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T mere end halvandet Aartusinde har den
fristende Tanke at forvandle uædle Metaller
til Guld og Sølv sat Menneskehjerner i Virk
somhed.
Aarhundredernes største Naturforskere har
tænkt og eksperimenteret, ofret dette Problem
hele deres Liv, og Tusinder af mindre kyndige
og helt uvidende Mennesker har ødelagt Hel
bred og Formuer ved planløst at søge „de vises
Sten“.
Resultatet blev Skuffelser og spildt Møje.
Meget har de fremragende Alkymister
skrevet, endnu mere er der skrevet om dem
og deres Arbejde, og ofte uretfærdigt. Man
har glemt, at de ikke kunde se noget fornuft
stridigt ved deres Bestræbelser, og at de ved
deres mislykkede, ensidige Søgen dog faktisk
har lagt Grunden til den videnskabelige Kemi.
De fleste Biografier af berømte Alkymister
er i altfor høj Grad prægede af Forfatternes
individuelle Opfattelse, og Billedet bliver da
let fortegnet. Dertil kommer, at maaske største
Parten af disse Mænds virkelige Livsforhold
har været meget lidt kendt; de fremtræder
Guldinagere i Danmark.

j

2

niere som Sagnfigurer end som historiske Per
soner.
For Danmarks Vedkommende har Alky
miens Historie næsten kun ubeskrevne Blade,
og dog kan man her, navnlig i det 17. Aarhundrede, hvor Modsætningen mellem Kemi
kere og Guldmagere begynder at træde skarpt
frem, finde yderst karakteristiske Typer.
Kaspar Herbach, Guldsmeden og Tu
sindkunstneren, er saaledes en ypperlig Re
præsentant for de intelligente Haandværkere,
hvis praktiske Virksomhed havde vist dem
Ting, som maatte bestyrke deres Tro paa Me
talforvandlinger.
Valdemar Daa, den adelige Herremand,
som aarelangt Studieophold ved fremmede
Universiteter og Bekendtskab med profession
elle Alkymister havde givet Lyst til at forsøge
sig som Guldmager, er et typisk Eksempel
paa de mange Godsejere, som Laboratoriet
ruinerede.
Franc esc o Guiseppo Bor ri, den viden
skabeligt dannede, omflakkende Alkymist, som
maaske havde indset, at et Menneskeliv var
for kort til at naa et Maal, hvortil Vejen var
saa dunkel, repræsenterer de kyndige og prak
tiske Mænd, som vilde have Udbytte af deres
Erfaringer og brydsomme Eksperimenteren.
selv om de ikke havde naaet det. de egentlig
havde haabet.
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Af disse tre interessante Personer inde
holder de følgende Blade biografiske Skitser.
*

*

*

Allerede hos flere græsk-aleksandrinske
Forfattere fra det 4. og 5. Aarhundrede e. Kr.
findes Beretninger om, at man har forsøgt at
forvandle uædle Metaller til Guld og
Sølv.
Som Ophavsmand til denne Kunst
nævnes en mytisk Person, Hermes trismegistos, og det fremgaar tydeligt af Beret
ningerne, at saadanne Beskæftigelser har hørt
med til de gammelægyptiske Præsters Myste
rier.
Det bliver gentagne Gange omtalt som en
Kendsgerning, at forskellige uædle Metaller
ved Hjælp af en særegen, hemmelighedsfuld
„Eliksir“ kan omdannes til Guld og Sølv, og
Navnet paa denne Metalforvandlingskunst var
ifølge disse gamle Forfattere „Kymia“ eller
„Kemia“.
Man havde tidlig bemærket, at smaa Guldog Sølvmængder kunde udskilles af andre
Metaller, hvori de havde været indeholdte;
men denne Kendsgerning blev fejlagtig ud
tydet, som om der havde fundet en Metalfor
vandling Sted. Man vidste ogsaa, at Kobber
ved at smeltes sammen med Zinkertser antog
Guldets Farve, og at det ved Tilsætning af
Arsenforbindelser kom til at ligne Sølv, og
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ligeledes disse Fakta blev betragtede som Be
viser paa, at et Metal kunde forvandles til et
andet.
Efter Erobringen af Ægypten ved Midten
af det 7. Aarhundrede tik Araberne Kendskab
til „Al-kymiu, som det med den arabiske
Artikel kom til at hedde, og med dem ud
bredtes denne Kunst efterhaanden til de er
obrede Lande langs med Afrikas Nordkyst og
til Spanien, som jo allerede i Begyndelsen af
det 8. Aarhundrede kom under mavrisk Herre
dømme. Fra Mavrernes spanske Universiteter,
som blev besøgt af Studerende fra mange for
skellige evropæiske Lande, spredtes saa Kend
skabet til Alkymi over Frankrig, England,
Tyskland og Italien, og i det 13. Aarhundrede
havde den mangfoldige, ivrige Dyrkere i hele
Vest- og Mellemevropa.
Den ligefrem overvældende skrevne og
trykte alkymistiske Literatur indeholder mang
foldige Beskrivelser af, hvorledes man skulde
fremstille „Eliksiren“, „Tinkturen“ eller
„de vises Sten“, det hemmelighedsfulde
Præparat, som kunde forvandle de uædle Me
taller til Guld og Sølv. Dels er dog disse Be
skrivelser sørgeligt uoverensstemmende, dels
har Forfatterne i Reglen, og vistnok forsætlig,
benyttet et saa uklart og billedligt Sprog, at
Sandsynligheden for med Udbytte at kunne
arbejde efter disse Recepter er saare ringe.
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Titlerne paa adskillige af de alkymistiske
Værker er ligefrem afskrækkende. „Hoved
nøglen til det aabnede filosofiske Faderhjerte“,
„De vises Stens Barneseng“, „Den filosofiske
Jægerglæde og Nymfefangst“, „Den brændende
Salamander og den opvakte Kymist“, „Den
klartskinnende Sol paa den tyske Horizonts
alkymistiske Firmament“ — saaledes lyder
nogle af disse pragtfulde Titlen og Indholdets
Sprog er i god Overensstemmelse dermed.
Foruden Afbildninger af de Apparater,
der blev benyttede i de alkymistiske Labora
torier, tinder man da ogsaa allegoriske Billeder
som Illustrationer til Fremstillingen af „Tink
turen“ og til Metalforvandlingen. Desuden
anvendte Alkymisterne et helt System af Tegn
for de forskellige Stoffer og Apparater og for
de almindelig foretagne Operationer, og den
ikke videre konstante Betydning af disse Tegn
gør det ofte endnu vanskeligere at forstaa de
a 1 k y m ist i sk e Skrifter.
Allerede hos alkymistiske Forfattere i det
13. A århundrede finder man detaillerede Be
skrivelser af, hvorledes „de vises Sten“
skulde fremstilles.
Først og fremmest maatte man skaffe sig
den rigtige „Materia prima“; men at finde
denne Grundsubstans syntes netop at være
det vanskeligste ved hele Sagen. Deraf skulde
saa fremstilles noget, som kaldtes „de vises
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Merkurius“, „Dragen“ eller „den grønne
Løve“, og til dette problematiske Stof skulde
sættes et andet, „de vises Guld“ eller
„Lilien“.
Stoffernes Blanding og Opvarmning skulde
foretages i „det filosofiske Æg“, en halv
kugleformet Skaal med tilsvarende Laag, som
blev anbragt i „den hermetiske Ovn“.
Operationen kunde ogsaa foretages i en Glas
kolbe, og man vilde da se, hvorledes Massen
først blev sort — „Ravnehovedet “ — der
efter hvid — „den hvide Svane“ — senere
mangefarvet — „Regnbuen“ eller „Paafuglehalen“ — og endelig rød; saa var Pro
cessen lykkedes og „de vises Sten“ frem
stillet.
Nu var det imidlertid saa uheldigt, at de fleste
ikke kunde finde den rigtige „Materia prima“.
Den var aldrig beskrevet saa nøjagtigt, at
man kunde blive klog paa, hvad det skulde
være.
For at skaffe sig denne Grundsubstans
prøvede Alkymisterne da alle mulige baade
uorganiske og organiske Stoffer, de forskellig
ste Mineralier og alle tænkelige Dele af Plan
ter og Dyr: endogsaa Urin og Ekskrementer
kom i Kolben — man maatte forsøge alt, og netop
det mindst sandsynlige kunde jo være det rig
tige. En satirisk Skribent i Begyndelsen af
det 17. Aarhundrede anbefalede at tilberede
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den guldfrembringende Eliksir af Jøder; der
maatte rigtignok efter hans Beregning 24
Jøder til at fremstille et Lod Guld.
Ifølge et Rosenkreutzer-Manuskript, som
indbundet i rødt Fløjl findes paa det konge
lige Bibliotek, og som er illustreret med en
Mængde kolorerede allegoriske og kabbalistiske
Figurer, kan det noksom efterstræbte Præpa
rat „aus nichts anders als aus den Strahlen
der Sonne und des Mondes gezogen werden,
durch ein Brennglas und vermittelst eines
Magnets.“
Soltegnet, ©, var tillige Tegnet for Guld,
ligesom Maanetegnet, J, ogsaa var Tegnet for
Sølv, og det var almindelig antaget, at der
var en mystisk Forbindelse mellem de for
skellige Himmellegemer og tilsvarende Me
taller.
Blot en enkelt forholdsvis nøgtern Anvis
ning til at fremstille „de vises Sten“, ud
skrevet af et alkymistisk Værk fra Slutningen
af det 15. Aarhundrede, skal endnu anføres:
„Man sublimerer Kvægsølv med Alun,
Salpeter og Kogsalt. Sublimatet destilleres
med Spiritus,*) og Destillatet hældes stadig til
bage, indtil Sublimatet destillerer med over.
Dette Destillat er „de vises Merkurius“.
*) Ved „Spiritus4’ maa i mange alkymistiske
Skrifter forstaas M i ner al sy rer.
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Dertil sættes tyndt udhamret Guld, der smel
ter deri som Fedt. Halvdelen af Guldopløs
ningen lader man putrificere 15 Dage med
Spiritus, saa bliver det rødt og til „Løve
blod“. Dette blandes med den anden Halv
del af det opløste Guld og digereres i en godt
lukket Kolbe; saa bliver Blandingen efterhaanden sort, graa, hvid, gul og rød. Den
Substans, som man da faar, forvandler, naar
den kastes paa tusind Gange saa meget smel
tet Guld eller opvarmet Kvægsølv, dette til
den sande „Eliksir“, hvormed man kan for
ædle Tin, Bly, Kobber, Jern til godt Guld.“
Oversættelsen er korrekt; men det vil
næppe lønne sig at forsøge at benytte Re
cepten.
Selv om det ikke lykkedes at fremstille
Eliksiren i dens største Fuldkommenhed,
„den røde Tinktur“, som kunde forvandle
uædle Metaller til Guld, kunde man dog maaske være saa heldig* at fremstille den i en be
skednere Skikkelse, „den hvide Tinktur",
som kunne omdanne forskellige Metaller til
Sølv; det skulde være adskilligt lettere, og
det var dog heller ikke at foragte. Endelig
var der en tredie Modifikation af „de vises
Sten“, som vel ikke kunde forvandle det
uædle Metal helt, men dog delvis, til Sølv
eller Guld, saa at den stræbsomme Alkymist
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altid havde Udsigt til at faa noget Udbytte
af sine Anstrængelser.
Var det nu lykkedes „Adepten44 at frem
stille den fuldkomne Tinktur, saa kunde han
med en ubetydelig Mængde deraf forvandle
store Masser af opvarmet Kvægsølv, smeltet
Bly eller Tin til Guld.
„De vises Sten“ beskrives ofte som et
tungt, rubinrødt Pulver eller en glinsende, rød
Substans, der blev kastet paa det smeltede
uædle Metal, og Forvandlingen fulgte saa
enten øjeblikkelig eller efter nogen Tids For
løb. Jo fuldkomnere „Tinkturen“ var, desto
mindre behøvede man deraf. Nogle Alkymister
mener beskedent, at „devises Sten“ kan for
ædle 10-30-100 Gange sin Vægt af det uædle Me
tal, medens andre tillægger den Kraft til at for
vandle indtil en Million Gange sin egenVægt(l).
Det var desuden en almindelig Antagelse,
at „de vises Sten“ som en Universalmedicin
kunde helbrede for eller beskytte imod alle
mulige Sygdomme og forlænge Livet langt ud
over dets naturlige Grænse, og man kan da
ikke undres over, at et saadant Vidunderstof
var Genstand for Tusinders stadige Tanker,
og at Fremstillingen deraf var et Maal, som
Masser af Mennesker, uden Hensyn til Kund
skaber, Stilling, Alder eller Køn, higede efter
at naa.
Endnu i Begyndelsen af det 17. Aarhun-
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Urede var de analytiske Metoder gru mine pri
mitive, og Kendskabet til de forskellige Metal
salte yderst mangelfuldt. Det blev saaledes
betragtet som Bevis paa en delvis Metalfor
vandling, naar Jern i en Opløsning af Kobber
vitriol blev overtrukket med Kobber eller,
som det bed i det alkymistiske Billedsprog,
naar „Mars afførte sig sin Rustning og iførte
sig Venus’ Klædning.“
Tegnet for Planeten Mars, d, benyttedes
ogsaa som Tegn for Jernet, ligesom Planeten
V e n u s’ Tegn, 9, tillige var Tegn for K o b b e r,
Merkur tegnet,
var Tegn for Kvægsølv,
Jupitertegnet, ti, for Tin, Saturntegnet,
for Bly.
Ogsaa de fra ældgammel Tid kendte guldog sølvlignende Legeringer af Kobber med Zink
og Arsen benyttedes fremdeles som Støtte for
den Antagelse, at et Metal kunde forvandles
til et andet.
Man maa vel erindre, at indtil Begyndelsen
af det 17. Aarhundrede saagodtsom alle fremrag
ende Naturkyndige betragtede Metalforvandling
er som en Kendsgerning, og at mangfoldige af
disse Mænd. hvis Sandfærdighed var hævet
over enhver Tvivl, baade mundtlig og skriftlig
havde erklæret enten, at de selv havde fore
taget Metalforvandlinger, eller, at de havde
set dem blive udførte af andre.
Metallerne betragtedes som sammensatte
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af to forskelligartede Bestanddele, hvoraf den
ene repræsenterede det „metalagtige“, den
anden det „brændbare“, og de forskellige Me
taller antoges at indeholde disse to Bestand
dele i forskellige Blandingsforhold.
Kunde
man da fremkalde en Ændring i Blandings
forholdet, kunde man ogsaa forvandle et Me
tal til et andet.
Som allerede omtalt var Metalundersøgel
serne meget mangelfulde, og det er overmaade
sandsynligt, at ofte Legeringer af Sølv med
(‘ii ringe Guldmængde bestod Guldprøven.
Ogsaa Sølv- og Guldamalgamer opfattedes
som opstaaede ved Forvandling af Kvægsølv
til ædle Metaller, og det er utvivlsomt, at saadanne Amalgamer ofte er bievne betragtede
som rent Sølv og Guld.
At det overvejende Antal af dem, der gav
sig ud for Adepter, var mere eller mindre
kundskabsløse Lykkeriddere, som kun stræbte
efter materielt Udbytte og ved deres Bedrag
erier bragte Alkymien i Miskredit, kan ikke
benægtes; men man maa ikke glemme, at de
fremragende, alvorlige Alkymister med deres
yderst tarvelige Hjælpemidler ved deres ud
holdende og besværlige Arbejde faktisk har
været den videnskabelige Kemis Pionerer og
saaledes har bidraget til at finde „de vises
Sten“ i en anden, men ikke ringere Betyd
ning end den oprindelige.
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Vilde det ikke lykkes Alkymisterne at
frembringe Guld, havde man paa den anden
Side tilstrækkelig mange Beviser for, at den
planløse Eksperimenteren kunde ødelægge
Form ner.
Det blev derfor navnlig fyrstelige Personer
og rige Godsejere, som mente at kunne tillade
sig denne kostbare Passion, og til dem søgte
saa de professionelle Alkymister, som i Reglen
kunde gøre Regning paa en gæstfri Modtag
else og store Belønninger, saafremt deres
Præstationer nogenlunde svarede til Forvent
ningerne. Skuffede de derimod deres Værter,
eller forsøgte de endogsaa at bedrage dem —
som ved under Operationerne at indsmugle Guld
eller Sølv i Diglen — var de ligesaa sikre paa
langvarigt Fængsel eller vanærende Død.
Det er muligt, at her i Danmark allerede
Kong Kristian d. 2. har interesseret sig for
Alkymi; det er i alt Fald notorisk, at hans
intelligente Raadgiverske, Fru Sigbrit, har
givet sig af dermed.
Det samme berettes om Kristian d. 3.
og Frederik d. 2.’s Dronning Sofia, og
om Tycho Brahe hedder det at han i sin
Ungdom en Tid lang vaklede imellem Astro
nomien og Alkymien, som han hele sit Liv
igennem bevarede stor Interesse for.
Det er dog først Kristian d. 4. og Fre
derik d. 3., til hvis Forkærlighed for Labora-
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toriet man har lidt nøjere Kendskab, og det
er navnlig i det 17. Aarhundrede, at „Guldmageriet“ florerer her i Danmark, idet saavel Kongerne som mangfoldige Herremænd
haabede paa den Maade at hjælpe paa deres
Finansers sørgelige Tilstand.

