

 

”Der er mange indikationer på,” siger professor Julius Hartmann, ”at han 

reviderede sin tekst igen og igen, afviste dens første form, når bedre udtryk 

dukkede op, og ofte ændrede han sine voldsomme skældsord.” 

 

Denne bog blev skrevet i tre dele, hvoraf den første fordømmer tidens lægemidler, 

fordi de forværrer, snarere end fjerner sygdommen. Den anden påpeger den sande 

behandling og medicin og forklarer, hvordan, og til hvilket formål disse skal 

anvendes. Den tredje omhandler selve sygdommene og påpeger, hvordan andre nye 

og indtil nu ikke omtalte sygdomme, skyldes misforståede og falske metoder til 

medicinsk behandling.  

 

I Nürnberg kunne ingen bog dog offentliggøres uden at passere Censor. Årsagen til 

dette lå i antallet af skændselsskrifter og sladderskrifter og forskellige flyveblade, 

der var blevet udvekslet i Nürnberg mellem de stridende katolske og protestantiske 

parter.  

 

Regeringen havde dekreret etableringen af en Censor Domstol i 1523, så 

offentliggørelser ikke kunne træde i kraft, før manuskriptet havde været undersøgt 

og godkendt. Paracelsus indgav hans skrifter til Domstolen og modtog tilladelse til 

at udgive dem. Sammen med Prognoser betroede han skrifterne til Friderich 

Peypus, der udgav dem i quarto form, der bestod af fireoghalvtreds ark og en 

titelside dekoreret med en kant af små træskærerarbejder med bogtrykkerens skjold 

og initialer.. Den bar titlen: ”Ved den mest lærde Mester Theophrastus von 

Hohenheim, om Fransk Syge. Tre bøger.” 

 

Han dedikerede denne, og en anden afhandling om den smitsomme karakter af 

fransk syge, til Censor, ”den ærede og agtværdig Mester Lazaro Spengler,” i 

taknemmelighed for hans hurtige tilladelse til at offentliggøre det. Han forlod byen 

mens den blev trykt og levede stille og roligt i Beratzhausen, en landsby nær 

Ratisbon, ved en lille biflod til Donau. Her, i fred og ro, gav han sig i kast med nye 

skrifter, og håbede, at de hurtigt ville blive udgivet i Nürnberg og givet til verden. 

Men dette håb blev knust. Der kom en ordre fra byen om, at der ikke måtte 

offentliggøres flere af hans bøger. Det viste sig at være endnu et hævngerrigt slag 

fra ”Galen i helvede.”  
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Det medicinske Fakultet i Leipzig havde læst hans bog og havde taget afstand fra 

hans insisteren på deres klasses uvidenhed og drillesyge. Så med al ceremoni der 

hørte sig til, henvendte de sig til Øvrigheden i Nürnberg og anmodet om, at ingen 

yderligere skrifter af Theophrastus von Hohenheim blev trykt der. De kunne ikke 

lide at blive kaldt ”bedragere” en titel, som Paracelsus frit skænkede alle læger i 

den gamle skole i den første sektion af hans bog. Sandsynligvis følte de han havde 

ret. Vi finder blandt hans kirurgiske værker en kopi af et harmdirrende brev han 

skrev, men ikke sendte, til dommerne i Nürnberg, meget højtideligt, henvisende til 

deres titler, men med utilsløret foragt for deres indsats:  

 

”Det er ikke din virksomhed at dømme eller forbyde uden nøje overvejelse 

og diskussion: og som en kendsgerning, er du ikke i stand til at bedømme 

mit arbejde, da du ikke har intelligens nok. Hvis universitetet har nogen 

grund til at klage over mig, lad dem udpege en disputation, og ikke forbyde 

en offentlig publikation. Indtil jeg er besejret i en disputation er et sådant 

forbud en undertrykkelse af sandheden. Udgivelsen er for at fremlægge 

sandheden i lyset. Mine skrifter bekymrer hverken regeringen, prinser, herrer 

eller dommere, men ene og alene bedragerisk medicin, så alle mennesker, 

rige som fattige, kan blive sat fri fra deres vederstyggelighed.”  

 

Det brev, som han sendte var mere velovervejet og mere høfligt. Han skriver: 

 

”At hans store ønske er at skrive om, hvad der virkelig vil gavne de syge, der 

bliver så sørgeligt behandlet og får lov til at gå til grunde. Han stoler på, at 

en by som Nürnberg, der bliver fejret for sin indsats for at beskytte 

sandheden, også vil beskytte de mænd, der gør sandheden kendt, og vil give 

dem plads og tilflugt. Lad dem, der tvivler på sandheden af hans udtalelser 

møde ham i en åben disputationen, som han nu, ligesom tidligere gerne vil 

deltage i. ” 

 

Dette brev, skrevet den 1. marts 1530, blev sendt til dommerne, men fik ingen 

anerkendelse. Det er lidt underligt, at han, efter at have skrevet det, lufter sine 

følelser i en lejlighedsvis sarkasme mod byen af knuste håb og tabte illusioner. ”De 

har forsvoret læger og Gud tillader dem nådigt alle tåber og endda rædsler.”  

 

Lige ud var disse ord, og ubehagelige, og måske ikke helt fortjente, for det er 

tydeligt, at de værdige embedsmænd var bange for at holde fast ved deres første 
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udtalelse, set i lyset af den autoritative dom i Basel og i Leipzig. Paracelsus havde 

det vulkanske temperament der var nødvendig for at ødelægge den gamle orden, 

som han vidste, ville ødelægge verden, da han havde indsigten, som skimtede 

ånden i den nye orden midt i dette virvar af uroe og stagnation. Men dens 

stagnation skulle blotlægges i al sin elendighed, den skulle afsløre hvad der var 

blevet af de mænd, som havde anerkendt Kirkens degeneration, og som var sene til 

at indrømme dens parallel i kundskabens rige. Kun her og der havde reformatorer 

af videnskaben sympatisk lyttere, og blandt dem få, der var i stand til at mestre 

lægemedicin i sin tidligste form, men som havde indset, hvor undervisningen 

havde forvildet sig væk.  
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Kapitel 9  

- Volumen Paramirum 
 

Paracelsus opholdte sig i Beratzhausen i syv eller otte måneder og arbejdede der i 

Laberdalens fred og skønhed. Selvom han var blevet krænket og såret, bevarede 

hans følsomme sind og ånd sit mod, selvrespekt og værdighed. Hvorfor gå og 

huske på fornærmelse efter fornærmelse mod dette store nye? De var væk ligesom 

”sidste års sne”, og selvom navnet på den ene eller anden overlever, så er det fordi 

han fornærmede Paracelsus og, som en helt i ”Dunciaden,” er hans berømmelse, 

hans skændsel.  

 

Paracelsus var optaget af den første bog i hans Paramirum og det skred støt og 

roligt frem. Dr. Strunz fortæller os, at Paragranum også blev skrevet i 

Beratzhausen, og det fremgår af dens introduktion, at den var frugten af en meget 

frisk erindring om hans erfaringer og forfølgelse i Basel. Det er endda muligt, at 

den fandt udtryk i Colmar eller Esslingen, og at han holdt det tilbage indtil det var 

påkrævet i Bogen Paragranum, som mere end nogen anden af hans skrifter i 

komplet form og detaljeret forklaring præsenterer hele hans systems teori og 

praksis. Men i Beratzhausen synes han at have været optaget af ”Medicinae 

Paramirum Theophrasti.” Den blev opdelt i to dele, der tilsammen udgør 

Paramirum Primum, og til disse blev yderligere tilføjet to dele, som danner Opus 

Paramirum, eller Paramirum Secundum, og tre bøger der er kendt som tredje, 

fjerde, og femte bøger af Paramirum. Vi kan nok regne med, at Beratzhausen var 

fødestedet for Volumen og en del af Opus Paramirum.  

 

I dem forfulgt han det arbejde, som han nu havde dedikeret sig til at tilkendegive 

ved, at skrive om sit nye system for forskning og helbredelse, som omfattede 

diagnose, behandling, medicin, og brugen af kræfter som i dag er en del af rationel 

praksis, sikret under ansvarlighed. Hvis mænd ikke ville lytte til ham, burde de 

med tiden læse ham og lære af ham, ikke for den polemiske insisterens skyld, men 

på grund af det store formål, hvortil han dedikerede dem, som et gode for dem, der 

havde brug for helbredelse og var prisgivet læger, der ikke var meget bedre end 

bødler.  

 

Forbuddet mod at udgive i Nürnberg var et de mest alvorlige slag, og alligevel 

kunne det ikke dæmpe hans energi. Hvis ikke i Nürnberg så et andet sted, måske i 

St. Gallen, eller i Zürich, og hvis ikke der, så sikkert i fremtiden. og frem for alt var 
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det trods alt Basel, som havde afvist ham og det først tryk af hans Opus 

Paramirum, der, hvor det først ”kom ind i hans filosofi.”  

 

I løbet af foråret og sommeren praktiserede han sin profession og blev ofte sendt til 

rige patienter. De fattige opsøgte han selv. Hans dygtighed blev overalt lovprist, 

hans medicin bevirkede vidundlige helbredelser, og hans personlige indflydelse 

hjalp med til dette.  

 

Men en anden lumpen fortælling om misbrug og uærlighed, der minder om prins 

Philip af Badens sygeværelse og kannik Liechtenfels tyvagtige nærighed, skal 

fortælles 

 

En vis Bastian Castner som boede på Amberg, cirka tredive mil fra Beratzhausen, 

led af akutte smerter i benet og havde forgæves konsulteret mange læger. Han blev 

rådet til at prøve Paracelsus, og han sendte bud efter ham, lovede at betale leje af 

en hest til rejsen og til at give ham mad og drikke samt hans honorar. Først 

nægtede Paracelsus at rejse så langt, men han blev overtalt og red til Amberg, hvor, 

da han krævede penge for lejen af hans hest, blev mødt med et blankt afslag. Han 

besluttede at forlade stedet med det samme, men blev lokket af flere løfter til, at se 

til patienten og foretage sin helbredelse. Han fik et værelse og måltider af 

sparsomste art i Castners hus. Han opdagede snart årsagen til sygdommen og 

fortsatte succesfuldt med dens behandling, da patientens broder eller svoger, en Dr. 

Burtzli, brød ind i hans værelse, stjal hans medicin, og derefter afskediget ham, for 

selv at udføre kuren.  

 

Alt dette har Paracelsus fortalt os i forordet til afhandlingen Vedrørende Kviksølv, 

som er skrevet ”i min ørken ved Amberg, i mit logi, 12. juli 1530.” Han råder alle 

læger til at vogte sig mod de patienter, der inviterer dem til at tage mad og drikke i 

deres huse. Det var hans generelle oplevelse at få en sådan behandling fra de rige, 

skønt han gav dem af sin rige viden, hans øvede hjælp, og hans kostbare 

lægemidler. Fra de fattige inddrev han hverken eller ønskede professionel 

belønning, fra de rige krævede han det. Han udtrykte sine synspunkter om dette 

punkt i indledningen til hans tre bøger Vedrørende sår og skrab, der først blev 

udgivet i 1563 af Adam von Bodenstein. Han mente, at lægens gebyr skulle 

betales, når behandlingen var afsluttet. Men dette gebyr var ikke blot plovmandens, 

skrædderens, eller hyrdens løn: lægen bringer hjælp til det syge menneske, så han 

fortjener mere end halm eller uld; men hvis gebyret der tilkommer ham holdes 
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tilbage lad ham da råbe det højt, men snarere i lydighed mod Gud, end lade ham 

yde hjælp til onde mennesker mere.  

 

Det synes sikkert, at han vendte tilbage til Beratzhausen for en kort tid, og forsatte 

derefter igen på sine rejser. Vi kender ikke de første etaper, men i slutningen af 

efteråret 1530 var han i Esslingen for anden gang, og i marts, 1531, i St. Gallen, 

hvor han havde sit hovedkvarter for resten af året. I Esslingen oplevede han endnu 

engang en rig patientens utaknemmelighed.  

 

Måske Prognoserne, som optog hans sind og pen i den sidste del af 1530, førte 

ham tilbage til hans kælder i Esslingen, da de er af en astrologisk karakter. De 

synes at pege på den krise hurtigt udviklede sig mellem katolikker og protestanter.  

 

I St. Gallen, ja, faktisk i hele Schweiz, havde disse spændinger nået sit klimaks. En 

reformator kaldet Kaiser var blevet brændt som kætter i Schwyz, og dette havde 

ophidset den reformerede del i en sådan grad, at Zwingli rådede til væbnet konflikt 

mod kanton’er. Da Paracelsus ankom til St. Gallen, befandt han sig midt i de 

religiøse stridigheder, og hans venner, Schobinger og Joachim von Watt, deltog 

sammen med reformatorerne. Det var således på grund af Vadian at St. Gallen blev 

en protestantisk kanton.  

 

Vi får at vide, at Paracelsus boede hele sommeren og efteråret i huset hos 

borgmesteren Christian Studer, som var ved dårligt helbred og havde underkastet 

sig den nye behandling. Studer var Bartholomew Schobingers svigerfar, og vi ved 

fra Schobinger, at Paracelsus boede seks måneder hos Studer. Men udover at tage 

sig af hans vært, helbredte han fattige i byen uden gebyr eller belønning. Han 

kastede sig ind i den religiøse tummel og hjalp til med, at udbrede kendskabet og 

dens budskab i St. Gallen. Det var den evangeliske, ikke den politiske og kirkelige 

side af reformationen, han gik ind for, og som han talte brændende for. Ingen 

protestanter kendte Bibelen bedre end han, for han havde studeret den siden de år, 

som han tilbragte med Trithemius og citerede den igen og igen, da den åbenbarede 

Guds vilje.  

 

Han var både læge og evangelist i St. Gallen i sommeren og efteråret 1531. Han 

arbejdet hårdt på hans bøger og fortsatte med Opus Paramirum og dedikerede dens 

to dele samt den tredje bog til Dr. Joachim von Watt.  
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En hændelse samme år var fremkomsten af en komet, måske Halleys. Den blev set 

omkring midten af august og Paracelsus observerede den fra Hochberg ved St. 

Gallen. Han sendte en skriftlig redegørelse for den til Leo Judse i Zürich. Leo 

Judse, der netop havde afsluttet sin oversættelse af Bibelen, overgav den med det 

samme i hænderne på en af bogtrykkerne i Zürich, og en af de to overlevende 

kopier findes på Stadsbiblioteket der. Det har titlen Fortolkning af komet som 

fremkom i bjergene i midten af august, 1531. Ved den mest lærde mester, 

Paracelsus. Titelbladet viser et grofthugget træsnit af en komet. Dedikationen 

lyder: ”Theophrastus til Mester Leo, prædikant i Zürich, hans hilsen. Givet lørdag 

efter St. Bartholomæus.” Dette fastsætter datoen som den 26. august, for dagen 

efter St. Bartholomæus, faldt samme år på en torsdag. I denne bog forudsiger 

Paracelsus, udfra hans observation af kometen, konflikter, blodsudgydelser, og i 

særdeleshed berømte mænds død. Hans forudsigelser blev hurtigt opfyldt.  

 

De protestantiske kantoner blokerede kantonerne Forest, Uri, Schwyz og 

Unterwalden, og disse samlede otte tusind mand og marcherede til udkanten af 

Zürich mellem Zug og Cappel. Her blev der den 9. oktober kæmpet, og den 

protestantiske styrke blev besejret. Zwingli var gået med soldaterne for at betjene 

dem, og mens han knælede ved siden af en såret mand, kastede en sten ham til 

jorden og han blev derefter gennemboret med en lanse. Han døde hvor han faldt, 

hans krop blev brændt af hans fjender og asken spredt for de fire vinde. 

Benediktineren fra Einsiedeln, der havde sluttet sig til ham i Zürich, da han 

begyndte Reformation der, blev også dræbt, selvom også han var der for at betjene 

de sårede og var ubevæbnet.  

 

De døde for Schweiz’ religionsfrihed, for frihed til at prædike i alle dens kantoner, 

men de blev gjort tavse af sværdet. Måneden efter døde Ecolampadius i Basel. 

 

Johannes Kessler, der har skrevet om Reformationen i St. Gallen, nævner 

Paracelsus i sin bog Sabbata. En af Kesslers venner, kaldet Johann Rütiner, skrev 

en dagbog, skrevet i ’hunde-latin’, 1529-1538, og udelod ikke byens sladder heri. 

Ham skylder vi en af Paracelsus’ oplevelser mens han der. Han blev betragtet som 

en mirakelmager og man mente, at han kunne helbrede ved hjælp af sine hænder. 

Han blev bedt om, at bruge dem på en dreng ved navn Caspar Tisch-Macher, hvis 

hånd var blevet alvorligt såret. Paracelsus opereret den og tog en lille knogle ud. 

Dette forårsagede betydelig hævelse og var slet ikke, hvad den opbragte far havde 

forventet, og han indkaldte Paracelsus før dommerne og kirurgerne i byen. 

Naturligvis ænsede Paracelsus ikke denne absurde stævning, så Tischmacher 
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indstævnede ham til møde for det Højeste Råd, hvis ret bevilgede Paracelsus 

fjorten dage til at fuldbyrde drengens helbredelse. Men selvom den skred positivt 

frem var hånden ikke helt i orden da de to uger var gået, og faderen gik igen til 

dommerne, der nægtede at lytte til ham, og derefter til folkets talerstol, til en mand 

kaldet Müller. Paracelsus havde helbredt sin patient og vidste, at hånden inden for 

tre dage ville være fuldstændig helbredt, så, på grund af faderens overtro, sagde 

han med stor højtidelighed: ”Bind levende jordorme på hånden i en nat, og se! på 

tre dage vil alt være godt.”  

 

Rütiner troede åbenbart på regnorme, for han tilføjer, at Paracelsus vidste alt fordi 

han havde rejst hele Europa rundt og havde været sigøjner i fem år!  

 

Paracelsus forlod St. Gallen omkring slutningen af 1531, og vandrede i mange år. 

De bedste optegnelser er gjort af Dr. Julius Hartmann i hans Theophrast von 

Hohenheim. Dr. Hartmann har trukket fra Paracelsus’ egne skrifter og arrangeret 

dem i rækkefølge, alt efter deres skrevne henvisninger til hans liv og rejser, og som 

han plejede at gøre det i forklaringerne eller illustrationeerne til hans emne. Når vi 

læser disse omfangsrige skrifter, de fleste af dem i gammel tysk, med enkelte 

gammel schweiziske ord imellem, er de ikke i første omgang selvbiografiske og 

derfor heller ikke kronologisk, men vi er i stand til at danne os nogle skøn, takket 

være Dr. Hartmann. Tilsammen med dem, dr Sudhoff har forsket i, har vi nogle 

fuldt ud dækkende biografier af Theophrastus von Hohenheim.  

 

Paramirum’s fem bøger blev afsluttet i St. Gallen. Den første udgave, der er dele af 

disse, Opus, dukkede op i 1562, enogtyve år efter Paracelsus’ død. Den blev 

redigeret af Adam von Bodenstein. Den anden udgave, som bestod alle bøgerne, 

dukkede op i 1575, redigeret af Toxites og trykt i Strassburg af Christian Müller. 

En tredje udgave hører til Huser samling af Paracelsus’ skrifter og er et quarto bind 

på 426 sider, med et portræt af Paracelsus, noget groft udført, i halv længde, hvor 

ansigtet vendte lidt til højre, pelsen er åben ved halsen og viser skjorte og 

kalvekrøs, med en kæde om halsen, hvorfra hans juvel ses, hans højre hånd, der 

holder den runde knop på hans sværdskæfte, mens den venstre griber om dets 

korsarm. Året er 1540, så det viser ham altså ni år efter, at han forlod St. Gallen. 

Der er stor forskel mellem dette og oliemaleriet fra 1529, da hans hår stadig var 

mørkt, og han bar skæg. I træsnittet er han meget skaldet med grå hår på siden af 

hovedet. Hans ansigt er tyndt, trækkene mere fremtrædende, de melankolske øjne 

mere indsunkne. Over portrættet er hans foretrukne motto: ”Alterius non sidde qui 

Suus esse potest”, og neden under er ordene: ”Effigier Philippi Theophrasti ab 
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Hohenheim: suse setatis 47. Omme donum perfectum en Deo imperfectum en 

diabolo.”  

 

Dette portræt er indsat af Huser i hver af de ti dele af Paracelsus’ Bøger og skrifter. 

Det blev taget fra en gravering af Augustin Hirschvogel, hvis monogram AH, samt 

datoen 1540, er under det nederste motto.  

 

Det er blevet reproduceret igen og igen, ofte 

ændret og forsynet med andre mottoer, men 

dens varianter kan spores tilbage til Hirschvogel 

kobberstik.  

 

Dr. Carl Aberle omtaler dette særlige træsnit 

som anonymt, kopieret fra Hirschvogels 

gravering, hvior kun en af dens fire kolonner er 

med. Hirschvogel malede et portræt af 

Paracelsus i 1538, hvorfra han fik sin gravering 

to år senere, og træsnittet der bruges af Huser er 

en grov kopi af graveringen.  

 

De fem bøger Paramirum er på 327 quarto sider 

i Huser udgave, som blev udgivet af Peter Perna 

i Basel i 1589. Huser fortæller os, at han søgte 

gennem Øvre- og Nedre Tyskland, dels personligt, dels gennem andre mennesker, 

efter de oprindelige manuskripter af Paracelsus’ skrifter og indsamlede et stort 

antal, hvoraf nogle allerede var i tryk, mens andre endnu ikke var blevet 

offentliggjorte. Mange af dem var blevet ødelagt af uvidende mennesker. Huser 

giver en liste over de lærde og læger, der hjalp ham, og denne liste viser, at der 

blev gjort en stor indsats til fordel for Paracelsus’ undervisning fyrre år efter hans 

død. Andre udgaver, enten fuldstændige eller delvise, hører til 1603, 1605, og 

1616-1618, den første på latin, offentliggjort i Frankfurt og genudgivet i Genève i 

1658. Opus blev ofte genudgivet i Frankfurt, Basel og Köln i det 16.- og 17. 

århundrede.  

 

Dr. Franz Strunz gav os en ny udgave af Paramirum med nyttige noter, udgivet af 

Eugen Diederichs i Jena i 1904. Denne er baseret på Husers, men er blevet 

sammenlignet med den tidligere udgave af Adam von Bodenstein og er en nøjagtig 

gengivelse af den oprindelige tekst, undtagen ved trykning af forkortelser og 
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lejlighedsvise modernisering af forældede sætninger. I betragtning af, at 

Paramirum er en af Paracelsus’ vigtigste værker, har jeg benyttet mig af Dr. 

