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Formodninger
om

de hos vor Almue under Cyprians Navn forekommende 
magiste Bogcr.

Af

Abraham Kali.

rOor ubodelige Gram har iblandt de fortreffelige Afhandlinger, hvormed 
han har ziret den eeldre Samling af dette Selskabs Skrivter, tvende Gan
ge valgt sig Emner tagne af overtroiske Skrivter. I den anden Deel af Sel
skabets Skrivter oplyser han i en vidrloftig og overmande lcrrd Afhandling ve 
samme sex Linier af de saa kaldte Sibyllinske Spaadomme, som den store 
Leibnitz forhen i den forste Deel af det Berlinske Societets Skrivter havde 
paa en anden Maade sogt at forklare: og i den sierde Deel er Charlatanen og 
Qvaksalvercn (som Sl. Gram selv kalder ham) Theophraftus Paracel fus 
blevet van-diget hans Opmcerksomhed, og visse Omstændigheder i hans Levnet 
og Skrivter noie undersogte. Jeg anforer dette ril min Undskyldning, naar 
jeg i Dag understaaer mig at fremlcegge nogle Undersogninger om Cyprians 
hos 06 bekiendte, men uden for Danmark ubekiendtc magilke skrivter. Skul

de Mandens Navnkundisshed vcere nok til at retfa'rdiggisre mit Valg, troer jeg 
faa McendS Navne ar vcrrc hos os saa bekiendte som denne min CyprigNs, 
og hos en stor, skiont ei den beste og oplyste Deel af Nationen turde hanS 
Navn vel endnu, dog langt fra ei saa meget som for, ncevneS med scrrdeles
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Wreftygt. Vel sandt, Dumhed og Overtroe har alene forffaffet ham al sin 
Navnkundighed. — Men cr det da Dyder, Heltedaad, sande og virkelige 
Fortjenester, eller er del ikke blok og alene indtræffende Tidsomstændigheder, 
fo tu have forffaffet den over det hele christelige Europa saa mange Aarhundrcde 
igiennem og endnu i vore Tider meest bekiendte Romer al sin Navnkundighed.

Under Cyprians Navn glemmes, og, jeg tor vel endog sige, ffiules 
omhyggelig af de fleste Besiddere endnu hos os her i Danmark nogle magiffe 
Skrivter, ved hvis Brug og Læsning den ringere Almue, ffiont nu langt 
fra ikke saa almindelig som forhen, troer al kunde frembringes overnaturlige 
Virkninger. For mere en 30 Aar si? jeg fat paa nogle Afffrivler af disse 
Overtroens Misfostere, og derved foranlediget efterspurgte jeg siden idelig i 
Tydffland, hvor jeg kom, om man kiendte noget til saadanne magiffe Skriv- 
rer under Cyprians Navn. Endog de i Literairhistorien meest oplyste Mænd 
kunde herom ei give mig mindste Oplysning. Da magiffe Skrivter i Almin
delighed henhore tik de sieldnefte Skrivter, opssgte jeg (ffient Sieldenheden 
endog udgior alene deres hele Værdie) i de udenlandffe Bibliocheker deslige 
Skrivter, og kom jeg derved paa Spor af visse literariffe Omstændigheder, 
som jeg formoder at kunde have givet Anledning til, at Cyprianus og disse 
hans Skrivter H06 ov ere komne i et saadant Udraab.

Naar endog store Bogkiendere ei krcndte Cyprianus, som en magiff 
Skribent, feiler man dog, i Fald man troer ar dette Navn ffulde være ube- 
kiendt i Magiens Historie. Allerede i det tredie Aarhundrede forekommer 
Troldmanden Cyprianus, Men om denne er den hellige Lærefader og Car- 
rhagos Biffop Thascius Caecilius Cyprianus eller Antiochiens, ligeledes 
hellige Biffop og 07icomediff Martyr Cyprianus, derom er man uenige. 
Den lærde John Fell, Biffop til Chester, vil siet ikke tikstaae den sidste An- 
riochenffe Cyprian virkelig ar have været til. Den Confeffio S. Cypriani, 
som Fell i sin Udgave af den Carthagineusiffe Cyprians samtlige Værker al- 
lerfor st har udgivet paa Latin, og hvortil Benedicrinercn Prudentius Mairau 
i flu Udgave af samme Lærefaders Skrivter 1726, og Jesuiten Joh. Cleus 
i Actis Sanctorum Antverpienfibus (1) 1760 har leveret os den græffe 
original Text, vil Fell at være sammendigket om den Carthagineusiffe Lære.