Kaspar Herbach.
Qagnet fortæller, at en norsk Bondegut, som
en Dag i Aaret 1623 vogtede sine Geder
paa Fjeldene i den Egn. hvor Byen Kongsberg nu ligger, fandt en underlig Sten,
der var ligesom gennemvævet med fine Sølvtraade. Han viste sit Fund til Folk, der havde
Forstand paa det Slags Ting. Sagen blev
nøjere undersøgt, og allerede Aaret efter havde
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Kong Kristian d. 4de været paa Stedet, an
sat kyndige Bjærgmænd for at bringe Fjeldets
Rigdomme for Dagens Lys og anlagt Byen.
Det viste sig snart, at der ikke blot var
Sølv i Overflod, men at Kongsbergsølvet var
guldholdigt.
Bjærgmændene mente dog ikke, det vilde
betale sig at forsøge at udvinde den ringe
Guldmængde; men det mente Kongen, og der
blev derfor i mange Aar stadig sendt Ertsprøver
ned til København for at undersøges paa det
kongelige Laboratorium ved det nylig opførte
Rosenborg Slot.
Endelig indkaldte hs. Majestæt saa i Aaret
1642 Sachseren Kaspar Herbach,x) der paa
den Tid opholdt sig i Lichtenberg og var
videnom bekendt som duelig Kunstsnedker,
Mekaniker, Guldsmed og Alkymist. Ligesom
dengang de mere fremragende Videnskabsmænd
ofte forenede Kendskab til flere højst forskellige
Videnskaber, sa aledes var de intelligente
Haandværkere ofte mere eller mindre Tusind
kunstnere.
Det var i April Maaned 1642, at „KunstKaspar“, som han snart blev kaldet, kom til
Danmark.
Han havde været bosiddende i Lichten
berg i 22 Aar og var en Mand paa henved et
halvt Hundrede Aar, gift og med to halv
voksne Sønner og rimeligvis flere Døtre.
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Familien med Tyende bestod af 9 Personer,
og de var næsten to Maaneder om at naa til
København.
Rentemesterregnskaberne2) fortæller, at
Herbach i Januar 1643 fik udbetalt 125 Rigs
daler, „fom ^anb af fin egen ^Benbinge fjafmer an=
wenbt od) fortærit felfnienbe, ubi 7 Uger od) 3 ‘Dageg
$t)iib, paa en Dteigfe fra Sid)tenberg, Ijuorfra ^anb
naabigft roaar forfc^rifuen ubi neftforleben 2far 1642,
ocf) t^il $aberfleff gerge."
Rejsende sydfra benyttede gerne Færgen
mellem Færgegaarden ved Mundingen af Haderslevfjord og Assens.
Officielt blev Kaspar Herbach ansat som
Hofsnedker. Ved de fleste evropæiske Hoffer var
Snedker- og Drej erhaandværket i stor Anseelse,
og Fyrsterne selv tilbragte ofte adskillige af Dag
ens Timer med saadant Arbejde i deres „Drejer
kammer“, hvor de tillige havde anbragt deres
Samlinger af de mest forskelligartede Rariteter.
At Kristian d. 4de blandt sine mange
praktiske Færdigheder ogsaa havde Kendskab
til Arbejdet ved Drejerbænken, er noksom
bekendt. Der staar i Rentemesterregnskabet
for 1642-43 2):
„^ongl. 5Rai)t. ^affuer naabigft labet antage
Gagper §erbac^ for en §offfnibtfer, at forfer=
bige, faamit^ang§anbtroercf betanger, ^uigg ^annem
befalet ruorber, fjuorfor ^annem, faa mit Ijanb af
famme SIrbejbe leruerer, ^uer ^^iib noget bitliger
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SBriig fc^al betaligg enb anbre SKeftere af famme
§anbtroerd, fom ide ere obj l)ang 3Kai)tg.
Sljiennifte. Dd) foroben ben fæbroanlige §off=
flebning faamelfom anben ©enant, Ijanb af fongi.
$Raxjtg. ^rooiant^ug fjer roeb ^iøben^aufn Slott
befommenbig worber, fdjall ^annem ^er ubaf
Stenbtecammerit gifuig til aarlig SBefolbing 80
9ibl- effter ^oegfolgenbe Gopie af fongi. SKaptg.
S3eftallinggbrefg wiibere gormelbingl)."
Kaspar Herbach skal altsaa udføre sit
Arbejde ved Hoffet til lavere Priser end de
sædvanlige, men faar saa en Gage af 80 Rdl.
aarlig, en Hofdragt og fra Provianthuset Føde
varer og Brændsel til sig og sin Familie.
Den omtalte Kopi af Bestallingen eksisterer
ikke mere; derimod fortæller Regnskabet
videre, at der d. 17. November blev „gifuen
forn. Gaåper § erbad) 40 Sibi., fom er it fjalfft
Siarg Sefolbing, bereignibt fra benb 19 Slprilig 1642,
^anb førft til §offfnitferg SBeftilling blef antagen, odj
til benb 19. Dctobrig ber neft effter obi famme Siar."
De følgende ti Aar staar Kaspar Her
bach saa opført i Rentemesterregnskabet
mellem „abtfdjillige §offtiennere" som
Hof
snedker.
At han imidlertid ogsaa fungerede som
Guldsmed, ser man allerede i Juni 1643 af et
egenhændigt Brev fra Kongen, hvori det hed
der:3) „®en Sneder fra Spdjtenberg gør et Smør=
fab aff ®ulb for mig, ^uildit meb et ftort od) et
Guldmagere i Danmark.