Strunzs udgave.  

 

I sit forord siger redaktøren:  

 

”Paracelsus lader ikke sig oversætte; det ville ødelægge den unikke og gamle 

klangfarve af hans ytringer. Den oprindelige stil, medmindre det er en 

hindring for læsbarheden eller tilslører dens forståelse, er blevet bevaret så 

uændret som muligt, og det har gjort det vanskeligt at arrangere en nøjagtigt 

og konsekvent stavning.”  

 

Efter at have givet en liste over de mange udgaver, introducerer Dr. Strunz arbejdet 

med disse ord:  

 

”Den sjette Paramirums skrifter udgør et af de mest berømte og mest 

karakteristiske af Hohenheims bøger. Hvis Bogen Paragranum, stærkt 

polemisk, er et udsagn om den nye fysiske videnskab og medicin, tilbyder 

sjette bind og Opus Paramirum os næsten alt af betydning vedrørende 

undersøgelse, medicin og filosofi, som hans sind til stadighed var besat. 

Disse tanker er her udtrykt i ord, nogle af dem i detaljer, nogle kort angivet, 

nogle i en mere omfattende skitse, og som vi finder fuldt udarbejdet i andre 

skrifter. De to Paramirum bøger indeholder de vigtige bestanddele af 

Hohenheims system.  

 

De beskriver tydeligt hans egen fremgangsmåde i studiet af naturen, som 

læge og filosof, selvom hans teologiske side stadig er noget i baggrunden. 

Alt kommer her op til overfladen: hans naturfilosofi vedrørende 

makrokosmos og mikrokosmos, født af Renæssancens ånd, hans højtidelige 

følelse af sammenhold og universalitet med Gud, verden og sjælen, hans 

ophøjede selvbevidsthed, hans ivrige interesse for mennesker og det nye 

individuelle liv, hans glæde over naturens lys, hans kritiske brug af 

oplevelser og især hans systematiske og sammenlignende forskning ved 

forsøg.”  

 

Volumen Paramirum har at gøre med fem emner: sygdomme der tilskrives 

stjernernes handling og indflydelse; sygdomme, der opstår fra gift eller råddenskab 

i kød og drikke, en oprindelse, som han kalder Tartarus; sygdomme hidrørende fra 
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naturen, nogle fra det stellare mikrokosmos, nogle fra de rådnende elementer, nogle 

fra de naturlige temperamenter, hvoraf der er mange hundrede slags (et 

håndgribeligt tal større end Galens fire temperamenter); sygdomme, som bringes i 

aktivering ved menneskets ånder, især de med onde hensigter, og som er delvis 

magiske sygdomme; og sygdomme, som mennesket må tillade på grund af Guds 

hemmelige hensigt.  

 

I to af bøgerne i Opus Paramirum, behandles oprindelsen til sygdomme på en mere 

positiv måde, som stammer fra fordærvet af kviksølv, salt og svovl i mikrokosmos. 

Den tredje bog behandler i detaljer sygdomme som følge af vinsyre, der kommer 

gennem mad og drikke; den fjerde er specielt optaget med den specielle funktion 

og sygdomme hos kvinder; og den femte, håndterer i fem underafdelinger de 

sygdomme, der er overnaturlige og sker ved misbrug af fantasi, ved hjælp af 

okkulte ceremonier med døde kroppe og relikvier, og ved hjælp af tegn og ord, 

som, hvis de overhovedet helbreder, gør det ved Djævelens hjælp. Der er en prolog 

til hvert afsnit. 

 

For at angive dens fremsynede teorier og deres udtryk i denne bog, en bog som han 

viede omhyggelig pleje, må nogle få citater fra teksten være tilstrækkelige. 

Vanskeligheden ved at vælge nogle ud er stor. Før Paracelsus’ værker blev 

modtaget i England og fik deres videnskabelige interesse og påskønnelse, som de 

havde sikret sig de sidste tredive år i Tyskland og Østrig, kan den rette position, 

som denne store mand havde i udviklingen af nøjagtig forskning, ikke med rette 

anerkendes og vores kendskab til medicinens historie forblive utilstrækkelig.  

 

Del I i Volumen Paramirum forklarer, i elleve korte kapitler, hvad Paracelsus 

kalder Ens Astrale. Fra den første til den fjerde af disse anfægter han den 

fremherskende tro på, at stjernerne påvirker mennesker fra deres fødsel til deres 

død. I fjerde kapitel siger han: 

 

”Stjernerne styrer intet i os, antyder intet, hælder ikke til noget, ejer intet; de 

er fri af os, og vi er fri af dem. Men bemærk, at uden himmellegemerne kan 

vi ikke leve: for kulde, varme, og optagelsen af det vi spiser og drikker, 

kommer fra dem: men det gør mennesket ikke. De er så vidt nyttige for os og 

hidtil har vi brug for dem, som vi har brug for varme og kulde, mad og 

drikke og luft: men yderligere er de ikke i os, heller ikke os i dem. Således 

har Skaberen skabt det. Hvem ved hvad der er i himlen, som kan tjene os? 

For hverken Solen klarhed, eller Merkurs kunster, eller Venus skønhed 
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hjælper os; men solens stråler hjælper os, for de skaber sommeren, når 

frugten modnes og de ting, der nærer os til at vokse. Men se; hvis et barn, 

som er blevet født under den heldigste planet og stjerne, og under deres 

rigeste gaver, i sig har dets egen karakter, de kvaliteter, der går imod de 

gaver, hvis skyld er det så? Det er blodets skyld, der kommer ved generation. 

Ikke stjernerne, men blodet bringer det rundt.”  

 

Vi må næsten formode, at hans astrologiske eksperimenter i Esslingen havde 

overbevist ham om det nytteløse i horoskoper. I det femte kapitel fortsætter han 

sine ræsonementer:  

 

”Ét menneske udviser i viden, i rigdom eller magt mere end et andet. Og du 

tilskriver det stjernerne; men det må vi forvise fra vores sind: held kommer 

fra evner, og evner kommer fra ånden. Hvert menneske har en særlig ånd i 

henhold til dens karakter, ligesom han har et særligt talent, og hvis han 

udøver dette talent, har han held. Forstå, at denne ånd er Archeus, men vi vil 

ikke behandle dette yderligere så vi går videre med vores punkt. Du siger 

også om varierende statur hos menneskene, at da der er gået så lang tid siden 

Adam, er det blandt så mange mennesker umuligt, at man skulle ligne 

hinanden, med undtagelse af tvillinger, og at dette er et stort mirakel. Og du 

forklarer det med himmellegemerne og deres mystiske kræfter. Du burde 

vide, at Gud har forordnet en særlig feminin enhed, og at indtil alle typer, 

farver, former af menneskeheden er opfyldt, og disse er utallige, vil folk 

blive født og være som de døde har været. Når den sidste dag kommer, så vil 

alle typerne og formerne på mennesket være fuldbragt: for kun da vil det 

punkt være nået, hvor alle farver, typer og former på mennesker er ved en 

ende, og ingen nye former kan oprettes. Forestil dig heller ikke, at du kan 

gøre verden ældre, eller en del af den. For når alle formerne og former af 

menneskehedens er blevet opfyldte, og ingen ny type kan kaldes frem, da er 

verdens alder til ende.”  

 

I næste kapitel fortsætter han:  

 

”Du siger, og med rette, at hvis der ikke var nogen luft, ville alle ting 

omkomme. Men luften er opretholdt af himlen og hvis det ikke var i himlen, 

ville himlen smelte væk, og det vi kalder Meteoroner. Og se godt efter, for 

disse Meteoroner indeholder alt skabt i himlen og på jorden og alle 

elementer lever i dem og ved dem. For at forklare, hvad dette Meteoron er, 
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bemærk da først en illustration. Et værelse der er lukket og låst, har en lugt, 

som ikke er dets egen, men som er kommet fra den, der har været der inde. 

Derfor vil hvem der går der ind kunne lugte lugten, der ikke er skabt af 

luften, men stammer fra ham der havde været i rummet. Forstå nu, at vi taler 

om luften for, at vi kan forklare Ens Astrale. Du hævder, at luft kommer fra 

bevægelserne på himmelhvælvingen, at vi ikke står stille, men at vinden 

viser sig at være bevægende. Luften kommer fra den Højeste og er før alle 

skabte ting, den første af alle; hvorefter de andre blev skabt. Himlen 

eksisterer af luften samt af alle andre skabte ting: derfor kommer luften ikke 

fra himmelhvælvingen. For himmelhvælvingen vedligeholdes af luften, 

ligesom mennesket selv; og hvis himmelhvælvingen stod stille, ville der 

stadig være luften. Hvis verden skulle opløse når himmelhvælvingen stod 

stille, ville det være fordi himmelhcælvingen ingen luft havde, og fordi 

luften var smeltet væk, og derefter skal hele menneskeheden og alle 

elementer forgå, for alt vedligeholdes af luften: der er Meteoron magnum. 

Denne luft kan blive forgiftet og ændre sig, og mennesker indånder det, og 

da mennesket liv lever i det, så må hans krop, som griber om det, der er i 

Meteoron magnum også forurenes dermed. Ligesom luften i rummet, er der 

noget der forurener Meteoron, forbliver i det og fortsætter fra det.”  

 

I det ottende kapitel udvikler Paracelsus hans teori fra det foregående, om de 

sygdomme som skyldes himmellegemerne.  

 

”Stjernerne har deres egen natur og egenskaber, ligesom mennesket på 

jorden har det. De forandrer sig; er nogle gange bedre, nogle gange værre, 

Nogle gange sødere, undertiden mere sure, og så videre. Når de er gode i sig 

selv, kommer intet ondt fra dem; men infektioner strømmer ud fra dem, når 

de er onde. Bemærk nu, at stjernerne omgiver hele verden ligesom et ægs 

skal gør det; luften kommer gennem skallen og når lige til jorden. Bemærk 

derefter, at de stjerner som er giftige tilsmager luften med deres gift, således, 

at hvor den forgiftede luft kommer, på dette sted bryde sygdomme ud alt 

efter stjernens egenskaber: hele verden af luft er ikke forgiftet, kun i forhold 

til stjernens egenskab. Det er det samme med de velgørende egenskaber hos 

stjerner: at alt er Ens Astrale; dampen, udånding, udsondring af stjernerne 

blander sig med luften. For derfra kommer kulde, varme, tørke, fugt og 

deslige alt efter deres egenskaber.  
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Bemærk, at ikke alle stjerner handler selv: de smitter kun gennem deres 

udstrømninger, den del af Meteoron hvorved vi bliver forgiftet og svækket. 

Og på denne måde ændrer Ens Astrale vores krop til det gode eller det onde. 

Et menneske, hvis blod er fjendtligt overfor sådanne udstrømninger bliver 

sygt; men et menneske hvis natur ikke er fjendtlig, skades ikke. Også han 

som er godt befæstet mod sådanne onder, lider ingenting, fordi han 

overvinder giften ved  sit blods vitalitet, eller ved medicin, der bekæmper de 

onde dampe fra oven. Bemærk derefter, at alle skabte ting er modsat 

mennesket, og mennesket er modsat dem: alle kan skade mennesket og 

alligevel kan mennesket ikke gøre noget mod dem.”  

 

I det niende kapitel forklarer han denne teori mere fuldstændigt:  

 

”En fiskedam, som har sin rette Meteoron, er fuld af fisk; men hvis kulden 

bliver for stor, fryser den, og fiskene dør, fordi Meteoron er imod vandets 

natur. Men denne kulde kommer ikke fra Meteoron, men fra 

himmellegemerne hvis ejendom den er. Gør solvarmen vandet for varmt dør 

fiskene også på denne måde. Bestemte himmellegemer påvirker disse to ting, 

og andre gør Meteoron sur, bitter, sød, skarp, giftig og så videre, hundrede 

forskellige slags. Enhver stor ændring i Meteoron ændrer kroppen, og 

bemærk så, hvor stjernerne forurene Meteoron, så bliver vi syge og dør af 

naturlige udstrømninger. Ingen læge behøver at undre sig over dette, for der 

er ligeså meget gift i stjernerne, som der er på jorden. Og han må huske på, 

at der ikke er nogen sygdom uden en gift. For gift er begyndelsen til enhver 

sygdom og gennem giften bliver alle sygdomme, enten i kroppen eller 

foranlediget af sår, synlige. Du vil opdage, hvis du erkende dette, at mere 

end halvtreds sygdomme, og halvtreds udover disse, er den ene ikke ligesom 

den anden, men alle på grund af gift: endnu flere på grund af salt, endnu 

flere af kviksølv, endnu flere af rød arsen og svovl. Vi påpege dette, for at 

gøre dig det klart, at du kan søge forgæves efter den særlige årsag til en 

bestemt sygdom, så længe ét stof giver anledning til så mange: find ud af 

stoffet, og du vil derefter finde ud af den særlige årsag. Og hold fast ved den 

regel, at du skal kende stoffet der har forårsaget sygdom snarere end den 

tilsyneladende årsag, som vil vise sig gennem praksis.”  

 

I tiende og ellevte kapitler fortsætter Paracelsus med at udvikle sin teori om Entia 

Astralia og deres indflydelse på jorden og på vand og især på mennesker, og 

konkluderer:  
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”Bemærk, at nogle af de Entia Astralia der forgifter blodet er sådanne som 

røde gifte; nogle giver kun ondt i hovedet, som kviksølvholdige giftstoffer; 

nogle kun knogler og blodkar, som salte; nogle er af en sådan art, at de 

skaber vattersot og tumorer, som orpiment eller blomster af arsenik; nogle 

skaber feber, som de bitre giftstoffer. For at du fuldt ud kan forstå dette vil vi 

vise dig, hvordan sygdomme er delte. Bemærk, at de Entia der går ind i 

kroppen og der støder på Liquorem Vitce skaber sygdomme i kroppen: andre 

skaber sår og skrab og er dem, som møder Virtutem Expulsivam. Al teori er 

indeholdti disse to.”  

 

Den anden del af Volumen handler om de mere indlysende oprindelser til 

sygdomme og især ved farerne fra mad og drikke. Han fremlæger hans berømte 

lignelse med alkymisten som Gud har anbragt i hver af hans skabninger, og hvis 

arbejde det er, at adskille det onde fra det gode i deres næring.  

 

”Alkymisten er dygtig til sit arbejde, og ligesom en prins ved, hvordan han 

skal udvælge tjenere med de bedste kvaliteter og lade de andre tilbage, ligeså 

bruger alkymisten de gode kvaliter i vores mad, vores næring, og uddriver de 

ting, der vil skade os. Oksen spiser græs, mennesket spiser oksen. Hver 

skabning har sin egen mad. Påfuglen spiser slanger og firben, Således har 

hvert menneske brug for sin egen mad og hans alkymister for at adskille det 

onde fra det gode. En gris vil spise hvad mennesker smider væk, og det 

beviser, at alkymisten i grisen skal være langt mere forsigtig med det han får 

af mennesket.  

 

Alkymisten tager det gode og ændrer det til en tinktur, han sender gennem 

kroppen for at nære kød og alt hvad der er i kroppen. Denne alkymist bor i 

maven, hvor han arbejder og kokkererer. Mennesket spiser et stykke kød 

som både er dårligt og godt. Når kødet når maven, er det alkymisten, der 

deler det. Hvad der ikke er sundt kaster han væk, og til sin egen plads sender 

han det gode, hvor det er nødvendigt. Dette er Skaberens forordning: derfor 

bliver kroppen vedligeholdt, så intet giftige berører det.  

 

Men der er en Essentia og et Venenum i alt, der er nødvendigt for 

mennesket: Essentia opretholder ham, Venenum er oprindelsen til mange 

sygdomme. For nogle gange gør alkymisten hans arbejde ufuldkomment og 

opdeler ikke det dårlige fra det gode grundigt nok, og så opstår forfaldet i det 
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blandede gode og dårlige, og der bliver dårlig fordøjelse. Alle sygdomme fra 

Ens Veneni skyldes mangelfuld fordøjelse, og dette viser sig ved, at 

alkymisten ikke gør sit arbejde grundigt nok. Derfor følger henfald, og det er 

moderen til alle sådanne sygdomme, for det er giftstoffer for kroppen. Rent 

vand kan farves til enhver farve og kroppen er som vandet, og tager farve af 

forfaldet, og der er ingen farve af forfald, som ikke har sin oprindelse i gift. 

Der er enten lokalt forfald eller forfald af udtømningsorganerne. For forfald 

er ondskab for det, der er godt og genererer sygdom. Hver gift har sin egen 

vej ud af kroppen: svovl gennem næsen, giftstoffer gennem ørerne, og 

enhver anden gift bliver bortvist gennem sit eget organ.  

 

Og hvis de ikke bliver udstødt, så bliver de kilden til sygdomme. Men 

alkymistens instrumenter kan blive syge uden, at han kunne hindre 

forandringen, gennem luften og gennem munden, for luften er fuld af gift, og 

denne gift kan komme ind i legemet og medføre sygdom, ødelægge dens 

medlemmer og de instrumenter, som alkymisten arbejder med, så han bliver 

magtesløs.”  

 

Den femte del af Volumen Paramirum, De Ente Dei, består af otte kapitler, der især 

er stilet til dem, der tror på Gud og indser, at alle sygdomme kommer fra Gud, at 

selvom nogle stammer fra betingelserne i naturen, er Gud skaberen af karakter, og 

selv sender visse sygdomme som sin tugtelse.  

 

”Gud giver sundhed og sygdom og han giver medicinen til at helbrede vores 

sygdomme med. Ingen læge kender afslutningen på vores sygdom, for Gud 

holder alt i Sin hånd. For hver sygdom er rensende, og derfor kan ingen læge 

helbrede: det er vigtigt, at Gud skal afslutte revselsen og, at lægen skal være 

en, der arbejder i bevidstheden om forudbestemt rensende revselser.”  

 

Han påpeger, at Gud sender lægen, som er magtesløs uden Ham, og han appellerer 

til læger om, at være kristne og holde af Kristus.  

 

”Gud vil intet gøre uden mennesket. Hvis han udøver et mirakel, gør Han det 

gennem mennesker: dette gør Han gennem lægen, men der er to slags læger, 

dem, der helbreder mirakuløst og dem, der helbrede gennem medicin, og 

frem for alt forstår, at han som tror, udvirker mirakler.” 
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Paracelsus konkluderer i Volumen Paramirum med et alvorligt påbud til læger om, 

at vælge den sande kunst medicin og ikke fantasien:  

 

”For den sande kunst er fornuft, visdom og forstand, og sat i rækkefølge, 

sandheden, som erfaringen har vundet; men de, der holder sig til fantasien, 

har ingen grund til at forsætte: kun formler, er der er gjort op med, og som 

du kender godt.”  
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Kapitel 10  

- Opus Paramirum 
 

Opus Paramirum består af to bøger, som behandler de tre primære stoffer, salt, 

svovl og kviksølv, som oprindelse og årsag til sygdomme. Liber Primus har otte 

kapitler, og indledes med en appel til Dr. Joachim von Watt om, at forsage fejlene i 

den skolastiske skole om medicin, og som en elsker af sandhed, at holde sig til 

sandheden.  

 

”Da jeg kan se en sådan beslutning i dig, og ikke kan have brugt min tid i St. 

Gallen forgæves, er jeg tvunget til at vække din interesse i al viden om 

naturen og til nøjagtig dømmekraft, så vi begge vil blive husket blandt de 

mange, som er i medicinen. Da du er en tilhænger af medicin, og på ingen 

måde den mindste, vil du nu opdage, og acceptere sandheden og fremme de 

mange ting, der vedrører den Evige: ejheller vil du blive en mindre promotor 

af sandhed i sager om kroppen, hvor den Evige dvæler” 

 

Begge bøger udvikler Paracelsus’ teori om De Tre Principper, en teori, som han 

bragte ind i den intellektuelle og åndelige sfære, samt ind i alle dele af den 

materielle verden af natur og menneske, af makrokosmos og mikrokosmos. Han 

skriver:  

 

”Disse tre former mennesket og er mennesket, og han er dem, modtager fra 

dem og i dem, alt hvad der er godt, og alt, hvad der er ondt for den fysiske 

krop. Således må lægen kende disse tre og forstå kombinationerne, deres 

vedligeholdelse, og deres analyse. For i disse tre ligger al sundhed og al 

sygdom, uanset om det er helt eller delvist. Han vil derfor i dem opdage 

målene for sundhed og målene for sygdom: for lægen må ikke overse vægt, 

antal, og målene for sygdom. For ifølge disse kan han vurdere kilden hvorfra 

den stammer, og det er af stor vigtighed at forstå dette godt før han går 

videre. Døden skyldes også disse tre, for hvis livet trækkes væk fra de 

primære stoffer, i hvis forening liv og menneske eksisterer, vil man dø.  

 

Fra disse primære stoffer udgår derfor al årsag, oprindelse, og viden om 

sygdom, deres symptomer, udvikling og specifikke egenskaber og alt hvad 

der er af afgørende betydning for en læge at vide. . . . Gud har skabt 

medicinen, så den ikke fortæres af ild: Han har også skabt lægen sådan, at 

han er født af ild. For lægen er lavet af medicin og ikke af sig selv; derfor må 
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han studere hele naturen, og naturen er verden med alt hvad det indeholder. 

Opsug hvad naturen lærer ham, at han skal søge at forstå. Men lad ham ikke 

søge noget i hans egen viden, men lad ham i naturens lys opdage 

undervisningen indespærret i hendes skatkammer. Når lægen finder naturen 

åben og utilsløret foran ham, så vil oprindelsen til sundhed og sygdom være 

afdækket. For da han er en læge ved og fra medicin, og ikke uden medicin, 

og eftersom medicinen er ældre end han, er det ham der er ude af medicinen 

og ikke medicinen der er ude af ham. Lad ham søge og lære af det der har 

skabt ham og ikke fra ham selv.” 

 

Paracelsus påpeger, at sindet kommer til verden tomt. Det kan være højt skikket til 

at skatte lærdom, ligesom en vellavet kiste er lavet til at holde på en skat, som en 

mand kan få gavn af at fylde. På samme måde er preclarium ingenium tom som en 

kurv, indtil det menneske, der ønsker at være en læge, fylder den med frugterne af 

sin forskning, med sin dygtighed og med medicinsk viden. Hvad han har erhvervet 

og oplevet lægger han deri og gør brug af, når det er påkrævet. Han illustrerer dette 

ved håndværk som glaspustning, snedkeri, og bygning af huse.  

