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Forord

Renæssanceåret i 2006 er en selvstændig opfølgning på det succesfulde formidlings-
projekt Middelalderåret, der løb af stablen i 1999.
 I foråret 2005 besluttede min forgænger i rektorembedet, Niels Chr. Sidenius, at 
Aarhus Universitet også skulle bidrage til renæssanceåret – Renæssance 2006 – med en 
bog, der viste de mange aspekter af renæssancen, som indgår i universitetets forskning 
på de forskellige fag. Jeg er glad for at se, at det er lykkedes at få bidrag fra samtlige 
fem fakulteter og dermed fra hele universitetet. Jeg er sikker på, at Aarhus Universitet 
med denne bogs mangfoldighed vil bidrage positivt til belysningen af renæssancens 
tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv og derved supplere renæssanceårets øvrige 
aktiviteter, som inddrager museer, skoler, musiklivet og teatre. Og jeg er sikker på, at 
bogen også efter renæssanceårets afslutning vil inspirere til interesse for den periode, 
hvor grundlaget for den moderne verden blev skabt. Nu blev tvivlen intellektuel og 
kunstnerisk produktiv, studiet af den virkelige verden fik forrang over filosofiske og 
teologiske udledninger, og verden viste sig meget større og mere kulturel mangfoldig, 
end nogen hidtil havde kunnet forestillet sig.
 I de seneste år er der som et vigtigt element i udviklingen af Danmark som et 
videnssamfund lagt mere og mere vægt på, at universiteterne formidler deres viden 
og resultaterne af deres forskning til en bredere offentlighed. Denne udfordring har 
Aarhus Universitet taget op med udgivelse af en lang række forskningsformidlende 
bøger som det f.eks. er kommet til udtryk i bogserien UNIVERS. At forstå denne 
verden med henblik på at skabe menneskelig frihed, lykke og rigdom blev det store 
projekt, der udsprang af renæssancen, og som universiteterne stadig arbejder videre 
med.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
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Indledning