2
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mpnber ©ulbbegger, foin ftaar p Sfabbit p bet robe
dammer, ffal fenbié ^enab ©Iptfftab. Snerferen fenber
famme Segger beft, ti) ^anb fjaffuer giorbt bem".
Desuden viser Regnskaberne, at Kaspar
Herbach har faaet udleveret 48 Dalere, hvor
af han skulde gøre Kongen en Sølvlygte, og
at han i de nærmest følgende Aar har lavet
en Samling kostbare „matematiske“ Instru
menter.
Det var dog utvivlsomt navnlig som metallurgisk Raadgiver, Kong Kristian havde
til Hensigt at benytte den fremmede Tusind
kunstner. Herbach fik derfor anvist Bolig i
„Destillerhuset“ i „Kongens Haufge“.
I det kongelige Biblioteks Manuskriptsamling findes en Grundplan af Rosenborg Slot
og Have, tegnet i Aaret 1649 af kongelig In
geniør Otto Heider, og paa dette Kort er
der ved Havens vestlige Hjørne, umiddelbart
ved den gamle Stadsgrav, omtrent hvor nu
Eksercerpladsens Port er, ansat en Bygning,
70 Alen lang og 10 Alen bred, med den Ved
tegning:
roofynt 9Keifter Gaspar, ber
ner vnb ÎJiftiüator“.
Destillerhuset, hvor der navnlig blev lavet
Medikamenter, Akvaviter og Parfumer, var
lige siden sin Oprettelse i 1609 bleven forestaaet af Kongens „Hofchymicus“, den be
kendte Dr. Peter Payngk, der i sin Ungdom
nogle Aar havde været knyttet til den ivrige

19

Alkymist. Kejser Rudolf cl. 2.’s Hof i Prag.
Da Kaspar Herbach kom til København,
var Peter Payngk allerede en gammel Mand
paa henimod 70 Aar, og Laboratoriet blev
tildels passet af hans tidligere Kusk og senere
Medhjælper, Niels Holst, der var konstitu
eret som „Distillator“.
I Destillerhuset begyndte „Kunst-Kaspar“ saa at undersøge de norske Ertsprøver,
som stadig blev sendt ned til København, og
han bestyrkede sikkert Kongen i hans Forhaabninger om, at det norske Sølv indeholdt
Guld nok til, at det kunde betale sig at ud
drage det.
Da Herbach imidlertid kun
vanskeligt kunde udføre sine „Scheidninger“
(Analyser) i Destillerhuset, lod Kongen 1646,
Aaret efter Peter Payngks Død, indrette et
særligt „Smeltehus“ med en stor, muret Ovn
og hensigtsmæssige Apparater til at veje,
knuse og udvaske Ertserne.
Smeltehuset interesserede Kongen sig i
høj Grad for: det var maaske derfra, den
sørgeligt tomme Statskasse igen skulde blive
fyldt!
Der er ingen Tvivl om, at Kristian d. 4.
ventede et rigeligt Udbytte af de norske Sølv
værker. I Sachsen gav Gruberne jo Kronen
en betydelig Indtægt, og man var ved Kongsberg straks stødt paa forholdsvis righoldige
Lejer.
2*
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Det var derfor Kongen meget magtpaaliggende at tinde dygtige Folk til at lede
Grubearbejderne. I en egenhændig Skrivelse4)
af 24. December 1644 omtaler han en vis
Lopine, der skulde ansættes paa Prøve1
som „Oberberghauptmann“ i Kongsberg, og
meddeler sin Rigshovmester og Svigersøn, Korfits Ulfeldt, at han personlig har eksamin
eret Manden „od) befunben fjannem at Ijaffue nogen
S^psfenffafft om SBergmerf", og senere hedder det:
„Dm ^anb fan probere, beb fanbt 2)u erfa^re l)uo$
£ig p Mipbcn^affuen, tp
fjaffner aff beb ©ulberbtg,
od) f)uo§ Æunft = ^a$3per fynbté en ^Srobier=
Dffuen".
„Prober“kunsten, Undersøgelsen af Ertsernes Guld- og Sølvholdighed, stod endnu paa
den Tid temmelig lavt. Vel brugte man baade
„Probersten“, hvorpaa man afsatte og under
søgte „Streger“ af de forskellige Legeringer,
og ..Afdrivning“ ved Ophedning paa et por
øst Underlag, som optog de smeltede uædle
Metaller; men de langt sikrere Undersøgelsesmaader ad „den vaade Vej“, ved Opløsning
og Udfældning, var endnu kun lidet kendte og
benyttede.
Hvor nøje Kong Kristian havde sat sig
ind i alle Detailler vedrørende det nye Smelte
hus, ser man tydeligt af nogle Breve,5) hvori
han giver Ordrer med Hensyn til Indretningen
og Opstillingen af forskellige Maskiner, og han
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skriver udtrykkelig, at han har bestemt sig til
personlig at foretage Udsmeltningen af de
norske Guldertser med Assistance af Kaspar
Herbach: „9&eil id) in dornen ®otte3 baånorroegiiffe
©olbterb^ gu fmelb^en mid) fo^rgenommen, roorbei ic^
ben Æunft-^aSSper mir gum ©e^iilffen angenom^
men . . ."
Med Hensyn til Smeltehusets Indretning
faar man af Kongens Breve bl. a. at vide, at
der til Udvaskningen af den knuste Erts var
opstillet et jærnbeslaaet Kar, „ein Æpffuen mit
(*i$fen oerroafyret," hvortil Vandet blev ledet fra
Køkkenet, og at den udvaskede Erts saa blev
anbragt paa et Bord med skraa Plade, saa at
Vandet kunde løbe fra: „felbiger $pff mité auff
ber eiine 3eiitt)e Ijangen, baB ba§ SSaåfer ablauffen fan".
Mestersmeden paa Holmen, „Meister Hans
Sueydtzer“, fik Ordre til at lave adskillige
Ting, bl. a. en Tang til Diglerne, saa at man
kunde anbringe dem fyldte med Erts paa Smelte
ovnen uden Fare for Hænderne: „bargu eiine
Bange mad)en, roormit man biifelbe ful @rb§ fyeben fan
unbt oben in ben (Smelb^Dffuen ofyne SBerleijung ber
.^enbe npberbringen fan."
Meget Guld var det vel ikke, man fik, men
dog nok til i Aaret 1647 at mønte nogle Du
kat er, som Kongen, rimeligvis for at spotte de
stadig vantro Bjærgmænd, lod præge med en
Brille og Inskriptionen: Vide mira do mi,
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og disse Dukater fik snart Ord for at være
fremstillede af „alkymistisk“ Guld.
Nogle Eksemplarer af saadanne „Brilledukater“ fandtes i de kongelige Samlinger.
„Kunstkammeret“ paa Københavns Slot, og er
baade beskrevne og afbildede i det store illu
strerede Katalog fra 1696, hvor det udtrykke
lig bemærkes, at de er møntede af Guld, som

Kaspar Herbach havde fremstillet ad ke
misk Vej af et norsk Mineral, der var bragt
til København.
(„Aurum nempe arte chemica Caspari Harbach ex minerali cjuodam norvagico, Hafniam allato, productum
est.“)
En hel, to halve og en kvart „Brilledukat“
findes endnu i den kongelige Mønt- og Medaillesamling.
Nogle Maaneder før sin Død klager Kri
stian d. 4. i et egenhændigt Brev over, at
det er saa vanskeligt at undgaa Tab af Guld,
naar Ertsen bliver udvasket, „tii man b^ffuer
beer enbomgftunb inbteb funb fpnbe pa ben SfKane^r,
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at man ^affuer funbt faa ben toen uben ftor §or(uft;
fyuorfor jeg fyaffuer ftor Slarfag tiil at lengig bereptfyer
at fe ben Wnefyr, fom Srb^en uben Slffgang aff G5ul=
lib fan blifue toen."
Det fik Kongen nu ikke at se. I Slutningen
af Februar 1648 blev han dødsyg transporteret
fra Frederiksborg til Rosenborg, hvor han døde
den sidste Dag i Maaneden. Men Kaspar
Herbach blev ligesaa vel anskreven hos den
nye Konge, Frederik d. 3., som han havde
været hos hans Fader.
Kroningsfestlighederne skulde finde Sted
i November Maaned; men Kongens Krone og
Scepter var pantsatte og maatte først indløses,
og Dronningens Krone var formodentlig
vandret i Smeltediglen. Den var ialfald ikke
til at finde, og saa skulde „Kunst-Kaspar“
lave en ny.
Rentemest erregnskabet for 1648—49 viser,
at Kaspar Herbach i Efteraaret 1648 fik
udbetalt 460 Rigsdaler „paa 3legenfcfyab aff fyang
fortienbte Slrbebgløn for, fyuig attfcfyillig 2Irbeb fyanb
paa (Sroneng Regalier Bjaffuer forferbiget", og et
halvt Aarstid senere fik han yderligere 150
Rdl. „paa SRegenfcfyab aff fyang refterenbe 2lrbebg=
løn".6)
Holberg fortæller i sin Danmarkhistorie,
at Dronningens Krone blev lavet af „Æonft
(Sagper, fom i SBegpnbelfen af Æongeng iRegiering
boebe ubi Spngbpe".7) En Dag, kort Tid før
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Kroningen, fik Kaspar Herbach da ganske
uventet Besøg af den afdøde Konges Yndlingsdatter, Eleonore Kirstine Ulfeldt. som
fik Lyst til at prøve, hvorledes Dronningekronen vilde klæde hende, og satte den paa
sit Hoved; men saa var hun saa uheldig
at tabe den paa Gulvet, og en af de kostbare
Stene blev ødelagt. Kongen, som fik det at
vide, søgte at skjule det for Dronningen; det
lykkedes imidlertid ikke, og denne lille Be
givenhed bidrog neppe til at formindske Sofi e
Amalies Had til Kirstine Munks Datter.
I Slutningen af Januar 1649 fik Kaspar
Herbach sin Bestalling fornyet af Frederik
d. 3., og en Kopi af dette Dokument findes i
„Siellandske Tegneiser“.8)
„9)1. GaSper §arbad)^ Seftilling.

