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BINJAMIN MUSSAPHIA OG HANS BREVVEKSLING MEDOTTO SPERLING JUNR.
VED

JUL. MARGOLINSKY.

I.
En af det 17. Aarhundredes berømte jødiske Lærde, 

Binjamin ben Immanuel Mussaphia, eller som han selv 
kaldte sig i sine Skrifter, Binjamin Dionysius, var en 
Tid praktiserende Læge i Byen Glückstadt og opnaaede 
at blive Læge ved Christian IV,s Hof. Han kommer her
ved til at falde ind under Rammerne for dansk Medici
nalhistorie, men da Medicinalhistorikerne ikke omtaler 
ham,1) skal jeg i det følgende opridse nogle Træk af 
denne meget alsidige Læges Liv og Værker, der viser 
ham som en Polyhistor efter sin Tids Smag, lige vel 
orienteret i Medicin, Historie, jødisk Archæologi, semi
tisk Filologi og — Alkymi.

Han er antageligt født i Spanien i Aaret 1606 og 
hørte til en anset portugisisk Jødeslægt; han har sik
kert studeret ved Universitetet i Padua og er blevet Dr. 
med. et phil. i 1625. Som praktiserende Læge har han 
først nedsat sig i Hamborg, hvor han har haft nogle 
Stridigheder med Øvrigheden der, og hvor hans Hustru 
Sara Abigail de Silva døde i 1634, efter at de havde væ
ret gift i 6 Aar.

Efter Samraad med hans Broder Albert Dionis, der

j1) Hverken C a r ø e eller In gerslev nævner ham; heller 
ikke i Colds Disputats (1858): Lægevæsenet og Lægerne under 
Chr. IV, eller i L ii b b e r s Bog om de oldenborgske Konger og 
deres nærmeste Families Sygdomme og Død (1906) omtales han.
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en Tid var Kongens Møntmester, havde Christian IV op
fordret de portugisiske Jøder i Amsterdam og Ham
borg til at nedsætte sig i Glückstadt — idet der loves 
dem visse Privilegier og Religionsfrihed1) — for at 
fremme Byens Opvækst, en Opfordring, som en Del jø
diske Købmænd og enkelte andre havde efterkommet, 
og det er derfor ikke mærkeligt, at Dr. Mussaphia efter 
Hustruens Død under disse Omstændigheder ligeledes 
slog sig ned i Glückstadt, hvor en Del af hans Slægt nu 
boede2). Her fortsætter han sin heldige Lægepraksis og 
i Kraft af sin Lærdom og vel ogsaa sine indflydelsesrige 
Slægtninge kommer han hurtigt i Forbindelse med 
Hertug Frederik af Holsten (Fr. III), Grev Christian 
Pentz og Kong Christian IV., som skal have sat me
gen Pris paa hans Selskab3). Men allerede i 1646 er han 
rejst bort fra Glückstadt og har nedsat sig i Hamborg, 
i hvilken Anledning der foreligger et kgl. Brev til Borg
mesteren og Raadet der i Byen om at tilstaa ham Skat
tefrihed etc. I Hamborg forbliver han dog ikke længe, 
idet han kort efter Christian IV’s Død rejser til Am
sterdam, hvor han blev Rabbiner og var stærkt optaget 
af sine talmudiske Studier; han havde her ligeledes ind
rettet sig et Museum, hvor han bl. a. fremviste en Mo
del af Templet i Jerusalem, som han havde rekonstrue
ret i smukt poleret Træ, dækket med Guld. Hans øvrige 
Virksomhed i Amsterdam kan næppe gøre Krav paa In
teresse hos danske Læsere udover maaske, at han var en 
.begejstret Tilhænger af Sabbatai Zebi — den falske 
Messias — og at han staar som den første Underskriver 
paa et Hyldningsbrev, som den portugisiske Menighed

n) Salomon og Fischer: Mindeskr. i Anl. af 100-Aars- 
dagen for Anordn, af 29. Marts 1814. Arkivalia I.

2) cfr. Hauch F aus bøll: Jødernes Færden og Ophold i 
d. d. Stat i d. 17. Aarhundrede. Tidsskriftet II. S. 106 ff.

3) Moller: Cimbria litterata. II. 575—76 (1745). Heri findes 
den mest udførlige Biografi af ham.
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i Amsterdam sendte denne i 1666; men paa det Tids
punkt var Sabbatai Zebi allerede gaaet over til Islam!

Mussaphia døde i Amsterdam 1675, omtrent 70 Aar 
gammel .

Til Minde om sin afdøde Hustru skrev han i 1635 
en Bog, hvis hebraiske Titel er Seker rab. Den udkom 
igen i 1638 med latinsk Oversættelse og Dedication til 
Hertug Frederik og bærer her Undertitlen Libellus me
morialis, der ligesom den hebraiske Titel hentyder til, 
at den baade er skrevet til Erindring om den afdøde, 
men ogsaa ved sit Indhold kan bruges til at skærpe Hu
kommelsen. Det er en ejendommelig lille Bog, hvori han 
i Form af en Skabelseshistorie i syv korte Kapitler næv
ner alle Rødderne af de Ord, der forekommer i det he
braiske Sprog saavel som deres Afledninger, dog saa- 
ledels at hvert Ord kun optræder en enkelt Gang. Han 
maa derfor bruge en Mængde Synonymer ved Siden af 
hinanden for at faa alle ensbetydende Ord til at passe 
ind paa det paagældende Sted i Bogen, hvorved den 
kommer til at gøre et uhyre konstrueret Indtryk; men 
paa Grund af det værdifulde leksikografiske Materiale 
er den lille Bog efterhaanden blevet optrykt og bearbej
det mange Gange.