Renæssancen kendes især for sin enorme interesse for antikken, hvorved middelal-
deren blev sat i parentes som en 1000-årsnat, og for de fantastiske kunstneriske og 
arkitektoniske nyskabelser, hvoraf mange har overlevet til i dag. Men renæssancen var 
også mange andre ting. Det var i den periode at den verdsliggørelse af menneskelivet 
fandt sted, som gjorde erkendelse uden frelsen som mål og Biblen som reference mulig. 
Gud trådte på en måde tilbage efter skabelsen og lod menneskene tage over, således at 
verden blev opdelt mellem de naturalier, som var Guds skabelse, og de artificalier, som 
var menneskets produkter. Naturvidenskaben kom langsomt i gang som en søgen efter 
den orden i tilværelsen, som kunne udtrykkes matematisk, og som viste, at der måtte 
have været en skaber. Ellers ville alt jo have været kaos. Også historien som et felt, der 
ikke refererede til den bibelske historie, blev udviklet. I mangel på Guds umiddelbare 
styring var det i historien, at mennesket måtte søge efter de erfaringer, der styrede eller 
kunne bringes til at styre dets liv. Renæssancen blev også en periode, hvor meget store 
begivenheder af verdenshistorisk betydning nærmest stod i kø i forhold til livet i det 
vestlige Europa. Med den osmanniske trussel mod Konstantinopel kom fra omkring år 
1400 og frem til Konstantinopels fald i 1453 mange græske lærde fra den østlige kirke 
til Vesten, og de medbragte en stor mængde antikke værker, som snart blev oversat 
til latin og dermed supplerede de antikke værker, man havde fået adgang til via den 
muslimske verden. Mens den græske filosofi med Platon (ca. 428-348 fvt.) og Aristo-
teles (ca. 384-322 fvt.) som de centrale skikkelser tidligere var blevet indreflekteret i 
den kristne tænkning, blandt andet af Thomas Aquinas (1225/27-1274), blev den nu 
i stadig stærkere grad sat i modsætning til den romerske kirkes Augustin (354-430) 
og Thomas Aquinas. Og ikke kun religionsfilosofisk skete der store ændringer. Selve 
verden blev ændret i form af en reduktion af jordens betydning, da den blev flyttet fra 
universets centrum til at cirkulere omkring Solen. For nogle var dette et hårdt slag, da 
universets centrum og skabelsens centrum måtte være identiske, for andre et positivt 
tegn på, at Jorden så ikke var den planet, der lå længst væk fra Gud, og dermed heller 
ikke det sted, der var nederst i skabelsens moralske kvalitet. Den åndelige udfordring 
kom i samme periode fra det opgør med romerkirken, som sammenfattende kendes 
som reformationen med Martin Luther (1483-1546) og Jean Calvin (1509-1564) som 
centrale skikkelser og blodige krige som konsekvens. Samtidig med disse krige blev 
Europa angrebet fra øst af tyrkiske styrker, mens man selv angreb muslimerne på 
Den Iberiske Halvø, som først blev endeligt erobret af de kristne i slutningen af det 
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15. århundrede. Renæssancen var også den periode, hvor verden åbnede sig for vest-
europæerne med Christoffer Columbus’(145-11506) opdagelse af Amerika og Vasco da 
Gamas (1460-1524) åbning af søvejen til Indien i 1498, som sammen med Ferdinand 
Magellans (ca. 1480-1521) verdensomsejling 1519-1522 var de vigtigste ekspeditioner, 
men som hurtigt blev fulgt af utallige andre. Dette gav igen store effekter i form af 
handel, kolonisering, opdeling af verden og ikke mindst forsøg på at flette de mange 
nyopdagede folk ind i et verdenssystem, der i det mindste ikke var ukristeligt. Dertil 
var Magellans logbog med den manglende dag (de sejlede jorden rundt mod vest) 
det første håndgribelige bevis på, at jorden drejede sig om sig selv. Middelalderens 
verden i det gudskabte statiske univers blev nu efterhånden erstattet af en verden i 
bevægelse, et menneske der var herre over sin egen skæbne, og kræfter i verden, som 
mennesket kunne gøre sig til herre over og sætte i menneskets tjeneste.
 I forbindelse med renæssanceåret 2006 har medarbejdere på Aarhus Universitet 
villet bidrage med en række indlæg, der dækker et bredt udsnit af Renæssancens Ver-
den. I indlæg om renæssancens tænkning præsenteres og diskuteres tidens åndsliv, 
som det kom til udtryk videnskabeligt, religiøst, filosofisk, antropologisk, litterært, 
juridisk og æstetisk. Herefter følger et afsnit om kulturlivet med fokus på teateret, lit-
teraturen, billedkunsten og den kunst at skrive breve. Renæssancens dagligliv belyses 
primært arkæologisk med bidrag om saltproduktion, kældre og vinduesruder. Dette 
følges op af en beskrivelse af nonnernes liv på det San Cataldo, som mange danske 
forskere og kunstnere har nydt godt af, og de sproglige rester af den tidlige kontakt 
mellem baskerne og canadiske indianere, som man stadig kan finde i sprogene. Endelig 
afsluttes bogen med to redegørelser for nutidige behandlinger af renæssancen inden 
for arkæologien, dansk musikforskning og arkitektur.
 Bogen indledes af Helge Kragh, der beskriver den hermetisk-paracelsiske kemis 
eller alkymis centrale rolle i renæssancens filosofisk-teologiske tænkning og praktiske 
eksperimenter med stoffer med henblik på såvel at skabe guld, som ikke var så vigtigt 
her i landet, som at skabe medicin. Denne eksperimentelle form for kemi, der også re-
fererede til astronomien, og som havde ideen om stoffernes forvandling som et centralt 
tema, havde en række internationalt meget kendte udøvere i Danmark såsom Tycho 
Brahe (1546-1601), Petrus Severinus (1540/42-1602) og Ole Borch (1626-1690), og den 
forblev central i den kemiske og medicinske tænkning helt frem i det 18. århundrede 