 

”Intelligensen er skrinet med medicin, men skatten der skal deri kommer fra 

erfaringens ild, ligesom glas af ilden hvori den er fremstillet. Prøven for 

lægen er, om han har lært sin viden og færdighed i erfaringens ild.”  

 

Om erfaringen eller eksperimentet bruger han det symbolske navn Vulcan, ikke en 

gud, men en arbejdsmand, der bringer det Gud har formet afslutning. 

Eksperimentel videnskab er Vulcans værksted, smedjen i hvis ild alle sådanne 

fuldkommengørelser finder sted. Han siger endvidere: 

 

”Der er to former for viden, af erfaringer og af vores egen klogskab. Viden 

om erfaringerne er dobbelt: en slags er fundamentet og underviser lægen; 

den anden er hans vildfarelser og fejl. Han modtager den første fra ilden da 

han værktøjer er Vulcan i forvandling, smedning, reduktion, løsning, 

fuldskommengørelse af alle behandlinger der omhandler sådanne arbejder. 

Og det er ved sådanne eksperimenter, at de tre stoffer bliver opdaget, alt, 

hvad der er indeholdt i naturen, deres slags, karakter og egenskaber. Den 

anden form for viden er, at man arbejder uden eksperiment: fejl er bygget på 

det, tilslørede fejl der dækkes spidsfindigheder. Thi vi kan ikke blive 

undervist i medicin ved rygter eller ved at læse, men ved at lære. Naturen 

skal være vores lærer. Vi kan ikke længere tro på menneskets fire 
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temperamenter, selv om det er et spørgsmål om tro: medicin hører ikke til 

tro, men det der kan ses.  

 

Sygdom og sundhed tilhører for sjælen troen: alle betingelserne i kroppen er 

fuldt synlige. Det er på grund af disse fejl og denne falske tro, at ikke alle 

der kalder ”Herre! Herre!” Der bliver hørt.”  

 

I de kapitler der følger, forklarer Paracelsus de tre primære stoffer og 

sygdommenes forbindelse med hver enkelt, med hyppig henvisninger til Galens 

teori om de fire temperamenter, hvis fejlslutning han sammenligner med et ægte 

skrin med medicin, men fortsatte fra en jordisk og uautentisk kilde. Ud fra sin egen 

teori, udviklede han det homøopatiske system med ”lige for lige”.  

 

”Hvad er smagen andet end et behov i anatomien hvor intet er vigtigere end 

at nå sin egen lighed? Det følger da, at dette fordeles til hvert medlem i 

kroppen, hver ønsker sine egne tilsvarende del, det søde ønsker det søde, det 

bitre ønsker det bitre, hver i sin grad og foranstaltning, som dem, der holdes 

af planterne sødt, surt, og bitre. Skal leveren søge medicin i manna, honning, 

sukker, eller i den englesøde bregne? Nej, for gerne søger den det, der er lig 

den selv. Ejheller skal kulde i anatomi være en kur mod varme eller varme 

mod kulde. Det ville være vild uorden hvis vi søger, at kurere ved 

modsætninger. Et barn spørger sin far om brød og han giver det en slange. 

Gud har skabte os og han giver os hvad vi beder om, ikke slanger; så det 

ville være et dårligt lægemiddel, at give det bitre, hvor det søde er påkrævet. 

Galden skal have hvad den beder om, og hjertet ligeså, og leveren. Det er 

den grundpille, hvorpå lægen skal hvile for, at give den særlige ting til hver 

del af anatomien der er i overensstemmelse med det. For det brød, som 

barnet spiser, har en anatomi der ligner hans egen, og barnet spiser det som 

er hans egen krop: derfor skal hver sygdom i anatomi have sin egen 

overensstemmende medicin.  

 

Den, der ikke forstår anatomien finder det svært at handle, hvis han skal 

være ærlig og enkel; men det er værre med dem, hvis ære er lille og hvem 

skam og kriminalitet ikke er et problem. De er fjender af naturens lys. 

Hvilken blind mand spørger efter brød fra Gud og modtager gift? Hvis du er 

erfaren og funderet i anatomi, vil du vel ikke give en sten for brød. For vid at 

du er faderen i stedet for lægen for dine patienter: derfor gør som en far gør 

for sit barn, og som en far skal støtte sit barn i henhold til hans behov og skal 
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give ham de fødevarer, som bliver ham selv, på samme måde skal lægen skal 

passe sine patienter.”  

 

Paracelsus afslutter femte kapitel med en række skældsord mod de gifte og 

narkotika der var almindelige dengang og retfærdiggør det ved Kristi egne ord om 

brug af olie og vin i sår.  

 

”Kristus, som er sandheden, har ikke givet os noget falsk middel men ét, der 

er foreneligt og mystisk. For det vil være fjernt for os at sige, at Kristus ikke 

kendte naturens simplicia. Derfor skal olie og vin være foreneligt, ellers er 

der er ingen fundament i medicin. . . . Lad det være manifesteret for dig, at et 

korn af hvede høster inger frugt, medmindre det blive kastet i jorden og dør 

der: således er såret jorden, og olien og vinen er kornet.”  

 

Ordet ”anatomi” betød for Paracelsus noget, som adskiller sig fra sin moderne 

udgave. Der var anatomer på hans tid: han havde set dem i Montpellier, Paris, 

Salerno og i Tyskland, studere de døde kroppe af kriminelle, som var blevet hængt, 

men han havde ikke meget til overs for deres arbejde og deres resultater. For ham 

afslørede kun den levende krop levende processer, den døde krop blev for hurtigt 

forvandlet til, at den kunne give autentiske fakta. Men det var ikke før efter 

Paracelsus’ død, at udtrykket ”anatomi” fik sin moderne betydning, og skyldtes 

Andreas Vesalius’ afsløringer, som dristigt dissekrerede det menneskelige legeme 

omkring 1545. Paracelsus giver sin egen vurdering af anatomi i det sjette kapitel i 

Opus Paramirum.  

 

”Der er tre anatomier som bør være lavet i mennesket: først Localis, som 

fortæller os om form, proportioner, indhold af et menneske og alt der 

vedrører ham; den anden viser det levende svovl, der flyder i kviksølv, det 

skarpe salt i hvert enkelt medlem; og den tredje instruerer os om hvordan en 

ny anatomi, der ved død, kommer ind, Mortis Anatomia, og på hvilken måde 

og i hvilken lighed den kommer. For naturens lys viser, at døden kommer i 

ligeså mange former, som der er arter af elementer: ligeså mange slags 

forrådnelse, ligeså mange slags død, og som hvert forrådnelse føder et andet, 

kræver det anatomi: det kommer i mange former, indtil, den ene efter den 

anden, vi alle dør og fortæres gennem forrådnelse. Men ud over alle disse 

anatomier, er der også en ensartet videnskab i anatomimedicin, og ud over 

dem alle er himmel, jord, vand og luft: derved bringes anatomi til ny 

handling og himlen og alle stjernerne vises deri. For Saturn må give sit 
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Saturnum, Mars sit Martem, og indtil disse er opdaget, er videnskaben om 

lægemedicin ikke fuldt ud afsløret. For ligesom træet vokser ud af frøet, så 

må alt, der nu synes usynligt, vokse ind til nyt liv, for det er der, og det vil 

ske, at det skal blive synligt. For naturens lys er let for mennesket at se, og 

det er hverken mørkt eller tåget: og det vil ske, at vi vil bruge vores øjne i 

det lys til at se de ting, vi har brug for at se. Det vil ikke være anderledes, 

end det er nu; men vi vil være anderledes i stand til at se det, og så vil 

naturens lys give vision til selv bonden.”  

 

Paracelsus bruger den resterende del af dette berømte kapitel med at fordømme 

navne givet til sygdomme på grundlag af et enkelt symptom, i stedet for fra enten 

deres oprindelse, stof, og selvfølgelig deres behandling, og han afslutter med en 

appel til medlemmer af de medicinske og teologiske fag til, at åbne deres øjne og 

se Guds vidunderlige værker i alt, alt der vedrører kroppen og alt, der vedrører 

sjælen.  

 

”For de to fag kan ikke adskilles fra hinanden: kroppen er boligen for sjælen, 

derfor afhænger den ene af den anden og den ene afslører den anden.”  

 

De afsluttende kapitler i denne bog vedrører de forunderlige skjulte kræfter, 

hvormed de udvikler alle levende væsener i overensstemmelse med hver deres 

type:  

 

”Et frø indeholder sit træ, men kun i jorden kan det vokse. Jorden er 

håndværkeren der gør det usynlige synligt. Al vores næring bliver os selv: vi 

spiser os selv til sundhed, men også til sygdom, med den forskel, at 

medicinen skal være i overensstemmelse med karakteren af sygdommen. 

Alle der er sunde har genoprettet hvert medlem til sig selv. Bliv ikke 

forbavset over dette: et træ, som står på marken ville ikke være et træ hvis 

det ikke fik næring. Hvad er næring? Det er ikke blot at spise eller stoppe i 

sig, men det er genoprettelse af formen. Hvad er sult? Det er en påmindelse 

om fremtidig død i medlemmerns spild. For formen er udskåret af Gud selv i 

moderens krop. Denne udskæring dvæler i formen af hver type. Men den 

bortødes og dør uden tilsætning udefra. Den, der ikke spiser, vokser ikke, 

den, der ikke spiser, varer ikke ved. Derfor, den, der vokser, vokser ved 

næring, og formeren er med ham for, at genskabe formen, og uden den kan 

han ikke eksistere: heraf følger, at næring af hver udskåret type har formen i 

sig selv, som får den til vokse og genskabe.  
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Regnen har træet i sig selv og ligeså har jordbunden: regn er dens drikke, 

vædske blander sin mad, ved hvilket træet vokser. Hvad er det, der vokser? 

Det som træet absorberer med regn og jordbund, bliver til træ og bark: 

formeren er i frøet, træ og bark er i væsken og regnen: håndværkeren i frøet 

kan lave træ ud af disse to ting. Og det er det samme med planter: frø har 

begyndelsen, hvori formeren og håndværkeren er typen og egenskaben: hvis 

det skal vokse yderligere, må regn, dug, og væske udvikle planten, for i disse 

er stænglerne, blade, blomster, og så videre.  

 

Der må derfor være en ydre form i al næring til vækst: og hvis vi ikke 

modtager det, vokser vi ikke op, men dør i den afviste form. Og hvis vi 

vokser op, må vi bevare vores form, medmindre den ødes bort. For vi har i 

os, hvad der ligner ild: som æder vores form op. Hvis vi ikke levere til og 

støtter formen af vores krop, vil den dø forsømt. Derfor, hvad vi spiser bliver 

vi, så vi ikke dør af at forbruge formen: på den måde spiser vi vores fingre, 

vores krop, blod, kød, fod, hjerne, hjerte, og så videre. For hver bid vi tager 

indeholder i sig, selv alle vore medlemmer, alt hvad der er inkluderet i hele 

mennesket, alt det er gjort af. Når sommeren er nær, bliver træerne sultne, 

fordi de vil sætte blade, blomster og frugter. De har ikke fået disse i sig selv 

ellers ville træer, der er hugget ned forsat sætte blade ligesom dem, der står i 

jorden. De står i jorden, hvorfra de modtager disse ting i deres egen form, 

hvor håndværkeren har former dem efter hver deres form: det er hans bidrag. 

Vid derfor, at for at bevare deres form og type fra at blive forbrugt, bliver 

alle levende ting sultne og tørstige.  

 

Der er to mennesker, synlig og usynlig: det, som er synligt, er todelt, 

kroppen og sjælen; det, som er usynlig er enkelt og af kroppen, som et 

billede skåret ud af træ, hvor ingen krop først skelnes. Dette er næringen, 

som, når den først er i kroppen går til alle sine medlemmer: den forbliver 

ikke i én del, men bliver rigt anvendt; for den store Kunstner udskærer det, 

Han, som skaber mennesket, det vil sige, Han uddeler til medlemmerne.  

 

Nu ved vi, at vi spiser os selv: hvert træ og hver skabning der lever, og vi 

skal nu yderligere lære hvad følger heraf vedrørende medicin. Vi spiser ikke 

knogler, blodkar, ledbånd, og sjældent hjerne, hjerte og talg, derfor laver 

knogler ikke knogler eller hjerne hjerne, men hver bid indeholder alle disse. 

Selvom knoglen er usynlig er den der ikke desto mindre. Brød er blod, men 
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hvem ser det? det er også fedt, hvem ser det? For mesterhåndværkeren i 

maven er god. Han kan gøre jern ud af svovl, som er svovl: han er der hver 

dag og former mennesket ifølge hans form. Han kan lave diamanter ud af 

salt, og guld ud af kviksølv: men han er mere bekymret for mennesker end 

for ting, så han arbejder for ham i alt, der er nødvendigt: bringer ham 

materialet, lader ham dele og forme det som han vil; han kender 

foranstaltning, vægt, antal, andel, længde og alt.  

 

Vid da, at hver skabning er todelt, én ud af frøet, den anden ud af den 

næring: han har døden i sig og skal vedligeholde sig mod den.”  

 

Paracelsus dvæler videre over dette og peger på, at selv det legeme, som et 

menneske først modtager, er givet ham i retfærdighed, men hvad han opretholder 

det med, er givet ham i nåde:  

 

”Han modtager sin første næring fra hans mor gennem moderkærlighed, og 

derefter modtages den ved Guds nåde, til hvem hans daglig andragende 

rettes: ”Giv os i dag vort daglige brød,” hvilket også betyder, ”Giv os i dag 

vort daglige krop.” Det er ved dette, at Kristus lærte os at bede, ligesom hvis 

han havde sagt: ”Kroppen modtaget fra din mor er ikke tilstrækkelig: den 

kunne være død i dag, i går, eller for længe siden.” Brød er nu og fremover 

din krop: du lever ikke længere af kroppen ved retfærdighed, men ved 

kroppen af nåde: derfor, bed jeres himmelske Fader om det daglige brød, det 

vil sige, om din daglige krop, som er kroppen af nåde: vi spiser os dagligt, 

ikke i retfærdighed, men i nåde og bøn.”  

 

Det ottende kapitel udvider denne opfattelse om vores fødevarer og dens daglige 

fornyelse og råd til mådehold ved spisning, som er involveret i det daglige 

andragende: ikke spise mere end vi har brug for, dag efter dag. På denne måde 

bliver vi fornyet.  

 

”Men da vi bruger gødning til at få vores brød til at vokse, kan sygdomme 

komme fra den, og hvis vi spiser for meget, vil mange sygdomme opstå, som 

ikke ville være kommet, om vi havde observeret Kristi befaling og Hans 

andragende. Til sådanne sygdomme er lægen ansat, for Gud er barmhjertig 

og tilgiver vor skyld. Lægen tilvejebringes for at beskytte kroppen, hvor 

sjælen bor. Derfor er lægens post en høj post og ikke så let som mange 

forestiller sig. For ligesom Kristus sagde til apostlene: ”Gå derfor, rens de 
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spedalske, gør de skæve lige, giv de blinde synet,” således også med lægen, 

der har ligeså meget med disse ting at gøre som apostlene. Han kan derfor 

ikke vide hvordan man renser spedalskhed, hvis han ikke forstår medicinens 

styrke: den, der ikke kan gøre den skæve lige, er ingen læge. For Gud har 

ikke udpeget lægen til kun at kurere forkølelse, hovedpine, bylder, og 

tandpine, men også spedalskhed, epilepsi og lignende uden undtagelse.  

 

Alle helbredende stoffer er i jorden; de vokser der, men mændene er der 

ikke, som bør samle dem op: var de rigtige mænd der, uplettede af 

sofisternes løgne, ville vi være i stand til at rense de spedalske og få blinde 

til at se. For de sofistiske måder lader naturens mysterier uåbnede, med alle 

deres skjulte dyder. Sådanne læger retfærdiggør deres uvidenhed ved at sige: 

”den og den sygdom er uhelbredelig.” Ved dette udstiller de ikke kun deres 

dårskab, men også deres løgnagtighed. For Gud har ikke tilladt nogen 

sygdom at fremkomme, hvis kur Han ikke har givet. Har I glemt, at Gud 

formidler til os vores daglige krop, og har Han ikke bibragt os midlerne til at 

helbrede vores sygdomme, hver på sin udnævnte time? ” 

 

Dette kapitel slutter med en påmindelse om, at naturen er mystisk, skjult, at hun 

arbejder på en mystisk måde, at denne måde ikke er ved magi, trolddom, eller ved 

hjælp af djævelen, men at den er magisk, for at mennesker kan undersøge den, for 

der er mange ting i naturen, som vi endnu ikke ved, megen videnskab, viden, og 

visdom.  

 

”For disse ting var ikke kun skjult i æblet forbudt forbudt for Adam, men var 

også skjult i mange andre ting, som det ville have været bedre ikke at 

opdage. Thi Gud har forbudt nogle tings magt at blive kendte. Giftstoffer er 

på jorden og i dem er død, og andre ting er på jorden i hvem der er liv. Der 

er det, som skaber sygdom, men også det, der skaber sundhed. Men der er så 

lidt søgen efter sådanne ting, få problemer med at få viden. Erhvervet er 

ødelagt af symptomsøger: der er tilstrækkelige til at foreskaffe gebyret og de 

ønsker kun det. Da så lidt er tilstrækkeligt, hvorfor så øve sig? gebyret er 

hvad de søger.” 

 

Den anden bog i Opus Paramirum består, ligesom den første, af otte kapitler, som i 

detaljer behandler de tre primære stoffer. I den første, viser Paracelsus, at selv om 

et korn af majs synes at være ét stof, er det i virkeligheden tre, og på samme måde 

består den menneskelige krop af tre stoffer, kombineret så der dannes en enhed.  
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”Kroppen er udviklet fra svovl, det vil sige hele kroppen er ét svovl, og et 

finere svovl, som brænder og ødelægger usynligt. Blod er ét svovl, kødet er 

det anden, dele af hovedet det andet, marv det andet, og så videre; og dette 

svovl er flygtigt. Men de forskellige knogler er også svovl, kun deres svovl 

er fast: i videnskabelig analyse kan hvert svovl skelnes. Men stivning i 

legemet kommer fra salt: uden salt kunne ingen del af kroppen gribes; for fra 

salt modtager diamanten sin hårde konsistens, blyet sin bløde tekstur, alabast 

dens bløde konsistens, og så videre. Al stivelse eller koagulering er fra salt. 

Der er derfor ét salt i knoglerne, et andet i blod, et andet i kødet, et andet i 

hjernen, og så videre. For ligeså mange som der er svovl, er der også salte.  

 

Det tredje stof i kroppen er kviksølv, som er en væske. alle dele af legemet 

har deres egen vædske: således har blod en, kødet har en anden, knogler, 

marven, hver har sin egen væske, som er kviksølv. Så kviksølv har ligeså 

mange former som svovl og salt. Men da mennesket skal have en komplet 

form, skal dets forskellige dele koagulere og stivne og skal have vædske: de 

tre former og forener en krop. Det er én krop, men af tre stoffer.  

 

Svovl brænder, det er kun et svovl; salt er en base, for det er fast; kviksølv er 

en damp eller røg, for det brænder ikke, men opløses i ild. Vid da, at al 

opløsning, forrådnelse, skyldes disse tre.”  

 

Paracelsus bringer så hans system ind i overvejelse af sygdom, dens 

forskelligheder, træk, betingelser, udvikling og helbredelse. Andet kapitel gives til 

lægemidler i de tre stoffer og deres specifikke anvendelser. Hvor kosmisk hans 

synspunkter er, kan vi se fra følgende afsnit:  

 

”De tre stoffer er i de fire elementer, eller mødre til alle ting; for ud af 

elementerne udgår alle ting: fra jorden kommer planter, træer og alle deres 

arter; fra vand kommer metaller, sten og alle mineraler; fra luften kommer 

dug og manna; fra ild kommer torden, lynglimt, sne og hagl. Og når 

mikrokosmos er brudt op og ødelagt, bliver en del jord, og det så 

vidunderligt, at det i kort tid bærer frugterne, hvis frø er blevet sået deri, og 

dette bør lægen vide. Ud af den brudte krop, kommer også det andet 

element, vand; og da vand er mor til mineralerne, kan alkymisten 

sammensætte rubiner ud af det. Og opløsningen giver også et tredje element, 
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ild, hvorfra hagl kan være trukket. Og luft stiger også med stigende 

åndedræt, ligesom dug formet i en lukket glaskrukke.  

 

Der er en anden transmutation efter disse, og den giver alle slags svovl, salt, 

og kviksølv. Hvor nødvendigt er det derfor ikke, at synliggøre den 

mikrokosmiske verden, for den indeholder meget, der er til for et menneskes 

helbred, hans livets vand, hans arcanum, hans balsam, hans gyldne drikke og 

lignende. Alle disse ting er i mikrokosmos; ligesom de er i den ydre verden, 

ligeså er de i den indre verden.”  

 

Paracelsus bruger benævnelsen for ideel alkymi til at betegne alle de helbredende 

kræfter, der er bosat i menneskets krop, da de også er bosat i naturen krop. Her 

følger en passage af stor betydning, én de medicinske udøvere fra hans tid i høj 

grad havde brug for, og hvis værdi det tog århundreder at bevise:  

 

”Derfor er mennesket sin egen læge, han hjælper naturen med det hun giver 

ham, og hvad han har brug for, og giver ham hans urtehave efter kravene fra 

sin anatomi. Hvis vi betragter og undersøger alt grundigt, vil vi opdage, at i 

os selv er vores læge, og i vores egen natur er alle de ting, som vi har brug 

for. Tag vores sår: hvad er der behov for, at helbrede sår? Intet, bortset fra at 

kødet skal vokse indefra og udad, ikke udefra og indad. Derfor er behandling 

af sår en forsvarsbehandling, så intet uforudset udefra kan hindre vores natur 

i hendes arbejde. På denne måde helbreder vores natur sig selv på alle 

planer, og fylder sig selv, som kirurgi lærer den erfarne kirurg. Mumia er 

manden selv, Mumia er balsam, der heler såret.” (Paracelsus brug af ordet 

Mumia betyder naturens kræfter i kroppen.)  

 

Denne pragtfulde reform i kirurgi er yderligere forklaret i et senere værk, hans 

Større Kirurgi, skrevet i 1536, men dens opdagelse tilhører årene tilbragt i de 

hollandske, danske og italienske krige. Ambroise Pare, der i 1531 må have været 

omkring tyve år, var den første store kirurg til at vedtage denne rationelle 

behandling, og han erkendte sin gæld til Paracelsus i den tidligste, ufuldstændige 

udgave af hans værker, en bekræftelse godkendt af Dr. Maignan i 1840, hvor Pare 

komplette værker blev genudgivet under hans vejledning.  