fader,
(1) For September Maqned ad diem 26. Septbr. ,
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fader, og for ft siden efter, da man mærkede eller troede at menet af det her for
talte ei kunde passe sammen med andre mere troværdige Efterretninger om den 
Carthaginensisse Bissop, opdigtede man en Anthiochenss Cyprianus, fem da 
ssulde være dcn, som her i denne Conftssien b^kiendte fine ser ChrrstendommenS 
Antagelse brugte og vidt drevne magisse Kunster. Vel sandt, den romersse 
Kirke mangler det endog efter deres egne Læreres Tilstaaelse stet ikke paa op
digtede Helgener: de bave for Exempel deres lange Christopher: Soldatens 
Spyd, som aabnede Christi Side paa Korset, er blevet til en hellig Longi
nus : det Torklæde, hvormed man foregav at Christus ssulde have tarret sig, 
da han bar Korset, er blevet lil en hellig Veronica: den Engelsse Matyr Sk. 
AlbauS Kiole er blevet til en hellig Amphibalus, og at en Svenss Reisende i 
Feberhede længtes efter og raabte paa Filabunca eller oplagt Melk fortælles i 
det mindste at have bragt Catholsse Gejstlige engang til knælende at anraabs 
Sancta Filabunca. Men har det endog lykkedes for den lidet troende Catho- 
lik Launoius at faae endeel Helgener ttdviiste, som lettroende Paver havde 
faaet indpracliseret i den Catholsse Kirkes Himmel, har man dog ikke vildet til- 
staae den protestantisse Bissop Fell al faae den Amiochensse Bissop udfeiek. 
Da Opfinderen eller om man vil kalde ham Forfatteren af de saa kaldte Acta 
S. Cypriani, S. Juftinae et S. Theoctifli engang havde faaet en Antiochensk 
Cypriau færdig, Hialp den overtroisse Kejserinde Eudocia paa Sagen ved at 
sætte disse tre Helgeners Eventyr paa Vers, hvilket Ettdoeiansse Arbejde 
Photius har bessrevct i sit Bibliothek, og nu spadserede alle disse tre Hel
gene alt i det femte Aarhundrede uhindrede ind i Martyrologierne. Alkhel- 
mus i det syvende Aarhundrede, Beda, Rabauus Maurus, Wandel- 
bertus, Ado, Nsuardus, Notkerus 6kvc nu Vidner og Forfægtere af 
deres Tilværelse, og samme ogsaa (naar jeg undtager dU Pin) af alle nyere 
Catholsse Kirkehistorie-Skrivere, som jeg kiender, uden videre Modsigelse an
taget. Saaledeö have, at jeg ssal nævne nogle af de nyeste og mecst bekiend- 
te, foruden Gervaise (2), Tillemont, Prud. Mairan, Ceillier og især Je
suiten Joh. Cletts forsvaret disse tre Helgene imod Fells Indvendinger, og 
det endnu i dette vort attende Aarhundrede, da man dog i den romersse Kirke

M 2 felv

(2) I hans Vie de S. Cyprien. Par. 1717. 4.
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selv temmelig foler og erkiender den catholffe Helgenhimmels Brøstsældighed, 
vecd at den er forproppet, og om da endog nogle Helgener eller Martyrer 
ffulde dumpe ned, (thi med den hellige Cyprianus fra Antiochien forsvinder 
tillige den hellige Justina og Helgenen Theoctistus,) var Skaden dog ikke 
faa stor for ivrige Messelcrsere, da man til den 26de September dog endnu 
haver i Actis Sanctorum til saadant Brug 12 forffiellige Helgener og Mar
tyrer foruden de 49 Soldater, som paa denne Dag ffal have lidt Martyrds- 
den til Byzantium i Selffab med den hellige Callistratus.

Det vilde være for vidtleftigt om jeg imod alle disse Vidner og Forfcegtere 
vilde bevise, at denne Antiochenffe Cyprianus er en opdigtet Person, ffiont 
jeg ei just vilde bygge saadan min Paastand alene paa Fells Veviser. Jeg 
vilde med ham ikke tilstaae, at Gregorius Nazianzenus i sin attende Homi
lie in laudem Cypriani eller Prudentius saa fort efter begge disse Cypl'i- 
aners Død ffulde kunde have saa ilde sammenblandet dem med hinanden: ikke 
tilstaae, at nogen af dem skulle have liendt og nyttet disse opdigtede Acta, 
men vel at Opdigteren maaffee havde kieudt Gregorii Nazanzeni anbragte 
Fortælling: Pontii, Cypriaus heel maadelige Levnetsbeffriveres, Taushed 
om den Carkhaginenssffe Lærefaders magjffe Befficftigelser før he NS Omvendelse 
ffulle ikke bringe mig til at derfor nægte samme, 'og Gervaises Indvendinger 
ffulle ikke svække den Bestyrkelse jeg for saadan Mcening trocr al finde i Au- 
gustittL Ord om Cyprian i den 311te af hans Scrmoner. Dog hvad enten der 
da er den Antiochenffe, eller som jeg troer, den Carthaginensiffe berømte Cy- 
priaN/ som for Christendommens Antagelse har drevet magiffe Kunster, fa a 
bliver for mig kuns at undersøge, om man fra nogen af dem eller under deres 
Navne har havt magiffe Skrivter, og om saadant kan have foranlediget eller 
været de hos vores Almue under Cypriaus Navn bekiendte magiffe Skrivter. 
Jeg vil anføre de Spor jeg dertil har fundet i adffiliige Skrivter.

Den berømte Abbed Joh. Tnthemitts, som ffiont for klog til ei at 
indser Magiens Daarlighed, dog ved sin Steganographie og andre fiere 
Skrivter synes at have giort alt sit til at blive an sect som Troldmand, hvilket 
da ogsaa ffedte, har i sin antipalo maleficiorum, som findes i den Thoiliffe 
Manuscript-Samling paa det Kongelige Bibliothek, givet os den fuldstændig
ste Literairhistorie for Magien i Middelalderens Tid, Han nævner da ogfaa t 

dette
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delte Vcerks 1. Boqö Z. Cap. Cypriatt, som en foregiven magisk Auctor. 
Item , siger han, eft liber alius peftifer quatuor regum ex Dæmonum 
numero praenotatus, cuius initium efc varium. Et nunc quidem 
incipit fic: Qiii cunque magicae artis: apud alios vero aliter inchoa
tur. Et hoc maledictum opus S. Martyri Cypriano mendaciter au
dent adfcribere, quod vltimo fupplicio eßet vetandum.