g. 3 etc. g. a. o., at oj naab. tjaffuer antagit
od) beftillet, faa odj Ijermeb antager od) beftiller
ubj vori^ Saenifte 9JL Casper § erbad till at
forferbige alt, l)uU SIrbejbe aff o§f naab. bliffuer
anbefalet, faa vit ^anb giøre fanb, buortiH fjanb
od) paa fin egen ^efoftning, uben oSf noget ber=
for at tilffcbriffue, fcbaH bollbe en bogtig evenb.
9Rebens berfom Ijannem nogit Slrbejbe fortroes,
fom jligen fdjall ferbig giøreS, faa bertill flere
(Soenne be^øffuiS, ba maa ^anb bennem till forn.
oorig Slrbejbe paa vorté Sefoftning antage od)
bruge, faa lenge inbtill forn. Slrbejbe bliffuer for=

ferbiget, fyuorubinben fjannem ingen §orf)inbring
ffall ffee af §anbverfglauget eller hefterne, bet
vere fig ©ullbfmieb, Snebider, emebe eller anbre
ub)
^iøbfteb Æiøbenljaffn, odj effterfom ^anb
fjaffuer loffuit att ville vere ogf, vore Smiger od)
£anbe fjullb od) troe, begfen ®affn od) Sefte aff
pberfte gormuffue att ville forbre od) fremme, faa
od) efabe od) Slffbref at fyinbre od) affverge, odj
ellers meb gdib od) 53inbffibelig^eb forferbige,
^uig 2lrbejbe ^annem anbefalet roorber, fom ^anb
bet viU anfuare od) vere befient, ba fjaffuer vj
for faaban ^ang ^ienifte naab. loffuet od) tillfagt
at ville labe giffue ^annem aarlig 500 5Rbl., fom
fjannem aff ^Renteriet till gobe SRebe ff all erleggig
od) betale^, faa od) effterfdjr. ©enant, nemlig 3iug
5 ed)pr., Aftalt 7 Sc^pr., §umble 3 Sibgpb.,
©rpn 2 ^br., 5®rter 2 $br., empr 1 ^b.,
Sergefifd) V2 ®^ippb., SiHb 2 ^br., ^orfdj 2
$br., Spanfffalt 2 ^br, faltet Drefiøb 2 ^br.,
<Suin 4, Samb 8, faa od) 10 (Stade gaffnerveeb;
^er foruben fåall fjanb forfd)affe$, ^uig 9ERateri=
alier faa odj ^ræ od) ^ull, fom fjanb till forn.
Slrbejbe fanb befyoffue od) fornøben Ijaffue, odj
fdjall farne ^ang Sefollbing begpnbe od) angaa
fra benb 6 Dctob. fibft forleben 1648 od) fiben
aarligen continuerig, imeben od) allb benb <5tunb
^anb er ubj farne vor ^ienifte. ^^i bebe vj odj
bpbe vore S^entemeftere, faa odj ^roviantfc^riffuer
paa ^Proviant^ufet fjer for vor <elott Æiøben=
Éjaffn etc.
§reberid)gb. 30 Qanv. 1649".
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Som man ser, skulde Kaspar Herbach
fremdeles officielt fungere som Guldsmed og
Snedker: men han er nu paa fast Gage, og
den forholdsvis høje Besolding og Genant er
et Bevis paa, hvor anset hans Stilling var.
Et Aarstid senere fik Herbach Skøde
paa en Vandmølle i Lyngby. Mølleaaen, Fure
søens Afløb til Sundet, har i Aarhundreder
drevet ikke mindre end 9 Mølleværker, og
blandt dem var Lyngbymøllen et af de
ældste.
En Kopi af Skødet findes i „Siellandske
Register“.9)

„WL Gaspar §erbaf fif Q3reff paa £pngbp
5Kolle.

3. etc. g. a. v., at vj
elfdjl. Wt 6 a 3=
par §erbaf od) fjanå 2lrffuinger naab. fjaffuer
vnbt. od) bevilget, faa od) f)ermeb vnber od) be=
vilger benb ^JløUe vbi Spngbpe, fom o£3 elfdjl.
Qacob $et3 tilforn berfammefteté Ijafft od) nu
till o$3 affftaaet ^affuer for to STufinbe Sletteblr,
^uilfen ^anb od) ^an^ Slrffuinger frj for allb
gifft maa npbe od) be^olbe od) giøre fig faa
npttig, fom be beft fanb. $od) f$all ^anb tiltengt
vere for oåS ber at forferbige, ^uié Slrbejb ^annem
anbefalet vorber, faa vit fyanb giøre fanb, uben
nogen vjbere betaling enb, ^uig ^annem ubi
^anS SBeftaUing fub bat o ^reberifsborg Slot
benb 30 Qanv. 1649 er loffuet od) tilfagt. §er=
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forvben fc^aU fyanb aarligen, beregnet fra
Qacobj 1651, ubi forn. ^an§ Sefotlbing qvitere
et §unbrebe 9^blr., inbtitt be tollff §unbrebe SRblr.,
fom aff be to ^ufinbe (Sletteblr, vj for forn.
Wfølle giffuet ^affuer, od) enbnu refterer, anfeenbe
^anb ubj neroerenbe 2Iar ubj ^an§ aarlige Son
allerebe to §unbrebe Slettebaler berfor Ejaffuer
qviteret; Ijer^oåé er ^annem od) naab: bevilgett
frj gifdjerj vbj 2Imoo$ <Søe meb ^aager od)
fiere Otufer. §orbpb: etc.
§affn. 6 SKartj 1650".
Kongen havde altsaa købt Møllen for 2000
Daler, og heraf maatte Kaspar Herbach
straks betale 200 Daler, som blev trukket fra
hans Gage; Resten skulde afdrages med 100
Daler aarlig, men blev ham eftergivet nogle
Aar senere.
Herbach ejede ogsaa en Bondegaard i
Lyngby, og Kongen bevilgede ham og hans
Hustru, at Gaarden i deres Levetid maatte
være fri for Afgifter og Forpligtelser. „SieL
landske Register“ fortæller:10)

„GaSper §erpaad) fid SBreff at maa være
frie for ^pnge aff en ®aarb i Spngbp.
§. 3 etc. g. a. ro., at roi Gaspar §erpad
od) ^ané §uftrue paa vnberbanigft BInføgning od)
SBegiering naabigft fjaffuer bevilgit odj tiUat, faa
odj ^ermeb bevilger od) tillaber, at be begge benb
SBunbegaarb, liggenbis vbi Spngbp ^er paa £iø=
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benbaffng £æen, fom Ijanb fig tilforfjanblet (jaffuer
aff Qoen §enninggfbn, maa npbe quit od)
frie berig £iffg $ib for Sanbgilbe, (Sgt od) 2lr=
bepbe. gorbpb: etc:
§afnia benb 1 2Iprilig 1653".

Samme Aar mistede Kaspar Herbach
sin Hustru, og Aaret efter bortrev Pesten deres
ældste Søn, Kristian, der siden 1650 havde
været ansat som „Proberer* ved Mønten. Den
yngste Søn, Frederik, havde paa den Tid
gennemgaaet en Fyrværkerskole.
Saa fik Kaspar Herbach i Fora aret
1655 n) kongelig Ordre til at være behjælpelig
ved Anlæget af nogle Vandledninger, som
skulde forsyne Københavns Slot med Vand fra
Eindrup Sø.
Han beordredes „tilligemeb Siugmefter 21U
hertug 3Ratl)ifbn att ^affue Qnbfeenbe meb be
Uanbrenber, fom naebigft er anbefalet att ligget fra
(Snberup Spe inb ubi Slotgplabjen for uort Slott
Æiobenfjaffn", og samtidig blev der indrettet
særlige Lokaler til „Kunst-Kaspar“ paa
„benb ^piab§, ^uor Wfynten tilforn ^affuer ueret, meb beg
beborige §uel(inger od) Æielbere, Ijoor bullen tilforn baf=
fuer ligget". Lensmanden paa Københavns Slot,
Rigsraad og Generalfeltmarskal Aksel Urup,
fik Brev fra Kongen angaaende Kaspar Her
bach „att 3 fyannem ber pae Slottet inblaeber od)
uerer Ijannem be^ielpelig, fae nit mueligt er, til buig
W^uerfteen, £iim, ^ald odj anbet, fom ^anb til famme
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2lrbeib be^pffue fanb. Ubi lige Weber ^affuer 3 odj
ueb SBønberne ber i Segnet att laebe ^ugge 100
gauffne SBøgeueb od) bet til oé elfd)l. §enbrid)
bøller3 eller en anben goeb Æuelbrenber att labe
fyenføre od) til Æuel forbrenbe, leffuerenbté fiben
famme Æuel igien til bemelte Gaspar §erpad)".
Desuden fik Rentemestrene Paalæg om. „att 3
effterljaanben affbetaeler,
fornøben 5lrbeibesfold,
uere fig Wremeftere, Snebidere, Smebe, Æaeberfmebe,
$Pottemaegere, ^latenflagere eller anbre, fom famme
SIrbeib forferbige, effterfom bemelte Gaépar §er=
pad) meb bennem beroni accorberenbeS uorber".
Hvad det var for Arbejder, hvortil der
blev gjort saa store Forberedelser, faar man
ikke at vide; men der er Grund til at formode,
at de stod i Forbindelse med Frederik d. 3.’s
noksom bekendte Forkærligked for Alkymi,
som han havde dyrket fra sin tidlige Ungdom,
da han som verdslig Erkebiskop af Bremen,
uden Udsigt til at blive Konge, havde lagt sig
efter flere forskellige Videnskaber.
Under „Brevkammeret“ i „Kongens Rund
del“ paa det gamle Slot havde Kaspar Herbach faaet indrettet et særligt Laboratorium,
bestaaende af et større og et mindre Rum,
som ved en Vindeltrappe stod i Forbindelse
med „Drejerkammeret“, der tillige var Kong
ens Soveværelse, og man ved, at dette Labo
ratorium var forsynet med Ovne og Apparater
til metallurgiske Undersøgelser.
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I Sommeren 1656 var „Kunst-Kaspar“
saa i Amsterdam for paa Kongens Vegne at
forhandle med den berømte Kemiker Glauber
om forskellige „chy miske Kunster“, og der
findes i Rigsarkivet fire interessante Breve,
som Herbach skrev til Frederik d. 3. for
at holde ham a jour med Rejsens Begiven
heder.12)
Det første Brev, som er dateret Amster
dam d. 18. Juni 1656, begynder saaledes:
„^urdjlaudjtigfter, gro33mdd)tigfter Æbnig, allergndbig=
fter §err! (Sure StonigL Wpeftt. vntertdnigft
be=
riften, roie meine Jteife oon §amburg bté biener in
2Imbfterbam abgegangen, onb roie id) eå allier gefunben,
per^elt fid) alfo:" Saa læser man, at Kaspar
Herbach var afrejst fra København d. 29.
Maj, og at han d. 3. Juni var ankommen til
Hamburg; men, da han ikke fandt Rejsesel
skab, var han bleven der fire Dage, indtil han
kunde tage med Emdenerbaaden. Der var
kommen den alarmerende Efterretning, at fire
Regimenter kejserlige Tropper havde gjort
Indfald i „Stiftt Bremen“, og derfor havde
Kaspar Herbach opgivet Tanken om at
rejse over Land; men saa foretrak han at sejle
med en hollandsk Skipper, som netop skulde
gaa lige til Amsterdam. De lettede ved Mid
dagstid, og de første 14 Mil paa Elben var
Vinden god, saa at de haabede at komme
hurtigt til Holland. Men Vinden, skriver Her-
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hach, der ligesom Verden er ubestandig og
upaalidelig, slog om, saa at de maatte søge
Havn i Nærheden af Glückstadt Der hørte
de, at der ikke var noget om de kejserlige
Troppers Indfald i Bremen, og saa forandrede
Herbach igen Bestemmelse, lod sig sætte
over Elben til Stade og ankom endelig d. 16.
Juni om Morgenen til Amsterdam, hvor han
straks opsøgte Glauber, som ventede ham.
Kaspar Herbach meddelte den berømte
Kemiker, hvad det var, den danske Konge
ønskede at forhandle med ham om, allerede
den følgende Dag fik han Glaubers Svar, som
han saa sendte indeni sit eget Brev, og han bad
hans Majestæt „mitt ber elften ^ßoft bie gnäbigfte
Jtefolution oberfenben".
Glauber forlangte ingen Penge, førend
han havde vist Herbach, at alt virkelig for
holdt sig saaledes, som han havde sagt, og
han vilde endda nok gaa ind paa at modtage Be
løbene i Afdrag.
Forøvrigt skriver „Kunst-Kaspar“, at
nu havde han „mitt ber Saljt" erfaret, at Hol
lænderne forstaar sig paa, hvad Penge vil
sige: „mih beucht fie Stübern, ja ba3 nidjt^ in
^Beuttel bleibt, nnb mitt i^ren groffen Shillingen
reumen fie bie liften gar". Dersom han, hvad
han er bange for, maa vente i Amsterdam
6—7 Uger, bliver det „hochnöhtig“, at konge
lig Majestæt allernaadigst betænker ham med
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et Hundrede Rigsdaler endnu, hvis han da
skal kunne komme hjem igen.
Han er ogsaa ængstelig for, at hans Klæ
der snart maa repareres. „2öan nur mein Äleib
fo lang galten will" skriver han og tilføjer: „pvar
fönten 20 ST^aler viel tufyn, ein alt Æleib
über=
gi^en, baö eg fjernadjmalg nod) eine geit fyin fyielte".
Han ønsker blot, at han snart var vel hjemme:
„mug mid) aber mitt ©ebult furnieren", og under
skriver sig: „G'uer fönigl: Wtapeftt. vntertänigfter
treuer G ag par § er bad)".
Glaubers vedlagte „Resolution“ omtaler
da de forskellige „chymiske Kunster“, som
var Genstand for Forhandlingerne.
Først omtales et Præparat, som Glauber
kalder „primum en s j)“. Det er vel endnu
ikke aldeles, som det skal være, men dog en
„volnf ommene DJtebicin, mitt melder er alfyier jarli=
dj en viel erwerben fan, ifyme aucfy fefyr viel vor bie
2öigfenfd)aft geboxten ift". Hos Datidens Kemikere,
var Halvmaanen (2)) jo Sølvets Tegn. Den
omtalte „Medicin“ var altsaa et Sølvpræparat,
og Glauber tilbyderat lære Herb ach Hem
meligheden for 200 Rdl.; men han skal „eine
ftarde Obligation fyier lagfen, bamitt eg bep euer
fönigl. Wfapeftt. allein verbleiben foU".
Saa er der en rød Vædske, som Glauber
er overbevist om, at ingen kan gøre ham efter.
Han kalder den „liquor ©“.
Ligesom Maanetegnet var Tegnet for Sølv,
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saaledes var jo Soltegnet (©) tillige Tegnet for
Guld. Den omtalte røde Vædske var altsaa
en Guldopløsning, og Glauber roser den som
„eine vberauS trdflic^e W^ebicin", hvormed han aarlig kan fortjene nogle Tusinde Daler og dog
beholde Kunsten. Han vilde derfor helst, at
ingen anden skulde kende den; men, da han
har lovet Kongen det, vil han lære Kaspar
Herbach Hemmeligheden mod et Vederlag
af 1000 Rdl. Han maa dog have bestemt
Løfte om, at Hemmeligheden kun bliver med
delt Kongen personlig.
Fremdeles kender Glauber en Metode,
hvorved man paa tre Timer uden nogensom
helst Omkostninger af 100 Dukater kan faa
én til, og for denne Kunst „roomitt vid envorben
fann roerben vnb groffen 9lu$en geben", forlanger
han 200 Dukater.
Endelig er der Tale om en meget mystisk
Ting, som Glauber kalder „fein immerroerenbeå
:6ergivergf". Det maa have været noget ganske
overordentligt, da den berømte Kemiker for
langte ikke mindre end 1000 Dukater for at
lære Herbach Kunsten mod den højtideligste
Forpligtelse til kun at indvie Frederik d.3.
personlig i Hemmeligheden.
Tre Dage senere sender Kaspar Her
bach igen en lang Skrivelse til Kongen.
Glauber har nu vist ham adskillige Ting, og
han synes bl. a. godt om Kunsten at fremstille
Guldmagere i Danmark.