1 1640 udkom i Hamborg et bibelsk-medicinsk Værk: 
Sacro-medicae smtentiae, der indeholder ca.800 forskel
lige medicinske Raad og Betragtninger,som han udleder 
af Skriftsteder i det gamle Testamente. Bogen er dedi
ceret Grev Christian Pentz og i Fortalen omtaler 
Mussaphia sin Virksomhed som Læge og fortæller bl. a., 
hvloriedes han har kureret en Adelsmand ved Navn 
Joachim B r o c k d o r f f, efter at denne i 2 Aar 
forgæves havde forsøgt forskellige Læger, Spaakoner 
og Giftblan/dersker.

Af Bogens ofte ret mærkelige Indhold skal jeg næv
ne nogle Eksempler. Ud fra Gen. 2,7 (... og han blæste 
Livsaande ind i dets Næsebor) slutter han, at man skal
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trække Vejret gennem Næsen, af Gen. 3,19 (... i dit An
sigts Sved skal du nyde dit Brød) at man sveder stær
kest fra Ansigtet, af Gen. 4,10 (din Broders Blod raa- 
ber til mig fra Jorden) at Blodet er forskelligt i Vener 
og Arterier, da Ordet for Blod i den hebraiske Tekt her 
staar i Pluralis. Solbad er gavnligt for ældre Folk, da 
der fortælles om Abraham (Gen. 18.1), at han sad i 
Teltaabningen, medens Heden var stærkest. Brød og 
navnlig friskbagt Brød er det mest nærende (Gen. 18.5,6 
... saa vil jeg bringe en Bid Brød, for at I kan styrke 
Eder ...). En rolig Søvn er et godt Tegn, naar man er 
syg (Job. 3,3 ... da laa jeg nu stille og hvilede, da sov 
jeg og havde Fred), og de Mennesker, der hele Livet 
igennem har haft et godt Helbred, vil dø en pludselig 
Død (Job 21,13: De henlever deres Aar i Lykke og syn
ker i Fred ned i Sheol [Underverdenen]).

Bogen vakte iøvrigt stor Opsigt og gav Anledning til 
en heftig Polemik mellem Gejstligheden i Hamborg og 
dens Forfatter; dette skyldtes nok saa meget et Tillæg 
til Bogen Epistola de auro potabili, som skulde være 
skrevet af en pseudonym Forfatter Me sahab (egl. 
Guldvand. Gen. 36,39). Mussaphia paastaar, at denne 
Epistel allerede tidligere har været udgivet og er kendt 
over hele Europa, men at Forfatteren ønsker at forblive 
ukendt. Dens væsentligste Indhold er Alkymi, som efter 
Forfatterens Mening allerede skulde have været kendt 
af de Vise i det gi. Testamente; i det hele taget tilskrives 
alle Eftertidens Videnskaber og Kunster de gamle Is
raeliter, f. Eks. Bogtrykkerkunsten og Krudtets Op
findelse.

I 1642 udgav han en lille Pjece om Ebbe og Flod: 
Epistola regia de marts reciprocations (Hebraisk Titel: 
Me-hajja/m). Den er dateret Glückstadt den 1. Marts 
1642,1) indeholder en Fortale til Christian IV og har til

’) Den er trykt i Amsterdam, hvor Dr. Is ha c S em ah Ab o- 
ab havde besørget Korrekturlæsningen.
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Motto et Citat fra Salmerne 45,2: Jeg siger, mit Værk 
gælder Kongen. Hele Fortalen og Efterskriften er en 
Forherligelse af Kongen, paa den krybende og servile 
Maade, som <det jo paa de Tider var almindeligt at hen
vende sig til Majestæten (Sacrae majestatis tuae ad ge
nua provolutus humilimus ac minimus servus etc.).

Efter at have nedsat sig i Amsterdam skrev han 
flere Bøger, hvoraf den betydeligste og den, der har gi
vet ham hans største Ry blandt jødiske Lærde, er en re
videret og forøget Udgave af den berømte talmudiske 
Ordbog Ha-aruch, der er skrevet af Rabbi Nathan ben 
Jechiel i Rom omkring Aar 1100. I denne reviderede 
Udgave Musaf ha^aruch (Amsterdam 1655), som han 
har arbejdet paa lige fra sin Ungdom, giver han bl. a. 
en paa Hebraisk affattet Forklaring af de Fremmed
ord af græsk og latinsk Oprindelse, som findes i Talmud 
og desuden finder man under Artiklen »Sarne« (Sirene, 
Havfrue) følgende interessante Udtalelse:

Man havde fortalt mig, at den nordiske Konge, 
som regerer over Danmark og Norge, engang da 
han sejlede paa et Skib langs Norges Kyst saa ved 
højlys Dag et levende Væsen sidde paa et Skær i 
Havet. Da jeg for 10 Aar siden stod hos ham, 
spurgte jeg ham derom, men Kongen gav intet 
Svar; deraf forstod jeg, at han var i Tvivl om det 
Væsen, han havde set virkelig var en Havfrue eller 
et andet Dyr, da det var saa langt borte fra Ski
bet, og desuden dykkede det ned i Vandet, saa 
snart det hørte Officerernes Raab til Kongen, 
som stod paa Skibsdækket med bortvendt Ansigt: 
»Herre Konge, se doig derhen og I vil blive Vidne 
til et meget sjældent Syn«. Dog bevidner Office
rerne og Skibsfolkene, at det var en Havfrue (Si
rene), og at de virkelig havde set den.
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løvrigt antyder Mussaphia, at Navnet Sirene maa- 
ske kan stamme fra det hebraiske Ord for Sang »Schir«.

Under hvilke Forhold Mussaphia er blevet Læge hos 
Christian IV er ikke helt klart. Han synes næppe at 
have hørt til de egentlige Livlæger Archiatri; i saa Fald 
maatte man finde ham. omtalt hos vore Medicinalhi- 
storikere; muligvis har han hørt til de saakaldte Hof
læger medici aulici, hvoraf der skal have været en Del, 
der indtog en noget ringere Plads end Livlægerne; man 
kunde ogsaa tænke sig, at han havde været Feltmedicus 
i Glückstadt, men den første, der opnaaede denne Stil
ling var Dr. Daniel de Castro i Aaret 16451). Graetz2) 
mener, at han har været Livlæge og bygger sin Hypotese 
paa den omtalte Udtalelse i Musaf ha-aruch, hvorimod 
jeg har været tilbøjelig til at mene — paa Grundlag af 
en Passus i nedenstaaende Skytsbrev, som ikke tidligere 
har været offentliggjort3) — at han kun har været en 
Slags Hoflæge og at han muligt havde opnaaet denne 
Stilling efter at have tilegnet Kongen sin Pjece om 
»Ebbe og Flod«; men noget absolut sikkert herom kan 
der ikke anføres4).

Missivet5) er udstedt til Borgmesteren og Raadet i 
Hamborg og har følgende Ordlyd:

Christian
Ehrsambe liebe getreue. Es pflegen allezeitt 

Unsere Diener einiger Immunität vor anderen ge-

J) Ingers lev: Danmarks Læger og Lægervæsen, fra de æld- 
ste Tider til 1800. I. S. 395.

2) Geschichte d. Juden. X. S. 23.
3) Det omtales i Schrode r-K lose: Lexicon der Hamburger 

Schriftsteller. V. S. 465—66.
4) I Rigsarkivet mangler Patentregistratur for disse Aar og i 

de reg. Concepter til Patenter 1638—1645 findes han ikke.
B) Tyske Kancelli: Koncepter til Missiver 1646.



291

meinen bürgern in den benachbarten Stetten sich 
zu erfreuen haben, darbey Ihr sie dan auch an 
eurem orthe Unbetrübet lassen werdet. Weil wir 
dan eben den hochgelahrten Unsern lieben ge
treuen Doctorem Benjamin Dionysium auch in 
Unsern Dienst pro medico von Haus angenommen, 
derselber aber bey euch in der Statt sich heusslich 
gesetzet und niedergelassen, auch verbleiben wer
de, als gesinnen wir an euch hiermitt gnedigst, 
Ihr wollet ihn als Unsern Diener halten und dafür 
respectiren, dan derogestalt von allen bürgerlichen 
auf- und zuelagen imposten contributionen oder 
wie das nahmen haben magh gentzlich entfreyen 
und eximiren.

Solches in königl. Gnade hinwieder zuerkennen 
seint wir geneigt, wormitt wir euch auch sonsten 
beharlich wollzugethan. Geben

Flensburgh, den 11. Februarij A. D. 1646.
Den bedste Forklaring af de Omstændigheder, der 

førte Mussaphia i Forbindelse med Christian IV, skyl
der jeg imidlertid Professor D. Simonsen, for hvis vær
difulde Oplysninger til andre Punkter i dette Arbejde 
jeg ligeledes er Professoren megen Tak skyldig.

Efter Professor Simonsens Mening har Mussaphia 
aldrig egentlig været Kongens Læge, da han selv ikke 
nævner det i sin udførlige Fortale til Musaf ha-aruch og 
det heller ikke omtales i Mollers Biografi af ham. Han 
har derimod haft Lejlighed til at træffe sammen med 
Kongen, da denne i Begyndelsen af 1646 opholdt sig i 
Sønderjylland, ledsaget af sin Maitresse Vibeke Kruse. 
Af et Brev til Ole Worm1) fra Livlægen ved Hoffet i

’) Olai W-ormii epistulae. Tom. I. Hauniae 1751. S. 543: D. Die- 
thrici facinora apud Dominam Wibke, periculose decumbentem 
morbo solito artihritico et scorbutico intra gloriam mansisse cer
ium est: quae jam D.Jano utitur, ut et Judæo Hamiburgo vocato.
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Nykøbing paa Falster Henrik Kaster, dateret 1. Fe
bruar 1646, omtalt hos Ing erster1} fremgaar det, at 
der blev tilkaldt en Jøde fra Hamborg, der sammen med 
Dr. Jacobæus Janus skulde behandle Vibeke Kruse, der 
led af Arthritis og Scorbutum. Det er nu rimeligt, at 
Mussaphia er identisk med den her omtalte Jøde fra 
Hamborg, da han omkring 1646 igen var vendt tilbage 
til denne By, og det er ligeledes ret rimeligt, at Dr. Ja
nus —der i 1642 var udnævnt til Christian IV’s Livlæge 
med en Løn af 600 Rdl. og Forpligtelse til at bo i Glück
stadt og inspicere Apoteket — har kendt Mussaphia fra 
den Tid, de begge boede i Glückstadt.