Jesuiten Mart. Delrio ncevner ogfaa i sine difquifitionibus magi- • 
cis libr II. quæft 4. Cyprians magiske Skrivter: Item oftentat, siger 
han paris mendacii lactantia libros Adae, Abelis, Enoch, Abrahae, 
Cypriani, Honorii, Alberti M. et aliorum.

Cyprians Udgivere Biftop Joh« Fell fandt dem endog uden Tvivl i et 
af de engelske Biliotheker. Jeg vil anfore hans Ord herom i den Monitio 
ad lectorem, som findes strap bag efter den forhen omtalte og af ham paa 
Latin udgivne Confeftio S. Cypriani. Den begynder saaledes: Hic fucce- 
dere deberent duo libelli, alter idiomate latino, alter graeco con- 
ferip tus i prior dicitur Secreta Cypriani, alter Kwrgiavov. Quos 
quidem ex membranis deferibendos curaui, eo animo vt quando
quidem opufeula martyris noftri nomine infignita, vtcunqve fpu- 
ria, edenda fufeepiffem, nihil per negligentiam aut fraudem præter- 
mififle viderer. Sed cum tractatus idos fuperftitione foedi/Tlma et 
ineptis Dæmonologiæ myfteriis fcatere deprehendi, imo barbariem 
valde recentem redolere, excufatum me fore fpero, quod luce pu
blica prohibuerim. Fell har alksaa fundet i Bibliothekcrne tvende paa 
Pergament skrevne magiske Skrivter, den ene Cyprians hemmelige Kunster, 
den anden hans magiffe Benner eller Jncantationcr. Var det rigtigt hvad i 
I. C. Mylii bibliotheca pfeudonym. forekommer Tom. 2. P. 211, skulde 
man endog formodet noget af disse magiske Skrivter ved Trykken udgivet: 
Exorcismus, skriver MyllUs, quem Typographi Lugdunenfes St. 
Cypriani nomine ediderunt, potius eft Cypriani Nicomedienfis, vt 
cenfult I. Pamelius, quod ex Latini Latinii Tom. 1. Lucubrationum 
p. 301 refert Symbola Raufchiana. Men hverken kan jeg i Lat. Lalinii 
Anmoerkninger til CyPNNlttlM, fom findes i den ferste Deel af hans biblio
theca facra et prof, (i Fald det er dem hvortil sigtes) eller hos Pamelius 

M 3 finde
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sinde om Cypriani exorcifmus: Ikke heller kiender jeg fer batinii Dod - 
1593 andre Lyonffe Udgaver as Cyprians Vcrrker end de i Octav der besorge- 
de Eftertryk af Erasmi Roterod. Udgave, og i ingen af dem finder jeg Cy
priani exorcismum.

Men er end ikke ved Trykken noget magiff Vcrrk udgivet under den 
hellige Cypriani Navn, veed man dog af Fells anforte Sted med Vished, 
ak i Blblivlhekerne findes tvende faadanne, det ene paa Latin, det andel paa 
Grask. Man vil lettelig falde paa demMeening, at de magiske Skriv- 
ter, fom den overtroiske Almue hos os giemmer under Cyprians Navn, 
maarte maaffee enten vcere en Overscrrtelse as de af Fell fundne, eller dog den 
Tradition, hvorved Cyprian H06 os tilskrives disse Boger, derfra havs sin 
Oprindelse. Jeg har indtil 1779 staaet i den Tanke, men forend jeg anforer, 
hvad der bragte mig til anden Formodning, maa jeg endnu anfore en Lands
mands Tanker om Forf. til disse vore Troldomsboger, da han er den eneste 
fom hos os i trykte Skrivter har sagt sin Meening om deres Oprindelse. En 
her ved Universitetet Studerende, ved Navn Ole Lyegaard har nemlig 1712 
i en Differtatation, fom sorer den Titel Lemmata et meletemata x. fremsat 
folgende Thesis:

Librum Magicum vulgo Cyprianum forfan Ulyffes vel fimile 
Gorgoneum caput non primitiva: ecclefiæ pater Cyprianus nobis 
reliquit.

Libri inuenti principium incertum eft, certum tamen ab antiquo 
vsque' tempore in Dania eum lectum, feruatum et exercitum su
ille. Cum iam monachis prtedicatio euangelii in noftris regioni
bus concefla erat, puduit eos palam ignorantiam fu am in hac arte 
notiflima, tum et nobilißlma profiteri, vnde fimulata libri noti
tia auctorem eius Cyprianum finxerunt; Rationes vero probabi
les inducentes nos ad auctorem Cypriani UlyJJem fimilemve cre
dendum ex cathedra proferamus.

Paa hvilke Grunde Lyegaard bygte den Formodning, at en Ulysses eller et 
andet Gorgoneum caput skulle have digtet disse magiske Boger, har han 
paa den Tld ex cathedra forklaret. Neppe vil ved nogen fornuftig Gis
ning kunde udledes, hvilke disse Grunde maatte have vceret.