med blandt andre Hans Egede (1686-1758), Grønlands apostel, som udøver. Denne 
tænkning om naturen følges af Hans-Jørgen Schanz’ identifikation af de centrale nye 
elementer i Martin Luthers reformation af kristendommen. Den Lutherske kaldsetik 
bestemmes som foreningen af troen, hvoraf alle handlingers status udspringer, og den 
omhyggelige udfyldelse af det kald og den stand, man er sat på jorden for at tjene 
næsten ud fra, og det, at religionen bliver personlig – enhver bliver sin egen præst 
– reducerer det samfundsmæssige hierarki og åbner for et demokratisk etos, ligesom 
reformationens fokus på trosforholdet giver plads til studiet af naturen som religiøst 
neutralt. I den Lutherske reformation ligger således forudsætningen for eller kimen 
til centrale elementer af det moderne samfund. I Henning Høgh Laursens bidrag er 
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det konsekvensen af frisætningen af mennesket i renæssancen, der undersøges. Alle 
sandheder skulle ikke længere udspringe af åbenbaringen, men kunne nu findes ved 
observation, induktion og eksperiment, som efter foreningen med matematikken 
skaber naturvidenskaben som den ny filosofi. Dette tømmer naturen for mening og 
formål, og i kontrast hertil udvikler der sig en æstetisering af naturen, som nu bliver 
objekt for kunst. Ole Høiris behandler den måde man i renæssancen identificerede 
og kategoriserede de mange nye folk, europæerne mødte under de store opdagelser. 
Primært var de hedninger, men de fandtes i to forskellige hovedformer, alt efter om 
man støttede sig på Aristoteles eller Augustin. Dette kom til udtryk ved en karakte-
risering af de fremmede som de delvist menneskelige vildmænd eller som de fuldt 
menneskelige antikke folk. Efterhånden blev bestemmelserne mere og mere verdslige, 
indtil de vilde med Hobbes og Lockes konstruktion af vildskaben som en tilstand i 
modsætning til og udgangspunkt for den kontrakt mellem menneskene, som skabte 
det civiliserede samfund, blev et universelt stadie i den menneskelige udvikling, 
placeret mellem den babylonske sprogforvirring og antikken. Jørn Erslev Andersen 
viser med Erasmus af Rotterdam (1469-1536) som udgangspunkt og Thomas More 
(1478-1535) og François Rabelais (1494-1553) som eksempler den silénske dobbelthed 
som et centralt stilistisk træk. Budskabet var her, at verden ikke var entydig, hvorfor 
man måtte være åben over for de måske modsætningsfulde tolkningsmuligheder. 
Denne åbenhed føres over i Michel Montaignes (1533-1592) essays som den genre, der 
fremover var åben over for og afprøvede forskellige muligheder.
 Birgitte R. Hornbek beskriver på baggrund af en redegørelse for opfattelserne 
af melankoli i antikken og middelalderen det brud i melankolihistorien, der fore-
går i renæssancen, hvor melankolien i den florentinske hoffilosof Marsilio Ficinos 
(1433-1499) tænkning aristokratiseres som selvberoende, intellektuel kontemplation 
knyttet sammen med erkendelsesprocessen, samtidig med at begrebet i kunsten og 
litteraturen begynder at betegne en verdsliggjort, subjektiv stemning løsnet fra hu-
moralpatologiens og temperamentslæren bestemmelser. Per Ingesman viser, at den 
kanoniske ret, Guds lov for kirke og religion, men også for familie- og samfundsliv, 
i renæssancen fik en større udbredelse og betydning i Danmark på baggrund af dels 
det voksende antal universiteter i Vesteuropa, dels den lettere adgang til bøger, der 
fulgte med bogtrykkerkunstens opfindelse omkring 1450. Ingesman viser betydningen 
i Danmark ved at opgøre antallet af danskere, der tog grader i kanonisk ret ved uden-
landske universiteter, ved at undersøge forekomsten af kanonistisk litteratur i danske 
bogsamlinger og ved at se nærmere på undervisningen i kanonisk ret ved det i 1479 
oprettede Københavns Universitet. Per Andersen behandler renæssancehumanisternes 
bestræbelser på ved hjælp af kildekritikken og historisk-filologiske studier at finde 
frem til de originale tekster inden for retsvidenskaben. Det sker ved en påvisning 
af de forskellige faser i opgøret med den autoritet især skolastikkens tolkninger af 
romerretten havde medført. Til forskel fra skolastiske retsopfattelser blev Corpos 
iuris civilis nu analyseret som et sammenhængende system, og almene retsprincip-
per blev nu baseret på en historisk retskultur, idet retten blev perspektiveret ud fra 
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det samfund, den til enhver tid fungerede i. Endelig viser Per Andersen kort, hvilke 
principper fra skolastikken og humanismen, der indgår i nutidens juridiske metode og 
undervisning. Bodil Marie Thomsen undersøger, hvorfor moden som fænomen opstår 
i europæiske bysamfund i 1300-tallet i en brydningstid, præget af såvel middelalderlig 
tankegang som en begyndende renæssancehumanisme. Hun viser som supplement 
til den sociologiske og den stilhistoriske forklaring, at også centralperspektivet og 
renæssancens »opfindelse« af fritstående kroppe giver grundlaget for, at moden som 
et særskilt æstetisk felt opstår. I den gotikkens verdsliggørelse, som kommer til udtryk 
i malerkunsten, udstyres mennesket i et verdsligt lys og rum med en slags modens 
hylster, hvis variation markerer individualitet.
 Ved siden af det stærke skifte i den vestlige verdensanskuelse og herunder opfat-
telse af det guddommeliges jordiske funktion er det nok renæssancens kulturelle 
produkter, der fik de største konsekvenser i eftertiden, og som står som det felt, hvor 
renæssancen skabte verdenshistoriske mesterværker, som stadig opføres, beundres og 
udforskes. Et af disse eksempler på renæssancens evigtgyldige kulturelle produkter 