 

”Medicinens styrke,” fortsætter Paracelsus, ”skal forstås på to måder: i den 

store verden og i mennesket. Den ene er beskyttende, den anden 

helbredende. Hvis vi beskytter naturen, bruger hun sin egen videnskab, for 
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uden videnskab ville hun ikke lykkes. Men når læger har behov for at 

benytte deres videnskab, så er de helbrederne.”  

 

Derefter følger den form, hvori han opfattede Renæssancens berømte opfattelse af 

makrokosmos og mikrokosmos.  

 

”Eftersom mennesket stammer fra limbo og limbo er hele verden, følger det, 

at hver række ting i mennesket finder dets lighed i den anden. For var 

mennesket ikke blevet skabt af det hele, i hver en del af det hele, kunne han 

ikke være mikrokosmos, den lille verden, ejheller ville han være i stand til 

tiltrække sig selv alt hvad der er i den store verden. Men ligesom han er lavet 

af det hele, er alt hvad han spiser af den store verden, en del af sig selv, thi 

han skal vedligeholdes af det som han er lavet af. For ligesom en søn bliver 

født fra hans far og ingen hjælper sønnen så naturligt som faderen, på samme 

måde hjælper de helbredende medlemmer af den ydre verden, medlemmerne 

i den indre verden. For den store verden har alle menneskelige proportioner, 

opdelinger, dele, medlemmer, som mennesket har; og mennesket modtager 

disse i fødevarer og medicin. Disse dele er adskilt fra hinanden af hensyn til 

helheden og dens form. I videnskaben er deres almindelige krop Physicum 

Corpus. Så menneskets krop modtager verdens krop, som en søn sin fars 

blod; for disse er ét blod og er kun adskilt af sjælen, men i videnskaben er de 

uden adskillelse.  

 

Det følger da, at i natur filosofi er himmel og jord, luft og vand ét menneske; 

og mennesket er én verden med himmel, jord, luft og vand, ligesom i 

videnskab. Saturn modtager hans Saturn mikrokosmos fra himlen; og Jupiter 

modtager Jovian mikrokosmos fra himlen; balsam modtager sin 

mikrokosmos af balsam fra jorden; Liljeblomsten får sin mikrokosmos af 

liljeblomst fra jordenen; og mineralerne tage hvert sit mikrokosmos fra vand; 

og duggen og manna fra luften; og de er alle forenet; derfor er himmel, jord, 

luft, og vand ét stof, ikke fire eller to, heller ikke tre, men ét: hvor de ikke er 

forenet, er stoffet blevet ødelagt eller brudt op.  

 

Vi må derfor forstå, at når vi administrerer medicin, administrerer vi hele 

verden: der er al dyd af himmel, jord, luft og vand. For hvis der er sygdom i 

kroppen, skal alle de sunde medlemmer bekæmpe det, ikke kun én, men alle. 

For én sygdom kan være døden for dem alle: bemærk hvordan naturen 

bekæmper sygdom med al sin magt. Derfor skal din medicin indeholde hele 
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himlen med både øvre og lavere sfærer. Tænk med hvilken energi naturen 

stræber mod død, når hun tager himlen og jord med alle deres beføjelser til 

hjælp. Således må også sjælen tage kampen op mod djævelen med al sin 

magt. Naturen har en skræk for grusom og bitter død, som vores øjne ikke 

kan se, eller vores hænder gribe. Men naturen ser og kender og griber ham: 

derfor beskæftiger hun himlens kræfter og jorden mod den frygtelige, 

forfærdelige er han, og uhyrlig, hæslig og barsk. For han, der skabte ham 

fandt ham, Kristus på Olivenbjerget, som svedte blod og bad sin Fader fjerne 

ham fra ham: det er derfor kun rimeligt, at naturen afskyr ham. For jo bedre 

døden er kendt, desto større er værdien af medicin, et tilflugtssted, som den 

kloge søger.” 

 

I det tredje kapitel opholder Paracelsus sig stadig ved døden, dens beføjelser og 

dens begrænsninger; men i fjerde kapitel vender han tilbage til de tre primære 

stoffer og sygdomme der stammer fra deres forrådnelse. Han bemærker blandt 

sygdommene der kan henføres til kviksølv: gigt, mani, vanvid, pustler, syfilis, 

spedalskhed og lignende. I det femte kapitel beskæftiger han sig med salt og dens 

arter, han tilskriver deres forrådnelse de forskellige sygdomme i huden, Det sjette 

kapitel forklarer handlingen af svovl i de fire elementer som oprindelsen til 

elementare sygdomme, som han klassificerer som kold, varm, tør og fugtig.  

 

Det syvende kapitel vedrører sygdomme, som skader disse og andre. Han forklarer 

betingelserne for sygdommen, og siger der er to slags, dem der dvæler i frøet og de, 

der opstår ved påvirkninger:  

 

”Der er påvirkninger, der forårsager sved, udrensning, varme og lignende, og 

som skal være produktive, for de er specifikke for sygdomme: de udspringer 

ikke af synlige årsager, men er medfødte og af en sådan karakter, at én mand 

har en tendens til at svede, en anden til udrensning, en anden til dette eller 

hint. Hvad der er arvelig kan vi ikke udrydde, for frø skal skabe alt, hvad der 

dvæler i det. Men det er ikke nødvendigvis arveligt at blive født blind. Hvis 

en mand har seks fingre på den ene hånd og fire på den anden, eller hvis de 

ikke er på deres rette steder, kan intet gøres for ham, fordi manglen er i 

substansen i kroppen. Men ingen læge kan sige, at den blinde mand ikke kan 

hjælpes, for naturen er store og underbar, og hvis synet er i ham, kan det 

skabes, og det kan ledes til sit eget sted, hvorfra skaden har fjernet det. 

Medfødte ting er ligesom hårdheden af jern og farven på kridt, og skal 

accepteres som de er. Vi kan ikke hindre sne falder, men vi kan forhindre 
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den i at gøre skade på mennesker. Ligeså er frøet af mennesket, som er 

limbo og ud af de fire elementer. Disse er det bedst at kalde påvirkninger, for 

de er påvirkninger. Det er en astronomisk vildfarelse, når mænd siger, at en 

påvirkning kommer fra stjernerne. Himlen sender ingen påvirkninger. Vi 

modtager vores former direkte fra Guds hånd. Uanset hvad vi kan, har Gud 

skabt os og udskåret alle vores medlemmer. Vores betingelser, egenskaber, 

vaner, vi modtager gennem indåndingen livets hvormed disse ting er givet til 

os. Hvilke sygdomme vi har, kommer til os ved, at de tre stoffer, som 

allerede beskrevet, har påvirket os, som ild på træ eller halm. Det er 

påvirkninger, som vi ikke kan skubbe fra os, på samme måde som vi kan 

skubbe sygdomme væk der har deres oprindelse uden os i limbo. Mænd taler 

om en inclinatio: Det er noget vrøvl. De siger mennesket modtager inclinatio 

fra Mars, Saturn, Månen, og så videre: det er vildfarelse og bedrag. Det ville 

være mere rimeligt at sige, at Mars efterligner mennesket, for mennesket er 

større end Mars eller de andre planeter. Han der kender himlen og forstår 

mennesket siger intet. Han kunne sige: ”Mennesket er så ædelt i Guds øjne 

og så højt skattet, at hans billede er i himlene med alt, hvad han gør.” Et 

menneske kan blive tyk og det er ikke hans mads skyld: eller han kan blive 

tynd og hans fødevarer hjælper ham ikke. Og læger sætter sig sammen med 

de uvidende astrologer og erklærer, at det er melankoli på grund af Saturn i 

ascendanten: mennesket skylder intet til ascendanten; han skylder det limbo 

og han er lavet af Guds hånd, ikke ved ascendant, eller af planeter eller ved 

konstellationer og lignende, som om disse kunne tvinge ham til at være enten 

mager eller fedt. Vi må forstå disse sygdomme mere grundigt, for at skelne 

dem fra de andre sygdomme allerede forklaret. De vil blive behandlet i deres 

eget kapitel.”  

 

I det ottende og sidste kapitel, går Paracelsus ud over den synlige krop skabt af 

Gud, ud af elementerne til det usynlige legeme, som er i ethvert menneske, og som 

blev blæst ind i mennesket af Gud. Det er i det usynlige legeme, at mennesker kan 

synde og få den fysiske krop til at synde.  

 

”Som vi finder skrevet, vi skal oprejses på den yderste dag i vores krop og 

stå til ansvar for vores misgerninger. Det legeme, der er usynligt, har syndet 

og skal oprejses igen med os. For vi skal ikke redegøre for vore sygdomme 

eller vores sundhed og lignende, men for de ting, der udgik fra hjertet, for 

disse angår mennesket og disse også er et legeme, der ikke er ud af limbo, 

men fra Gud åndepust. Men da vi i vores kødelige legeme skal se Gud, vor 
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Frelser, må det være kroppen lavet af limbo, som er vores kødelige legeme. 

Hvem ønsker at være uvidende om disse ting åbenbaret gennem Guds mund? 

Vi skal oprejses igen i kødet, i kroppen ud af limbo, som har sit egen mål og 

nytte, og hvad overstiger det mål kommer fra den usynlige krop, der hæver 

sig over naturens grænser.” 
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Kapitel 11  

- Nye vandringer. 

”Dette mit liv skal leves ud og en grav helt igennem fortjent.”  

 

Der er ikke plads til at behandle de resterende bøger af Paramirum, for denne 

biografis hensigt er snarere, at retfærdiggøre en stor mands berømmelse end, at 

forsøge at vurdere, hvad han gjorde for udviklingen af forskningen. Når et af hans 

værker blev oversat til engelsk af en forfatter, der var videnskabeligt egnet hertil, 

blev den fremtrædende rolle som Paracelsus spillede i de mange facetter af den 

europæiske Renæssance ikke altid anerkendt og vurderet efter sin sande værdi.  

 

Han kendte sig selv, og hans hele tanke om transcendente spørgsmål af både fysisk 

og åndelige art, kan kun begribes gennem bekendtskab med alle bindene af hans 

værker, og han gentog mange gange, at han ville ønske, at hans læsere ikke nøjedes 

med én afhandling eller ét bind. Ordene til læseren, som han indleder den tredje 

bog af Paramirum med, peger hen på netop dette punkt:  

 

”Rå og barsk er de vinde, som Sandheden vækker mod dens tilhængere, og 

alligevel har jeg altid håbet, at han, som elsker menneskets sjæl også elsker 

hans krop, at han, som frelser sjælen også frelser kroppen, og deri har jeg 

tænkt at bibringe lidt godt. Men mange stjal det fra mig, og det var en rå 

vind for mig. Derfor læser, tag agt og døm ikke fra det første, det andet eller 

det tredje kapitel, men læs det til enden og prøv det med dine egne beviser, 

hvad jeg berører på disse sider. Bliv ikke overrasket over det jeg håndterer, 

men overvej og påskøn det, uden gunst og venskab, og vej det retfærdigt: for 

ved Guds forudbestemmelse vil flere bøger følge, bygget på dette 

fundament; og disse vil mere fuldstændigt berige dig, forstå derfor dette og 

lær det.”  

 

Da den første og anden bog af Paramirum var afsluttet, forlod Paracelsus St. 

Gallen, og, synes det, holdt en pause med at skrive om medicin i nogle måneder. 

Han hengav sig til evangeliske arbejde og især til undervisning og distribution af 

Bibelen. Han siger i tredje bog, at han ”opgav medicin for at spille på andre 

strenge.” Han gik gennem Appenzel og dets bjerge, opsøgte de fattige og syge, og 

mens han helbredte de sidstnævnte, fortalte han dem de gode nyheder, som så 

længe havde været tilbageholdt for dem. Dette aktive medicinske missionærarbejde 

opvejede så rigeligt de bagvaskelser, som præsterne og munkene havde rettet imod 
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ham. De akademiske organer var ikke alene om at modsætte sig og undergrave 

hans undervisning, men den katolske kirke deltog også i deres foragtelige intriger. 

Kun de mænd, som blev frigjort fra dens dobbelte trældom, de ædlere sønner af 

Renæssancen, var Paracelsus’ venner. Havde han været den irreligiøse person som 

hans fjender påstod, ville de ikke have frygtet ham, som de gjorde. Han var en 

mand med dyb åndelig indsigt og urokkelig tro på Gud, ophøjet som Israels 

profeter og salmister.  

 

Paracelsus boede nogle år i Schweiz og især i Appenzel, men hans opholdssteder er 

svære at spore og hans hentydninger om denne periode er vage. Det formodes, at 

han var bosat i kantonet Urnäsch i længere tid, men jævnligt skiftede logi. I 1838 

bevarede flere huse den tradition, at de havde huset ham. Sandsynligvis tilbragte 

han størstedelen af de tre år mellem Urnäsch og Huntvil, og i tillæg til hans 

evangeliske arbejde vendte tilbage for at skrive, og ikke blot afsluttede Paramirum 

og Paragranum, men fortsatte også sin Større Kirurgi.  

 

Han efterlod sig, da han forlod Urnäsch, en portefølje fuld af skrifter og disse var i 

en mands besiddelse, der døde i Huntvil i 1760, og hvis arvinger delte 

manuskripterne mellem sig, da de ikke kunne beslutte sig til hvem der skulle arve 

det hele. Nogle af disse var om hellige emner og på latin, en med titlen Quod 

Sanguis et Caro Christi sit in Pane et Vino, og en anden, også om Herrens Nadver, 

var stilet til ligesindede venner i Appenzel med hvem han havde siddet til altergang 

i en lille landsby kaldet Roggenhalm tæt på Biihler, en landsby nær Gais.  

 

At han vandrede fra landsby til landsby er sikkert, og sandsynligvis strakte hans 

rejser sig over et langt større område end hans hentydninger indikerer. Hans 

arbejde var kombineret med at sælge bøger, forkynde, og rejsende læge.  

 

”Her, i Appenzel,” siger Dr. Julius Hartmann, ”berigede han sig med sin 

medtroende i evangeliet og diskuterede evige ting; der var han opmærksom på de 

fattige og syge, som havde så hårdt brug for hans hjælp, og som han selv fint siger, 

”plejede kroppen hvori den udødelige bor.” 

 

Det var denne optagethed af det åndelige, samt menneskers legemlige behov, der 

genantændte hans forfølgeres ild, denne gang af præsterne, og så hård var deres 

vrede, at de forfulgt selv de mænd, der viste ham gæstfrihed. Deres fjendskab 

henviste Paracelsus til større stræder. Indlogering, mad, og tøj mislykkedes for 

ham, for når præster forfølger, gør de det med terrorens feje våben. Han måtte til 
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sidst forlade Schweiz i hast. Det er ikke underligt, at han sagde, at Schweiz ikke 

var hans fædreland, men fremhævede snarere Villach end Einsiedeln som sit 

”hjem.” 

 

Tidligt i foråret 1534 flygtede han, og hans fattigdom var så stor, at hans klæder 

hang i laser. Han flygtede gennem bjergene ved den øverste dal af Inn til 

Innsbruck. Han vendte tilbage til sin profession, samt til praksis i medicin, for ”det 

organ, hvori den udødelige bor” levede af brød, og det havde det været svært at 

vinde i evangelisk arbejde. Han adspurgte borgmesteren om tilladelse til at 

praktisere i Innsbruck som læge, men det blev nægtet med den begrundelse, at en 

mand i pjalter ikke kunne være en læge. Havde han præsenterede sig selv i blodrød 

kåbe med kæde og ringe af guld, ville hans grad ikke være blevet anfægtet, men 

Paracelsus var ikke en adept i ”filosofiens klæder.” Han var altid skødesløs hvad 

dette angår, men efter en sådan krise, efter udsultning, forfølgelse, hjemløshed, og 

vandring, var han næppe blevet klandret for hans udseende. Bittert registrerede han 

denne hændelse i sin Pestens Bog, som først blev offentliggjort af Dr. Toxites i 

Strassburg i 1576, femogtredive år efter Paracelsus’ død.  

 

”Fordi jeg ikke viste mig i lægernes dragt, blev jeg afvist med foragt og blev 

tvunget til at gå. Borgmesteren i Innsbruck var blevet vant til læger klædt i 

silkeklæder ved fyrsternes hoffer, ikke til slidte klude, svedet af solen.”  

 

Så drog han på vejen igen, over Brennerpasset til Stertzing, hvor pesten netop var 

brudt ud på hospitalet. Det fortæller os, at det var i juni 1534. I juli og august 

rasede den i byen. Paracelsus opholdt sig nogle uger på Stertzing og var rystet over 

de lokale lægers uvidenhed og hjælpeløshed. Han havde mødt pesten på hans 

tidligere rejser og havde noteret sig dens årsager og vilkår samt dens behandling i 

forskellige lande. Han besluttede, at sætte sin egen erfaring og mening på skrift til 

gavn for den ramte by, som han dedikerede denne berømte afhandling til. Han 

vedlagde hans diagnose af pesten, samt en række råd med hensyn til dens 

behandling og en række recepter og opskrifter. Den lille bog i fire kapitler blev 

præsenteret for ”Borgmesteren og Magistraten i Stertzingen, ved Theophrastus von 

Hohenheim, professor i den hellige skrift og og læge af begge mediciner.”  

 

Han fik ikke megen tak for hans bog af de lokale myndigheder, men det er 

sandsynligt, at han under sit ophold i Stertzing praktiserede, som en der kendte til 

pest og havde lagt penge nok til side til, at få det nødvendige tøj, mad, og logi. Han 

fik to venner der, brødrene Poschinger, hvor han med den ene tog til Meran og 
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fandt ære og gæstfrihed der. I Meran blev han færdig med sin bog og skrev sin 

introduktion.  

 

Det var mens han var enten i Stertzing eller i Meran, at hans far, Dr. Wilhelm von 

Hohenheim, døde, men nyheden nåede ham ikke før fire år senere. Han var 

konstant på rejse i disse år, og dommerne i Villach må have mistet alle spor af hans 

opholdssted.  

 

Toxites var indfødt i Stertzing og som Dr. Sudhoff foreslår, så og kopierede han 

sandsynligvis Paracelsus’originale manuskript til Pestens Bog, som han var den 

første til at offentliggøre. Husers udgave kom tretten år senere end Toxites, og 

tilsyneladende grundlagt på tidligere, med nogle sammenligninger af den trykte 

bog og et afskrift.  

 

Fra Meran banede Paracelsus sig vej ind i bjergetdistrikter nær Stertzing og mod 

Salzburg, og udforskede dem, krydsede Penserpasset til Hohenthauern og besøgte 

Krymlerthauern, Felberthauern, Fuschk, og Raurischerthauern, og genvandt så 

noget af sin tabte tid ved undersøgelsen af bjergsygdomme. Han hentyder til denne 

bjergbestigning i første og anden bog af hans Større Kirurgi, og beskriver 

symptomerne på forfrysninger og andre lidelser i disse kolde områder, såvel som 

deres lægemidler. Han vandrede mod vest fra Thauernbjergenes golde labyrint til 

Tyrol og Øvre Engadine, holdt pause i Veltlin, hvor han bemærkede, at der ingen 

gigtsygdomme var blandt de lokale, og brugte nogen tid i St. Moritz til at analysere 

surindholdet i vandet fra dets berømte kilde, og en redegørelse for dette vands 

kvaliteter og medicinske værdi tilføjede han i sin Naturligt Vand.  

 

I august 1535, sendt abbeden af Pfaffer bud efter ham og inviterede ham til at bo på 

klosteret mens han hjælp var påkrævet. Her fik han tid til, at undersøge et andet 

mineralt vand med stor og kontinuerlig helbredende kraft, som han beskrev i en 

lille bog dedikeret til hans vært, abbeden Johann Jakob Russinger. Denne bog blev 

trykt i det følgende år, tilsyneladende på abbedens foranledning i Zürich eller St. 

Gallen, og den blev nævnt i Stumpfs Schweisiske Krønnike for 1548. Den bærer 

titlen Med hensyn til Pfeffers Bade der ligger i Øvre Schweiz, dens dyder, 

beføjelser, og virkninger, dens kilde og afledning, dens løb og regulering; af den 

mest lærde læge Theophrastus Paracelsus. Der er ingen henvisning til trykkeren 

eller til stedet for trykning. I 1571 blev denne lille bog udgivet i Strassburg, 

redigeret af Toxites og trykt af Christian Muller, og nitten år senere var den 

inkluderet i syvende del af Huser udgave. Da Huser ingen henvisning giver til hans 
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autoritet, er det sandsynligt, at han brugte abbedens tryk, ligesom Toxites lavede et 

par verbale ændringer. Afhandlingen blev oversat til latin i 1570 og senere udgaver 

af den oprindelige blev udgivet i 1594 og 1619, sidstnævnte ved Abbeden af 

Pfaffers nu ansat hos Michael von der Hohen Sax. Paracelsus fortæller, hvordan 

han så de syge personer blive sænkes fra et træhus højt over slugten, ned i det 

helbredende vand om foråret.  

 

Tidligt i september, 1535, havde han forladt Pfaffers og taget bjergvejen mod 

Wirtemberg. Han klatrede meget, og i kapitlet om frost og dens farer nævner han 

St. Gothard, Spliigen, Albula, Bernina, og Hackenpasset. Det sidste er mellem 

Schwitz og Einsiedeln, og at han nævner den i hans bog leder os til den 

formodning, at han kan have besøgt hans fødested, da han rejste videre mod vest. 

Tilsyneladende standsede han ved Memmingen og sikkert også ved Mindelheim, 

hvor han helbredt byens degn, Adam Reyssner, for en sygdom, som havde plaget 

ham i årevis. Toxites hørte om det fra Reyssner selv. ”Hvis du tager de to 

beordrede lægemidler,” sagde Paracelsus, ”bliver du ikke nødt til at spørge en 

læge til råds de kommende år.” Reyssner tog dem og fik det ikke kun bedre, men 

holdt sig sund og rask til han var en gammel mand.  