Man
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Man tillade mig nu tilsidst at anfsre paa hvad Maade jeg troer, at vor 
Almue er kommen til ar faae Cyprian til classiff Autor hos os i Magien. 
Dumhed og Overtroe har til alle Tider Laffet visse Skrivter og Forfattere c tt 
udmærket og classiff Auctoritet i Magien, men Valgct af famme har man ofte 
forandret, da naturligviis Tilliden til deslige bedrager iffe Skrivter meget svæk- 
kedes, naar Udfaldet af de magiske ester deres Forstkrivter foretagne Operatio
ner ci svarede til Forventningen og Haabek. Kong Salomon er den meest ag
tede Auctor i Magien, og adskillige ham paadigtede Skrivter have i mere end 
2000 Aar beholdt deres classiske Auctoritet. Del er bekicndt endog af Mu*  
hamedanernes Religionsskrivter, hvor almægtig en Troldmand Araberne og 
Perserne ansaae Salomon ak have været. Joderne veed ot fortætte, hvorfra 
han fik sin Kunst og Videnskab: Engelen Sulfit’! leverede vor forste Fadec 
Adam en Bog, hvoraf han lærte'Magiens storste Hemmeligheder, og som 
Joderne kalde den storre Staffel for ot distingvere den fra en mindre, men det 
forstaacr sig ligesaa rigtig magisk Bog, som samme Engel siden var saa god at 
levere Noah, da han gik ind i Arken. Kong Salomon var saa lykkelig at 
faae fat paa disse tvende Boger, og ved dem blev han den vise og kloge Mand, 
som han virkelig fikal have været. Vi ere endnu saa lykkelige, paastaae Joder
ne, at have disse vist nok i saa Fald de ældste Skrivter, og fikiont gandske imod 
sin Nations Vittie (da samme ei vilde h^ave saa uvurderlige Skatte fFittte komme 
i profane Hænder) lod Isaac Beil Äbraham begge disse Skrivter trykke 

til Amsterdam 1701. 4. Saa taabUig endog alt dette Iodcfladder er sam
mensat, saa gammel og længe vedvarende og almindelig udbredt endog iblandt 
Christne er dog Traditionen om Salomons Troldomskunst. I den 8. Bogs 
2. Cap. af sin Iediffe Historie fortæller Josephus 06 om Salomon, nt Gud 
aabenbarede ham til Menneskenes Nytte en Maade, hvorledes de onde Aandee 
kan besværes, at de udfare af Menneskene og aldrig komme iqien. Denne 
Maade at helbrede paa, siger Josephus, er endnu brugelig hoö os. Jeg 
har selv feet, at een af mine Landsmænd, ved Navn ElcaZar, uddrev udi 
Keiser Vespasiani, og hans SsnnerS og adffillige Officerers og Soldaters 
Nærværelse Dievelcn af mange Besatte. Maaden han gjorde det paa var 
denne: Han holdt under den Besattes Næse en Ring, hvor der under Ste
nen laae en Rod, som Salomon havde udfundel dertil tienlig. Naar da

den 
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delt Besatte lugtede til Ningen, uddrog han dermed den onde Aand igiennem 
Den Besattes Noesebore: Mennes'ket fuldt derpaa strax ril Jorden, hvorpaa 
Eleazar bcsvcerede Aanden ci mere ar fare i ham ved ar ncevne Salomons 
Navn og udsige den Besocerelse, som denne Konge havde forfattet. Naar 
Denne Eleazar nu saa meget tydeligere vilde bevise sin Kunsis Kraft for de 
Tilsicedeveerende, satte han et lidet Kar fuldt af Vand for sig, og befalede den 
af Mennesiker udfarne onde Aand ar stsde Karret omkuld til Beviis for de Til- 
stcedeverrende, at han virkelig var uddrevet af Mennesket. Og naar delte da 
skedte, tvivlede ingen mere om Salomolls Forsiand og Viisdom.

Af denne Jvsephi Forra-lling seer man, at Kong Salomon ikke skal 
Have lader sin magiske Viisdom uddse med sig. Den lcrrde Naude, veed 
at angive <3 magiske Beger, som tillceqgeS Salomon: I. A. Fabricius 
i sin Codice pfeudepigr. V. T. foreger deres Antal endnu med nogle, 
men endnu sicre har A. F. Arpe i sit lcerde Skrivt de prodigiofis naturae 
et artis operibus, talismanibus et amuletis vidst ar tillcegge, tildeels af 
Trithemii forhen anførte antipalo maleficiorum. Man betalte disse skisn
ue Rarileter med Utrolige Summer, og derved opmuntcedes esterhaanden flere 
til at fabrikere nye Salomonske Skrivter. Ligesom ogsaa andre igien, som 
der var mere om magisk Celebritet end Pengefortienesie or giøre, ved Hielp af 
disse Salomoniske Boger selv componerle under deres egne Navne nye iw 
gislke Skrivter. f

Iblandt disse Salomonske Skrivter ere nogle besynderlig heir agtede. 
Forsi og fornemmelig maa jeg her ncevne den i Schalfcheleth hakabala af 

Gcdaliah anførte Miphtheach Schelomoh eller saakaldte clavicula Sa
lomonis, som foregives at vcere fundet i Salomons Grav, og som er ofte 
og af adskillige i de fleste Europceiske Sprog oversat, men forskiellig fra den 
til Coln 1653 under denne Titel trykre Bog, som er Joh. Caram, a Lob- 
kowitz Arbeide, og en Art af Commentar over Trithemii fleganographia; 
ligeledes ogsaa forskiellig fra den Clavicula Salomonis, som And. Luppitts 
1686 har udgivet, og som er et Udtog nf Theophr. Paracelfi theofophia 
pneumatica. Man har i den rigtige Clavicula Salom. baade Formularerne 
ril Besvceringerne og tillige ogsaa Beskrivelse over de til Magiens Udevelse 
fornødne Instrumenter, hvoriblandt isår de saa kaldte Pentakler, endelig og

Under-
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Underretning, om hvordan samme skal bruacS. Om Aanderne har man et 
andel Værk, som forer Navn af Emptota Salomonis, omtrent c ti Pendant 
til den foregivne D,l0M)fti Areop. Arbejde om Englerne, men meget mere noi- 
aglig. Joh. Wierns har brugt det i sin Pleudomonarchia dæmonum. 
Man finder her den hele Dicvlearmee beskrevet som næsten gandssc organiseret, 
og bestaaec den da efter prima plana af 572 StalSoffieerer og falvo errorc 
calculi af 7405926 Gemene.