var William Shakespeare (1564-1616). Michael Skovmand indleder således dette afsnit 
med en undersøgelse af en række opfattelser af Shakespeares liv, teater og værker ud 
fra de grundlæggende konflikter, der kan uddrages her som tegn på, at Shakespeare 
formulerer sig i overgangen mellem senmiddelalderen og renæssancen eller »the 
early modern period«. Dette sker ved en fremstilling af standsforhold, teaterhistorie 
og ikke mindst af de modsætningsfyldte passager, hvor dette kommer til udtryk i 
skuespillene. Annelis Kuhlmann undersøger den samme periode i Danmark ved at 
analysere den måde, det såkaldte Randershåndskrift blev teatraliseret på. Randershånd-
skriftet var en samling humanistiske skoledramaer, hvoraf flere er oversat fra latin, 
andre havde dansk oprindelse, og det er disse sidste, Annelis Kuhlmann diskuterer. 
Efter at have placeret den danske teaterverden i forhold til den internationale disku-
teres de danske bidrag til Randershåndskriftet, afsluttende med en konstatering af., 
at stykkerne skulle virke moralsk dannende på såvel publikum som de medvirkende 
mandlige elever, der opførte stykkerne, samt at der med disse tekster er tale om den 
danske renæssances bud på teatralsk samtidsdramatik. Erik Vive Larsen beskriver 
de forskellige fyrstebeskrivelser, der gennem middelalderen og renæssancen blev 
lavet i Danmark. De forskellige tidsaldres og genres fremstilling af fyrsten (kongen) 
eller fyrster gengives i fyldige citater, og ligeledes vises det, hvordan beskrivelserne 
fremstiller den svenske konge i en periode, hvor svenskerne var Danmarks farligste 
fjende. Pernille Hermann analyserer Rimkrøniken, der stammer fra sidste halvdel af 
det 15. århundrede, og gennemgår, hvad man ved, om værkets historie. Hun diskuterer, 
hvordan historien fremstilles, og Rimkrøniken sættes ind i den samtidige sammenhæng 
som et skrift, der legitimerer kongerne ved at give dem en afstamning fra bibelske 
personer, og som fremhæver den kristne kosmologis evige orden og fastlægger de 
centrale moralske principper for kongerne. Og endelig diskuterer Pernille Hermann 
om Rimkrøniken kan have medvirket til etableringen af en fælles erindringsramme, 
som danskere på vej fra senmiddelalderen ind i renæssancen kunne relatere sig til. 
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Også andre skrifter tiltog sig interesse i renæssancen og blandt dem var de islandske 
sagaer. Agnes S. Arnorsdottir viser, hvordan interessen for disse middelaldertekster i 
en kombination af den kontinentale humanistiske historiske interesse og den islandske 
interesse for afskrifter af sagaerne blev meget stærk i det 17. århundrede, blandt andet 
som middel til at påvise en nordisk guldalder og en historisk forbindelse til de fra 
Biblen kendte personer. I forlængelse heraf diskuterer Agnes Arnorsdottir forholdet 
mellem afskrift og bevaring som to sider af en fælles erindringskultur, og derved for 
en identitetsdannelse på såvel nordisk som islandsk niveau. Efter litteraturen følger 
en række indlæg om billedkunsten. Hans Jørgen Frederiksen tager udgangspunkt i 
to forskellige tolkninger af den middelalderlige ikonografis pludselige ophør som 
resultat af reformationen eller som resultat af intern kritik i den katolske kirke. Dette 
diskuteres ved historisk at se på, hvordan man i de forskellige traditioner i både 
den østlige og den vestlige katolske kirke opfattede synssansen i en religiøs erken-
delsessammenhæng, og hvilke forestillinger man gjorde sig angående billedet som 
fænomen. Dette følges af en redegørelse for Martin Luthers og andre reformerte 
lederes syn på billeder, og disse processer sættes kort i sammenhæng med andre 
tilsvarende processer i middelalderen og renæssancen. En anden form for billedgø-
relse i form af groteskerne analyseres af Maria Fabricius Hansen. Først beskriver hun 
groteskerne historie med rod i antikken og en udvikling op gennem middelalderen 
og begrunder så den umådelige fascinationskraft, groteskerne havde i perioden, ved 
at se på forholdet mellem tradition og fornyelse og forholdet mellem kunst og natur. 
Også her demonstreres bruddet med fortiden, idet groteskerne ophører med at blive 
betragtet som muligheder i den uendelige naturs processer (naturalier) og i stedet 
bliver til rene menneskelige frembringelser (artificialier). Endelig afslutter Marianne 
Pade dette afsnit om renæssancens kunst med en kunst, som senere tider helt har 
profaneret, kunsten at skrive breve. Der har mellem antikken og renæssancen været 
en tæt forbindelse mellem brevskrivning og retorik og for af forstå brevets funktion 
i renæssancen beskriver Marianne Pade brevskrivningens teori og praksis i antik-
ken og i middelalderen. Som noget nyt i renæssancen blev brevsamlinger samlet 
og udgivet i værker, hvor forfattere ved redaktion af breve til andre fremstillede sig 
selv som tilhørende den humanistiske avantgarde kultur. Dette kom til udtryk ved 
overholdelse af bestemte stilistiske og indholdsmæssige former. Med trykkekunsten 
kom yderligere den dimension til, at brevene blev henvendt til et stort og anonymt 
publikum og derfor formuleret i overensstemmelse hermed. Og til Marianne Pades 
fremstilling kan man tilføje, at snart efter skulle videnskabsmænds offentliggørelse 
af deres faglige breve til hinanden blive det, vi i dag kender som faglige tidsskrifter, 
men hermed er vi inde i oplysningstiden, som ligger uden for dette værks tidsgrænse 
og kulturliv.
 Dagliglivet i renæssancens Danmark kan belyses både historisk og arkæologisk, 