Mussaphia har saaledes, medens han behandlede 
Vibeke Kruse, faaet Lejlighed til at tale med Kongen og 
anmodet ham om et Skytsbrev, der kunde have Betyd
ning for ham hos Myndighederne i Hamborg, da han 
nogle Aar i Forvejen var rejst derfra til Glückstadt paa 
Grund af nogle Kævlerier. Selve den Omstændighed, at 
Kongen udsteder et Skytsbrev til ham kunde ogsaa tyde 
paa, at han ikke i Forvejen var i Besiddelse af et Patent 
som Hoflæge, da Forevisningen af et saadant i saa Til
fælde vilde have været tilstrækkeligt overfor Myndig
hederne i Hamborg.

Hvis Mussaphia altsaa er den samme Person som 
»Jøden fra Hamborg« — og det er der al Grund til at 
antage — turde hermed hans Stilling som Hoflæge un
der Christian IV være belyst.

IT.
Blandt de mere kendte Personer indenfor Rigets 

Grænser, som Mussaphia har staaet i Forbindelse med, 
kan ogsaa nævnes Otto Sperling, der er kendt som en 
fremragende Læge, men endnu mere bekendt paa Grund 
af sin uforskyldte ulykkelige Skæbne.

’) A. s. 302.
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Deres Bekendtskab kan stamme fra Opholdet ved 
Universitetet i Padua omkring Aar 1626. Sperling 
nævner i sin Selvbiografi1) Mussaphia som en Discipel 
af Cremonino, og der kan næppe her være Tale om andre 
end den paa sin Tid meget berømte Professor i Fi
losofi ved Padua Universitetet Cesare Cremonino (1550 
—1631), som Sperling valgte til sin Promotor2)- Senere 
havde de 2 Læger truffet hinanden i Hamborg og 
Amsterdam, og som det ligeledes fremgaar af Selvbio
grafien har Mussaphia staaet i Venskabsforhold til den 
Sperlingske Familie. Da Sperling i 1649 ledsagede 
Korfitz Ulfeldt paa hans sidste Gesandtskabsrejse til 
Amsterdam, har han der i Byen besøgt Mussaphia, hos 
hvem Ulfeldt havde deponeret noget af sit Gods.

Den Samling Breve fra Mussaphia, der er opbevaret 
i Samlingen »Sperlingiana«,3) stammer fra Aarene 
1659—61 og er skrevet til Lægen Otto Sperlings Søn, 
den senere Professor og Historiker, der bar samme 
Navn som Faderen.

Otto Sperling sen. var da kort i Forvejen blevet løs
ladt fra sin Fængsling i Glückstadt og havde slaaet sig 
ned hos sin Familie i Hamborg og genoptaget sin Læge
praksis der, indtil han i 1664 blev lokket til Altona og 
derfra ført til Blaataarnet i København; her sad han 
som bekendt fangen til sin Død den 25. December 1681.

Otto Sperling junr. (1634—1715), der af sin Far
bror Rektor Paul Sperling ved Gymnasiet i Bordesholm 
var blevet dimitteret tilUniversitetetiHelmstedt (1655), 
havde i de fioregaaende Aar opholdt sig i Pommern som

’) Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi, udg. v. Birket Smith. 
Kbhvn. 1885. S. 229.

') Otto Sperlings Studienjahre, nach d. Manuskript herausge- 
geben von Walter G. Brieger und John W. Johnsson. Kopenhagen 
1920. S. 93 ff.

3) GI. kgl. Samling 3092. VI. 2.
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Lærer for den svenske Guvernør Carl Gustav Wrangels 
Søn, og i 1658 havde han besøgt sin Fader i Hamborg. 
Herfra begav han sig paa en Studierejse til Nederlan
dene og blev i September 1659 immatrikuleret ved Uni
versitetet i Leyden som »politices studiosus«1)- Det er 
under dette Ophold i Leyden at Brevskrivningen finder 
Sted.

Ligesom andre Oversættelser vil selvfølgelig ogsaa 
disse Breve miste en Del af deres Oprindelighed ved at 
skulle gengives paa et Sprog, der ligger det latinske saa 
fjernt i Form og Udtryksmaade; da de imidlertid ikke 
tidligere har været udgivet og dog er af en vis Interesse, 
har jeg anset det for tilladeligt at lade dem fremkomme 
ved denne Lejlighed saavel paa Originalsproget som i 
dansk Oversættelse.