Uagtet Salomons Auctoritet i Magien allevegne erkiendteö, hindrede 
saadant dog ikke, at jo i det igde og felgende Aarhundrede enkelte Meend. til- 
declö dog ogsaa kun i visse Lande, erhvervede sig i kortere eller længere Tid en ud
mærket stor magisk Anseelse. I Italien var Petr. de Apono og hans Skriv- 
ter en Tid lang overmande agtede. Man har gandsse artige Historier (om 
jeg saa maa kalde almindelig troede Løgne) om ham. En Bissop til Siena 
var syg. Petr. de Apono, som med magisk forbandt medicinsk Praxis, 
blev tilligemed flere Medicis tilkaldt. Hans Mening om Sygdommen var 
gandske forskiellig fra de andre LceqerS. For at komme ud af Sagen, skar 
Petr. de Apono Maven op paa Bissopen, tog Indvoldene ud af ham, viste 
sine Colleger den Bessadigelse i samme, som han paastod at være Aarsagen til 
Sygdommen, asssar det betændte, lagde det øvrige ind i Biskoppen, som 
derpaa fuldkommen af ham curettes. Naar man fratager, hvad ved at for
tælle denne Kur af Ukyndige i Lægekunsten kan være tillagt, vil maassee en 
duelig Chirurgus paatage sig at giøre det samme, men neppe giør han Petr. 
de Apouo andre Kunster efter. Petr. de Apono havde Feber. Hans 
Naboe havde i sin Gaard herligt Vand, og Petr. de Apono lod idelig derfra 
hente. Naboen tilsidst keed af denne Vandhenlning, nægtede ham Vandet. 
Petr. de Apono lod ham vide, ot han i Fald han ei vilde med der gode lade 
Harn faae Vand, ssulde han giøre at han hverken skulde kunde nægte ham eller 
andre Vandet. Hvad ss^er? Natten kommer, og om Morgenen er Brønden 
flyttet ud fra Mandens Gaard midt ud paa Gaden, hoor den endnu, siger 
Fortælleren, den Dag i Dag er findes. En anden Gang var de Apono 
gaael ud til et Bad en halv Miils Vsi fra Padua. Det havde imidlertid 
regnet meget stærk, og Veien var meget sølet. De Ap0N0 bliver derover læn
gere ved Badet, men ssikker sin Tiener hiem til PadUg for at hente ham en 

Vtv Samling V. B. Bog, 
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Bog, fom laae paa Bordet i hans Stue. Det var en magisk Bog, og neppe 
var Tieneren kommen ud med den fra PadUa, forend han aiver sig til at læ fe 
op af den. 2«den han felv veed deraf, er han omringet af en heel McrngVe 
Dievie, fom sporge hvad han vil dem. Ih nu, fvarcr han, han vil dem 
flet intet noget, han Iceste kunS for Mocrffabs Skyld i Bogen. De gav ham 
knubbede Ord, fordi han faaledes forgieves havde kaldt paa dem, og Tiene
ren falder da paa, at siden de endelig vilde have noget at bestille, ffulle de 
skynde dem og siden Veien var saa solet, smukt immerfort broelatgge den forud 
for ham lige hen til Badstuen, hvor de Apono opholdt sig. Dictum fac
tum. Han travede fort, men Dievlene sik ligefaa hurtig det'» Donneste Chaus
see forud fard'rg lagt for ham. Og i Fald man vil ncegte dette Factum, pag- 
flaae Paduanerne at lange lange derefter har denne Vei endnu varet til.

Nogle af de magiffe Skrivter, fom tillægges Petr. de Apono, ere 
siden efter ogfaa blevne tilskrevne andre, for Exempcl Christian dLU Andens 
Borns Informator den beromte og virkelig lcerde Henr. Corn. Agrippa. 
I sin Ungdom havde han rigtig nok fordybet sig i magiffe Studier, men ind- 
saae siden fammes Daarlighed. Dog da han ved mange Lejligheder sikarp 
igienncmheglede Munkene, og man paa den Tid endnu var i fuld Gang med 
at brcmde Troldmand og Hexe, var det den bedste Maade for Munkene at 
faae sig hevnet, naar de ved at bringe ham i Udraab for Troldom vel endog 
kunde vente at faae ham paa Baalet. De svarede ei heller nogen Umage: 
Agrippw store og til allehaande Kunster efter Wiers Beretning meget vel op- 
l«rte Hund, hvilken han gav det Navn Monsieur, var efter Munkenes Fore
givende den leede Satan, fom Agrippa forte om med sig og bruzte til at ud
fore sine Troldomskunster; den var fort og laaben, og vel derfor anfeet som 
passende til at spille en Dievels Rulle. Paulus Jovius, Carl den Fem
tes vel jonnede og horst utilforladclige Historieskriver, saavelsom ogfaa dcn 
Kongelige Franske Historiograph Ant. Thevet, (om hvilken de Thott siger 
sig at tvivle paa, at der nogensinde er gaaet et sandt Ord ud af hans Mund), 
indeståaer os og-aa med al deres historiske Troevoerdighed for Mistankcns Rig
tighed, og ligerviiS fom denne Hund ofte plejede paa Agrippas B saling at 
springe i Vandet, lader Paul. Jovitts ogfaa Agrippa selv af Fortvivlelse 
springe i Rhonestoden ved Lyon og der drukne sig, uagtet man dog med fuld