og det kan belyses i den kombination af historie og arkæologi, som middelalder og 
renæssancearkæologien er udtryk for. I Jens Vellevs bidrag skildres saltproduktionen 
på Læsø og læsøboernes betaling af saltafgifter til domkapitlet i Viborg ud fra dels en 
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dagbog med en beretning herom fra 1597, dels udgravninger af saltfelterne i 1990’erne. 
Resultatet er ud over en stor viden om saltproduktionen også blevet en genoptagelse af 
denne, idet man har kunnet rekonstruere de gamle sydehytter og sætte gang i saltpro-
duktionen igen, og derved er der skaffet arbejde til 10 personer og en omsætning på 
mere end 6 millioner kroner (2005). Renæssancen var også den periode, hvor brugen af 
glasvinduer, der hidtil i alt væsentligt havde været forbeholdt kirken, langsomt spredte 
sig ned gennem de øverste verdslige lag af samfundet. Jan Kock skildrer udviklingen 
af glasfremstilling i udlandet og senere i Danmark og viser, hvordan det blev mode 
at få lavet emaljebemalede ruder indfattet i bly ofte med ens personlige motiv, årstal 
og navn, som blev brugt som gaver. De malede ruder sad så i modtagerens vinduer 
og angav hvem man mente, man selv var. Først i 1700 årene ophørte denne skik, da 
ruderne var skrøbelige, og blyet kunne bruges til kugler i krig, og i stedet fik man 
de træindfattede ruder sat op med kit. Mange af de gamle ruder er væk, ikke mindst 
fordi de blev smadret ved animerede gilder på selv kongeligt niveau. Hans Krongaard 
Kristensen beskæftiger sig med noget mere solidt, resterne af renæssancens hvælvede 
kældre. Disse forbindes ofte med middelalderen, men de brugtes også i renæssancen. 
Hans Krongaard Kristensen beskriver eksempler på sådanne kældre eller rester af 
dem fra Viborg, Mariager, Randers, Århus (med Torups Bodega) og de i litteraturen 
i øvrigt skildrede kældre fra andre dele af landet og giver korte rids af de bygninger, 
kældrene har været en del af, samt af de pågældende bygningers historie. Kældrene 
har fungeret som brandsikre rum i bygninger, der i øvrigt var lavet af antændelige 
materialer, og de har formodentlig været benyttet som lagerplads for de handlende. 
Mange danske forskere og kunstnere har opholdt sig på San Cataldo, et tidligere bene-
diktinsk nonnekloster fra det 10. århundrede, som for ca. 100 år siden blev omdannet 
til et opholdssted for danske åndsarbejdere. Susanne Malchau beskriver centrale dele af 
klosterets historie og specielt det liv, nonnerne levede her i renæssancen på baggrund 
af de reformer, den katolske kirkes Tridentinerkoncil (1545-1563) medførte. Mange 
»overskydende« døtre blev anbragt her, og opretholdelsen af den moralske orden 
kom blandt andet til udtryk i, at den standsforskel, der herskede i samfundet, også 
herskede i klosteret. Herved kunne nonnerne helt adskilles fra verden udenfor, mens 
søstre på lavere niveauer stod for kontakten med verden uden for murerne. Peter Bak-
ker beskæftiger sig også med renæssancen i den store verden uden for Danmark, idet 
han kan påvise nogle fælles ord, fortællinger, navne, kunstmotiver og beretninger om 
gensidige besøg mellem baskerne og østcanadiske indianere, fænomener fra nutiden 
der refererer til kontakterne i renæssancen, hvor ikke bare baskere var i de områder, 
der blev til Canada, men hvor også indianere var i Baskerlandet. Dette viser, at en 
lille og ofte upåagtet del af den kolonihistorie, der ellers kun fortælles med reference 
til de store ekspeditioner, opdagelser og kolonisatorer, også har sat sig spor, der er 
blevet vedligeholdt helt frem til nutiden.
 Renæssancens efterliv drejer sig om to ting, forskningen i renæssancens liv og 
inspirationen fra renæssancen. Mette Svart Kristiansen præsenterer dels middelal-
der- og renæssancearkæologi som fag dels og især middelalderarkæologiens og andre 
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kulturhistoriske fags undersøgelser af renæssancebondens liv. Efter at have beskrevet 
en række eksempler på konkrete undersøgelser afslutter hun med at skitsere nogle 
vigtige renæssanceemner, der skal undersøges i fremtiden. Thomas Holmes analyse 
drejer sig om Aarhus Universitets første musikprofessor, Knud Jeppesens verdensbe-
rømte stilforskning i renæssancens musik, især hans værk om Giovanni Pierluigi da 
Palestrina og om Jeppesens forskningsrejser og fund af ti komplette, men indtil da 
ukendte og forsvundne messer af denne berømte komponist. Endelig optrykkes et 
hidtil upubliceret foredrag af Jeppesen, hvor dramatikken omkring dette fund skildres. 
Og bogen afsluttes af Carsten Bach-Nielsen, der skildrer det danske arkitektmiljøs 
internationale inspiration og stilmæssige mangfoldighed gennem den første del af det 
20. århundrede som den kontekst, Ejnar Packness arkitektkarriere tog udgangspunkt 
i og udviklede sig i forhold til. Han viser, hvorledes Ejnar Packness, på trods af at alle 
andre arkitekter havde forladt nyrenæssancen som stil, fortsatte med at bygge inden 
for den, især i Ålborg, men også i Herning. Blandt Packness bygningsværker analy-
serer Bach-Nielsen især inspirationerne til de nybyggede kirker i Ålborg og Herning, 
Packness var arkitekt på, og han ser det, at Packness i dag er næsten glemt, som et 
resultat af denne fastholden af en stilart, der det meste af dette århundrede var uden 
aktualitet.
 Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at takke rektor Niels Christian Sidenius 
for tilsagn om, at denne bog skulle være Aarhus Universitets bidrag til renæssanceåret 
2006, og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen for at realisere dette tilsagn.