Egregie, solertissime ac 
Doctissime, Amice pluri- 
mum colende.

Ad tuas scite exaratas 
litteras, non qua tu verbo- 
rum facundia ac sententia- 
rum nitore respondebo. 
Fateor equidem pro rerum 
multiplici plexu me dudum 
desiisse elegantem esse. 
Dum rerum abstrusarum 
exquiro arcana, luci pro- 
dere, fatisco neque simul 
sufficio excolendae oratio- 
ni. Ideo duxi, ad tuas egre- 
gias litteras ex tempore 
responsum dare. Gaudeo,

Min højtærede, udmær
kede, brave og lærde Ven.

Paa dit saa smagfuldt 
forfattede Brev kan jeg 
desværre ikke som dusvare 
med saa frodige Ord og 
sirlige Sætninger. Jeg ind
rømmer, at jeg for længe 
siden har hørt op med at 
være elegant i min Brev
stil. Da jeg er blevet ud
mattet af at bringe nogle 
skjulte Hemmeligheder 
for Dagens Lys og derfor 
ikke nu kan holde en glø
dende Tale til dig, mener 
jeg, at det egentlig er det

3) Bricka: Dansk biografisk Lexicon.
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quod bene valeas, ac nacta 
commoda habitatione, jam 
sedato animo, Musas co
mites habeas.

Natus es a tali Parente, 
cui si similis fueris, ma jor
te nemo præterea erit. 
Macte ingenio majorum et 
avorum vestigia proseque- 
re; id tibi honori et amicis 
summum gaudium erit. De 
mea in te, et in tuos pro- 
pensione, non est quod hæ
reas; fui Parentis amicus, 
te delectione prosequar; 
ex peri re ac comperies. 
Mea nunc studia potissi- 
ma sunt in Talmud Hiero- 
solymitano, hunc ab erro- 
ribus expurgo ac commen- 
tariis dilucidum reddo; in
gens opus, quod plures 
tentarunt, sed frustra; 
mea circa eum elucubrati- 
ones, sunt ingentes, ac vix 
credibiles. Librum apud 
me derelictum diu est quod 
accepit Parens. Ignosce 
brevitatem; ac me fre
quenter tuis litteris salu- 
tare ne dedigneris. Vale.

Amsterodami, 26. Sept. 
1659.

Amicus fidus
Binjamin Mussaph i a. 

bedste, at jeg straks 
svarer dig paa dit for
træffelige Brev. Det glæ
der mig, at du har det 
godt og har faaet en be
kvem Lejlighed, saa at 
du har din gode Sindslige
vægt og har Muserne til 
Stalbrødre. Du er født af 
en saa fremragende Fa
der, og hvis du bliver ham 
lig, vil ingen overhovedet 
blive større end Du. Jeg 
ønsker dig tillykke med, at 
du kan gaa i din Fader og 
dine Forfædres Fodspor; 
det vil blive til Ære for dig 
og den størsteGlæde for di
ne Venner. Angaaende min 
Hengivenhed for dig og 
dine, da har du ingen 
Grund til at nære Tvivl 
derom; jeg har været din 
Faders Ven og jeg vil føl
ge dig med Kærlighed; 
sæt mig kun paa Prøve og 
du vil erfare det. Jeg er 
nu stærkt optaget af Stu
dier i den jerusalemiske 
Talmud og er i Færd med 
at rense den for Fejltagel
ser og klarlægge den med 
Kommentarer, et mægtigt 
Arbejde, som mange for
gæves har forsøgt. Du kan
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S. PI. doctissime ac Or- 
natissime.

Foret equidem segnitia, 
si tempus sufficeret, ac 
torpirem negligentia. Non 
ad tuas gratissimas, trans
act! mensis die tertia, re
spond! ; circumactus turbi
ne negotii, sed potius 
otii, litterarii tamen. Jam 
solita mea consvetudine, 
ad tuas lectissimas litte
ras 22 hujus datas, ac ho- 
die a me acceptas succinte. 
Te vegetum et studio flo- 

næppe forestille dig, med 
hvilken uhyre Anstrengel
se jeg arbejder med den?) 
Den Bog, som har ligget 
hos mig, har din Fader 
forlængst faaet.

Undskyld, at jeg fatter 
mig i Korthed; du maa 
ikke afholde dig fra hyp
pigt at sende min en Hil
sen med dine Breve. Lev 
vel.

Amsterdam, 26. Sept. 
1659.

Din trofaste Ven B. M. 
2.

Min lærde og berømme
lige Ven.

At jeg ikke har svaret 
dig paa dit venlige Brev 
fra d. 3. i forrige Maaned 
kunde skyldes min Lang
somhed eller at jeg havde 
hengivet mig til Doven
skab, hvis jeg, vel at mær
ke, have haft god Tid. 
Men jeg har i den Grad 
været omhvirvlet af for
skellige Forretninger, saa 
selv om Grunden kunde 
være Dovenskab, er den

’) Den Kommentar til den jerusalemiske Talmud, som Mussa- 
phiia omtaler her og i de følgende Breve, havde man tænkt at 
udgive i Amsterdam i 1741. Udgivelsen blev dog ikke til noget, og 
senere er Manuskriptet sporløst forsvundet.
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rere ac valetudine consta- 
re, est quod gaudeam. 
Quas ad Dnum Parentem 
dedisti, eras remittam.