3

34

én Dukat til af 100. Da Pi•ocessen kun tager
tre Timer, saa at den „be$ $age$ viel 9Jialjl fann
verrietet werbend vil det betale sig rigeligt,
naar det bliver „ing groffe gebracht", og de 200
Dukater til Glauber vil da snart være ind
vundne.
En langt større Betydning har dog Glau
bers „continuirlid) Sergroercf, wen cr eé in ber ;Ial)t
vnb wjarfyeitt bartufyt vnb beroiefet, weldjeS er fic$
Ijartt oerfpridjt vnb nidjt e^e ®elb begehrt, bis er
alles bargetl)an vnb bemonftriret".
De 1000 Dukater, han forlanger for Hem
meligheden, har saa ikke noget at betyde i
Forhold til, hvad Sagen er værd.
Med Hensyn til den røde Vædske gentager
Glauber, at han helst vilde beholde Kunsten
for sig selv, da den let kan give ham en aarlig Indtægt af flere Tusind Daler, og Arbejdet
kan udføres paa en Dag. Hvis den danske
Konge imidlertid akcepterer hans Tilbud, skal
Herbach give ham „eine Obligation bep &er*
luft meines reblidjen 9tafymen3", at han ikke røber
andre Hemmeligheden.
Han venter med Længsel Kongens Svar,
da der vil gaa mange Penge med, hvis han
skal blive længe i Amsterdam. Kaspar Her
bach skriver, at han sidste Efteraar havde
beklaget sig over Köln; men her var dobbelt
saa dyrt. Han maa derfor underdanigst an
mode om de 100 Rdl., da det „mir fonft vnmug=
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lic^ roieber nadj §aufe gu fommen fein roirb". Han
havde ment at kunne gøre hele Rejsen paa
mindre end 6 Uger; nu kunde der maaske
gaa 6 til, hans Klæder stod det daarligt til
med — han vidste snart ikke, hvordan han
skulde klare sig. Han havde hørt meget om
Holland, men vilde ønske, at han aldrig havde
set det. Det var „gan^ eine ombgefeljrte 2Belt";
blot han var vel derfra igen!
I en Efterskrift anmoder han Frederik
d. 3. om at give Staldmesteren Ordre til at
udlevere noget Hø, „bamitt idj meine ^Bferbe
mbc^te erfjalten fbnnen", og han haaber „ben ^ag
nod) gu erleben, ba§ id) fold)e$ lOOfaltig roieber ein=
bringen røilf, roan bie 2Biffenfd)aften roar fein".
Kongens egenhændige Svar paa Kaspar
Herbachs to første Breve, eksisterer desværre
ikke mere; men man ved, at Herbach fik
Fuldmagt til at gøre, hvad der forekom ham
rigtigt, og at den rige hollandske Købmand
Marselis, der fungerede som Kongens Bankier,
havde faaet Paalæg om at udbetale de for
nødne Penge. Med Hensyn til det omtalte
Kunststykke, at faa én Dukat til af hundrede,
skal Frederik d. 3. ifølge et Citat i Hol
bergs Danmarkshistorie have skrevet: „53e=
treffenb ba£ 9Berd con 100 2)ucaten 1 gu befommen,
Ijielte id) viel beffer, roan er funnte auff einem $ucat
100 madjen", og det er jo rimeligt nok.
Der mangler ligeledes to Breve fra Her3*
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bach til Kongen; det næste Brev, som er da
teret d. 2. Juli, kaldes nemlig Nr. 5.
Glauber har vist ham flere Eksperi
menter; men nu vil han „foldjeg nod) einftfelbft
in bie §anb ne^men, bamitt id) allen ®runb redjt en
faljre". Glauber venter med det første Penge
fra Kongen, og saa behøver Kaspar Herbach ikke at blive længere i Amsterdam.
Han har derimod talt med Glauber om sin
Søn, Frederik, (som rimeligvis har ledsaget
Faderen paa Rejsen) og, hvis Kongen ønskede,
at han skulde blive her „vnb bei) ifjme aug unb
ein gienge vnb fe^e feine §anbgriffe", kunde det
nok lade sig gøre. Glauber fandt jo daglig
paa noget nyt, som hans Majestæt da straks
kunde faa Underretning om, og det vilde ikke
koste noget videre. Med 200 Rigsdaler kunde
Sønnen „feinen $ifd) nnb Sager galten beijna^e ein
Qa^r". Forøvrigt klager Kaspar Herbach
over, at han i sit „Sofament" ikke kan eksperi
mentere, som han gerne vilde, og han ønsker
blot, at han igen var paa Kristi anshavn eller
i Norge, hvis Kongen skulde derop. Saafremt
Kongen rejser, beder han om hans Adresse,
for at Brevene hurtigt kan komme ham i
Hænde og ikke skal blive liggende i Køben
havn. Han er nu helt træt af det dyre Hol
land, hvor man næsten ikke kan gaa hen og
sætte sig paa en Bænk uden at betale for det.
Kaspar Herbachs 6. og sidste Brev fra
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Amsterdam er dateret d. 5. Juli, samme Dag,
som han har modtaget en egenhændig Skriv
else fra Kongen.
Herbach skriver, han
er ganske sikker paa, at Glauber ikke kan
narre ham; ,,ben was id) felbft nid)t madjen fann
mit eigner §anb, foU er nid)t einen ©trilling befom=
men", skriver han.
Vedlagt sender han endvidere det første
Tryk af 2. Del af GI au hers „Pharmacopoea
spagyrica“, hvoraf kongelig Majestæt vil kunne
se ,,ba£ ber 3Rann rafenbt mit <5d)reiben" — han
vil hellere fortælle det hele end gøre, hvad
der vilde være til Gavn for hans Børn og
give ham selv rigeligt at leve af.
Endelig har Frederik d. 3. skrevet endnu
to Breve til Kaspar Herbach, som nu maa
rejse hjem til Danmark, da Kongen ikke vil
ofre flere Penge. Derimod maatte Frederik
Herbach faa Lov til at blive nogen Tid hos
Glauber, hvor han muligvis kunde lære
noget nyt, som han saa kunde meddele Kongen.
Rimeligvis i Begyndelsen af August
Maaned 1656 kom Kaspar Herbach tilbage
til København, hvor han bl. a. var Kongen
behjælpelig med Ordningen af „Kunstkamme
ret“, som ved Erhvervelsen af „Worms
Musæum“ var vokset saa betydeligt, at det
kneb svært med Pladsen; men saa kom i de
følgende Aar Svenskekrigen med Københavns
Belejring og Enevoldsmagtens Indførelse, som
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gav andet at tænke paa. Af en Ytring i
Kaspar Herbachs næstsidste Brev fra
Amsterdam kan man se, at han dengang havde
Bolig paa Kristianshavn, den nye By, som
Kristian d. 4. havde anlagt og givet Køb
stadrettigheder, og som siden 1640 havde sin
egen Magistrat, bestaaende af to Borgermestre
og fire Raadmænd.
Man ser ogsaa af rSiellandske Register“,
at Kaspar Herbach i Sommeren 1661 ejede
en Gaard paa Kristianshavn, hvor han efter
Ansøgning blev fritaget for Indkvartering. Det
hedder nemlig: 13)

3 etc. g. a. ro., at vi efter vnberb.
føgning od) SBegiering naab. ^affuer bevilget od)
tiltal, faa od) ^ermeb bevilger odj tiHaber, at
Ga3per § er bad) maa ubj vor ^iobfteb
GljriftianSljaffn for roirdelig Qnqvartering od)
anben borgerlig SBefvering, baabe ubj §rebé od)
§ei)be Sfib, vere fri od) forffaanet, bog ^affuer
l)anb berimob fig erbiubet aarligen til ben, font
til 33peng Qnbfomft at anamme fororbnet roorber,
at erlegge 10 (Stblr. Dd) ffal 33orgm: od) $Raab
ber fammeftebå tilbøerligen Qnbfeenbe Ijaffue, at
famme aarlig SSbgifft til Speng 9?ptte od) ©affn
anroenbt roorber. §orbt)b. etc:
§affniæ. 29 Qunij. 1661."
I Slutningen af Aaret 1661 fik Kaspar
Herbach, der som saa mangfoldige andre
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synes at have lidt store Tab ved Svenske
krigen, Eneret paa Øludsalg i sin Gaard i
Lyngby. Hans „Supplication oc Memorial", som
tindes i Rigsarkivet, lyder saaledes:

„Turd)laud)tigfter, großmäcbtigfter ^önig, allergi
näbigfter $err! Querer fönigl. Tfapeftt. fann
tdj in bntertänigfeitt nomibringen vnb
erinnern nicht unterlaßen, wie bas icl) nun mel)r
faft nor 4 Qabr an Quer fönigl. W^apeftt.
untertänigft fupp liciret, baS ich möchte allein
inSiungbpe uff mein §auß frei) fdjenden unb
felbft brauen mödjte, mir and) niemanb gerinnen
Qnpa3£ tubn füllte, roeiln id) fonft gant) feine
Nahrung babep ^abe; barju bin id) aud) roegen
lebten Kriege, bei) Abtragung meiner 3Hölll)äufer,
in großen Staben unb faft in $tuin fommen.
SSann bann, allergnäbigfter Äönig unb §err, bie
Beitt anitjo febr fd)roeer, mid) and) faft bekümmere,
roomitt id) mid) entlieh be^elffen foll, barju ich
älter nnb unuermögenber roerbe unb bod) gerne
mid) mitt Qbren ernebren rooltte, al§ gelanget an
Quer fönigl. Tlapeftt. meine untertänigfte 33itte,
Quer fönigl. 9Kapeftt. roollen mir bod) biefes
roenige beneficium nor anberen gnäbigft gönnen
in betradjtung, ba$ ich nunmehr faft 20 Qa^r
allier unb §u Sichtenberg 22 Qa^r treulich
gebienet, unb mitt fdjroeerer, faurer 2Irbeitt oon
Qugenb an gequelet, onb alfo uff mein Sliter ein
roenig Qinfommen b^ben möchte.
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Solches wirb ®ott ber aller^öljefte Guer
fönigl. 3Rai)eftt. reichlichen oergelten, onb alles,
was ich bep ^ag onb ^Racht mitt meinen anbäc^=
ligen Giebett onb 2Irbeitt oerbienen fann, erfenne
idj mich aljeitt pflichtfd^ulbigft, willigft onb erböttig.
Saturn (JhriftianShafuen b. 3 $ecmb. 1661.
Guer fönigl. SSRapeftt. ontertänigfter, treuer
Wiener
GaSSpar §erbacb".
Herbach klager altsaa over, at hans
Møllebygninger er bievne ødelagte under
Krigen, saa at han er meget bekymret for,
hvorledes han skal komme ud af det. Nu er
han ogsaa ble ven ældre og har arbejdet strengt
lige fra sin Ungdom, først 22 Aar i Lichtenberg og derefter næsten 20 Aar i Danmark.
Allerede fii*e Dage senere fik han sin An
søgning bevilget, og saavel Kongens Koncept
som Kopien i „Siellandske Register“ er be
varet og lyder saaledes: 14).

„g. 3 etc: g. a. w., at wj effter wnberb. s2ln=
føgning od) 33egiering naab. fyafuer beuilget od)
tillabt, faa od) ^ermeb beuilger och tillaber, at
GaSpar § er bad) maa ubi fit §uSS ubi Siung*
bpe, wnber ^iøbenfjafnSS Sefyn ligenbeS, allene
ber i 33pen for benb ^ReiSfenbe od) alle, fom bet
behøfuer, ØllSall h°Ibe; bog fd)all fyanb berimob
forpligt were, ^uiSS
fom i faa 9Raaber
SSelgeS, for. billig ^BriSS att afffyenbe, faa odj
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ep felter faa ofuerflobig ®ridj eller Suermerj
tilftebe, fom 59f^idjelig^eb foraarfage funbe, faa
frembt f)anb benne roorig Senaabing ac^ter at
npbe. gorbpbenbeg etc. §afn. b. 7 $ecemb. 1661".

Det følgende Efteraar fik Kaspar Her
bach saa et nyt Bevis paa Kongens Velvillie.
Hans Majestæt havde besluttet at oprette
nogle Spinderier og Væverier for at give
Fattigfolk Beskæftigelse, og Herbach havde
tilbudt paa egen Bekostning at opbygge og
indrette en Valkemølle, hvor de forskellige
Tøjer kunde blive behandlede. Kongen be
stemte saa, at ingen andre indtil fire Mile fra
København maatte anlægge Valkemøller. Skulde
det vise sig, at den ene Mølle var utilstrække
lig, skulde Kaspar Herbach opføre en til,
og desuden havde han tilbudt ved samme
Mølle at indrette et Stensliberi. Der staar
derom i „Siellandske Tegneiser“.15).

„Gagper §e er bad) maa oprette en 55alfemølle.
g. 3. etc. g. a. ro., at effterfom roj naabigft
fjaffuer for got anfeet fjer fammeftebg <5pinbe=
roerd od) anbre slRanufacturer til bet gemeene
33efte od) be gattigeg gremtarff igien at labe op=
rette, faa efterfom en 2Bald)mølle til bet 2Irbepbeg
gremgang f)øpft nøbig eracteg at anrettes, od) og
elfc^l. Gagper §eerbadj fig unberb: fjaffuer
erbøbet odj paataget en SBalc^møIle at labe op=
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biugge octy forferbige, ba paa bet tyanb for=
mebelft fin ftore Sbetoftning till nogen Grftattung
igien funbe lomme, tyaffue mj efter tjan^ vnberb.
Slnføgning od) ^begiering mmbigft beuilget od)
tilfat, faa od) tyermeb beuilger od) tillaber, at
ingen anbre Sbaldjm,olier enb ben, fom aff be=
melte GaSper §eerbad) anrettet morber, paa
fire TOIe tyer fra Staben at regne, maa opbiuggiS
eller anrettes. Sog fctyal tyanb berimob tib
forplict roere ictye allene, tyuiS til bemte. 9kanufac=
turerS Slrbeibsfornøbentyeb paa famme 9)lølle ub=
IreffuiS octy giøriS, fig bermeb labe bruge, mebenS
enb octy anbre, fom bet begierenbiS er, for billig
^Betaling effter gammel Sebroaane betiene. SeS=
ligefte fctyal tyanb efter egen Grbpbelfe veb be^
melte WMle et libet 2Berd labe anrette octy for=
ferbige, fom Stene fanb fctyieriS octy brepeS paa
fampt anbre Slags Slrbepber forrettis. Saa octy
berfom paa bemelte 2Bald;mølle ep alt forftreffne
3Kanufactur=2lrbeib i gremtiben forrettis fanb,
ba fctyal bemte. GaSpar §eerbacty iligemaabe
effter egen Grbiubelfe roere obligerit enbnu en
anben SBalctymølle paa fin egen SBefoftning at
opbpgge labe octy i 33rug føre. Styi forbpbe roj
etc: §afn. 25 SeptembriS 1662".

Omtrent et halvt Aar senere fik Kaspar
Herbach Skøde paa en Grund ved Køben
havns Slot, mellem Provianthuset og Bold
huset. Skødet havde følgende Ordlyd:lfi).

43

3. etc: g. a. ro., at roj naab. ^affuer
beuilget ocf) forunt, faafom roj Ijermeb beroilger
od) forunber ogg elfdjl. Gagper £ er bad) een
roorig Qorb od) ^Slab^ at bpgge paa, liggenbis
Ijer i roorig Stefiben^Stab ^iøben^affn imedom
roorig ^roroiantlpiug od) Rolbfjuug, od) befinbeg
famme ^lab^ ubj effterfølgenbe £engbe odj Rrebe,
fom efterfølger, nemlig ben norber Sibe op
imob Rolb^ufe^ filler fra SBefter od) i ^fter
‘29 ^Ilfen 1 Duarteer lang, ben øf ter Sibe, fom
ligger een ®eel imob Rolbmeftereng bet liben
Rag^uug, een ®eel imob bet ©aarbgrum til ben
SBaaning, roorig Sligeng SRarffald, og elfd)l.
$ol)an Gljriftopf) uon Gprbi^, beboer, od)
een ®eel til roorig Ragerg, fom er obbpgt aff
$roroiantf)ufet, beliggenbe, od) er faa ben ganbffc
£engbe fra Rolbf)ugpiderne inbtil ^Prooiantf)uug=
9Ruren 35 Slllen l1/2 Do ar teer, item ben fpnber
Sibe, langg ^en roeb ^roviant^ufet inbtil Rber*
fibesSRuren, fom SBinberne imob Slottet er, 27
odj V2 2Iden, od) ben ro efter Sibe, oenbenbe
imob Slottet, er fra ^rooiantfjufet inbtil Riderne
paa SBolbfyuugsSRuren 28 od) V2 2l^en
§uild)en forn. $Iab$ ubj Sengbe odj SBrebe,
fom forffreffuet ftaaer, forn. Gagper £erbad)
paa fin egen SMoftning maa bebpgge. SDog ffal
^anb eder fjang Slrffuinger roere tiltendt, naar roj
bet begierer od) famme ^Iab$ igien fjaffue roide,
Ringningen, fom tjanb nu ber fjenfettenbig roorber,
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for,
affftaa.

billigt od) ret fanb eracteé, igien at
$l)i forbpb. etc.
§afn: 2 2lpril: 63".

Den her omtalte Grund, som svarer til
den nuværende Kancellibygnings Gaard, havde
Facade mod Slottet, hvor nu Bygningens
Hovedindgang er, og var ipdesluttet imellem
Provianthuset, som nu benyttes af Rigsarkivet,
og det dengang nylig opførte Boldhus, hvis
Kælderetage var indrettet til Vin- og Ølstue,
og som laa omtrent parallelt med Proviant
huset. Grundens bageste Del grænsede op til
Marskalsgaarden.
Da Møntmesteren samme Aar døde, blev
Kaspar Herbach hans Efterfølger; men
allerede næste Efteraar døde han selv og blev
begravet i St. Petri Kirke.
Kaspar Herbach havde været to Gange
gift. Som tidligere omtalt var hans første
Hustru, M ar gr e te , død 1653,. Aaret før deres
ældste Søn, Kristian. Den anden Hustru,
Anna, overlevede Manden adskillige Aar, og
den yngste Søn af det første Ægteskab,
Frederik Kaspar Herbach, som arvede
Gaarden og Valkemøllen i Lyngby, og som en
Tid var Møntmester, nævnes endnu 1672, men
var rimeligvis død otte Aar senere, da Sted
moderen fik Bevilling paa Krohold og Valke
mølle i Lyngby.
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Da Petri Kirkes Daabsprotokoller, Be
gravelses- og Kopulationsbøger blev ødelagte
ved Branden 1728, har man saagodtsom ingen
Oplysninger omKasparHerbachs Efterkom
mere. Man ved blot, at en Datterdatter 1668
blev begravet i Kirken, og at Frederik Herbachs Hustru, Gedske Thrap, som han
havde ægtet 1665, i Efteraaret 1671 ligeledes
blev bisat der. 17).