 

Ved udgangen af 1535 havde Paracelsus færdiggjort det mest indflydelsesrige af 

hans værker, Større Kirurgi. Han var ivrig efter at udgive den i Ulm og rejste dertil 

tidligt i 1536, og bar sit manuskript med sig. Han forhandlede en kontrakt med 

Hans Varnier og trykningen blev påbegyndt. Men da han gennemlæste 

prøvesiderne, var der mange fejl. Varnier havde ikke bemærket, at en del af aftalen 

gjaldt korrektionen, og måtte erkende de mange fejl. Paracelsus forlod Ulm med 

sine manuskripter og tog dem med til Augsburg, hvor han fik en aftale med 

Heinrich Steiner. Varnier gik dog videre med trykningen trods dens beklagelig 

tilstand og udgav Større Kirurgi det år i sin mest fejlfyldte form.  

 

I Augsburg udkom det første bind af den autentiske udgave den 28. juli og det 

andet den 22. august 1536. Paracelsus havde gjort sig store anstrengelser med at 

gøre den perfekt. Han dikterede personligt manuskriptet til en assistent, og skrev i 

et forord til læseren, at Augsburgudgaven var den eneste gyldige offentliggørelse af 

hans bog. Den var dedikeret til den ”Mest Mægtige August Prins og Herre, 

Ferdinand, konge af Rom og ærkehertug af Østrig.”   

 

Titlerne lyder:  
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”Med hensyn til større kirurgi, er det første bind instrueret ved og attesteret 

af læge i begge lægemidler, Paracelsus: Om alle stiksår, skudsår, brændsår, 

bidesår, knoglbrud, og alt det kirurgi omfatter med kure for sår og forståelse 

af alle ulykker, nuværende som kommende, påpeget uden fejl. Med hensyn 

til opdagelserne af både den gamle og den nye videnskab, er intet udeladt.  

 

Med hensyn til større kirurgi, er det andet bind instrueret ved og attesteret af 

læge i begge lægemidler, Paracelsus: Om åbne sår og smerter, deres årsag og 

helbredelse, ifølge bevist erfaring uden fejl og yderligere eksperimenter.”  

 

Dedikationen af det andet bind er også til kejseren Ferdinand, men er noget 

anderledes formuleret: ”Til den Mest Mægtige, August Prins og Herre, Ferdinand, 

ved Guds Nåde Konge af Rom, Ungarn og Bøhmen, ærkehertug af Østrig, vores 

mest Nådige Herre.”  

 

Det første bind blev illustreret med et træsnit der optog en halv side: Det 

repræsenterer et slotgård med en hvælvet port, i hvilken der er to sårede riddere. 

Den ene ligger tæt ved trappetrinet i portåbningen med et sår i hovedet, hans krop 

gennemstukket af et kort sværd, hvor spidsen ses på bagsiden; den anden sårede 

mand sidder på en træbjælke med sit hoved bart, og store sår i hans højre skulder 

og lår, sår fra stik i hans bryst og med begge hænder hugget af, blod strømmer ud 

fra armstumperne, mens hænderne ligger foran ham op jorden, en hjelm med fjer, 

og et langt sværd,  

 

Træsnittet på det andet bind viser en syg mand i højre side, hans venstre lår er 

dækket med sår, hans ben strakt ud på en klapstol, hvor en læge står og gnider en 

salve ind i såret med en spatel; til venstre står barberen med en elegant henslængt 

holdning, hans venstre fod placeret på en skammel og gips spredt ud på hans knæ, 

åbenbart betragtende sig selv som hovedpersonen.  

 

På bagsiden af titelbladet henvender Paracelsus sig til læseren og forklarer om hans 

uheld i Ulm og hans afvisning af Varniers udgave, og beder læseren om at bruge 

Augsburg-udgaven, som er rettet og ændret af forfatteren.  

 

Ingen af Paracelsus’ bøger har været genudgivet så ofte som denne. Inden 

udgangen af 16. århundrede var der udgivet nitten udgaver, blandt dem flere 

nederlandske versioner, to latinske versioner og to franske versioner oversat fra den 

anden latinske version. Mange andre udgaver fulgte disse. Det var muligvis fra 
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Gerard Dorns latinske oversættelse, at den berømte franske kirurg Ambroise Pare 

lærte og inddrog Paracelsus’ behandling af sår modtaget i kamp. Pare var en mand 

af et temperament som Paracelsus, og en af hans berømte ordsprog kunne have 

været Paracelsus: ”Jeg klædte ham og Gud helbredte ham.”  

 

I august 1536, umiddelbart efter den afsluttede offentliggørelse af dette store værk, 

udgav Paracelsus hans Forudsigelse om de fire og tyve år der kommer, dedikeret til 

kejser Ferdinand og trykt af Heinrich Steiner i Augsburg. Den blev oversat næsten 

umiddelbart efter til latin af Marcus Tatius, lærer i poesi i Højskolen i Ingolstadt og 

oversætter af mange klassikere, og som på dette tidspunkt var ved at udgive en bog 

med Heinrich Steiner, og på denne måde gjorde Paracelsus’ bekendtskab. Anden 

og tredje udaterede latinske udgaver fulgte. Det var sædvane i disse år, hvor der 

ikke eksisterede nyhedsbreve, at offentliggøre almanakker i begyndelsen af året 

med oplysninger fra fortiden og forudsigelser om fremtidige år, og disse 

inkluderede kejserriget, pavedømmet, de vestlige monarkier og sultanater i øst.  

 

Vi har allerede nævnt forudsigelserne af Paracelsus der blev offentliggjort i 

Nürnberg af Peypus. Han vendte fra tid til anden tilbage til denne slags 

kompositioner, bevæget dels af viden erhvervet på sine rejser, og dels ved hans 

ekstraordinære indblik i årsag og virkning. Som videnskabsmand havde han 

afskrevet den astrologiske overtro, men som mystiker var han bevidst om de gaver, 

der forbandt ham med de gamle Seere, og som en Bibelstuderende troede han på 

kræfter hos mennesker lig ham, der boede meget i ensomhed og i fællesskab med 

Gud. I alle hans større bøger finder vi omhyggelig forskning af en videnskabelig 

studerende, nært forbundet med en dyb og uudslukkelig tørst efter det åndelige, og 

frem for alt efter Gud, den Almægtig, den Alvidende, Allestedsnærværende. Hvis 

han med hans øjne og hans intelligens tålmodigt mestrede siderne i naturens bog, 

med sin åndelige bevidsthed lærte om Gud og kendte Ham, ikke alene i hans 

synlige skabelse, men også i den historiske fortid, så opvækkes nutiden og i 

åbenbaringglimt ses fremtiden på bagsiden af sløret. Paracelsus var klar over, at der 

hos mennesket selv opstår forventninger, symboler, typer af en svag stråleglans, 

længe før end livet strømmer ud fra den evige cirkel.  

 

Hæftet blev illustreret med to træsnit, et af en studerende der sidder ved en 

læsepult, og holder en kugle i sin venstre hånd og peger mod himlen med sin højre. 

Gennem det åbne vindue er solen og otte stjerner synlige, sidstnævnte symboliserer 

formentlig de otte himle. Det andet træsnit viser fire vinde der blæser mod midten.  
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I Husers udgave af Forudsigelser, som findes i hans ti-binds samling, er der 

toogtredive symbolske træsnit som illustration for bl.a. forudsigelserne, hvoraf to, 

som Dr. Aberle fortæller os, blev gengivet på et ’flyve-blad’ udgivet i 1606. Dette 

flyveblad kan stadig ses i Wiens Stadtbibliotek og i Museum Carolina Augusteum i 

Salzburg. De to udvalgte illustrerer Paracelsus’ forudsigelse vedrørende egne 

værker. Et af dem er et portræt af den skolastiske læge, prydet med en gylden ring 

og andre herligheder, der viser hans perler, men enøjet og sammenbundet af 

autoriteternes lænker, så han hverken kan se bagud eller fremad og stivner ved 

synet af Azoth, Paracelsus’ sværd, og så skrækslagen over håndtagsknoppen, at han 

slår den mod hovedet, og fornuftens indehold falder ud. Illustrationen viser den 

ulykkelige mand, omkranset af et sammenvævet reb, der holder hans paternoster og 

stirrer med sit ene øje.  

 

På den anden kant af løsbladet er der et billede der svarer til profetien. Et barns 

hoved rejser sig fra jorden i venstre side og ser med levende interesse på en bunke 

bøger, nogle af dem indskrevet med et stort R og en med ordet Rosa, samt ruller af 

manuskripter iblandt dem. Barnet spørger: ”Hvad er det?” og profetien forklarer: 

 

”Tyve år efter jeg er død, vil både unge og gamle vide, hvad min viden var, 

selv om det i øjeblikket lider miskredit. Sandheden vil derefter bringe lys mit 

arbejde; al falsk medicin vil blive ødelagt, og med det alle andre dumheder, 

og mænd vil finde, at i mine skrifter findes al de helbredende kræfter som er 

både på jorden og i himlene.” 

 

Denne forudsigelse blev opfyldt ved de mange offentliggørelser af 

Paracelsus’værker efter hans død. Men reaktionen fremkaldt af mørkets kræfter 

søgte, at minimere deres indflydelse, og i mere end tre århundreder blev han 

beskyldt for at låne hans store tanker fra mænd, der enten endnu ikke var fødte da 

han døde, eller hvis skrifter ikke fremkom før tyve år efter denne begivenhed. Isaac 

Hollandus og Basilius Valentinus var to af de påståede forløbere for Paracelsus. 

Den første tilhørte begyndelsen 1560, og den anden skrev sin afhandling Om De 

Vises Sten i 1599. Det er meget sandsynligt, at begge mænd trak deres 

læresætninger fra Paracelsus’ bøger. Paracelsus var forløberen for alle 

videnskabelige fremskridt fra det 16.- til det 19. århundrede. Han behøvede ikke 

nogen vejledning fra hans samtidige, som han ragede højt op over. Han nægtede, at 

blive blændet af tidsaldrenes støv, som de helligholdte. Han turde afskrive det som 

en skarnsdynge og se på Guds skabelse med et syn, der var uformørket af deres 
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spidsfindigheder, deres fantasier og deres løgnagtigheder. Mennesket af i dag, der 

ser fra den moderne videnskabs udsigtspunkt, anerkender og retfærdiggør, med 

verdensomspændende hyldest, denne mand, der banede vejen og som nægtede at 

blive kvalt eller kuet af tidens støv og larm og som blev forfulgt lige til det sidste. 

”Vi”, kunne han godt have råbt, ”der gør sport for guderne, jages til det sidste.”  

 

Han holdt sin vision klar i slid, afsavn, og manglende hvile, stræbende mod sit mål. 

Der var ingen anden end Gud til at redde ham, og til hvem han klyngede sig og fra 

hvem han modtog sine uvurderlige evner på bekostning af alt, hvad denne verden 

talte af gevinst. Han drev ingen tuskhandel med sin sjæl for, at opnå fortjeneste 

eller belønning. Hans bøger var helt hans egne. Fra Naturens Lys tændte han 

Videnskabens lampe, og i det lys begyndte tidens mennesker at vide.  

 

Paracelsus hævdede stolt om hans bøger, at de var helt hans, og hans trodsighed 

mod den ”aristotelisk hob” lød:  

 

”Eins ändern Knecht jord niemand seyn Der pels sich bleyben kann Alleyn.” 

 

Det var hans foretrukne motto, og findes både på latin eller tysk under portrætter 

malet i hans levetid. Det kan groft oversættes: ”Den, hvem ingen anden mand ejer, 

som kun tilhører sig selv alene.” 

 

Han udvidede sin holdning i sit værk De Felice Liberalitate: ”Han som Gud har 

givet gaver og rigdom skal ikke tilhøre nogen anden mand, men skal være herre 

over sig selv og sin egen vilje og hjerte, så de ting, som Gud har givet ham, skal 

udgå glædeligt fra ham.”  

 

Sølv og guld havde han ikke, men de gaver som Gud havde givet ham gav han 

gladeligt videre til andre. Hans bøger var blandt de største af disse gaver til 

mennesket, og han hævdede om dem, at de blev overført fra siderne i Naturens 

Bog. Det er lægens hverv, han vedbliver at prøve på at forstå naturen, og ikke alene 

den jordiske og dødelige natur, men også den guddommelige og udødelig, for der 

er behov for både kroppens øjne og ånden øjnene, for den fulde åbenbaring af Guds 

værker. I denne forståelse af naturen, inkluderer Paracelsus både en mystisk og en 

intellektuel opfattelse. Hans ny-platonisme opfordrede til dette dobbelte synspunkt. 

For den almindelige studerende af det videnskabelig, synes indblanding af den 

mystiske bevidsthed, at være til skade for eksakt forskning, men Paracelsus blev 

tilskyndet til forskning ved både hans åndelige, såvel som ved hans intellektuelle 
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evner. Den mystiske fantasi har altid udviklet sig til profetisk indsigt, de 

epokegørende opdagelser for den studerende af naturen.  

 

”Enhver, der er praktisk bekendt med videnskabelige arbejde,” siger professor 

Huxley, ”er opmærksom på, at de, der nægter at gå ud over fakta sjældent kommer 

længere end til fakta; og enhver, der har studerede videnskabens historie ved, at 

næsten hvert stort skridt deri, er foretaget ved at tage del i naturen.” 

 

Paracelsus egne forventninger bekræfter denne sandhed, som igen og igen er blevet 

bevist inden for videnskaben. Kvaliteten af indsigt er afgørende for det oprindelige 

sind uanset hvilket område det arbejder i.  

 

For at forstå Paracelsus’ synspunkter må vi huske på, at en genoplivning af ny-

platonismen i middelalderen for en stor del skyldtes Cornelius Agrippa af 

Nettesheim, der blev født i Köln i 1486, og blot var syv år ældre end Paracelsus. 

Mellem det 6.- og 15. århundrede var der en konstant spænding i undervisningen 

grundlagt af Ammonius Saccus i det 3. århundrede, og som blev oprettet ved 

undervisning af hans discipel Plotin. Den sidste fastslog, at Gud er grundlaget for 

alle ting, at han er udødelig og allestedsnærværende, rent lys, mens stof og form er 

illusioner, skygger af sjælen. Gud er én, og grundlaget af alle tanker. Sindet er 

Hans billede. Sjælen er produktet af sindets handling og skaber andre handlinger, 

såsom tro, aspiration, fornuft, der hæver sig mod Gud; spekulation, ræsonnement, 

sofisteri, beskæftiger sig med et lavere plan, og de stadigt lavere aktiviteter af rent 

fysisk liv. Stoffet er dannet af sjælen i det, for enhver form har sin egen sjæl, hvad 

enten det er levende eller ej. I alt er guddommeligt liv, i stjernerne som på jorden. 

Der er hverken tid eller rum i tankerne: det er Åndens verden, hvor der præsiderer 

en øverste Over-Sjæl og sjæle i besiddelse af evnen til at tænke; disse sjæle søger 

til de højere eller til de lavere planer og ændres i overensstemmelse hermed. De, 

der har tendens til højere bliver renset og åndeliggjorte. Det er væsentligt at vide, 

så man kan opnå det, og han hvis sind er oplyst, ser det Højeste, Lyset som oplyser 

verden verden. For ham er det givet at blive forenet med den Højeste.  

 

Porphyry fulgte Plotin og udvidede sin undervisning ved den tese, at ”den 

universelle sjæl i det væsentligste er ét med den uendelige øverste Ånd og ved den 

Højestes magt afdækker og skaber alt. En individuel sjæl, renset og fri fra kroppen, 

kan gøre det samme.” 
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Efterfølgerne til disse tre tilfører kræfter i overensstemmelse med den oplyste sjæls 

viden, til at skelne mellem godt og ondt; helbredelse af sygdomme; den gave at 

lave vise love; og den gave at lave nyttige opfindelser. De neo-platoniske dogmer 

kom i bero i 6. århundrede, men blev genoplivet med renæissancen, da Cornelius 

Agrippa indbefattede dem sin egen udvikling af deres doktriner. Mennesket er 

mikrokosmos, billedet på naturen: det sande billede af Gud er Logos, Ordet, som er 

visdom, liv, lys og sandhed. Den åndelige sjæl, i forening med Gud, er deres 

billede. Himmelsk lys tager usynlig form i sjælen og skinner gradvist gennem hele 

kroppen, så den bliver ligesom en stjerne. Der er en åndelig kraft iboende 

menneskets sjæl, og som gør ham i stand til at tiltrække, påvirke, og ændre ting, 

som der udstråler helbredelse og kan være guddommelig, men hvis de anvendes til 

selviske formål, kan blive djævelske.  

 

Til disse lærdomme konverterede nogle store mænd til Renæissancens mentale 

fornyelse, og blandt dem Abbeden Trithemius og hans elev Paracelsus. Paracelsus 

udviklede Cornelius Agrippas erkendelse af menneskets åndelige kræfter ved hans 

teorier om de skjulte kræfter, som til sig tiltrak disse ting i andre legemer, som den 

påvirkede.  

 

”Mennesket,” siger han, ”har noget magnetisk i sig uden hvilken han ikke 

kan eksistere. Men denne magnetisme er der på grund af mennesket, ikke 

mennesket på grund af magnetisme. Ved denne tiltrækkende kraft tiltrækker 

han hvad der er i luften omkring ham, og den sunde bliver smittet med det 

usunde gennem denne magnetiske tiltrækning.”  

 

Ennemoser siger:  

 

”En stor del af Paracelsus’ system er baseret på magnetisme. Hos mennesket 

er der et noget siderisk som står i forbindelse med stjernerne fra hvilke det 

tiltrækker deres styrke som en magnet. Dette liv kalder han Magnes 

Microcosmi og forklarer ved det, mange forhold i naturen. Mennesket er 

næret af de fire elementer, men også umærkeligt, gennem den magnetiske 

kraft som er placeret i hele naturen, og hvorved hvert enkelt medlem trækker 

sin specifikke næring til sig selv. Disse hemmelige påvirkninger har det 

positive hverv med opretholdelsen af kroppen. Efter denne teori om 

magnetisme baserer han den sympatiske helbredelse af sygdom. I Mumia 

eller magnetiske kraft, siger han, er al helbredende kraft bosat, for det 

trækker alt i hele kroppen til sig selv.” 
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Han var uden tvivl grundlæggeren af skolen om magnetisme og dette ord stammer 

fra ham. Han siger i fjerde bog af sin afhandling Med hensyn til oprindelsen af 

usynlige sygdomme, som udgør den femte del af Paramirum, at uanset hvor 

magtfuld den store verden kan være, så indeholder den lille verden alle sine dyder, 

alle dens kræfter.  

 

”For i mennesket er naturen af alle jordens frugter, i dens malme, dens 

vande, dens fire vinde og alle himmellegemerne. Hvad findes på jorden, hvis 

kræfter ikke er i mennesket? Alle planter og træers kræfter findes i hans 

åndelige krop; i dens metaller, dens mineraler, dens ædelsten. Hvis du vil 

have balsam, vil du finde det der: hvis antimon, vil du finde det der, og disse 

ting arbejder usynligt. For hos mennesker er der to kræfter, en arbejdende 

kraft, som er synlig, og en arbejdende kraft, som er usynlig. Alle smerter 

som den synlige krop bærer på, finder deres helbredelse i det usynlige. 

Ligesom liljens styrke bryder frem i parfumen, som er i det synlig, således 

udsender den usynlige krop sin helbredende indflydelse. Ligesom der i det 

synlige legeme er vidunderlige aktiviteter som sanserne kan opfatter, så 

ligger der også kræfter i den usynlige krop som kan udvirke store undere.”  

 

Han fandt i denne Mumia, eller magnetiske krop, kilden til vitalitet, og han viste, at 

dens kræfter kunne bruges af én der besad dem, til at helbrede sygdomme hos 

andre. Mange af hans egne kure skyldtes dette arbejde og han brugte kun sine 

tinkturer i særlige tilfælde.  

 

Paracelsus erkendte og praktiserede en anden af de usynlige kræfter i Mumia, der 

nu er accepteret, og benævnes som telepati. Trithemius var bevidst om det og var i 

stand til at overbringe sine tanker til personer på afstand, selv når han ikke vidste, 

hvor de var. Han kan have betroet sin erfaringer om dette til Paracelsus, men 

næppe til mange andre af sine elever, for dengang ville en sådan gave have 

forekommet djævelsk for alle, men ikke for de oplyste. Trithemius og hans største 

elev placerede den blandt naturens muligheder. Denne kraft blev faktisk praktiseres 

af troldmænd og hekse til at formidle det onde, som de eller deres arbejdsgivere 

ønskede for deres fjender og ofre, men disse mennesker praktiserede det i troen på, 

at onde ånder bistod dem, og det var kun mænd som Trithemius og Paracelsus der 

behandlede det, som en del af de mikrokosmiske egenskaber. Paracelsus fordømte 

kraftigt trolddom og åndemaneri, fordi han troede på deres styrke til det onde, 

ligesom han fordømte brugen af hypnose til onde hensigter.  
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Dr. Franz Hartmann skriver:  

 

”Den psykiske kraft i sjælen og den magiske kraft i ånden, er hos det store 

flertal af menneskeheden stadig kun lidet kendt udviklet. De bliver ofte 

udøvet ubevidst, så den største troldmand ved ikke selv, med hvilke midler 

hans bedrifter bliver udført. De kræfter, der bringes i handling er vilje og 

fantasi. Det er en kendt naturlov, der gerne forbindes med lignende, og hvis 

en ond vilje bliver aktiv, tiltrækker den til sig selv tilsvarende onde 

påvirkninger fra det usynlige rige, der bistår troldmanden i hans 

forbryderiske arbejde.”  

 

I sin afhandling om Okkult filosofi, skriver Paracelsus, at telepati og hypnose er i 

stand til meget ondt, og insisterer på en Gudsinspireret og retfærdig vilje og fantasi 

for alle, der bruger dem. ”Al virkelige styrke kommer fra Gud: uanset hvor hellig 

en mand kan være, udretter han noget af sin egen kraft, fordi alle åndelige kræfter 

kommer fra Gud.” Besværgelser og indvielser fordømmer han, ”fordi vores kraft 

hviler på vores tro på Gud, og ikke på ceremonier og besværgelser; men indvielsen 

af nadveren og især dåb, ægteskab, og af kroppen og Kristi blod på alteret, burde 

holdes i høj agtelse, indtil den dag vi alle skal gøres fuldkommen hellige og iklædes 

et himmellegeme.”  

 

Han fastholdte denne tro på Gud som et fejlfrit panser mod indtrængning af det 

onde. Alligevel holdte han talismaner i agtelse til en vis grad, især den dobbelte 

sammentvundne trigon, og pentagonet indskrevet i hvert hjørne med en af 

stavelserne i den hellige Guds Navn. Hans tillid til helbredende amuletter, 

bestående af metaller og ædelsten, var baseret på deres magnetiske og elektriske 

kraft.  

