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001 FORORD TIL DEN FRANSKE ORIGINALUDGAVE

Til min kære og meget savnede Ven

ALEXANDER DUMAS DEN YNGRE

Dem, berømte Ven, tilegner jeg dette Værk, Fragten af vore lange Samtaler om Kiromantikken — 
Håndvidenskaben —, som De så tit kaldte „Fremtidens Grammatik".

Jeg tilegner Dem det med dyb og evig Taknemmelighed for alle de Råd og den Opmuntring, som De har 
givet mig, og tillige fordi jeg har den samme Tro, som inspirerede Dem til at skrive denne smukke Tanke 
i Fortalen til Deres „Tre Musketerer":

„De, som vi begræder, er ikke længer der, hvor de var; men de er altid der, hvor vi er."

A. de Thébes.
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Er Kiromantikken en virkelig Videnskab?

Ja; på den Betingelse, at vi gør den til en Videnskab, d. v. s. en Samling af Kundskaber, Kendsgerninger 
og Iagttagelser, som er omhyggelig samlede op og studerede.

Franskmandens forbavsende Lethed til at kunne opfatte de Sager, som han kun på en overfladisk Måde 
har sysselsat sig med, frister ham til at ville vide alt, uden at gå til Bunds i noget, og på Grund af den 
samme åndelige Bevægelighed at nægte alt, hvad han ikke gider studere.

Denne Fejl, der skyldes hans Hjernes hurtige Arbejde, hans åndelige Livlighed, frister ham naturligvis 
også til at spotte alt det, som han ikke straks kan forstå.

Medens Engelskmanden og Tyskeren bruger Argumenter for at nægte de Kendsgerninger, der 
forekommer dem tvivlsomme, dræber Franskmanden dem med et Smil, hvis han er velopdragen, men 
med Hån, hvis han er udannet.

Han frygter for det ualmindelige og har liden Interesse for den eksperimentale Methode, der kræver mere 
Udholdenhed og Opmærksomhed, end han i Almindelighed har Lyst til at ofre en Sag.

Men med Hensyn til Kiromantikken har Spotterne, skønt talrige, ikke altid stået med Lavrbær i 
Hænderne. De, der har troet på den, har Plads blandt Verdens største ånder; vi behøver blot at nævne 
Plato, Aristoteles og Galilei, Verdensgenier, hvis Navne har levet gennem århundreder.

De har alle troet på Kiromantikken, og vi gør det samme uden at skamme os ved åbent at til-stå det. Vi 
har heri set en af de mangfoldige Måder, hvorpå Naturen åbenbarer os sine Hemmeligheder, og det har 
interesseret os at granske Sandheden i denne Videnskab, der syntes at være fuldkommen glemt, da 
Desbarolles og d'Arpentigny for omtrent tredive år siden påny henledede Opmærksomheden derpå.

Men vi vil på Forhånd afvæbne vore Modstandere ved at tilstå, at vi ikke agter at fordybe os i 
videnskabelige Hypoteser, og ikke vil tale om årsager, men kun om Virkning.

Ingen nægter Blodcirkulationen eller Livet i vor Hjerne; men hvem kan angive årsagerne?

Man nøjer sig med at forklare Mekanismen og konstatere, at de forskellige Fænomener virkelig 
eksisterer.



Vi ved, at Hjernecellerne tænker, at Musklerne trækker sig sammen, at Nerverne fører Periferiens Indtryk 
til Marven og Hjernen, at disse reagerer overfor Periferien, og at dette evige Kredsløb er Livet selv. Men 
ingen aner dog, hvorfra Livsgnisten kommer. Vi sover og tænker og ved, at Søvnen afhænger af 
Nervernes Tilstand, og at Tanken har sit Sæde i Hjernen.

Men hvem kan forklare, hvorledes disse Organer kan frembringe Søvn og føde Tanker?

For at gå fra det legemlige over til det ånde-lige, kan jeg ganske nøjagtig mindes de mindste 
Begivenheder i mit Liv. Jeg kan endnu udenad de Vers, som jeg læste for tyve år siden. Jeg kender en 
gammel fire- og halvfemsindstyveårig Kone, der ikke erindrer, hvad der foregik for nogle Timer siden, 
men som endnu kan fremsige Lafontaines Fabler, som hun lærte på Skolen, da hun var ti år gammel. 
Hvorledes dette Hukommelsesmirakel foregår, kan hverken jeg eller nogen anden forklare.

Og hvis man bebrejder Kiromantikken, at den ikke lader sig forklare, kan den svare, at i dette ligner den 
en Mængde andre Ting i vort Legeme og vor Sjæl. Og man må derfor vel vogte sig for at fordømme 
hemmelighedsfulde Fænomener, hvis Resultater vi ser, uden at kende deres årsag.

Lad os iagttage dem, klassificere dem og gøre Brug af dem, medens vi venter på engang i Fremtiden at 
kunne forklare dem.

Men den eneste Måde, hvorpå man kan opnå at trænge til Bunds i årsagerne, er at studere Virkningerne 
uden forud indtagne Standpunkter. Og det er dette, vi her har foresat os at gøre.

Hvad bekræfter Kiromantikken?

At hele vor fysiologiske og fysiske Natur og endog de Begivenheder, der afgør vor Skæbne, er skrevne 
forud i .vor Hånd i visse Former og bestemte Linjer. Dette lyder fuldkommen latterligt, når man første 
Gang hører Tale derom; men når Millioner Kendsgerninger har bevist og hver eneste Dag beviser, at det 
er Sandhed, så lad Latteren og Spotten være os ligegyldige, lad os eksperimentere selv og følge det gamle 
Princip, der stod indgraveret over Templet i Delfi, og som er den menneskelige Filosofis højeste Mål: 
„Kend dig selv!"
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Hvad er Kiromantikken?