Ole Høiris & Jens Vellev





Renæssancens tænkning
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helge kragh

Alkymi og hermetisk kemi 
fra Severinus til Borch

Det er uvist, i hvilket omfang der blandt danske lærde i senmiddelalderen var interesse 
for kemi og alkymi, idet vi ikke har sikre oplysninger herom. Der har dog utvivlsomt 
været gejstlige, der fra deres rejser til udlandet har haft kendskab til alkymien, men 
det vides ikke, om de også har praktiseret den hemmelige kunst herhjemme. Først 
omkring reformationen optræder de første apotekere, der også bedrev praktisk kemisk 
arbejde, idet den fra Nederlandene indvandrede Cornelius Hamsfort (1509-1580) i 
1540 blev udnævnt til hofapoteker hos Christian III (1503-1559) og senere fik apote-
kerbevilling i Odense.
 I samme periode møder vi den måske første bog på dansk med et delvist kemisk 
indhold, nemlig renæssancehumanisten Christiern Pedersens (ca. 1480-1554) Om Urte 
Vand fra 1534, der beskriver fremstilling og virkning af en række destillerede eller 
»brændte« aromatiske vande. I indledningen af bogen gives en simpel beskrivelse 
af destillationsapparater, den første i danmarkshistorien. Man skal, skrev Pedersen, 
»støde urterne smaa och legge dem [i en kolbe] oc sette det i kedelen met urterne oc 
… sette en glass hielm der paa och sette dem vel tilsammen [etc.]« (Pedersen 1986). 
På trods af tegn på en vis kemisk-farmaceutisk aktivitet i første halvdel af 1500-tal-
let, er det først fra Frederik II’s (1534-1588) regeringsperiode, vi har kendskab til en 
udviklet interesse for alkymi og kemisk teori blandt danske lærde.

Renæssancens hermetiske kemi
Den type kemi, der fandtes i 1500-tallet og første halvdel af 1600-tallet, adskilte sig 
på visse områder stærkt fra den senere videnskabelige kemi, men der er også klare 
lighedspunkter mellem de to områder. Dette gælder særligt den eksperimentelle 
tilgang, idet kemiske og alkymistiske aktiviteter i renæssancen i høj grad var eksperi-
mentelle og endda ofte af kvantitativ natur og vejledt af hypoteser. Kemien i perioden 
betegnes ofte »alkymi«, der imidlertid er et dårligt defineret begreb, der ofte forstås 
anakronistisk, idet det opfattes som synonymt med forsøg på at lave guld. Omdannelse 
af uædle metaller til ædle, og specielt til guld (en kunst kaldet Chrysopoeia), havde 
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ganske vist en væsentlig plads i tidens kemi, men det var langtfra alle udøvere af de 
kemiske kunster, der var guldmagere.
 I øvrigt var forsøg på guldmageri ikke nødvendigvis pseudovidenskabelig fantasteri 
i en tid, der ikke rådede over vort senere grundstofbegreb, og hvor stoflige transmu-
tationer under langvarig indflydelse af ild og reagenser (og kosmiske kræfter) var 
almindelig anerkendte. Guldmageri kunne være svindel, men det kunne også være 
seriøs videnskab. Renæssancens kemikere var alkymister, og dens alkymister var 
kemikere, hvorfor jeg skal bruge betegnelserne synonymt (jf. Newman og Principe 
1998). Alternativet, at gøre brug af betegnelsen »chymist«, hvilket nogle historikere 
har anbefalet, vil formentlig bringe mere forvirring end afklaring.
 I modsætning til moderne kemi var renæssancekemien ikke blot exoterisk, den 
beskæftigede sig ikke blot med stoflige egenskaber og omdannelser; nej, den var også 
esoterisk, idet den i høj grad fokuserede på de filosofiske og åndelige dimensioner af 
verden, der var knyttet til metalliske og andre transmutationer. Ifølge den hermetiske 
tradition, der fra sidste del af 1400-tallet optrådte som en integreret del af renæs-
sanceplatonismen, kunne man især i skriftet Corpus Hermeticum finde en umådelig, 
men svært forståelig visdom hos de gamle egyptere (Giversen 1983). Titlen refererer 
til Hermes, den græske version af den egyptiske guddom Thot, al visdoms fader. Den 
latinske version af Corpus Hermeticum udkom i 1471, foretaget af Marsilio Ficino 
(1433-1499) på opfordring af den florentinske fyrste Cosimo di Medici (1389-1464).