Si quid in me est, ad te 
libenter derivabo. Vale.

Amsterodami, 24. No- 
vembris 1659.

Tuæ claritudinis 
Amicus verus 

Binjamin Mussaphia.

Eruditissime, egregie, ac 
semper mihi perdilecte 
amice.

Vota tua, est mea vicis- 
sim optio. Nurnen sumum 
te evehat ad dignitates ad 
cupitum culmen seeundan- 
tis fati. Annus propitius 
tibi et tuis, ne novercantis 
fortunae spicula unquam 
experiaris. Sed quidnam 
hoc, maj us exopto, animum 
tibi vegetum, nunquam a 

dog min Optagethed af 
litterære Studier. Men 
som jeg ellers plejer vil 
jeg nu kort og godt takke 
dig for dit elskværdige 
Brev fra den 22. ds., som 
jeg har faaet i Dag. Det 
glæder mig at konstatere 
at du har det godt og at 
du trives ved dine Studier. 
Imorgen skal jeg sende 
det, du har givet mig, til 
din Fader. Hvis der er no
get, jeg kan hjælpe dig 
med, er jeg gerne til Tje
neste. Lev vel.

Amsterdam, 24. Nov. 
1659.

Din Berømmeligheds 
sande Ven

B. M.

Min lærde, fortræffelige 
og altid kære Ven.

Jeg ønsker, at dine Ud
talelser overfor mig maa 
være gensidig. Maatte den 
højeste Guds Vilje hæve 
dig op til Berømmelighed, 
saa du blev den af Skæb
nen begunstigede, der 
naar sine Ønskers Maal. 
Gid Aaret maa blive gun
stigt for dig og dine, saa at 
Lykkens Pil ikke vil be-
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constantia desertum; sa- 
pientiae ambitum prose- 
quentem; prope a saeculi 
negligentia, procul ab in- 
vidiæ conatu. Sic expleas 
diuturnam ætatem, sic 
tranquille exagas inte- 
gram et incolumem vitam. 
Porro, quas ad D. tuum 
Parentem dedisti, nudius 
tertius, jam Hamburgum 
transmisi. Vale.

Amsterodami septima 
Januarii die 1660.

Tuæ claritudinis 
observantissimus

Bin jamin M ussaphia.

handle dig stedmoderligt. 
Men hvis dette dog skulde 
ske, da haaber jeg, at 
du stadig maa beholde dit 
gode Humør, at din Sinds- 
ligevægtighed ikke vil 
forlade dig og at du vil 
fortsætte paa Videnska
bens Bane og ikke blive 
udsat for Misundelse eller 
Had. Saaledes vil du kun
ne opnaa en høj Alder og 
komime uskadt og ufor
styrret gennem Livet. Det, 
du har givet mig til din 
ærede Fader, har jeg alle
rede i Forgaars sendt vi
dere til Hamborg. Lev 
vel.

Amsterdam, 7. Januar 
1660.

Din Berømmeligheds 
højagtende

B. M.

Eruditissime ac Doctis- 
sime Amice.

Ne, tot implicitus ne- 
gotiis, segnities me corri- 
peret, ac prolatando tem
pus ad tuas gratissimas 26 
hujus datas, ac jam ac- 
ceptas respondere difer- 
rem, arripui calamum

Min lærde Ven.
For at Langsomheden 

ikke skal overfalde mig 
paa Grund af mine mange 
Arbejder og jeg, ved at 
udsætte Tidspunktet, skul
de komme til at tøve for 
længe med at besvare dit 
venlige Brev fra d. 26. ds.
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ut tibi satifaciam.
DWFfi quid revera sit suc- 
cinte exponam; in pectorali 
quo summus Pontifex insig- 
niebatur, duodecini pretiosi 
lapides includebantur auro; 
hi beneficio T'ÆZD, quo, abs
que lapidis ulla amissione, 
nomina duodecim tribuum 
Israeli lapidibus infige- 
bantur; additis perinde 
nominibus patriarcarum, 
et verbis con-
tinebant omnes alphabeti 
litteras. Quando oraculum 
consulebant, litterae res
ponsum daturae, juxta ali- 
quorum opinionem, inter 
quos est Josephus, effulge- 
bant; at alii, litteras ex- 
trorsum prodere solitas, 
sibi persuadent. His prae- 
habitis, du-
pliciter sumitur, vel late, 
pro ipsis lapidibus, hæc 
energiæ præditis ut ora
culum redderent; vel stric
te pro UTW’ÆH SZD inscrip- 
to corio et pectorali inter- 
suto, quo inspirante lapi
des responsum dabant. 