Valdemar Daa.
gamle danske adelige Slægt Daa18)
stammer rimeligvis fra Sønderjylland, hvor
Navnet allerede findes paa Dokumenter fra
Midten af det 14. Aarhundrede.
Omtrent hundrede Aar senere var neppe
nogen af Slægten bosat søndenfor Kongeaaen,
hvorimod Daa’erne paa den Tid ejede store

1

ien
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Herregaarde baade i Nørrejylland, paa Fyn og
paa Sjælland.
Til en yngre sjællandsk Linie af Slægten
hørte Klavs Daa, en Søn af Oluf Daa til
Ravnstrup, Hohnegaard og Fravgdegaard og
Dorte Friis.
Klavs Daa19) var født paa Ravnstrup
1579 og havde faaet Datidens unge Adelsmænds sædvanlige Opdragelse. Omtrent syv
Aar gammel var han ble ven sat i Sorø lærde
Skole, og efter endt Skoletid havde han været
immatrikuleret ved nogle af de mest bekendte
udenlandske Universiteter.
Da han saa, tyve Aar gammel, var
kommen hjem, døde hans Fader, og den unge
Arving til tre af Landets smukkeste Herre
gaarde blev knyttet til Hoffet som Hofjunker.
Seks Aar senere blev Klavs Daa, som
da nylig havde ægtet den sekstenaarige
Dorotea Below, forlenet med det gamle
kongelige Slot Skivehus, og 1609 fik han Be
stalling som Løjtnant ved et jydsk Rytter
regiment. Han viste stor Tapperhed og Dygtig
hed under Kahnarkrigen, blev forfremmet til
Ritmester og efter Fredslutningen som Be
lønning for sine Fortjenester udnævnt til
Lensmand i Trondhjem
Fru Dorotea var død efter kun fem Aars
Ægteskab, og Klavs Daa, som med hende
havde to Børn, Datteren El isabe t og Sønnen
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Oluf, giftede sig saa igen i Foraaret 1613.
Hans anden Hustru var IngeborgParsberg
til Bonderup, og kort efter Bryllupet tiltraadte
Klavs Daa sit nye Len i Trondhjem, hvor
ban sad som Lensmand i syv Aar.
Saa blev han forflyttet til Vestervig
Kloster i Ty, et gammelt Augustinerkloster,
som var ble ven inddraget af Kongen ved
Reformationen; endelig blev han lire Aar
senere forlenet med Dragsholm i det nordvest
lige Sjælland, og det beholdt han til sin Død.
Det historisk bekendte Dragsholm,20) som
allerede i det 12. Aarhundrede havde tilhørt
Roskilde Bispestol, men omtrent fire hundrede
Aar senere var bleven inddraget under Kronen,
var jævnlig ble ven benyttet som Statsfængsel.
Dets skumle Fangekælder havde huset Biskop
Joakim Rønnow, og Bothwell, Dronning
Maria Stuarts tredje Gemal, var død der:
i den nærliggende Faarevejle Kirkes Grav
kælder staar en Egetræskiste med et vel
bevaret, mumificeret Lig, som antages at være
Both wells.
Medens Klavs Daa var Lensmand paa
Dragsholm, blev han først Medlem af Rigsraadet og senere Rigsadmiral, og i den Egen
skab førte han i Sommeren 1630 den danske
Flaade mod Hamborgernes. Forøvrigt deltog
han ikke sønderligt i Krigen, men blev oftere
sendt i vigtige diplomatiske Anliggender til

49

Udlandet, hvor han som den danske Konges
Repræsentant optraadte med fyrstelig Pragt.
Han var en myndig Herre, barsk og adels
stolt, paastaaelig og frimodig i Meninger og
Tale, ogsaa overfor Majestæten.
Omtrent 54 Aar gammel blev han Elefant
ridder og var saa en af Rigets fornemste og
mægtigste Mænd.
I Marts 1641 skulde Rigsadmiralen fore
tage en Rejse i kongeligt Ærinde, men var
neppe kommen over Storebælt, førend han
blev meget syg. Hans ældste Datter, Elisabet, som ledsagede ham paa Rejsen, fik ham
bragt til Fravgdegaard, omtrent midtvejs
mellem Nyborg og Odense, hvor han maatte
gaa tilsengs og kalde Lægen, „fyæberlig og l)øh
lærb 3Kanb Qørgen æillemfen ubi Obenfe, fom
bragte til ^annem alle tienlige 9Kebicamenter og
^DJibbel til at ftxprfe fjannem meb og Siugbommen fin
2Iarfag at betage". Der blev sendt Bud til Fru
Ingeborg, som skyndsomst brød op fra
Dragsholm tilligemed Sønnen Valdemar og
Datteren Dorte; men hverken Jørgen Wil1 emse ns Medikamenter eller den omhygge
ligste Pleje kunde hjælpe, og den 30. Marts
døde Klavs Daa, 62 Aar gammel.
Fru Ingeborg, der omtales som en for
træffelig Hustru og Moder, tog sig sin Ægte
fælles Død saa nær, at hun kun overlevede
ham en halv Snes Dage, og der blev da under
Guldmagere i Danmark.
4
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stor Deltagelse holdt en prægtig Sørgehøjtide
lighed i Odense, hvor den højærværdige Hr.
Hans Mikkelsen, Superintendenten over
Fyns Stift, holdt en lang Ligprædiken, som
senere blev trykt, og som omtaler begge Ægte
fællerne i de mest rosende Udtryk.
Kisterne blev førte til Sjælland, hvor de
blev bisatte i Herlufmagle Kirke ved Ravn
strup ved Siden af den første Hustrus. Et
kostbart Epitatium blev sat over dem, og et
malet Portræt viser Rigsadmiralens mandhaf
tige Træk.
I sit Ægteskab med Ingeborg Parsberg
havde Klavs Daa haft ti Børn. En Dreng
og tre Pigebørn var døde som smaa: de øv
rige seks var tre Sønner, Valdemar, Kristi
an og Jørgen, og tre Døtre, Dorte, Hil le
borg og Ide.
Af Faderens mange og store Herregaarde
arvede Valdemar Bonderup og Hessel i
Nørrejylland, og Kristian lik Ravnstrup og
Fravgdegaard. Den yngste Søn, Jørgen, som
endnu var mindreaarig, arvede Borreby ved
Skelskør, som hans Farmoder, Dorte Friis,
havde faaet efter sin barnløse Broder Kristi
an. Sønnen af det første Ægteskab, Oluf
Daa, arvede Holmegaard, og han blev tillige
sin umyndige Halvbroder Jørgens Værge.