kommen 
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kommen Vished veed, at denne larve Mand dede gandffe ordentlig og roclig 
i Präsident Bacons Huus til Grenoble. Agrippa har imidlertid selv just 
ikke stakket Mistanken imod sia ved at udgive sit Ungdomsvark de tre Bogcr 
de occulta philofophia. Men for at giere ondt endnu værre, har man 
end ikke undlader at opdigte og tilfeie under Agrippas Navn den sierdc Bog 
ganWe opfnkdt med magiff Overkroe, ligesom ogsaa efter hans Dod flere 
Sknoter af samme Snurdei ere under hans Navn udkomne.

I Tydffland blev Albertus Magnus, som i det iZde Aarhundrede 
var fer lard en Mand til ei at ansees for Troldmand, en Tidlaug den meest 
beromte magiffe Auctor. Petr. IaMMY har i 21 Folio Bind famlet hans 
Vanker, men flere Bind kunde endnu sanlles af de Skriv ter, som i Brbliother 
ker giemmes under hans Navn, og her feile: de fleste tillagges ham vel urigtig, 
og mange ere af magiff Indhold. Blandt disse sidste har jeg fundet et Par 
i Bibliothcker under Joh. Fausts Navn. Og da Faust bliver mig ved den 
forehavende Undersegelse alene vigtig, forbigaaer jeg at navne Theophr. 
Paracelfum og flere i det Mellemrum imellem Albert'den store og ham i 
Tydffland navnkundige magiffe Forfattere.

Om den faa kaldte Dr. Joh. Faust har man alt i det i6dc Aarhundre
de udgivet adffillige opdigtede Biographier. Forfatteren af den til Leipz. 1791 
udgivne: Hist, c ri tisch c Untersuchung über das Leben und die Thaten 
des als Schwarzkünstler verschrieenenLanbfahrcrs Dr. Joh. FaustS 
har angivet tvende LevnetSbeffcivelser, fom til Berlin 1587. 8. og Hamb. 
1594« 4*  ffulde vare udgivne. Ere Aarstallene rigtige, kan disse ikke vare, 
fom Forfatteren vil, Udgaver af Georg Rud. Wrdemanns Historia von 
d. Schwarzkünstler Dr. Joh. Faust, thi den er ferst udkommet 1599. 
Siden have flere beatet denne T-affenstiller og Landstryger med sarffilte Levr 
netsbcffrivelftr, men af alle de Efterretninger, fom der opregnes, indeholde 
kuns Joh. Manlii, Jac. Thomasii, og i far I. G. Neumanns Arheidev 
historiffe Efterretninger. Alt det andet er Digt, og ligcfaa den gamle tydffe 
Comédie om Dr. Joh. Faust, som Lessing dog i sine Literatur-Briefe fra 
en anden Side betragtet anseer fom et af Tydfflands ffionneste dramatiffe 
Producter. Naar Nattde i sin Mafcurat p. 520 kalder Faust: un bom
me imaginaire, tine chimere des Allemans; naar den Altorfffe Theolog 
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I C. Dürrius (3) oqsaa nagter Harn at have varet til, og Fablerne om ham 
at vare foranledigede alene ved den Mistanke om Troldom, som opvaktes imod 
den ved Bogtrykkerkunstens Tilvejebringelse saa heir sortiente Joh. Fust — 
troer jeg at de seile begge. At den Mainziffe Fust eller, om man vil kalde 
ham saa, Faust jo nodvendig maatte blive anfeet som Troldmand, saa lange 
han stinlte Kunsten, og solgte sine Bibelstykker og andre sine Beger som 
Haandstrivter, bchever ikke engang noget historist Beviis. Men at han stul- 
de vare den ved gandste andre Handlinger og gandstc anden Lcvemaade beryg
tede Troldmand Joh. Faust, kan ingen falde paa, som laser de Efterretnin
ger vi have om ham fra tvende tioevcerdige Vidner, der selv have feet og 
kiendt ham: Joh. Tnthemius (4) og Conr. Mutianus Rufus (5). 
Man tillade mig herom at anmcerke, ot begge disse Mand have stet Faust 
lange efter den Mainziffe Fausts Dod (6). At de begge navne ham med 
Fornavn Georgius, at Trithem, som har kiendt meest til ham, og har givet 
06 de bedste Efterretninger, udtrykkelig striver: dt Faust selv fic titulum fibi 
conuenientem formauit: Magifler Georg. Sabellicus,1 Fauftus junior, 
fons necromanticorum, aftrologus, magus fecundus, chiromanti- 
cus, agromanticus (7) pyromanticus, in hydra (8) arte fecundus. 
Efter dette maa da Troldmandens Fornavn vare Georgius og ei Johannes: 
hans Families Navn maastee vare Sabellicus: Faust den Anden kunde 
han selv have kaldet sig, for at stille sig fra Faust den celdre, font ved Bog
trykket kunstens Opfindelse var bleven udraabt for Troldmand (9). Eller vil 
man hellere antage Faust at have vaner hans Familienavn, kunde han maa

stee

(z) S Ct Brev, som finbes i J. G. Schelhornii amoenitatibus liter. V. p. 50 feq.