 

Den paracelsiske okkultisme var primært ny-platonisme og Kabbala, som også var 

de doktriner Cornelius Agrippa, og i senere år Van Helmont og Jacob Boehme, der 

var hans disciple, hældte mod. Ennemoser fortæller os at  

 

”Kabbala består af den hellige tanke om Gud: den første åndelige skabelse 

og det første åndelige fald; oprindelsen til mørket og kaos; skabelsen af 

verden i seks perioder; skabelsen af det materielle menneske og dets fald; 

genoprettelsen af den oprindelige harmoni og den ultimative tilbagevenden 

af alle skabninger til Gud.”  



 

148 

 

 

I profeternes skoler, som Samuel genoprettede, men ikke fandt, blev de lærde 

undervist i disse høje mysterier og når de var fundet værdige, blev de optaget i 

mysteriernes, som omfattede fremmanelser, forudsigelsens kunst, magten til at 

opfatte og påvirke alle naturens kræfter og produkter, samt kontrollen over visse 

ånder. Den onde side af magi er også til stede i Kabbala, men som noget der er 

hadefuldt overfor Gud. Et af dens store dogmer er: ”Overalt er det indre i arbejde i 

det ydre: overalt reagerer det ydre på det indre.”  

 

Sandsynligvis var Kaldæa den kilde, hvorfra Abrahams afkom drog disse dogmer 

og eventuelt i Kaldæa, der var de arven af racer der allerede var af umådelig ælde 

da Abraham blev født i Urukh, en arv der deles af alle de semitiske folkeslag, 

assyrerne og araberne såvel som hebræerne. De indeholdt anerkendelsen af 

englelige ordner; af himmelske ledere og intelligenser der tilhører det mystiske 

univers; om de otte himle: om mindre elementale intelligenser, ildånder, luftånder, 

jordånder og vandånder, ikke nødvendigvis gode, og som behøvede kontrol. Endog 

den hellige dominikanske læge, Thomas Aquinas, havde akcepteret Kabbala længe 

før Paracelsus’ tid. Mange af dens doktriner var gået ind i teologi og andre 

retninger, vestlige såvel som østlige, noget af den spontant, andet gennem kontakt 

og erobring.  

 

Magi er praktisk taget ”den traditionelle videnskab om naturens hemmeligheder” 

gået i arv til magi, som var præsterne og teologerne i de orientalske civilisationer: 

Den hellige viden, spredt her og der spredte i verden.  
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Kapitel 12  

- Lærer, mystiker og kristen. 
 

For at forstå hvem Parcelsus var, må vi først frigøre ham for mange af de 

legendariske egenskaber der er tilskrevet ham. Det var almindeligt, efter hans død, 

at tilskrive ham fremstilling af guld, i besiddelse af de Vises Sten, at kunne herske 

over elementar- og onde ånder, lave alkymistisk frembringelser og astrologiske 

forudsigelse. Han blev anset for, at være grundlæggeren af Rosenkreuzernes 

broderskab, hvor et af de første spor skulle være, at finde i illustrationerne nævnt i 

sidste kapitel om blandt andet de toogtredive symbolske træsnit i Huser udgave af 

Forudsigelser, som blev reproproduceret i ’flyve-blade’ 1606, og som viser hans 

bøger prydet med enten bogstavet R eller med ordet Rosa.  

 

Én efter én kan disse legender afvises. Pudsigt nok var Rosenkreuzernes symbol en 

videreudvikling af Luthers symbol, en åben rose hvis centrum er et hjerte, hvori der 

er placeret et latinsk kors. Rosen og hjertet, hver for sig og samlet, er gamle 

hierogrammer, der har at gøre med symbolsk religion og anerkendt som symboler 

på udrensning ved lidelse og forening med det guddommelige. Luther kan have 

kombineret dem til et symbol på de kristne liv.  

 

Det var dog ikke før end i 1593, at dette symbol blev det mystiske mærke for et 

hemmeligt samfund, tilsyneladende teosofisk og protestantisk, men endnu ikke 

kaldt Rosenkreuzere. Det var i Nürnberg, at Simon Studion etablerede det første 

Rosenkreuzer broderskab, syv og halvtreds år efter Paracelsus’ død, og kaldte det 

Milits Crucifera Evangelica, og det var ham, der udarbejdede den mystiske 

symbolik af Rosenkorset. Men broderskabet var ikke kendt som Rosenkreuzere før 

begyndelsen af det 17. århundrede. Et antal  afhandlinger blev derefter udgivet for 

at etablere en mytisk oprindelse til Rosenkreuzerne, men var alle fiction.  

 

Rygtet om, at Paracelsus var forbundet med Studions broderskab skyldtes, at dets 

medlemmer var studerende af naturen og akcepterede hans videnskabelige 

undervisning i kemi og astronomi, hans synspunkter vedrørende udviklingen af en 

fremskreden teori. Det var denne forbindelse, som gav berømmelse til hans skrifter 

som værende kilderne til Rosenkreuzernes lære. Men Paracelsus døde mere end et 

halvt århundrede før grundlæggelsen af Milits Crucifera Evangelica og skrifter om 

Rosenkreuzerne af Johann Valentin Andreae, en præst fra Tübingen og senere 

abbed af Adelsberg i Stuttgart, begyndte ikke at dukke før 1614.  
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Andrea udgav hans fiktive pjecer i håb om, at de kunne vække en reformation 

blandt de gejstlige. På sit dødsleje tilstod han, at de var tænkt som satirisk fabler, 

men da var de allerede nået ud i den tyske verden, og Rosenkreuzer samfund blev 

dannet i Nürnberg, Hamburg, Danzig og Erfurt. Herfra spredtes de til Holland og 

Italien, nærmere bestemt Mantova og Venedig. Deres medlemmer havde en særlig 

dragt på til møder, sort kjole og blå bånd broderede med en gylden krans og de 

brugte den buddhistiske kronragning, som angiver dens orientalske indflydelse, 

som havde udviklet ”Den sande Orden af det gyldne Rosenkors.”  

 

”All måtte bære korsets lidelse før de kunne blive kronet med sejr; alle måtte 

korsfæste deres personlige og egoistiske vilje og dø med hensyn til de ting, 

der tiltrækker sjælen til området for jordiske begær og illusioner, før de 

kunne få deres åndelige evner udfoldet i stråler lig den opgående sol.” 

 

Vi kan kun genkende Rosenkreuzerne som en specialiseret genopblussen af en 

urgammel mystisk kultur, kristnet, og som indeholder de samme udødelige 

sandheder, som havde civiliserede Østen årtusinder før kristendommen.  

 

Traditionen om, at Paracelsus var en guldmager holdt sig i århundreder efter hans 

død. Paracelsus lo hånligt i skrifter og i tale af ”guld-kokken”. For ham betød kemi 

opdagelser ved undersøgelse og kombinationen af lægemedicin til helbredelse. 

Ikke desto mindre klyngede selv hans sekretærer sig til den illusion og håbede på 

en dag, at kunne fange ham på fersk gerning, og opdage hans behandlinger. At han 

var klar over dette er helt sikkert, det ved vi fra den hykleriske Oporinus. 

 

Han spillede med på deres barnlige og stædige overtro, og en praktisk spøg med 

”flittige Franz,” er beskrevet i et brev der blev offentliggjort af Michael Neander i 

1586, hvorfra vi kan citere:  

 

”En dag sagde han til mig: ”Franz, vi har ingen penge,” og gav mig en 

gylden, og bød mig gå til apotekeren og få et pund kviksølv og bringe det til 

ham.  

 

Jeg gjorde dette og gav ham også byttepenge tilbage, for kviksølv var ikke 

dyrt på det tidspunkt. Derefter placerede han fire klodser tæt sammen på 

skorstenen, som luften nedenfor næppe kunne undslippe, og rystede 

kviksølvet i en smeltedigel, som han satte på murstenene, bød mig lægge 

brændende kul rundt om det, og kaste kul og kulstøv på dem. Så gik han ind 
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i stuen med mig og efter en tid sagde han: ”Vores flygtige slave kan flyve 

væk fra os, vi må se, hvad han laver.”  

 

Da vi kom ind, var det allerede blevet til røg og fløjet væk. Han sagde: ”Se, 

tage fat i massen med tængerne og hold det inde for en stund, det vil snart 

smelte.”  

 

Dette skete i overensstemmelse hermed. Så sagde han: ”Tag det ud med 

knibtangen og dæk smeltediglen, læg mere i ilden og lad den stå.” Vi gik 

tilbage i rummet og glemte, hvad der var i smeltediglen i en halv time, da 

han sagde: ”Vi må nu se, hvad Gud har givet os; tage låget af.”  

 

Det gjorde jeg, men ilden var gået helt ud og alt i smeltediglen var helt fast. 

”Hvad ligner det, hvad er det?” sagde han.  

 

Jeg sagde: ”Det ser gult ud som guld.” 

 

”Ja,” sagde han, ”det vil være guld.”  

 

Jeg tog den ud, åbnede smeltedigel, som var kold, og tog klumpen ud. Det 

var guld. Så sagde han: ”Tag det med ned til guldsmeden overfor apotekeren 

og bed ham at give mig penge for det.”  

 

Det gjorde jeg; guldsmeden vejede det, og der var en ounce mindre end et 

pund, og derefter gik han og hentede penge i en flad pung lavet af pap, som 

var fuld af rhinske Gylden og sagde: ”Giv dette til din herre og sig, at det 

ikke er nok, men jeg vil sende ham resten, når jeg får det.” 

 

Der var en rulle på størrelse med en stor hasselnød omgjort med rødt 

seglvoks, men hvad var indeni turde jeg ikke spørge om, da jeg var en ung 

mand, men jeg tror, at hvis jeg havde spurgt ham, ville han have fortalt mig 

det, for han har altid vist, at han kunne lide mig.”  

 

I denne practical joke, spillede apotekeren og guldsmith behændigt deres roller.  

 

Paracelsus siger i sin Større Kirurgi:  
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”Det er sket, at der i kemisk forskning er blevet lavet mange vidunderlige 

medicinske opdagelser som tjener til at forlænge livet. Men efter disse kom 

de guldskabende tinkturer man troede kunne forvandle metaller. På den 

måde opstod tinkturer der kunne farve metal. Og fra sådanne er den 

opfattelse opstået, at der sker en ændring i metaller og et stof kan omdannes 

til et andet, således, at et groft og urent stof kan forvandles til et, der er rent, 

raffineret, og lydefrit. Sådanne opdagelser har jeg opnået i forskellige 

former, altid forbundet med fristelsen til at guld og sølv.” 

 

Vi kender allerede hans holdning til astrologi, et studie der fascinerede mennesker 

på hans tid og endda mænd i Renæssansen, som Girolamo Cardano i det nordlige 

Italien og Melanchton i Tyskland. Cardano var travlt optaget med horoskoper hele 

sit liv og troede på dem, selv når begivenhederne miskrediteret dem, som i tilfældet 

med hans horoskop for kong Edward VI af England, som han spåede helbredelse 

og et langt. Han kan have haft en velbegrundet frygt for at udarbejde et 

ildevarslende horoskop for en konge, og alligevel var han ikke en kujon, men 

usædvanligt sanddru for en italiener for den tid. At et menneske som Melanchton 

troede på astrologi som absolut troværdigt, hjælper os med til at forstå dens 

tiltrækning på selv de mest fremskredne ånder i det 16. århundrede  

 

Der er ikke megen tvivl om, at Paracelsus afprøvede astrologien grundigt. 

Sandsynligvis var de mystiske besøg til Esslingen i perioder, hans undersøgelser, 

og disse kan have været fornyet ved St. Gallen med Schobingers hjælp. Det var 

kort efter disse besøg, at hans Profetier fandt deres udtryk i Paramirum, hvor han 

erklærer sin antipati overfor de astrologiske teorier der tilskriver karakter, 

tendenser, og skæbner som indflydelsen fra himmellegemerne. Han afviser alle 

sådanne synspunkter og hævdede, at Gud er giveren af alle menneskelige kvaliteter 

og deres mangfoldige kombinationer. I hans to afhandlinger om kometer, udtrykker 

han synspunkter direkte modsat dem de astrologiske forfattere havde på hans tid, 

og søger i nøjagtige termer, at definere undersøgelsen af himmellegemerne som et 

forsøg på at vide, hvad de i virkeligheden er, og hvordan de er placeret i forhold til 

jorden, og nægtede, at lade sådan undersøgelser i hænderne på spåmænd og 

sandsigere, men i stedet, som en sand forskning der begyndte at give frugt ved 

troværdige undersøgelser, ligesom dem der blev foretages i de andre områder af 

naturen. Faktisk var han en ivrig elev af positiv astronomi.  

 

Nekromanti og trolddom afskyede han af alle kræfter. Han benægtede ikke, at de 

virkede, men tilskrev deres virkninger påkaldelse og udøvelse, og i værste fald 



 

153 

 

kræfter af det onde, og begge burde være afsvoret. Ejheller gav han noget for, at 

sygdomme populært hævdes at skyldes det onde. Han argumenterede stærkt mod 

dæmoniske besiddelse og insisterede på, at sådanne sygdomme som St. Vejts dans, 

St. Veltins sygdom, St. Anthonys ild og andre, ikke var tegn på hellige vrede påført 

som bod, men stammede fra den ene eller den anden af de naturlige oprindelser til 

sygdom, og at hver skal studeres udfra fra sand medicinsk diagnose.  

 

Han lærte, at en beskadiget fantasi havde ekstra magt til at skabe sygdom, men 

benægtede, at djævelen kunne skabe sygdom, selvom han i mennesker var i stand 

til at fremkalde de onde åndelige og mentale tilstande, som var gunstige for 

sygdomme. En sætning fra sidste bog af Paramirum, om Oprindelsen til usynlige 

sygdomme, kan tjene som illustration til hans holdning til trolddom både uden for 

og inde i kirken:  

 

”Satan sørger for, at vi ikke bruger dette uden indledende ceremonier. Hvad 

er disse ceremonier? Hyklerisk fastende og bøn: ligesom farisæeren laver et 

optog for menneskene, så må et lignende farisæisk optog vises for Djævelen, 

med bogstaver, tal, bestemte tidspunkter og megen afholdenhed, med 

velsignelse og tilbedelse, med vievand og lignende. For Djævelen sørger for, 

at hvis et menneske vil modtage noget fra Gud, skal han glemme Gud og 

praktisere alle disse ceremonier for Djævelen selv, da det er ham, der vil 

besvare menneskets bøn. For ligesom mennesker lever i verden, den ene 

overfor den anden, og vandrer i vildledning fra deres teologiske vejledere, 

således gør også disse ånder. Elskere af ceremonier har konverteret ånderne 

til ord og navne, således, at de kan klædes som disse, ligesom hvis det ikke 

var de ånder, hvorpå mennesket kalder. Det er meget ligesom hvis 

mennesker skulle miste Guds gunst ved at fornægte Peters gode ord, selvom 

Peter og ånderne er tjenere og skal gøre hvad de bliver befalet at gøre. 

Hvoraf det følger, at hvis Kristus skulle byde Peter sættes fri, skal han gøre 

det, og hvis han skulle byde ham at bindes, da han skal gøre det. Og når han 

gør det, holder det både i himlen og på jorden. Alle ting skal søges i Gud; 

derfor, hvad Han byder, det gør hans tjenere, de adlyder, uanset hvem de er, 

uanset om det er en engel eller djævel. For ånderne er også indbudt til at 

undervise og til at hjælpe og således giver Gud os hvad der er godt ved ven 

såvel som fjende. Derfor har ånderne ved Hans bud åbenbaret viden og har 

afsløret naturens lys. De er blevet befalet at gøre dette til dem, der ivrigt har 

søgt at vide.  
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Men der er dem, der kalder på disse ånder, som om de gjorde disse ting af 

deres egen vilje, og dermed er de blevet fravristet Guds bud og ifølge den 

skjulte undervisning er, som kaldæerne, persere og egyptere, blevet 

identificeret ved navn og hævet til guders position.  

 

Hvis vi beder om meget fra de helgenerne og Guds befaling ikke er til stede, 

kan de ikke gøre noget for os, for de er kun hans tjenere. Og dog er også 

deres navne bevaret og mennesker har leget med deres ånder og oprettet 

ceremonier, fastet, bedt og lignende, ligesom Jøden Salomon med sit spejl, 

eller Moses med hans indvielses bog: og således har mennesket mangedoblet 

ceremonier mere og mere, i håb om fremkaldelser ved disse midler. Men de 

modtager kun værdiløst ukrudt og tåbelighed, for sådan er gaven fra alle 

tjenere som Gud intet har at gøre med.”  

 

Vedrørende amuletter mod skader og sygdomme, opnået ved hekseri fra Djævelen, 

siger han:  

 

”Tror du virkeligt, at djævelen af egen kraft kan lave en amulet således, at 

ingen mand skal kunne såre eller stikke mig? Det er umuligt: ingen andre 

end Gud kan gøre det. Djævelen kan ikke så meget som få en lerkrukke til at 

slå revner, langt mindre kan et menneske. Han kan ikke engang udtrække 

den mindste tand, langt mindre helbrede en sygdom. Han kan ikke ændre en 

enkelt plante fra det den er. Han kan ikke bringe to mænd sammen, langt 

mindre gøre dem til venner eller fjender. Årsagen er, først med hensyn til om 

amuletten kan beskytte mod såret eller stik: Han, der beskyttede St. 

Laurentius, så han ikke blev brændt på risten, der reddede St. Johannes fra 

kogende olie, som bragte de tre børn uskadt ud af den brændende ovn, han 

kender og vil hjælpe dem som Han vil hjælpe. Og som det sker for 

mennesker nu, således vil ske på den yderste dag, når Gud vil dømme alt 

efter menneskets tro eller overtro. Hvem kan helbrede sygdom alene, det kan 

kun Gud? Et menneske kan påkalde ånderne, men han kan lige godt påkalde 

planterne. Det er Gud alene, der kan ændre: vær standhaftig mod ham. 

Ånderne er magtesløse medmindre Gud dekrerer eller indkaldes. . . . Og det 

er fantastisk at tro, at skrevne tegn skal kunne skabe enten venskab eller 

fjendskab.”  

 

Han minder os om, at fra naturens lys og kraft kommer beskyttelse for kroppen, og 

at disse kun kan være nyttige, hvis vi har tro på Gud.  
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”Derfor må vi holde fast ved Guds herlighed og på ingen måde afvige fra 

vores tro på ham, men gøre os stærke i troen. Undgå derfor dem der kalder 

sig apostle, og alligevel fortsætter i synd. og undgå dem, der tager deres egen 

ånd for Hellig Ånden, og hvis ønske det er, at ødelægge, hvad der ikke kan 

ødelægges. For selvretfærdige i deres hoveder er de sekter, der hæfter sig 

ved en enkelt trosartikel, der ved apostlen er ganske enkel og tydelig, men 

gør den altafgørende og komplex, ligesom hjemmedøberne, de Bøhmiske 

Brødre og Trinitarianerne.”  

 

Sandeligt hører vi i de kraftige advarsler, som han lukker Opus Paramirum med, 

hverken troldmandens eller charlatanens stemme, men stemmen fra en from 

troende på Gud.  

 

Paracelsus var bestemt en mystisker. Fra hans tidlige bekendtskab med ny-

platonismen udviklede han sin åndelige filosofi. Det var ved foreningen med Gud, 

at menneskets ånd udledte al magt til at overvinde ånderne af det onde, til at forstå 

mysterier, til at opdage naturens skjulte mysterier, og til at kende godt og skelne 

det fra det onde, at se med oplyste øjne gennem tåge- og støvstorme, forfinet 

udtænkt, men vilkårligt pålagt teologiske og etiske systemer til Guds trone, hvor 

visdom, sandhed og retfærdighed overholdes.  

 

Han fandt Guds hånd i hele naturen, i bjergenes sprækker, hvor metallerne ventede 

på Hans vilje; i himmelhvælvingen hvor ”Han bevæger solen og alle stjernerne”, i 

floderne fyldt med Hans gaver af mad og drikke til mennesket; på de grønne 

marker og i skove, hvor spirerne frembragte et utal af tjenende urter og frugter; i 

foråret som hældte Hans helbredende gaver ud over dalene. Han så, at jorden var 

Guds værk og var dyrebar for Hans øjne.  

 

Professor Strunz skrev om Paracelsus’ personlighed, og præsenterer ham som ladet 

med den nye tidsalders dynamisk kraft:  

 

”Hans sind var af mægtige evner, hvis sjælden modenhed omdannede 

videnskabelige problemer til varme menneskelige vilkår, og vi skylder ham 

realiseringen af et kultiveret menneskelig fællesskab baseret på kristen og 

humanitær fromhed og tro, som ting vi kan betragte som grundlaget for hans 

undervisning vedrørende både det faktiske og det åndelige. Hans rastløse liv 

frarøvede ham aldrig denne magi, som igen og igen skubbede til udødelige 
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impulser i hans sjæl som et gyldent solskin: den vision, der hører til den 

store naturdigter.  

 

Og alligevel erkendte kun få mænd på hans tid, som han gjorde det, de 

ubegrænsede resultater der kunne opnås ved empirisk-induktiv 

fremgangsmåde. I naturfilosofi dirrede også i Comenius, en dyb og begavet 

sjæl, som på mange måder minder om Paracelsus, denne følelse og glæde 

ved naturforskning, som fortæller mennesker om det kommende og det 

svindende, om arbejde og hvile, og afslører det dyrebare kodeks i naturen, 

hvor vi læser om Gud og hans evige liv. Ikke i sig selv skal man først søge 

fortolkningen af enhed af al menneskelige bevidsthed, men i naturen selv, 

hvor Gud vejkleder, årsagen oplyses, og sanserne bevidner.  

 

Er der noget i vores dømmekraft som fornuften ikke første værdsætter? Jo 

nærmere vores hensigt er sanseopfattelsen jo stærkere er erkendelsen, jo 

mægtigere vil grebet i vores fornuft være: og jo mere vores fornuft stråler ud 

fra kernepunktet i sansningen, jo større er dens fejltagelser og forfængelige 

fantasier. Paracelsus følte sig som en kunstner og tænkte som en 

matemamatiker, ligesom han kombinerede naturens love med mikrokosmos’ 

love, der er af mennesket med sin bevidsthed, sine følelser, og sit begær.  