som jeg lige har modtaget, 
griber jeg min Skrive
fjer for i Korthed at for
klare dig noget om Urim 
og Tumim, saaledes som 
de faktiske Forhold var. 
Paa det Brystsmykke, som 
Ypperstepræsten bar, var 
der anbragt 12 Ædelste
ne, indrammet i Guld. 
Navnene paa Israels 12 
Stammer var, ved Scha- 
mirs1) Virksomhed, ind
skrevet herpaa, uden at 
Stenene havde lidt derved; 
og, da Patriarkernes Nav- 
ne og Ordene Wrø'’ ’’Ö3» 
var anbragt paa dem, in
deholdt de alle Alfabe
tets Bogstaver. Naar man 
saa udspurgte Oraklet og 
Bogstaverne skulde give 
Svaret, mente nogle, bl. a. 
Josephus,1) at det foregik 
paa den Maade at Bogsta
verne blev lysende, men 
andre mener, at enkelte 
Bogstaver kun traadte 
frem foran de andre. Ef
ter disse Anskuelser maa 
Urim og Tumim opfattes

1) Da de Stene, der skulde benyttes ved Tempelbygningen, ikke 
maatte bearbejdes med Jernværktøj, benyttedes en Di aman t - 
stift(?) til Affiling og Indgravering af Stenene.

2) Flavius Josephus: Archæologia judaica III, 8,9.
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Sic rite omnes textus in- 
telliges. At in templo se
cundo, cum pectorale ad- 

• esset, quo pectus summi 
pontificis ornabatur ac in 
ipso duodecim essent pre- 
tiosi lapides, nominibus 
tribuum insigniti, defe- 
cerunt nam
lapides oraculum non red- 
debant ac USniS/OH SID non 
erat intersutum pectorali, 
non quia ignorabatur ejus- 
dem scriptura; sed con- 
stabat Esdræ, sic Deo vo- 
lente, vim et energiam 
reddendi oraculum ultro 
denegatum lapidibuspecto- 
ralis. Sic legitur in libro 
Nehemiæ, cap. 7 v. 65: et 
dixit Tirsata illis ne come- 
derent de sanctis sancto
rum, donee existat sacer- 
dos □‘’/Olm ergo in
templo secundo defuerunt. 
Hine demonstratur lucu- 
lenter, futurum templum, 
adhuc tertium, nam veniet 
tempus in quo extabunt 
□''/Oim S^\S nota sedulo1)

Litteras die Martii ad 
D. Parentem transmittam. 
Vale et mei memo. ...

’) Brevet er her noget defekt. 

paa 2 Maader, nemlig i 
videste Forstand for selve 
Stenene, der var udstyret 
med en saadan Kraft, at 
de kunde give Orakelsvar, 
eller i snævr este Betyd
ning for det hellige Navn, 
der var skrevet paa Skind 
og syet ind i Brystsmyk
ket; inspireret deraf gav 
Stenene Svar.

Saaledes vil du ret kunne 
forstaa Texterne. Men i 
det andet Tempel, hvor 
der ganske vist fandtes 
det Brystsmykke, som Yp
perstepræsten bar og og- 
saa de 12 Ædelstene, 
hvori Stammernes Navne 
var indgraveret, dér 
manglede Urim og Tumim 
thi Stenene gav ikke Ora
kelsvar, og det hellige 
Navn var ikke anbragt 
paa Brystsmykket, ikke 
fordi man var ukendt med 
dette Ord, men for Esra 
stod det fast, at Gud vilde 
det saaledes, at den Kraft 
og Energi nu var nægtet 
Stenene paa Brystsmyk
ket at give Orakelsvar. 
Saaledes læser vi jo i Ne- 
hemias 7.65: ... og Stat-
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Amsterodami Febr. Die 
ultima 1660.

Semper tuus
Bin jamin Mussaphia.

Egregie, ac Doctissime, 
Amice plurimum colende.

Tandem cum libris, diu 
expectatætuælitteræ 25hu- 
jus exaratæ, mihi fuerunt 
traditæ; eas porro ad 
amplissum ac Excellentis- 
isimum D.Parentem, prima 
concessa occasione trans- 
mittam. Non oneri mihi, 
tuæ bene scriptæ lineæ, 
sed potius oblectamento; 
dum video indies doctio-

holderen forbød dem at 
spise af det højhellige, 
indtil der igen fremstod 
en Præst, der forvaltede 
Urim og Tumim. De har 
saaledes manglet i det an
det Tempel. Men det vises 
tydeligt af dette Skrift
sted, — læg vel Mærke 
dertil, — at der vil kom
me en Tid, hvor man vil 
bygge Templet op igen og 
dér vil Urim og Tumim 
igen opstaa ...

Jeg sender Brevet i Mor
gen til din Fader. Lev vel 
og glem mig ikke.

Amsterdam, d. sidste 
Dag i Februar 1660.

Altid 
B. M.

5.
Højtærede, fortræffelige 

og lærde Ven.
Endelig har jeg modta

get dit længe ventede Brev 
fra d. 25 ds. sammen med 
Bøgerne; jeg skal ved før
ste passende Lejlighed 
sende videre til din ær
værdige Fader. Dine vel- 
skrevne Linier er ikke til 
Ulejlighed for mig, men er 
snarere et behageligt 
Tidsfordriv, da jeg ser, at
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rem, cum pondere dictio- 
num, ac orationis circu
it), te evadere; ad id 
sententias ac dicta Rab- 
binorum quam applici- 
te te tuis scriptis inse- 
rere. Ego, meis lucu- 
brationibus assidue in- 
cumbo. Fatisco, delassor 
sed quid jam incepi conan- 
dum est. Vale.

Amsterodami 24. Aug. 
1660.