(4) I tt Brev, fom findes i ben Spigclste Samling Pag. 312.

(5) I det 120. Drev as den Tcnzelffe Samling Pag. 95.

(6) Trithem 1507, Mutianus 1513.
(7) C. 2l. Heumann i et Brev til vor Sl. Dr. E. D. Hauber, som findes i sammes 

Bibliotheca magica III. p. 198, formener at bet bor låses aeromanticus.

(8) Heumann mener at hydromantica srs ffulbe hervcb forstaaes. Der ffal maaffee 
snarere lases in neutra arte. Trilhemii Breve ere overalt meget urigtig aftrykte.

(9) Vi har paa faa ban en Maabe to Hrr. Philadelphia.
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jkee have opkaldt sig Sabellicus enten efter den i Magiens Historie bersmte 
Troldmand og Skribent Zabul, eller efter den i Magiske ogsaa i de Faustiske 
Skcivter forekommende mcegtige Aand Sabttl. Tkithem og Joh. Manlius 
beskrive ham for Resten som et overmande ondt og lastefuldt Menneske. Man- 
lius kalder ham (10) turpiffimam beftiam et cloacam multorum diabo
lorum. Man tillade mig at afskrive en eneste Tildragekfe med ham, hvor 
han dog ikke viste sig saa ond, som han ellers skulle kunde have vcrret. Phil. 
Camerarius, den beronue Joachimi Son, fortæller om ham i sine horis 
fubfcifivis I.’p. 314, at han i et Selskab blev engang anmoder om nt vise 
dem er eller andet af hans Kunststykker; lcenge kod han sig bede, men endelig 
tilbyder han sig at ville ved sin Kunst forskaffe dem, hvad Frugt de behagede. 
De bleve enige om Viindruer. Han bad dem fatte sig om Bordet, leverte 
dem hver en Kniv, og naar de saae den Viinranke for dem, som han midt paa 
Border vilde lade fremvoxe, enhver da nt valge sin Klasse, holde Kniven paa 
Stilken, og naar han gav et aftalt Signal, paa engang afskiere hver fin. 
Alling skedte med storste Taushed. Faust opfyldte Vcerelfet med Damp af 
magisk Regelse, og Selskabet saae Viinranken opstige, hver valgte sin Klasse, 
og sad fcerdig til at giere Snittet. Men Signalet udeblev. Rogen for
svandt; og med den Viinranke og Viindrue. ; Enhver fad nu ved Bordet, 
holdende paa Ncesen med den ene Haand, og med Kniven oploftet over samme, 
fcerdig at skiere til. Havde Faust vcrret turpidima belli a et cloaca mul
torum diabolorum, undrer jeg mig over at han ikke gav Signalet. De 
samtlige Herrer havde da sadl der i en hestig Maade uden Ncrser.

Dog Faust som forcgiven Skribent bor alene interessere mig. Under 
folgende Titler har jeg deels selv seet, deelö kiender af andres Efterretninger 
foregivne Faustiske Sknvter:

1) Pracrisirter Geisterzwang, hvoraf Voigt og Freytag omtale en trykt 
Udgave til Paffan 1605. 12.

2) Praxis cabalæ albae > (andre nllcegge et nigræ, fom ei stod paa det 
Exemplar, som jeg kiender).

91 3 * ' 3) Mi-

(10) I fine Collectaneis p. m. 39, hvor han dog kalder ham med Fornavn Johannes.
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3) Mirakul- und Wunderbuch, genannt der dreifache Höllenzwang.
4) Der so genannte schwarze Mohrenstern.
5) Die Äauckelrasche.
6) Haupt- und Kunstbuch, d. i. aller Cabalj'sten und Weisen Fundamental- 

Praxis zur Lehre, in geheim seinem Diener Christoph. Wagner hinter
lassen.

7) Höllenzwang ad thefaurum. -
8) Dort. Faustens Schlüssel von dem Zwange der Höllen. Ex originali

bus, Francks. 609, kryft under saadan Titel, om hvilken siden. Ad Wil
lige af disse Skrivter ere kuns meget (iöit fra hinanden förfficllige, og 
nogle af dem antrceffes ogfaa under Alberti Magtti Navn. Men under 
Cyprians Navn har jeg dog med nogen Forandring og Trllceg seek danjlke 
Oversættelser af No. 7. eller Fausts Höllen zwang ad thefaurum. I 
det ene Exemplar var et Udtog af ClavicCila Salomonis n'senct. Og i 
tydske Eremplarer, eller naar ovcrtroizVe Folk vil see sig rigtig forsynede, 
pleter ogsaa en Clavicula Salomonis at tilfsieS saa vel ved No. 3. som 
ved 9?o. 5. af ovenanfsrre Fattstiste Beger. SaalcdeS sindes ved de 
Julenat 1716 til Jena foretagne Besvarmger, som kostede to Mennesker 
Livet, da de qvaltcS af Kuldampen, Fausts Höllcnzwang og Clavi
cula Saloinovis tilsammen brugte (il.). Saalcdes sinder jeg i Jntell. 
Bladet til den Jenaij^e allg. Litt. Zeit, i Aaret 1790 at tilbydes i Leipzig 
et Exemplar af Dr. Fausts Höllen- und Gcifterzwang nebst dem Tractat 
Salomonis jeden Dienstgeist in beliebiger Gestalt zu bekommen, mit der 
Clavicula Salomonis Rom. 1510. Af hvad den nu afdode noksom 
bckiendle Dr. Bahrdt i sin LevnetShestkrivelse r. Th. S. 178 til 204 an- 
forer om sine i Leipzig foretagne magiske Operationer, kan jeg see ar hans 
Höllenzwang ogsaa maa have havt et Tiling af Clavicula Salomonis.