Kiromantikken er den Videnskab, der lærer os at kende os selv og at forstå andre ved en opmærksom 
Iagttagelse af Fingrenes Form og et nøjagtigt Studium af de Linjer, der er skrevne i Håndfladen.

Denne Videnskab, der er født af de forhistoriske Kulturfolk i Indien og Ægypten, og som Kaldæerne 
dyrkede samtidig med Astrologien, er nået til os under et Navn, der er sammensat af de to græske Ord: 
veco pawéia: Hånd og åbenbaring.

Ligesom sin Søster Astrologien havde også Kiromantikken den Ære at behage Genierne og at blive 
studeret af store ånder. Plinius taler derom i sine Skrifter og lærer os, at Aristoteles beskæftigede sig 
dermed.

Ligesom mange andre antike Videnskaber blev også Kiromantikken forhånet, da uvidende Spekulanter 
forsømte de lange og alvorlige Studier, som den kræver, for kun at drage Fordel af den Tilbøjelighed, som 
Menneskene ofte har til at ville løfte Fremtidens Slør.

Kiromantikken hørte med til den Videnskabernes fælles Nøgle, der kaldtes „Kabbala" eller Tradition. 
Den meddeltes kun mundtlig, hvorfor dens Grundprincipper også gennem mange århundreder kun er os 
overleverede gennem Zigøjnerne, disse fattige Landstrygere uden Fædreland, der betror deres Børn de 



Hemmeligheder, som de selv har lært af de gamle Kvinder i deres Stammer.

I vor Tid, der er så ivrig sysselsat med den eksperimentale Granskning, forsøger man at samle 
omhyggelig disse Levninger af en hemmelig Viden og at undersøge dem for deraf at erhverve sig 
praktiske Kundskaber, ikke for kun at forudsige
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Menneskenes lykkelige eller ulykkelige Skæbne, men fremfor alt for at tyde de Tegn, der røber deres 
Karakter og Evner. Thi dette er først og fremmest Måden, hvorpå man kan hjælpe dem til at sejre i Livets 
Kampe.

Jeg vover ikke her at give Kiromantikken Plads i de exakte Videnskabers Række, skønt jeg er forvisset 
om, at den engang vil blive regnet dertil; men endnu er vort Kendskab til dens inderste Love altfor 
ufuldkomment. Det er heller ikke min Hensigt at skrive Kiromantikkens Historie; jeg fremlægger her kun 
en let Håndbog, til Vejledning for Håndstudiet og til Påvisning af Planeternes Indflydelse på Håndens 
Linjer, et Symbol, som Gud har overladt til os selv at udtyde.

Det er Ham, står der i Jobs Bog, som sætter et Tegn i alle Menneskers Hånd, for at vise dem den Vej, de 
skal følge.

Efter mange års udholdende Arbejde og stadige Kampe mod Misforståelser og Uvidenhed er det endelig 
lykkedes mig at nå frem til et bestemt Resultat. Jeg har i Særdeleshed studeret og understreget alle de 
Tegn, der røber Karakterer og Sygdomme, da disse efter mit Skøn er af større praktisk Nytte end de 
Linjer, der forudsiger Begivenheder, som i Almindelighed er vanskelige at undgå.

Jeg har selv haft Lejlighed til at gøre Erfaringer, som jeg her vil meddele Dem.

Efter min Overbevisning kan Håndens Linjer forandre sig, ikke tilfældigvis, men som en ligefrem Følge 
af de Forandringer i vort Liv, der skyldes en stærk Vilje, som trodser Skæbnen; thi der er ingen Tvivl om, 
at enhver af os kan forandre sin Skæbne. Kiromantikken er det uimodsigelige Bevis for den fri Viljes 
Magt.

Ganske vist findes der Begivenheder, som praktisk set er uundgåelige.

Hvis man trues af et Hjerneslag, er det vanskeligt at forsvare sig imod det; men det er ikke umuligt.

Ved Hjælp af en vedvarende Anstrengelse af Viljen og ved at iagttage alle Forsigtighedsregler kan man 
virkelig undgå denne Ulykke, hvilket betyder det samme som, at Viljen formår alt og kan opretholde og 
bevare Livet. Ved magiske eller andre Midler vil man måske en Dag kunne opnå at afvæbne en ulykkelig 
Skæbne, således som man kvæler en giftig Spire. Jeg er forvisset om, at de Mødre, som kendte denne 
himmelske Videnskab, vilde kunne virke Mirakler og lede deres Børns Skæbne ved at reducere de 
Ulykker, der truede dem, til et Minimum.

Overfor de Begivenheder, som man kalder uundgåelige, er man ofte i samme Situation som Lægerne ved 
Begyndelsen af det forrige århundrede overfor de Sygdomme, som den Gang kaldtes dødelige. Hvem 
skulde for ti år siden have" troet, at Kretinerne kunde helbredes? Hvem ved, om ikke et Geni en Gang 
opfinder det magiske Serum, som kan dræbe de ulykkelige Hændelser og bane Vejen for de gode?

Men dette Serum tror jeg allerede nu at kunne give et Navn: det er det fuldkomne Kendskab til os selv, 
ikke alene til vor ydre Personlighed, men også til vort indre Væsen, der som oftest skjuler sig under et 
mere og mindre kunstigt Dække.

Når Familiemødrene engang lærer, at de i Kiromantikken ejer Midlet til at forstå deres Børns sjælelige og 