 

Det var denne hengivne, kunstneriske forstand, som viste sig at være den 

dristige bro fra mennesket Paracelsus til den ivrige, visonære observatør af 

virkeligheden, en forunderlig bro der hvilede på den nye menneskeheds 

søjler: Renæssancen. For på denne bro bevægede genopbygningen af

universet sig frem, og som Paracelsus var en af de største arkitekter bag. Det 

var platformen for åndelige fremskridt, senere afsluttet af Giordano Bruno, 

digter, filosof, kunstner og studerende af naturen. Og med dette havde 

Paracelsus fundet sin religions nærmeste bånd. Naturen med al sin ufattelige 

rigdom og skønhed, med sin udødelige former og hendes lydighed mod 

lovene, var for ham porten til medicin, ligesom kærlighed til alle, der 

arbejdede og bar tunge byrder, der hvilede i Guds store hospital på jorden, 

for ham betød det guddommelig vejledning, naturens arcanas ulåste 

skatkammer.  

 

Frans af Assisi og Henry Seuses verdener udvidede sig i ham: igen skinnede 

sommeren sollys på jorden, igen blev Gud i dyb kærlighed til naturen ét med 

menneskets intellektuelle inspiration. Ikke kun i Frans af Assisis bud om 
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kærlighed og hellige fattigdom, en helgen, der medførte et herligt forår for 

katolicismen, uden vold, ja, men at Frans også sang Solens Salmer, stod igen 

klart for os. Hvordan skulle et menneske som Paracelsus have undsluppet 

mystikkens strejf, når selv en Luther følte dens indflydelse? En fornemmelse 

for naturen som en bølge udsendt fra Paracelsus og nået til fremtidens 

mennesker ligesom Comenius og Van Helmont. Også de forstod indvielsen 

ved forskning og den søde, rene tone af glæde ved at opdage Guds love.  

 

Paracelsus havde netop den fromhed, som vi i dag beundrer hos de klassiske 

mystikere. Han stod mod rationalismen med alle dens fantasifulde dogmer. 

Han så Gud i naturen, ligesom han så Ham i mikrokosmos og var forbløffet 

over det guddommelige lys’ genspejling. Hans konklusioner dannede en 

kristen humanismes etik. Det tætte broderskab af Guds børn skal udspringe 

af en velordnet menneskehed, fra menneskelig viden og fra bevidstheden om 

den ubeskrivelige værdi af sjælen, hos hver af sine medlemmer.  

 

Denne verden med dens tusinde former og muligheder er i sin enhed, og i 

dens indbyrdes afhængighed, åbenbaringen af lovene og Guds natur er den 

sande hjælper og ven af de syge og svagelige, hvad enten de er rige eller 

fattige. Naturen med sine mirakler på marken, hvor sædemanden overdrager 

sin sæd til den kære jord, uden så meget som at gætte på, hvordan det, han 

håber vil ske, sker: de statelige bjerge, hvor de gamle træer dør, og de nye 

fremkommer på deres plads; i hviskende lund og i hækken, i søen, hvor 

solen leger med vandet, som med ædle perler; hvor som helst den hårde 

kamp mellem klinten og hveden går i bølgende herlighed, er alt levende 

natur.  

 

Paracelsus har nedfældet det i billeder, allegorier og lignelser. Bortfaldet af 

hvert år, dets komme og dets bortgang, foråret, hvor de nye rytmer svajer 

frem og tilbage, sommeren, når unge liv når høsten og skallerne, og tiden iler 

den til frugtsætning, efterår når alt er gjort, og alle er trætte, og livet 

vansmægter. Hvor ofte har han ikke sammenlignede sin pilgrimsrejse til 

efteråret, sit liv til sin fulde modenhed, en overflod til den nye verden.” 

 

Jeg har citeret udførligt fra Dr. Strunz, fordi blandt de store tyske paracelsiske 

lærde besidder han måske det skarpeste syn på Paracelsus’ karakter, en karakter, 

hvor enkelhed er kombineret med geni, med heroisk oprigtighed, med 

uoverskygget vision, med en ånd der var  i kontakt med Gud.  
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Som kristen lyttede han til Jesu Kristi undervisning. Der blev gjort forsøg fra 

protestanternes side på hans tid til, at få ham over på deres parti, og af katolikkerne 

frem til i dag til, at præsentere ham som en god katolik. For mig ser det ud til, at 

mens han afsvor lænkerne til den gamle historiske ecclesiastisme, afveg han fra de 

nye begrænsninger i protestantismen. Han stod fri fra begge og så alene på Jesus 

vejledninger,   

 

”Hvert fjols,” skrev han, ”priser sin egen klub; han, som står for paven står 

for en polstret pude; han, som står for Zwingli står for tomhed; han, som står 

for Luther står for en vandpibe.”  

 

Professorerne Sudhoff og Schubert er af den mening, at da han i første omgang 

vendte tilbage fra sine tidligere rejser, fyldt med den nye videnskab og den nye 

medicin som han ville proklamere, fandt han blandt reformatorerne en bredere 

akcept af hans synspunkter end blandt katolikkerne, og, at deres større åbenhed 

tiltrak ham mod deres doktriner. Endvidere var han, som studerende af Bibelen, 

helt bevidst om den katolske Kirkes vildfarelser, både kirkelige og doktrinære, 

vedrørende Kristi lære om Guds rige. De to forfattere fastsætter tidspunktet for 

hans tiltrækning mod protestantismen til ca. 1531, men det er nu kendt, at han 

lavede evangelisk arbejde i Schweiz tre år efter dette tidspunkt, og, at dette hidsede 

præsterne op til deres forfølgelse. Det fremgår dog, at han trak sig længere og 

længere væk fra begge parter, og fandt, at ren og ubesmittet religion består i den 

daglige vandring med Gud og ikke med paven eller præsterne.  

 

Vi ved, at han aldrig formelt brød med den katolske Kirke, og at han blev begravet 

som medlem af dens fællesskab. Men at han forbeholdt sin ret til at dømme i 

åndelige sager kan ikke bestrides. Hans skrifter indeholder mange kritikpunkter af 

begge parter, og han havde mange betænkeligheder vedrørende reformatorernes 

nye principper. Efter 1531 synes han, at have udviklet sine teologiske synspunkter 

langt mere end tidligere, for han var optaget af spørgsmål vedrørende doktrinerne, 

troen og sakramente fra den tid og fremefter.  

 

Der er ingen tvivl om, at de uenigheder der brød ud i trediverne mellem lutheranere 

og zwinglianere ændrede hans holdning til begge betydeligt, og ledte ham til den 

konklusion, at sådanne uenigheder var fjendtlige over for etableringen af Guds 

rige, og hverken Paven, Luther eller Zwingli havde fattet indbegrebet af Kristi 

lære. I sådanne stridigheder så han kun utålmodigheden hos én leder mod doktrinen 
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hos den anden, kun fravær af åndelig enhed, kun fjendtlighed der blev til personligt 

had. Faktisk gik han så vidt som til at kalde lutheranere og zwinglianere for ”sekter 

klædt i evangeliske kapper,” og beskyldte dem for at vriste Kristi ord ud af deres 

sammenhæng og få dem til betyde det, som de ønskede. I en af sine senere 

afhandlinger, Sermo i Similitudinis, skrev han:  

 

”I sidste ende er de alle, uanset om de er papister, lutheranere, baptister, 

zwinglianere, klar til at herliggøre sig selv som dem alene der besidder 

Helligånden og alene kan begrunde deres konstruktion af evangeliet: og hver 

råber: ”Jeg har ret, retten er med mig, og jeg taler Guds Ord. Kristus og 

hans ord er hvad jeg fortæller dig: følg mig alle I, det er mig som bringer jer 

evangeliet.” Og dog var det netop det, der var farisæernes synd. Det er en 

synd imod Helligånden at sige: Paven, Luther, Zwingli, og så videre, er 

Guds ord, eller taler til os gennem Kristus, eller er dem der repræsenterer 

Kristus, er hans profeter, er hans apostle: Den, der holder og agter deres taler 

som Guds ord, synder mod Hellig Ånden. Du hører ikke hvad Kristus siger, 

men kun hvad de siger.”  

 

Heftige er hans skældsord, som dem hos hebraiske profeter, mod synoder, råd, 

synagoger, og kirkelige forsamlinger, mod munkeordner, mod overtro, 

pilgrimsrejser, ceremonier, al den overtroiske okkultisme af såkaldt hellighed. 

”Gud kræver vores hjerte af os,” siger han i sin afhandling om Usynlige 

Sygdomme, ”og ikke ceremonier, for med troen på disse, går han til grunde. Hvis 

vi søger Gud, skal vi gå udenfor, for i Kirken finde vi ham ikke.”  

 

Han har et solidt fodfæste i livet og vor Herres undervisning, for det er det eneste 

fundament for vores trosbekendelse:  

 

”Det er der, i det evige liv beskrevet af Evangeliet og i Skriften, at vi finder 

alt, hvad vi har brug for: ingen stavelser ønsker det. I Kristus alene er frelse, 

og hvis vi tror på ham så er vi frelste gennem ham. Der kræves ingen 

tilbedelse af de hellige, ingen tilbedelse af vores fantasi. Troen på Gud og på 

Hans enbårne søn Jesus Kristus er nok for os. Vores faster, vore messer, vore 

nattevågen og lignende, har ingen virkning for os. Hvad der frelser os, er 

Guds nåde, som tilgiver os vore synder. Kærlighed og tro er ét, for kærlighed 

kommer gennem tro, og sand kristendom åbenbares i kærlighed og i 

kærlighedens arbejde.”  
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Mange af disse klare slutninger findes i de teologiske og religiøse afhandlinger 

afdækket i 1899 og bekræftet af Dr. Sudhoff. Nærmere bestemt i hans afhandling 

om Johannes Evangeliet. Her fastholder Paracelsus kristendommens praktiske 

arbejde, for ”tro uden gerning er død.” Han gør gældende, at lutheranere har 

forstærket betydning af troen til skade for kærligheden.  

 

Hvad Paracelsus ønskede, var en reformation af mennesket og akcept af den 

guddommelige opfattelse af religion. Han ønskede hverken dominans af en 

menneskelig præstelige myndighed, eller dominans af Bibelen som fortolket 

bogstaveligt af en begrænset og varierende menneskelige intelligens, men 

dominans af Gud, åbenbaret ved Helligånden i personen, læren og Jesu Kristi offer. 

Guds Rige, der involverer broderskabet af mennesker, var den kostbare perle, som 

Kristus havde vist til verden og budt mennesker at bortgive alt for at sikre den. Han 

troede på, at fuldkommenhed i det åndelige liv var Guds plan for alle mennesker, 

ikke for nogle få eremitter, eller for nogle få munke og nonner, der ingen kendelse 

havde fra Gud til at påtage sig den ydre eneret på en hellighed, som få af dem 

opnåede.  

 

Gud havde skabt mennesket til Hans verden, og i verden. Han krævede deres tro og 

kærlighed, både for sig selv og deres medmennesker. Hvis Gud i mange gerninger 

blev akcepteret som konge af hans egen verden, ville der være en ende på hykleriet 

i retfærdighedens stråler. Men Guds rige indeholder, i nært forhold til vores liv 

gennem tro og kærlighed, et væld af mysterier som den søgende sjæl kan opdage ét 

efter ét. De er mysterier af Guds nåde, som han, der søger, skal finde: mysterierne 

bag foreningen med Gud, det hemmelige tabernakel hvis dør for ham, som banker 

på, skal åbnes. Og de mennesker, der søger og banker på, er profeterne og 

helbrederne i Hans rige, for til dem er nøglerne givet, de nøgler der låser op for 

jordens og himlens skatte. Og de er hyrderne, vejlederne og apostlene i verden.  

 

”Medicin bygger på naturen, for naturen selv er medicin, og kun i hendes 

skal mennesker søge den. Og naturen er lærer for lægen, for hun er ældre 

end ham og hun er inden i mennesker, ligesom hun er uden for mennesker. 

Så han er velsignet, der læser bøgerne som Gud Selv har skrevet, og vandrer, 

hvor Han har gjort det. Sådanne mennesker er sande, fuldkomne, og trofaste 

medlemmer af deres kald, for de går i fuldt dagslys af viden og ikke mod 

fejlenes mørke afgrund. For Guds mysterier i naturen er stor: Han arbejder 

hvor Han vil, som Han vil og når Han vil. Derfor må vi søge, banke på, og 

spørge. Og spørgsmålet opstår da, hvilken slags menneske skal han være der 
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søger og spørger? Hvor ægte må en sådan en søgers oprigtighed, tro, renhed, 

kyskhed, sandhed og barmhjertighed være. Lad ingen læge sige, at denne 

sygdom er uhelbredelig. Han benægter Gud, vor Skaber; han benægter 

naturen med hendes overflod af skjulte kræfter; han værdsætter ikke den 

store arcana af natur og skabelsens mysterier. Det er kun ved de værste 

sygdomme at Gud lovprises, ikke ved helbredelse af trivielle og almindelige 

sygdomme. Men der er ingen sygdom så stor at han ikke har sikret den sin 

helbredelse.” 

 

Når man berører okkultismen der er tilskrevet Paracelsus, er det vigtigt at undgå 

mange af de faldgruber som den studerende af hans lære kan falde i, ved ukritisk at 

acceptere dem som en mystisk tradition, der i det 17. og 18. århundrede samledes 

om hans eftermæle. Hans navn blev en godkendelse for oplysninger i bøger af 

nekromantikere og hermetikere, der i de dage appellerede til overtro i magi og 

trolddom, og som deres optegnelser inspirerede til. Han blev anklaget for deres 

egne mørke ritualer og syge praksis og hans navn blev sværtet til ved deres egen 

skændsel.  

 

Vi må uden tøven nægte at acceptere deres tilraning af hans myndighed. Alt, der 

var mørkt, ondartet, og djævelsk afviste han ikke på en tilsløret måde. Hans praksis 

med telepatisk og hypnotiske kræfter, hans udøvelse af helbredende magnetisme, 

var tilstrækkelige til at forbinde hans navn med magiske ry, bortset fra enhver form 

for beviser. Men der stod en rest af halvåbne spørgsmål tilbage på en tro på en 

række usynlige kræfter, der ikke alle var mystiske eller lægemidler. Der levede i 

ham en indrømmelse af elementarvæsener, ildånder, som han kaldte acthnici; af 

luft, nenu-fareni; af vand, melosince; og jord, pigmaci. Ud over disse, små 

gavtyve, nisser, der havde sin arv fra det tyske eventyrrige. Dryader kendte han 

som durdales, velkendte ånder som flagce. Han troede på menneskets astrale 

legeme og kaldte det ligetrum; på de astrale plantelegemer eller leffas; på levitation 

eller mangonaria; på clairvoyance eller nekromantia; på genfærd, varsler og 

fantasivæsner. Det er imidlertid meget muligt, at bogen tilskrevet ham om disse 

uhyggelige relikvier af hedenskab, udgivet i 1566 af Marcus Ambrosius Nissensis 

og dedikeret til Konstantine Farber i Danzig, under titlen Ex Libro de Nymphis, 

Sylvanis, Pygmses, Salamandris et Gigantibus og så videre, slet ikke er hans hans 

overhovedet; den er lavet som et sammendrag af hans skrifter om emnet, er noget 

kunstigt arrangeret, og indledes med en introduktion som ikke blot er fyldt med 

fejl, men også viser et meget vagt kendskab til Paracelsus’ bøger.  
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Meget mere interessant var hans arbejde om amuletter, fordi det indikerer hans 

opfattelse af den mægtige kraft, elektricitet. Han sammensatte metaller til dannelse 

af helbredende amuletter, hvoraf han kaldte en af de mest effektive Electrum 

magicum. Den var sammensat af syv metaller og blev anvendt til ringe og spejle. 

Hans amuletter overtog pladsen fra gnostiske ædelstene og talismaner tilskrevet 

planetarisk indflydelse og graveret med himmelske tegn og kabbalistiske tegn. Man 

kunne næsten udtrykke alt det han brugte, som den middelalderlige trang til 

magiske helbredelse forvandlet til udarbejdelse af ægte og effektive midler, 

forklædt som magiske.  

 

Ædelsten regnede han også for værdifulde til helbredelse. De smykker, hvor disse 

var isat blev kaldt Gamathei. Hver havde sin egen egenskab. En af hans foretrukne 

sten var hvad der kaldes bezoar, som ikke er et produkt af hverken bjerg eller mine, 

men er dannet i maven hos planteædende dyr, almindeligvis halvvilde, ved 

sammenvoksninger af phosphater af kalk, ammoniak, eller magnesia rundt om 

nogle små genstand, der har vist sig ufordøjeligt og ikke kan skubbes ud.  

 

Hans syn på ædelstene blev overtaget af Rosenkreuzerne, som uddybede fysiske og 

åndelige fortolkninger af de okkulte egenskaber ved diamanter, safirer, ametyster 

og opaler.  
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Kapitel 13  

– De sidste år. 
 

Udgivelsen af Paracelsus’ Større Kirurgi gengav ham den berømmelse han var 

blevet frarøvet af akademiske og gejstlige kliker. Ti år var næsten gået siden disse 

kliker begyndte, og børnene fra den tid var nu mænd med mere åbne hjerner og lyst 

til ny viden og mere ivrige end da han underviste i Basel. To udgaver af hans bog 

udkom hurtigt efter hinanden, og disse holdt ham tilbage i Augsburg til 

begyndelsen af 1537. Efter udgivelsen af flere udgaver af hans Forudsigelser rejste 

Paracelsus til Eferdingen ved Donau nær Linz for at besøge Dr. Johann von Brandt, 

en berømt præst og jurist, hvis venskab han satte pris på. Under dette besøg var han 

travlt beskæftiget med tredje del af hans Større Kirurgi, men blev afbrudt af en 

indkaldelse i foråret om at rejse til Kromau, hvor Johann von der Leipnik, 

Ordensmarskal af Bohernia, krævede hans professionelle omsorg. Succes havde 

sikret ham penge nok til, at han kunne indrette sig passende til denne rejse med 

hest, sadel og rideudstyr, frakke, kappe, hat, støvler og sporer.  

 

Ordensmarskallen var meget syg og krævede et langvarigt fremmøde, og 

Paracelsus forblev på Kromau længe nok til at afslutte det tredje bind af Større 

Kirurgi, som han i første omgang dedikerede til Dr. Johann von Brandt; at skrive 

den første bog af hans Fhilosophise Sagax, at tilføje yderligere dele og begynde en 

fjerde, og at komponere den tyske udgave af hans berømte Syv indsigelser, før han 

forlod stedet. Sandsynligvis tilbragte han det meste af sommeren 1537 på Kromau. 

Symptomerne og faserne i Ordensmarskallens sygdomsforløb krævede meget tid 

og opmærksomhed. I begyndelsen var Paracelsus forfærdet over den tilstand som 

hans uvidende medicinske kollegaer havde bragt manden i. Hans krop var nedslidt 

og usund. 

 

Den læge, der havde sendt ham en redegørelse om sagen havde underdrevet så 

meget, at Paracelsus fortalte ham, at han ikke ville være kommet hvis han havde 

kendt sandheden, for chancerne for helbredelse var meget usikre. Det var resultatet 

af et uregelmæssigt liv forværret af medicinsk fejlbehandling. Han tog sig af ham, 

men han kunne ikke forblive der på ubestemt tid, og skrev hans diagnose ned i 

detaljer, herunder symptomer på fire indre og flere ydre sygdomme, deres årsager 

og sandsynlige virkninger. Til dette tilføjede han en omhyggelig redegørelse for, 

hvilke forbehold der måtte tages for at afbøde den umiddelbare angreb, helbrede 

ham og beskytte ham for fremtidige angreb.  
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Han udnyttede de fleste af de observationerne, han havde gjort under hans arbejde 

med tredje del af hans Større Kirurgi. Hans situation tillod ham nu, at ansætte en 

amanuensis, og sommermånederne 1537 var præget af stor litterær aktivitet. Han 

dikterede bøgerne allerede nævnt, og formentligt også Labyrinthus Medicorum 

Errantium. Efter at have gjort hvad han kunne for Ordensmarskallen, bad han om 

tilladelse til at forlade stedet til fordel for Wien, hvor han håbede at finde en 

udgiver til hans Defensiones og Labyrinthus. Disse to manuskripter tog han med 

sig, og efterlod en hel kassefuld bag sig af andre, hvoraf nogle var bragt med fra 

Augsburg og Eferdingen. Han rejste til Wien på hesteryg over Marchdalen til 

Pressburg, hvor han hvilede ud. En note i byens stadsarkiv fastsætter datoen for 

hans ophold, men ikke for hans ankomst. På fredagen for St. Michael, blev der 

holdt en banket til ære for ham af byens arkivar, Blasius Beham, og denne fandt 

sted i slutningen af september 1537. Arkivaren Johann Batka har nedskrevet 

menuen for denne banket: fisk, brød, stege, vin, ruller, gryn, mælk, æg, grøntsager, 

persille, smør, frugt og ost. Selv kokkens løn er registreret, 24 pfennig. Hans 

berømmelse var på alle folks læber og han blev modtaget med ære.  

 

Men i Wien udviste lægerne en ynkelig jalousi, eller det kan være en ynkelig 

fejhed, for de undgik ham. Sandsynligvis forvirrede hans Større Kirurgi deres 

faglige viden, og hans støt voksende berømmelse i Europa, og i deres uvidenhed 

søgte de tilflugt for hans tilstedeværelse. Nogle af de yngre læger søgte ham, og 

han blev gæstfrit modtaget af borgerne, blandt hvem han havde foretaget nogle 

velbetalte helbredelser, som han gavmildt brugte til underholdning af sine venner. 

Kong Ferdinand, som han havde tilegnet Større Kirurgi, sendte bud efter ham to 

gange og ønskede at han skulle møde hans egne læger, men Paracelsus forklarede 

kongen, at det ville være bedre at lade dem alene, for de ønskede ikke hans viden 

og han ønskede ikke deres.  

 

I Wien ville ingen modtage hans manuskripter til udgivelse. Titlen på det ene af 

dem, og indholdet i dem begge foruroligede forlæggerne, som ville have fundet sig 

selv i strid med hele lægestanden, hvis de havde udgivet hans skældsord. Ikke 

desto mindre nød han sit forlængede ophold i den kejserlige hovedstad.  

 

Labyrinten of Fortabte Læger blev ikke offentliggjort førend 1553, tolv år efter 

hans død, da den udkom i Nüremberg i en meget ufuldkommen udgave, bundet op 

med latinske linjer der roste lægestanden, snarere endden gengav det han havde 

skrevet. Hvad der interesserer i denne version, er et fint træsnit af Paracelsus 

beskrevet af Dr. Sudhoff som følger:  
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”Det ædle ansigt drejer lidt mod venstre skulder; hovedet, næsten helt 

skaldet, viser de fint formede træk; over ørerne er der sparsomt krøllet hår. 