Jeg har bemcrrket at det ene og sterste af de magiffe Beger, som vor 
Almue giemmer under Cypriatts Navn, er en Oversættelse af Fattstes Höl
lenzwang ad thefaurum. Men hvor man kom til Navnet kunde jeg ikke fal

de paa,
(n) See herom: Actenmassige Relation von dem, was in der Christnacht mir einem 

Studioso Medicin«, 2 Bauern und 3 Wächter zu Jena sich zugetragen. Jena 1716. 4. 



under Cyprians Navn forekommende magisse Boger. 103 

de paa, forend jeg 1778 i den Hamborgsse Licent. Jac. Frid. Wiederholds 
Bogcaralog fandt iblandt Oktaverne felgende No. 2623. j£>. M. Cypriani 
Höllenzwang ex originalibus Lcipz. 559 og endnu i samme Bind, Dr. 
Faustens Schlüffe! von dem Zwange der Höllen ex originalibus Frf. 609. 
Ieg gav absolut Comrniffion paa den: min Commissionair drcv den til 6q 
Mkl. og dermed flap han. Han skrev mig til, hvad jeg vidste, at det var 
en snauS Bog em at grave Skatte og deslige, og ikke vcrrd at eie.

Om jeg nu end ikke fik Bogen og beholdt mine 20 Rdlr. oplestes dog for 
mig en Gaade, som jeg for ei kunde fatte. I engelsse Bibliotheker findes 
nogle paa Pergament fikrevne Haandssrivter af et Par flette overtroiske Beger 
af magiss Indhold, som trllcrggeö en Cyprianus. I andre Lande horer man 
intet til dem: men Bonderne og den ringeste Almue i Danmark have dog 
Overscettelser og hyppige Afssrivter af dem. Skulde man da alene i engelsse 
Bogsamlinger og hos vor overtroisse Almue finde disse en gammel Cyprianus 
falsselig tillagte Boger? Nu derimod begreb jeg, at naar Almuen i Tydssland 
havde iblandt sig en Cypriani Höllenzwattg, kunde vor Almue ligesaa gierne 
faae den, som Ulspeils Historie, fra disse vore Naboer.

Men i Fald, som jeg formoder, vor Cyprians dansse Bog ssulle varte 
en Overscrttclse af Fausts Höllmzwang ad thefaurum, hvordan er da den 
Leipzigsso trykte Udgave, som forekom i den Wicderholdsse Auction, kommet 
til at fere Cyprians Navn. Jeg erindrer ikke saa noie hele Titelen af den 
tydsse Faustisse, om jeg maa kalde det, Original, men er maassee Fausts 
Navn ikke paa anden Maade tilkiendegivet paa Titelen, end som det er sseet 
paa Titelen af en latinss Oversættelse af Fausts V«rk, som jeg har ved 
Haanden, saa kunde denne H. W. Cyprian, som maassee kuns var Udgi« 
veren, let blive i Catalogcn ncevnt som Forfatter. Titelen paa den lakiltsse 
Oversoettelse er: Hie Liber eft in utramque patrem perfectus. Primo 
ut eo omnes fpiritus infernales qui thefauros abditos cuftodiant, pro
vocentur : fecundo, ut eo omnes thefauros, qui in terra, vel fuper 
terram, vel fub aqua vel locis occultis latent, inveniantur. Et vo
catur Vinculum infernorum. Editus a magno illo principe M. I. F. 
et facro loco literis comprehenfus a her findes nogle Charakrerer, som 

jeg 
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jeg ei kan lerse eller forklare, men i deres Sted har maafkee Udgiveren eller 
Overscetteren norvnt sig, og har vceret denne H. W. Cyprian.

Foruden ovenanførte Cypriattste Bog, som den vigtigste, da det er den 
Cyprianus, hvorved man skulle kunde mane Aander til sig, har vor Almue 
endnu en anden mindre Bog, som ogsaa føret Navn af Cyprianus. Denne 
er mere afholdt, og holdes for mere brugbar, da man uden just at incommo- 
dere Fanden selv med ar komme, kan udrette mange i en LandhuuSholdning 
brugbare Ting: flaae Øtct for Exempel ud paa en Tyv; komme ham tfl selv 
tit bringe igien, hvad han har stiaalet; opdage om Qvcrg er af Hcxe forgjort, 
og da løsne samme, curere Tandpine, Fallende-Syge, stille Blodet, døve 
Ilden, gisre ot Hunde ei kan bide en, giøre sig skud- og stikftie, faae Rceven, 
tillehaande vilde Dyr, ogsaa Fruentimmer til at løbe efter sig rc. re., som alt
sammen skeer ved ot lcese visse Ord, og foretage sig visse Manoeuvres, men uden 
tit den onde Aand fremkaldes.^ Da Cyprianus engang var blevet en ckassisk 
Forfatter t Magien, har man vildet skaffe dette elendige Toi Tillid ved at ud
give det for hans Arbeide.

Be-