1. Destillationsapparater var 
vigtige instrumenter i renæs-
sancekemien og fandtes i mange 
varianter. Den viste opstilling er 
fra Andreas Libavius’ Alchemia 
fra 1597, den første omfattende 
lærebog i kemi.



23a l k y m i  o g  h e r m e t i s k  k e m i  f r a  s e v e r i n u s  t i l  b o r c h

 Det var almindelig anerkendt, at Corpus Hermeticum og de få andre af de origi-
nale hermetiske skrifter var blevet forfattet i den fjerne fortid, lang tid før Jesus og 
endnu før Platon (ca. 428-348 fvt.) og Aristoteles (ca. 384-322 fvt.). Man formodede, 
at forfatteren eller forfatterne var samtidige med Moses, hvilket gav skrifterne yder-
ligere autoritet og en status næsten på linje med Det Gamle Testamente. Under alle 
omstændigheder gjaldt det om at genopvække den gamle visdom, både gennem prak-
tisk-eksperimentelt arbejde og gennem filosofisk-teologisk refleksion, to aspekter der 
var nøje forbundet i tidens holistiske natursyn (Haaning 1998). Mange af de temaer, 
der mødes i renæssancens hermetiske skrifter, var overensstemmende med dem, 
man finder hos Platon og i den senere nyplatoniske litteratur, men med en yderligere 
alkymistisk dimension.
 Den hermetiske tradition fik en særlig udformning hos den kontroversielle schwei-
zisk-tyske læge Paracelsus – egentlig Philippus Aureolus Theophrastus von Hohenheim 

2. Den »grønne løve«, der for-
tærer Solen, var et hyppigt fore-
kommende alkymistisk symbol, 
der alluderede til gulds opløse-
lighed i kongevand (en blanding 
af salt- og salpetersyre). Da guld 
ofte indeholder rester af kobber, 
vil der dannes grønlige kobber-
salte i form af nitrater og chlo-
rider. Illustration fra Arnaldus 
de Villanova, Rosarius philoso-
phorum (1603).
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(1493-1541) – der udformede det system, der kendes som paracelsismen (Paracelsus 
1926-32; Debus 1977). Denne form for kemi blev også betegnet som spagyrisk kemi, 
idet »spagyrik« – et ord opfundet af Paracelsus – hentyder til opløsnings- og kom-
binationsprocesser. Ifølge Paracelsus var hele naturen gennemtrængt af en livsånd, 
der også findes i uorganiske materialer, og som ændrer sig under kemiske processer, 
der derfor er af delvis åndelig art. For tidens kemikere og alkymister var det en vigtig 
opgave at finde præparater, hvori denne livsånd eller »vitale balsamiske essens« var 
koncentreret. Ligeledes søgte de efter et stof, kaldet alkahest, der skulle være et uni-
verselt opløsningsmiddel, som opløser alle stoffer så nemt som »varmt vand opløser 
is«, som det hed.
 Paracelsus afviste den galenske humoralpatologi såvel som den aristoteliske lære 
om de fire elementer, som han erstattede med tre fundamentale principper, nemlig 
salt, kviksølv og svovl. Disse havde visse ligheder med stofferne af samme navn, men 
var nærmest åndelige eller metafysiske principper snarere end materielle substanser. 
Ilden, der hos Aristoteles blot var et af fire elementer, havde hos Paracelsus en separat og 
ophøjet status, idet den var karakteristisk for vitale processer af enhver art. Det var ved 
ildens hjælp, materielle substanser blev adskilt, og deres åndelige principper frigjort, og 
det var disse principper, der kunne bruges i behandlingen af sygdomme. Paracelsus og 
hans tilhængere sammenlignede nogle gange selve verdens skabelse med en alkymistisk 
transmutation, hvor det oprindelige grundelement af åndelig art (mysterium magnum) 
blev til fysisk materie via processer, der svarede til, hvad der skete i alkymistens labora-
torium. Allerede den påstand var teologisk angribelig, da den jo indebar, at Gud ikke 
skabte verden ex nihilo, sådan som det blev doceret af præsterne.

3. Billede fra Michael Maiers 
Atalanta fugiens fra 1617, et 
kendt værk i den alkymistisk-
rosenkreuziske tradition. Der 
søges efter den filosofiske sten 
ved at kombinere geome-
trisk indsigt med kendskab 
til de mandlige og kvindelige 
principper.
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 Den hermetisk-paracelsiske kemi var nøje forbundet med to områder, der i dag 
opfattes som ganske adskilte, nemlig medicin på den ene side og astronomi på den 
anden side. Mens den første forbindelse næppe er overraskende, var rationalet for den 
anden af astrologisk art, således at alkymi, medicin og astrologi dannede en ubrydelig 
treenighed. De alkymistisk-astrologiske forestillinger om naturen var integrerede i 

4. Portræt af Paracelsus efter 
original af den flamske maler 
Quentin Metsys (ca. 1465-1530).  
Ukendt flamsk maler. Louvre. 
© Foto: RMN.