Semper idem, ac tuus 
Binjamin Mussaphia.

Du for hver Dag bliver 
dygtigere til at udtale dig 
med Vægtighed og des
uden flittigt indfletter 
Rabbinernes Udtalelser og 
Vendinger i dine Breve.

Jeg fortsætter stadig 
med mine Studier til langt 
ud paa Natten. Jeg træt
tes og svækkes deraf, men 
jeg vil forsøge nu da jeg 
engang er begyndt derpaa. 
Lev vel.

Amsterdam, 24. Aug. 
1660.

Altid din
B. M.

Egregie ac Doctissime 
vir, Amice plurimum co- 
lende.

Ante horam, ad me ad- 
ductae Excell, tui Paren
tis litteræ, in quibus ad te, 
hæ inoludebantur; quas 
nulla mora, porro trans
mittere decrevi.

Anni principium est, tibi 
auguror faustum ac foeli- 
cem. Si quid valeo, jussa 
tua, modo digneris exequi 
intendam. Vale.

Fortræffelige og lærde 
Mand, højtærede Ven.

Før jeg egentlig havde 
ventet det, har jeg mod
taget din Faders Brev, i 
hvilket medfølgende var 
lagt ind til dig; jeg sender 
det omgaaende videre.

Da det er Aarets Begyn
delse, tager jeg et lykke
ligt og heldigt Varsel for 
dig. Hvis jeg formaar at 
udrette noget for dig, be
høver du kun at værdige
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Amstarodami 4. Januarii 
die 1661.

Tuns
Binjamin Mussaphia,

mig med dine Befalinger, 
som jeg er rede til at ud
føre. Lev vel.

Amsterdam, 4. Januar 
1661.

Din B, M,

Doctissime ac solertissi- 
me, Domine amice.

Quas, ad me nuper, ele- 
gantia ac ubertate florida 
refertas scripsisti; simul 
cum libro ad Excellentissi- 
mum Parentem mittendo 
prima occasione effulgen- 
te, rite accepi. Has hodie 
recepi. Hierosolymitanæ 
curæ me ita rapiunt, ut 
mihimet ipsi vix vacare 
queam. Vale.

Amsterodami 18. Janu
arii 1661.

Semper tuus
Binjamin Mussaphia.

Min højtærede, lærde og 
brave Ven.

Jeg har rigtigt modtaget 
det elegante og indholds
rige Brev, som du for ny
lig skrev til mig, sammen 
med Bogen, som jeg skal 
sende din ærede Fader ved 
første Lejlighed. Det ved
lagte har jeg modtaget i 
Dag. De jerusalemiske 
Studier lægger saa stærkt 
Beslag paa mig, at jeg 
næppe kan faa Tid til at 
hvile mig. Lev vel.

Amsterdam, 18. Januar 
1661.

Altid din 
B. M.

Ovenstaaende Brevveksling giver os et lille Indblik 
i tre af det 17. Aarhundredes mere kendte Personlighe
ders Venskabsforhold. Den unge Sperling søger under 
sit Univerisitetsophold i Leyden Oplysninger om jødisk 
Archæologi h'os sin Faders gamle Ven, den berømte 
Rabbiner i Amsterdam, som med Interesse følger ham 
paa hans videnskabelige Løbebane, og gennem hele
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Brevvekslingen møder man en oprigtig Sympati for den 
unge Sperling og en venskabelig Højagtelse for hans 
Fader, med hvem han stadig staar i Forbindelse.

Ligesom Mussaphia kunde have haft en Forudfø- 
lelse af, at Livet ikke vilde komme til at forme sig saa 
lykkeligt for hans unge Ven, ser vi ham i Nytaarsbre- 
vet 1660 give ham Anvisning paa, hvorledes han uskadt 
skal komme igennem Livets Vanskeligheder. Tiden vi
ste, at Mussaphias Anelse kom til at passe, idet Tilvæ
relsen heller ikke ydede Otto Sperling junr. det, han i 
Kraft af sine store Kundskaber og sin uhyre Flid kun
de have ventet af den; men han har dog fulgt sin Vejle
ders gode(!) Raad om at fortsætte paa Videnskabens 
Bane og har forstaaet den Kunst at resignere. Han op- 
naaede en Alder af 81 Aar, og trods Fattigdom og Til
sidesættelse af forskellig Art vedblev han at drive sine 
Studier. Han fik kun udgivet nogle faa Skrifter af hi
storisk, archæologisk og numismatisk Indhold, men de 
fleste af sine Værker efterlod han sig i Haandskrifter, 
der efterhaanden er havnet paa det kgl. Bibliothek 
(saaledes et Værk i 18 Bind om Hamborgs Historie ind
til Aar 1690, en Samling Undersøgelser og Afhandlin
ger af antikvarisk Indhold i 17 Bind o. s. v.).

I sit første Brev til Otto Sperling jünr. opstiller 
Mussaphia dennes Fader som et værdigt Forbillede, og 
paa mere end een Maade er der Lighedspunkter mellem 
Fader og Søns Liv: begge fremragende Videnskabsdyr
kere og betydelige Personligheder blev de al for tidligt 
sat ud af Spillet; man kunde have undt dem en bedre 
Skæbne.