Hans enkle kjole viser kun skjortens flæser; på højre side er en snor hvorfra 

der hænger en buet kvast; højre hånd hviler på tværarmen, hans venstre på  

hans sværdgreb. I baggrunden ses et buet vindue tilgroet med mos, og i buen 

er tidspunktet 1552 indgraveret; mens der oven på et skjold er ordene Alter 

jus Nonsit qui sum esse potest. Det er uden tvivl taget fra Augustin 

Hirschvogels oprindelige træsnit fra1540.”   

 

Husers udgaver inkluderer Labyrinth, og i 1599 var der en ny udgave af Nürnberg-

versionen.  

 

Mod slutningen af 1537, rejste Paracelsus ned til Villach i Kärnten og opholdt sig 

ni måneder i den lille by og dens naboegn, som han sidst havde besøgt på sin vej 

fra Venedig til Wirtemberg elleve år tidligere.  

 

Det er muligt, at han ikke vidste, at hans fader var død, før han modtog nyheden i 

Wien, men det kan også være at genoprettelsen af hans berømmelse, og succes for 

hans Større Kirurgi, gav ham en impuls til at besøge sin far, og at han først hørte 

om hans død da han ankom til Villach. Uanset hvad, så må magistraten have været 

lettet over, at opfylde deres forpligtelser i sagen om hans faders vilje. Hvad der end 

lå bag omstændighederne for hans hjemkomst, må det have været trist for ham. 

Ejendommen som faderen havde testamenteret til ham blev overdraget ham, og da 

forretnings formaliteter ikke krævede ham, akcepterede han en midlertidig post 

under Fuggers administration som metallurgist. Lederen var på udsigt efter guld 

sammen med det bly og sølv som allerede var blevet udvundet i Lavanthal.  

 

Paracelsus lavede omhyggelige undersøgelser af mineral ressourcerne omring 

Kärnten og især af bækkene og floderne, med deres bytte af metaller fra bjergene. 

Han fandt god grund til, at tro på tilstedeværelsen af guld, ”fint solidt guld, god og 

ren, som var blevet fundet af minearbejdere i fortiden og til stede.” Hans 

undersøgelser resulterede i en bog, som han skrev i august 1538, og dedikerede til 

staterne i Kärntens Ærkehertugdømme, og hvor han omtaler utallige mediciner, der 

findes blandt dets vande, mineraler og planter, til helbredelse af især gigt 

sygdomme. Han sendte dette til Kärntens Krønnike, sammen med tre andre skrifter 

til staterne, og anmodede om at de blev offentliggjort. En af de andre var 

afhandlingen færdiggjort på Kromau, om sygdomme skabt af syreindhold, såsom 



 

166 

 

gigt, sten, grus, og så videre, og som han kaldte Vinsyrerester sygdomme; en anden 

var Labyrinth af Fortabte Læger; og den tredje hans berømte Defensiones, mod 

bagvaskelserne fra hans efterstræbere.  

 

Han boede på St. Veit, et lille stykke vej fra Villach, da dette fandt sted, og datoen 

for hans engagement i Kärntens Krønnike til staterne var 19. august 1538. Nogle 

dage senere modtog han et takkebrev ”fra de af deres medlemmer der var i 

Klagenfurt, til den ædle og berømte Aureolus Theophrastus von Hohenheim, Læge 

af begge lægemidler, vores meget gode ven og kære Mester”, hvor han blev 

forsikret om, at Ærkehertugdømmet selv ville se til de tidligere tryk og udgivelser 

af hans bøger. Men desværre nøjedes staterne kun med løftet. Det var ikke førend 

1563, toogtyveår efter Paracelsus’ død, at skriftet om Vinsyrerester Sygdomme blev 

offentliggjort i Königsberg af Johann Daubmann og i Basel af Adam von 

Bodenstein, mens den første utilfredsstillende udgave af Labyrinten blev, som vi 

har set, trykt i Nürnberg i 1553. En bedre udgave af Vinsyrerester Sygdomme blev 

udgivet af efterfølgeren til Arnold Byrckmann, et kvart århundrede efter løftet blev 

afgivet til ophavsmanden.  

 

I samme år, 1564, blev de tre bøger, Kärntens Krønnike, Labyrint af Tabte Læger 

og Syrereste Sygdomme, sammen med deres fulde dedikation til de adelige i 

Ærkehertugdømmet, udgivet i Köln på det samme forlag.  

 

Paracelsus var på Laibach i Kärnten til slutningen af 1538, og mødte der Augustin 

Hirschvogel eller Hirsvogel, der lavede et portræt af ham og gengav det som en 

gravering. Dette portræt var det oprindelige, hvorfra næsten alle de senere træsnit 

og graveringer i Paracelsus blev taget. Et af disse er allerede blevet beskrevet. Det 

formodes, at Hirschvogel ønskede det til reproduktionen i et ”løsark” og det blev et 

af de mest repræsentative og karakteristiske for hans portrætter, og blev kopieret 

med eller uden tilføjelser og ændringer i mere end ét århundrede.  

 

Mens han boede på St. Veit, praktiserede Paracelsus medicin med stor succes. Han 

blev på anbefaling sendt til mange syge som andre læger havde opgivet. Hans 

behandling blev så miskrediteret af deres uvidenhed og hensynsløshed, at den 

gamle faglige jalousi brød ud omkring ham igen. En af hans patienter var Kongen 

af Polens læge, Albert Basa, der rejste til St. Veit for at kontaktes ham. Endnu en 

som lægerne havde opgivet. Han foreskrev en recept og inviterede ham til middag 

den næste dag. Medicinen gjorde underværker og den syge spiste muntert med sin 

læge fireogtyve timer senere. Så voldsomt rasede hans faglige fjender, som han 
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havde sat i gabestokken i hans Kärntens Krønnike, at på et tidspunkt, da han gik i 

kirke ved Villach, samledes de fra alle dele af landet, fra Steiermark samt Kärnten, 

og fyldte kirkegården med henblik på at ydmyge og udråbe ham son svindler, da 

han gik ind i kirken. Det var en mærkelig scene i Tabor, som sådan en domstol blev 

kaldt, for hver kirke i disse lande var blevet befæstet som beskyttelse for kvinder 

og børn indenfor, mens gamle mænd og drenge bemandede Tabor mod deres 

tyrkiske fjender udenfor. På den ene side barbariske fejhed, på den anden ro ved 

det gamle bekendtskab med ondskab, som ligger til grund for dumhed.  

 

Han vandrede i to år mere. Vi ved meget lidt om, hvor han gik, og hvad han gjorde, 

men ved dog, at han var på besøg hos patienter og skrev på sine sidste bøger. Han 

var i Augsburg og München, sandsynligvis i 1539, så igen i Villach, så i Gratz i 

østrigsk Schlesien, bagefter på Breslau, og i nogen tid i Wien, hvor Hirschvogel 

ændrede hans portræt. Han gjorde ikke vejen til Salzburg før efter det andet og 

langvarige besøg til Wien.  

 

Det var i 1541, da han på hesteryg drog mod Salzburg via Ischl, men han brugte 

måneder på rejsen, standse, hvor han gjorde optegnelser og var formentlig ikke 

længere i stand til længere etaper. Et af hans hvilesteder var Schober, nu kaldet 

Strobl, på den nordlige bred af den smukke Fuschlsee. Her opholdt han sig i april 

1541 sammen med en ven, og herfra skrev han til Jakob Tollinger, der synes at 

have været en meget speciel ven, sympatisk både i karakrakter og i tro. Han sendte 

ham lægelige råd og specielle opskrifter og et brev, som endte med meget 

usædvanligt besked: ”Giv min bedste hilsner til din kone og datter og må Guds 

nåde være med os alle.” Disse kvinder blev sjældent begunstiget, for Paracelsus 

undgik resolut kvinder.  

 

Det må have været maj før han nåede Salzburg, hans sidste rejseetape. Teorien om, 

at han blev udnævnt til særlig læge for Prinsærkebiskoppen, Ernst, hertug af 

Bayern og Grev af Palatine, er blevet opgivet, selvom der er grund til at tro, at han 

fik en ærefuld velkomst af prinsen og hans hof.  

 

Hvad vi ved om månederne op til Paracelsus’ død er meget lidt. Den 5. august 

skrev han et brev til Franz Boner i Krakow. Denne polske herre var blevet rådet til 

at konsultere ham, sandsynligvis af Dr. Albert Basa. Han sendte en speciel 

budbringer til Salzburg for, at forklare om sin sygdom; til huset på hjørnet af Platzl, 

ved floden Salzachs højre bred. Manden blev pålagt at vente på Paracelsus’ 

diagnose og råd. Paracelsus gav dem begge, men angav at sygdommen havde stået 
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på for længe til, at han kunne helbrede ham. Adskillige skrivelser gik frem og 

tilbage mellem dem, men han advarede patienten om, at til trods for de foreslåede 

midler, var det ikke muligt for ham at helbrede sygdommen. Han gav Boners læger 

skylden deres tåbelige diagnoser.  

 

Selv led han af en snigende sygdom, der ikke kun skyldtes hans rastløse liv med 

pilgrimsfærd og anstrengende arbejde. Han havde, som vi ved, selv sammensat sin 

medicin i mange år. Urter og mineraler var en del af hans tinkturer, og blandt dem 

antimon, kviksølv, opium, natskygge, stormhat, og andre giftstoffer. Han arbejdet 

med disse farlige stoffer og det formodes, at en langsom forgiftningsproces længe 

havde stået på, på grund af dampene fra deres afkog og destillation. Det er helt 

sikkert, at hans helbred havde undergået en stor forringelse. Hans kinder var blege 

og hule, hans læber sammenklemte og hans øjne var trætte. Hirschvogels gravering 

fra 1540 viser alle symptomer. Han havde aldrig givet sig selv hvile, ikke engang 

natlige hvile som en dags arbejdskraft og rejser ellers krævede. ”Hvile er bedre end 

rastløshed,” havde han engang skrevet, ”men rastløshed er mere rentable end 

hvile.” Det var det mere udbytterige han søgte, viden, sandhed, og visdom, ikke 

guld, ej heller rang, eller komfort. Han havde søgt dem hele sit liv, fra de dage, 

hvor han gik ved siden af sin far over engene og ved flodbredden ved Sihl-broen. 

Nu var hans rejsedage afsluttet.  

 

Mange legender er blevet opfundet om hans død: en af dem er, at lægerne i 

Salzburg havde hyret en bandit til at følge ham i mørket og slå ham ned bagfra med 

en knippel, eller kaste ham ud fra klipperne; en anden, at de havde givet ham 

forgiftet vin, eller sigtet pulveriseret glas i hans øl. Men takket være Dr. Aberle 

vidnesbyrd kan vi afskrive disse grimme formodninger. Det er helt sikkert, at dag 

for dag skred sygdommen fremad, og at han rustede sig til at møde den 

uovervindelige mester, som han forkyndte. I nogle uger studerede han, gav 

professionelle besøg, eller var læge i sit eget hus. Han havde indrettet hans 

arbejdsværelse med en stor pejs på en flad stenarne lige overfor døren, med hylder 

og borde og alle forudsætninger for et laboratorium, bælge, tænger, knibtænger, 

digler, vaser, retorter, og krukker med urter og mineraler, og havde gjort sig klar til 

konsultationer, til kemiske eksperimenter, for at nedskrive deres resultater. Han var 

også engageret med at nedskrive sine meditationer på det åndelige liv. Et fragment 

af disse var Angående den hellige Treenighed, skrevet i Salzburg i forventning om 

Eva vor Kære Frues Fødsel og ufærdig. Den blev udgivet af Toxites i 1570. Der 

var også en række passager udvalgt fra Bibelen og skrevet ned på løse ark.  
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Han blev afbrudt fra disse fredelige sysler ved den kulminerende sygdom. Døden 

var ved at tage livet fra ham. Han havde forudset dødens hemmelighed  for andre 

og sikkert også for sig selv. Opbygningen af hans lille hjem, den pludselig hvile 

efter rastløsheden, den hast hvormed han registrerede hans tanker om mysterierne i 

vores tro, pegede alle ildevarslende hen mod den dag, som Gud havde bestemt, og 

til en stor længsel efter at få mest muligt ud af dem.  

 

”Om natten”, havde han engang skrevet, ”stjæler tyve, når de ikke kan ses, 

og det er de dygtigste tyve, der stjæler og ikke bliver set. På samme måde 

sniger døden sig ind, når medicinen er på sit mørkeste, og stjæler 

menneskets liv, hans største skat.”  

 

Nu var han, som havde arbejdet med medicin gennem en åbenbaring af Guds 

kærlighed, og havde forsøgt at fordrive sit mørke med ”Guds Lampe,”  døende. 

Guds skjulte veje var på arbejde og hans liv var ved at blive draget fra ham, 

ligesom Solen under den vestlige horisont. Han erkendte den hånd der trak i ham, 

og vendte sig roligt og opmærksomt mod den. Der var det sidste arbejde, der skulle 

udføres. Han havde ejendele, bøger, klæder og medicin. Det påhvilede ham, at se 

til deres retfærdig fordeling, og det var umuligt at foretage tilfredsstillende 

bestemmelser i hans laboratorium på Platzl. Han bestilte et værelse på kroen Den 

Hvide Rose i Kaygasse, der var stort nok til at tjene som både sygeværelset og 

konsultationsrum. Han flyttede over til det på St. Mathæus dag, den 21. september, 

hvor den offentlige notar, Hans Kalbsohr, og seks inviterede vidner samledes for, 

at høre og nedfælde hans sidste ønsker skriftligt. En anden mand var også til stede, 

hans tjener Clauss Frachmaier.  

 

De seks inviterede vidner var Melchior Spach, dommer i Hallein, Andree 

Setznagel, Hans Miilberger, Ruprecht Strobl, Sebastian Gross, alle Salzburg, og 

Steffan Waginger af Reichenthal.  

 

Paracelsus var sengeliggende, men i siddende stilling. Den første artikel i hans vilje 

efter nøjagtig datering og betegnelse er som følger:  

 

”Den mest lærde og beærede Mester Theophrastus von Hohenheim, doktor i 

Kunst og Medicin, svag i kroppen og siddende i en seng, men klar i 

tankerne, og med bankende hjerte . . . begiver hans liv, død og sjæl til pleje 

og beskyttelse af den almægtige Gud, i håb om, at den evige Barmhjertige 

Gud ikke vil tillade de bitre lidelser, martyrium, og død for hans enbårne 
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Søn, vor Frelser Jesus Kristus, til at være frugtesløse og til ingen nytte for 

ham, en elendig mand.”  

 

Han gav derefter anvisninger om hans begravelse og udvalgte St. Sebastians Kirke. 

Hans legeme skulle føres over broen, hvortil den første, syvende, og tredivte salme 

skulle synges omkring det, og mellem afsyngningen af hver salme skulle en krone 

gives til hvert fattig menneske, der var foran kirken. Valget af salmer var 

karakteristisk for hans trosbekendelse, at hans liv ikke skulle fortabes, men skulle 

arve udødelighed:  

 

”Han skal være som et træ plantet ved flodbredden: der vil frembringe sine 

frugter til rette tid. Hans blade skal ikke visne: og se, hvad han gør, skal det 

lykkes.”  

 

”Min hjælp kommer fra Gud: hvem vogter dem, der er sande af hjerte. ... Jeg 

vil give tak til Herren, ifølge hans retfærdighed og jeg vil prise Herrens 

Navn Højest.”  

 

”Jeg vil lovprise dig, o Herre, thi du har skabt mig: og ikke ladet mine 

fjender sejre over mig. . . . Sorg kan tåle en nat, men glæden kommer i 

morgen. . . Herre, bliv min hjælper. Du har forvandlet min sorg til glæde. ... 

Min Gud, jeg takker dig for evigt.”  

 

Efter disse vejledninger kom de til arven. Til Mester Andree Wendl, borger og 

læge i Salzburg, efterlod han alle hans medicinske bøger og medicin der kunne 

anvendes af ham, mens han levede. Alle hans andre varer og ejendele, med 

undtagelse af nogle småpenge efterlod han ”til hans arvinger, de fattige, 

ulykkelige, trængende mennesker, dem, der hverken havde penge eller fordele, 

uden fortjeneste eller faldet i unåde: fattigdom og mangel på kvalifikationer.” Men 

hans gæld skulle betales først. Han begunstigede sine eksekutorer, som var 

Mestrene Georg Teyssenperger og Michael Setznagel, til hver af hvem han efterlod 

tolv gylden i mønt og til hver af vidnerne efterlod han tolv gylden. Efter behørige 

juridiske formuleringer blev hans vilje underskrevet, og vidnerne, herunder hans 

tjener Clauss, skrev deres navne på dokumentet og Mester Hans Kalbsohr 

afsluttede med hans erklæring og underskrift.  
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Dette fortæller os, at hans ejendom befandt sig forskellige steder, to kasser fulde af 

bøger og manuskripter på Augsburg, én på Kromau, og andre personlige ejendele 

på Leoben og diverse steder i Kärnten, sandsynligvis i Villach og St. Veit.  

 

Han levede yderligere tre dage efter denne hans sidste gerning. Sandsynligvis døde 

han på kroen Den Hvide Rose. Det er ret sikkert, at han aldrig var på sygehuets St. 

Sebastian. Han frygtede ikke døden. Døden blev hans ”arbejdsdags afslutning og 

Guds høsttid. Menneskets magt over os slutter ved døden, og kun Gud beskæftiger 

sig med os da, og Gud er kærlighed. Hvis jeg lades ind i et mørkt, enormt hav af 

skyer, er det kun for en tid; jeg trykker Guds lampe tæt mod mit bryst; dens stråler 

vil før eller senere gennembore mørket; jeg vil komme frem en dag.” 

 

Datoen for hans død er 24. september 1541. Det var St. Ruperts fest, en meget 

populær helgen i Salzburg, som faldt på en lørdag det år. Der herskede allerede et 

dekret, at der højst måtte gå fireogtyve time mellem død og begravelse. Paracelsus’ 

legeme blev båret til St. Sebastians kirke samme dag og begravet om 

eftermiddagen den 24. på kirkegården, i hvis midte hans grav blev gravet. Byen var 

overfyldt med egnens folk og besøgende. Det var Prinsærkebiskoppen der 

forordnede begravelsen af den store læge og videnskabsmand, og den blev udført 

med al den højtidelighed der hørte sig til. Paracelsus havde valgt at blive begravet i 

de fattiges gravsted, og utvivlsomt var mange af de fattige der for at byde deres ven 

farvel og for, at modtage hvad han havde testamenteret til dem. Prinsens mandat 

var tilstrækkeligt til at sikre en hæderlig overholdelse af hans begravelsesritualer. 

Hans apostolske uafhængighed var ikke kendt i Salzburg, for hans afhandlinger 

blev ikke trykt før længe efter hans død, og han blev anset for ortodoks og begravet 

som han ønskede det i jorden indviet til de fattige.  

 

Bøgerne, som han primært var optaget af før sin død hører til studiet af Skrifterne; 

det var en lille Bibel, et Nyt Testamente, Concordia Bibliorum, og Jeromes 

Interpretations tationes super Evangelia. Nogle religiøse meditationer, afbrudte, og 

syv medicinske afhandlinger udgjorde hans sidste skrifter. Hans garderobe blev 

fundet at være meget fyldt. Efter offentliggørelsen af hans Større Kirurgi, må han 

have tilladt sig selv større udgifter, større udvalg af tøj, frakker af fløjl og damask, 

kapper, og ridetøj. Hans berømte sværd er ikke nævnt i opgørelsen, og vi ved ikke, 

hvem det blev testamenteret til.  

 

Halvtreds år senere blev hans grav åbnet, hans knogler blev taget ud og placeret på 

et nyt hvilested op mod muren til St. Sebastian Kirke. Den midterste del af 
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kirkegården blev optaget som en gravplads for Gabriels Kapel. Paracelsus 

executor, Michael Setznagel, havde placeret en plade af rødt marmor på graven 

med en lille indskrift. Denne tavle blev også overført. Dens indskrift er på latin, og 

lyder groft oversat:  

 

”Her ligger Philip Theophrastus begravet, den berømte doktor i medicin og 

som uddrev sår, spedalskhed, gigt, og andre onder i kroppen med 

vidunderlig viden og gav sine goder til uddeling til de fattige i året 1541 den 

24. dag i september. Han vekslede livet med døden.” 

 

Under denne inskription er indmejslet Bombasts von Hohenheims våbenskjold og 

under det ordene: ”Til den levende Fred, til den Evige Hvile.”  

 

Men for Paracelsus bragte selv døden ingen hvile, for hans knogler blev flere gange 

fjernet. Anden gang var i 1752, mere end to århundreder efter deres første 

bisættelse, da ærkebiskop Andreas von Dietrichstein rejst en marmorpyramide på 

en piedestal af marmor, hvori den gamle røde tavle blev indsat, og placerede det i 

kirkens våbenhus. På toppunktet hviler en urne, men hans knogler blev sat i en 

niche i obelisken og lukket inde ved en lille dør af blad-jern, på hvilken det var 

meningen at male et portræt af Paracelsus, men ved en fejl blev den erstattet af 

hans fars portræt, en fejl der først blev opdaget i 1869 af professor Seligmann.  

 

Frem til i dag beder de fattige der. Paracelsus’ minde er ”blomstret op i støvet” til 

helgen, for de fattige har kanoniserede ham. Da kolera truede Salzburg i 1830, 

gjorde folk en pilgrimsrejse til hans monument og bad ham om at afværge det fra 

deres hjem. Den frygtede svøbe ramte dem ikke, men rasede i Tyskland og resten 

Østrig.  

 

I 1878, 1881, 1884, og 1886, undersøgte Dr. Aberle knoglerne og resultaterne har 

han beskrevet i sin bog Grabdenkmal Schädel und Abbildungen des Theophrastus 

Paracelsus (Salzburg, 1891).  

 

Han påpeger, at hvis Paracelsus var død af en brækket hals, kunne han umuligt 

have dikteret hans sidste vilje, som han gjorde det, i overværelse af syv vidner. Der 

blev opdaget tydelige tegn på engelsk syge som et resultat af disse undersøgelser, 

og til grund for dette tilskrev Dr. Aberle den buede fortykkelse af kraniet og dets 

deraf følgende forværelse i graven.  
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