Billedet kan findes på: http://www.rmn.fr

http://www.rmn.fr
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renæssancens natur- og menneskeforståelse og indeholdt desuden religiøse elementer, 
der ofte var af en uortodoks og derfor problematisk art. Paracelsus var 1500-tallets 
store kemisk-medicinske ikon, men der var mange måder at fortolke mesteren på og 
forholde sig til hans lidet præcise lære. Nogle af disse måder var socialt og religiøst 
acceptable, mens andre blev kritiseret for at være potentielt eller aktuelt kætterske.
 Ifølge en spekulation, der går tilbage til historikeren Hans Gram (1685-1748) i 1748, 
skulle Paracelsus have opholdt sig i København og måske deltaget som kirurg under 
Christian II’s (1481-1559) felttog mod Sverige. Han skulle i København have mødt den 
navnkundige Sigbrit Villoms (d. 1532), kongens rådgiver og fortrolige, der »laborerede 
i Chymien« og havde ry for sit kendskab til den okkulte verden. Det er en god historie, 
men desværre tyder intet på, at der er hold i den (Fink-Jensen 2002 s. 95). Hvad end 
mor Sigbrit har bedrevet af kemiske kunster, kender vi ikke til dem. Først med Tycho 
Brahe og hans generation møder vi danske naturfilosoffer, der arbejdede inden for den 
hermetisk-kemiske tradition og nød anerkendelse også uden for landets grænser.

Kemi på Uraniborg
Da Tycho Brahe (1546-1601) i februar 1576 blev præsenteret for Frederik II’s generøse 
tilbud om at få tildelt Hven som len, var det på betingelse af, at han skulle »lade op-
føre bygninger og fremstille instrumenter til astronomiske undersøgelser såvel som 
til kemiske arbejder« (Brahe 1946 s. 109). Henvisningen til kemien, der efter Tychos 
fremstilling optræder sideordnet med astronomien, var ikke tilfældig, for siden sin 
ungdom havde Tycho Brahe været optaget af de kemiske kunster og dyrket dem i den 
hermetiske tradition med dertil knyttet lægekunst og alkymistisk praksis.

5. Tycho Brahes laboratorium 
på Uraniborg. Detalje fra Joan 
Blaeus store atlas fra 1667.

6. Titelblad til Ideae medicinae 
philosophicae.
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 I sin Astronomiae instauratae mechanica fra 1598 berettede Tycho om sin store 
interesse for alkymien, en videnskab han karakteristisk betegnede som »den jordiske 
astronomi« med den begrundelse, at de kemiske substanser »har nogen analogi med 
himmellegemerne og deres virkninger.« Tycho nævnte, at han siden sit 23. år havde 
brugt lige så megen tid og lige så mange penge på sine kemiske og alkymistiske akti-
viteter, som han havde brugt på astronomiske observationer: »Lige indtil nu har jeg 
med meget arbejde og ikke ringe bekostninger gjort en stor mængde erfaringer såvel 
med hensyn til metaller og mineraler som til ædelstene og plantevækster og andre 
lignende stoffer.« Det er også karakteristisk, at Tycho ikke kom nærmere ind på disse 
arbejder, men ønskede at holde dem hemmelige – alkymien var en arkan videnskab, 
og det kunne være farligt at lade kundskaber herom blive almindelig kendt, for »det 

7. Rosenkreuzernes broderlige 
kollegium fremstillet som en 
mobil borg, der styres af Guds 
hånd. Fra Theophilus Schweig-
hardt, Speculum sophicum 
rhodo-stauroticum (1618).
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er ikke givet enhver at behandle disse mysterier passende ifølge naturens krav og på 
en ærlig og gavnlig måde« (Brahe 1946 s. 118).
 Når Tycho søgte at hemmeligholde sine alkymistiske eksperimenter, var det helt 
i overensstemmelse med traditionen, mens samme form for hemmeligholdelse ikke 
gjaldt astronomiske iagttagelser eller matematiske udregninger. Da ærkebiskoppen i 
Køln, hertug Ernst (reg. 1583-1612), ytrede ønske om at udveksle erfaringer med Tycho, 
skete dette via Heinrich Rantzau (1526-1598), den lærde og magtfulde holstenske fyr-
ste. Tycho svarede, at netop for alkymiens vedkommende kunne en korrespondance 

8. Titelkobber til det eksem-
plar af Oswald Crolls Basilica 
chymia, der har tilhørt Peter 
Payngk. Bogen var i den para-
celsiske tradition og til dels un-
der indflydelse af Severinus.