Ingen af den hele Daaslægt har vel givet
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Rygtet mere at bestille end Klavs Daa’s og
I n g e b o r g P a r s b e r g s ældste Søn, Alkymisten
Valdemar Daa, der, som en gammel Krøn
ike beretter, „forbeftilerebe tre §erregaarbe og bleo
en fattig Wtanb, iffe alene oeb fit SfibS ^B^ggerie,
men oeb fit ald^miftiffe $8æfen, ba Ijan faa længe
giorbe ©ulb, til ©aarb og ®obå i en forgplt Sfyg
gif op igiennem IjanS <5forfteen".21)
Valdemar Daa22) var født 1616 i Trondhjem, hvor Faderen jo dengang var Lens
mand; men om hans Barndom og tidligste
Ungdom ved man aldeles intet.
Først da han er bleven 24 Aar gammel,
finder man hans Navn i Hofmønsterskriverens
Regnskaber, hvor han er opført mellem „§off=
jumfern", og man ser heraf, at han har været
ansat som Hofjunker fra Foraaret 1640 til Efteraaret 1643, og at han i Løbet af disse
halvfjerde Aar ialt har faaet udbetalt 1789
Kurantdalere.23)
Da Valdemar Daa havde opholdt sig
ved Hoffet et Aarstid, var det, at han ved
Forældrenes pludselige Død arvede de to
nørrejydske Herregaarde, Bonderup (det senere
Lerchenfeldt) og Hessel.
En gammel Krønike24) omtaler mellem
Bonderups Ejere „99 o Ib em ar £)aae, fom gif i
Sirmob og formebelft Slldnjmifterie, fom ban brugte i
^Xanfe at oille finbe lapis pfjilof opEj orum, bien
4*
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pbelagt, faaat baabe Serdjenfelbt og 33orrebpe i Sæb
lanb ginge bort i ®ulb".
Ogsaa i „Den danske Atlas“ hedder det
ved Beskrivelsen af Lerkenfeldt, „tilforn falbet
Q3onberup", at Valdemar Daa „blev fattig veb
©ulbmagerie, fom ba var meget i 9Robe blanbt 2Ibe=
len".25)
Om Valdemar Daa’s anden jydske
Gaard. Hessel, siger den omtalte gamle Krøn
ike,26) at den under ham, „fom gif til agterå for=
mebelft aldjpmiftiff Saborering, fom fra Serdjenfelbtå
©jer".
Om en tidligere Ejer, Jørgen Lykke,
fortælles der paa samme Sted, at han havde
opholdt sig syv Aar i Udlandet, medens hans
Frue boede paa Hessel, „og bpggebe ^an ba efter
fin §iemfomft ^ortljuufet .paa Serc^enfelbt, fpv Soft
fyøjt, et Soft for fjvert 3Iar, ban ^avbe været borte.
Samme §uuå var unberlig inventeret, og blev
igien be fire Softer afbrubte af 9B o Ib em ar ®aae".
Den 5. Marts 1644 fik Valdemar Daa
kongelig Bestalling som Løjtnant ved Rit
mester Mogens Arenfeldts Kompagnie af
den jydske Rostjeneste.
En Kopi af Bestallingen staar i „Siellanb=
ffe Segnelfer" og lyder saaledes:
„(5. 4. 33.
t. 2Biib, at mi naabigft ^affuer
for gott anfeet 2)ig at bruge for Sieutenanbt vn=
ber oåå elfdjl. 9Rogen§ SIrenfelb till ^Rugaarb,
mor 9Ranb, Stienere od) SRittmefter, ^ané @om=
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pagnie; tfn 6ebe mi ®ig orf) witle, att
$ig
bereffter rettet od) ftrar famme Seftilling antager.
^)at. §afn. 5. sJKart. SInno 1644".27)
Paa den Tid bestod den jydske „9to33tiene=
fte" af seks Kompagnier af vekslende Størrelse,
og et af dem blev kommanderet af Ritmester
Mogens Arenfeldt, Farbroder til den be
kendte Hekseforfølger Jørgen Arenfeldt.
Rytteriet var, som en allerede forældet
Levning af Adelens personlige Tjeneste til
Hest, efterhaanden gaaet fra Personen over
paa Ejendommen, idet 300 Tønder Hartkorn
forpligtede Herremanden til at stille en fuldt
rustet Rytter. Løjtnanterne tik i Almindelig
hed ingen Gage. Kun, hvis det ikke var mu
ligt at finde nogen brugbar Person, som vilde
paatage sig Tjenesten uden Vederlag, var Rit
mesteren bemyndiget til ved hvert Kompagni
at ansætte en Løjtnant, der ligesom Mandskabet
skulde lønnes af Kompagniets Kasse — om og
naar Lønnen blev betalt, var et andet Spørgsmaal.
Omtrent halvandet Aar efter, at Valde
mar Daa havde faaet sin Udnævnelse som
Løjtnant, ægtede han, der nu var henimod
tredive Aar gammel, den syttenaarige Else
Kruse, en Datter af Jørgen Kruse til
Hjermesløvgaard i Vendsyssel.
Brylluppet blev holdt i København hen
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paa Efteraaret 1645, som man kan se af en
Kopi af Kongebrevet i „(Siellanbffe Slegifter":
„førgen Æruåfe fid’ 33reff at maa labe fin
batter x>ie paa en (Sall.
6. 4. g. a.iu., att effterfom oåå elfdjl. Qørgen
Æruåfe till §iermåløffgaarb, vor DJianb oc *£ie=
ner, meb forbeligfte er til <Sinb$ at giøre fin
2)atter, o33 elfdjL Clfe Æru3fe, SBrpllup fjer i
»or Æiøbfteb ^iøben^affn, oc ber uboffver ^uos
oåå vnberb. fjaffuer labet an^olbe, wi (jannom
naab. ville bevilge, at ^anb l)iemme ubj et 5uø
^enbe meb fin 33rubgom maatte labe tilljaabe
giffve, effterbj tyanb famme Srøllup meb faaban
Ceremonier oc paa ben SKanierr, fom ellers
brugeligt for abffillige Silfalb, iffe fanb gipre oc
celebrere, ba fjaffve vi aff fynberlig ®unft oc
Staabe naab. bevilget oc tillat, faa oc ^ermeb be=
vilger oc tillaber, at forn. Qørgen ^ruåfe
famme fin batter maa ubj et §u£å, ^uor bet
fjannom bequemmeligft falbe fanb, meb fin 33rub=
gom labe til^aabe vie.
Chffuet §affn: ben 28. Slug: 1645".28)
Det var dengang almindeligt, at de større
Herremænd havde deres egne Gaarde i Kø
benhavn. Deres Herregaarde laa i Reglen
spredte i forskellige Egne af Landet, Rejserne
var besværlige og kostbare, og saavel deres
Forhold til Hoffet som Familiefester og For-
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retninger gjorde ofte et længere Ophold i Ho
vedstaden nødvendigt.
Om Jørgen Kruse havde Bolig i Køben
havn, ved man ikke; men det er sikkert, at
flere Medlemmer af Familien Daa havde det,
og ved større Festligheder var det ikke saa
sjeldent, at Slægtninge laante hverandre Hus.
Valdemar Daa's Bryllup synes at være
gaaet ret stilfærdigt af.
Da hans ældre Halvbroder, Oluf, en halv
Snes Aar tidligere havde ægtet Anne Brahe,
havde flere af Kongehusets Medlemmer del
taget i Festlighederne. I en anonym, haandskreven Krønike fra Midten af det 17. Aarhundrede omtales „welb: DIluff $aaeå Srø 1=
lup", og efter Krønikens Beretning blev ved
den Lejlighed „en ©freberfvenb og 2be 53ørn be=
ffabiget af 2be løbffe §efte". Ingen af Bryllups
gæsterne kom dog noget til.
Det hedder
nemlig videre: „®uo er for alt at tadje, fom be=
narebefjanS f: 5Rap ^ringfenog^Brinéfeéfen fampt benb
ganbffe ^brubeffare og anbre got §oldj; ti famme §efte
lob inb iblanbt s43rubeffaren paa Amagertorv og ftebié
iffe før j ^lebeboberne".29)
Oluf Daa og hans Frue var rimeligvis
tilstede ved Brylluppet og ligeledes de fire
Søstre, som alle forlængst var gifte; derimod
var de to yngre Brødre, Kristian og Jørgen
paa den Tid i Udlandet.
Jørgen Daa,30) som ved Forældrenes Død
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kun var sytten Aar gammel, og som havde
tilbragt adskillige Aar ved udenlandske Uni
versiteter, kom først hjem til Danmark kort
Tid efter Tronskiftet, og saa blev han straks
ansat som Hofjunker ved Kong Frederik d.
3.’s Hof.
I Forsommeren 1652 var Jørgen Daa
med Hoffet i Holsten og havde i Slutningen
af Juni Maaned tilligemed sin gode Ven.
Aksel Gyldenstjerne til Karsholm, faaet
Orlov for at deltage i nogle Bryllupsfestligheder
paa Fyn; men paa Tilbagevejen druknede de
paa Lillebælt.
Af en Ligprædiken, som Superintendenten
over Fyns Stift, Hr. Lavrits Jakobsen, tre
Uger efter holdt i Odense over den unge Gyl
den stjerne, og som senere blev trykt, faar
man nærmere Oplysninger om den sørgelige
Begivenhed.
Efter at have deltaget i Bryllupsfesten,
var de komne til Assens, „og om anben $agen
tiilig pille fjan fjave repft tittigemeb ærlig og velbprbig
førgen ®aa til SBorrebpe, ^an^ meget gobe, oprig=
tige og tro 33en, ooer til §olfteen for ber at begive
fig i bereS §erre3 ^ienefte igien; men be funbe iffe
tomme faa fnart affteb, fom be nitte, formebelft ben
fal: 3Kanbå biener, fom altiib ^avbe bette Drbfprog:
Qeg oil blive l>o3 min Qunfer i Siv og ®pb, enba
iffe var fommet meb f>an§ Qunferé
5tten ber
Ijan faae fin tienere fomme, fagbe ^an:
fort i
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($ub£ 9fa»n! 5Kan giorbe fig berpaa ferbig, bet fna=
refte man funbe, fyvorpaa fyan befoel fig ®ub i ^Bolb
og gif i $3aaben, Ijoor fjan fab og ffiemtebe meb
Sfibsfolfene. 9ften, efterfom ^an^ 2Iar uare fulbenbte,
bagene forløbene, Stiben og Stunben fommen, be=
[jagebe bet ben almægtige ®ub at giøre en @nbe paa
all fyanå Sebrooelfe, ibet fjan maatte midnaters op=
fluge^ af be grumme Spiger, formebelft en §oirvel=
Sinb, fom ber berettet, og ber opgioe fin $lanb".31)
Jørgen Daa’s Kiste blev bisat ved For
ældrenes i Herlufniagle Kirke, og paa hans
Ligsten læser man, at han ,,blef ©eb en Saftig oc
uløselig §enbelfe paa Sanbet imellem $Ufen3 oc
^aberélef, ^ar 1652, b. 30. Qunj".32)
Da Jørgen Daa saa pludselig var kom
men afdage, kun 28 Aar gammel og ugift,
samledes de efterlevende Søskende paa Borreby til „Søfdjenbefdjifte".
Foruden Halvbroderen Oluf, der under
Jørgens Mindreaarighed og langvarige Op
hold i Udlandet som hans beskikkede Værge
havde varetaget hans Interesser vedrørende
Gaarden, var Brødrene Valdemar og Kri
stian personlig tilstede ligesom Søstrene Eli
sabet og Ide, der begge paa den Tid var
Enker. Elisabet havde været gift med Ja
kob Ulfeldt til Bavelse, en Søn af Rigshov
mesteren, og Ide var Enke efter Kristian
Hoick til Lyngbygaard.
Derimod var Søstrene Dorte og Hille-
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borg ligesom deres Mænd, Gregers Krabbe
til Torstedlund og Jakob Grubbe til Røglp
og Aggersvold, forhindrede i at møde selv og
maatte derfor sende Befuldmægtigede.
De blev da enige om, at Borreby Hovedgaard skulde tilfalde Oluf og Valdemar,
som skulde dele alt, baade Bygninger, Marker,
Skove og Bøndergods, lige imellem sig.
For Valdemar Daa, som nu var en
Mand paa 36 Aar, begyndte hermed et nyt
Afsnit af hans Liv.
Omtrent en Fjerdingvej søndenfor Skel
skør, ved en lille Vig af Fjorden, ligger den
gamle Herregaard Borreby.33)
Sagnet fortæller om en Høvding og Sø
røver Stig, som havde bygget sig en stærk
Borg paa den skovklædte Halvø imellen Vigen
og Storebælt; i Vigen med det snævre Indløb
havde Skibene en skjult og godt beskyttet
Havneplads, naar de ikke var ude paa Strand
hugst, og Skovens mægtige Egestammer ydede
godt og rigeligt Materiale til Bygning af nye
og Reparation af de gamle Fartøjer.
Der var dem, som mente, at den omtalte
Høvding var ingen ringere end den berømte
Marsk Stig Andersen, der ligesom andre af
de fredløse efter Mordet paa Erik Glipping
drev Sørøveri paa deres eget Lands Kyster:
men det er nu ikke saa sikkert.
Hvorom al Ting er, Halvøen tik Navnet
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Stigsnæs, og det har den beholdt til vore
Tider.
Den gamle Sørøverborg sank i Grus, men
en ny rejste sig Øst for Vigen, og allerede fra
Midten af det fjortende Aarhundrede nævner
gamle Dokumenter Adelsmænd, som ejede
„^urgbij". Mod Slutningen af Dronning Mar
gret es Regering kom Gaarden under Roskilde
Bispestol, og i næsten halvandet Aarhundrede
var den Sæde for Roskildebiskoppernes Lensmænd. Saa kom Reformationstiden, hvor
Kirkegodserne blev inddragne under Kronen,
og Borreby tilhørte Kong Kristian d. 3..
indtil han 1556 solgte den til sin Kansler, Jo
han Friis.
Den gamle Hovedbygning blev ødelagt
ved Rdsvaade, og Kansleren opførte en ny og
langt prægtigere, den samme, som staar end*
nu. Den nye Bygning kom til at ligge lidt
nordligere end den gamle, og Grunden blev
fæstnet med Kampesten og Pæle værk. Til
Murene benyttede Johan Friis dels de store
røde Sten fra den gamle Borg, dels Murstenene
fra „Vor Frue Kloster“ i Skelskør, som han
havde faaet til Nedbrydning. Ogsaa Kloster
kirkens Ligstene maatte gøre Nytte, og saaledes gik det til, at man paa Trappetrinene i
Hovedtaarnet kunde læse Navne paa forlængst
afdøde Klosterbrødre.
Johan Friis’ Borreby var en stolt tre
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Etagers Bygning, omgiven af stensatte Borg
grave, med Trappetaarn mod Syd og tre
mindre „Runddele“ mod Nord. Gennem Døren
paa Trappetaarnets østre Side var den eneste
Adgang, og Døren kunde udvendig spærres
med et stærkt Faklgitter, indvendig med en
mægtig Egetræs Bom, som blev skudt for hver
Aften.
1 de store, hvælvede Kælderrum laa
Borgens Formad af Spise- og Drikkevarer
gemt bag Laas og Slaa, og under de to
Hjørnetaarne var der to skumle Fangehuller
med Stensæder, Jernlænker og svære Egetræs
døre, som kunde drejes tilbage i Muren.
Det første Stokværk var Familiens Bebo
elsesrum, høje til Loftet med tavlede Flise
gulve, presset Gyldenlæder eller mønstrede
Porcellænsplader paa Væggene, svære, udskaarne Egetræsmøbler og smaarudede, dybt
liggende Vinduer i de favnetykke Mure.
For Datidens Herreborge var Sikkerhed i
Ufredstider det vigtigste. Fordringerne til den
daglige Bekvemmelighed var ikke saa store,
og Luft og Lys fik man sagtens nok af.
Gik man højere op i Trappetaarnet kom
man til Festsalen, som indtog hele det andet
Stokværk, en mægtig Sal, som man ved høj
tidelige Lejligheder forsøgte at opvarme med
store Brændeknuder, der flammede i de to
Kaminer ved Salens Ender. Naar Riddere og
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deres Damer i pragtfulde Dragter af Silke og
Fløjl samledes her til Fest, og Vokskerterne
var tændte i de svære Metallysekroner, straalede
Væggenes brogede Tæpper, de lange Bænkes
broderede Hynder, Gulvets Flisetavl og det
malede Bjælkeloft.
Fulgte man saa Taarnets Vindeltrappe
endnu højere op, kom man til Krigsfolkenes
Vaabenhal, paa hvis store Kamin man i Ufreds
tid kunde koge Vand og varme Olie at hælde
gennem Skoldehullerne ned paa Belejrerne,
om de skulde fordriste sig til at berende
Borgen, og fra Skydeskaarene paa Vægter
gangen kunde Falkonetter og Hagebøsser sende
Fjenderne deres Hilsen med de ny støbte Bly
kugler.
Hvad man ved om det gamle Borreby og
dets Ejere, skylder man navnlig et Manuskript,
som nu er havnet i Provinsarkivet. Det er
endda kun en Afskrift — Originalmanuskriptet
brændte med Sorø Amtsarkiv i Begyndelsen
af forrige Aarhundrede.34)
Manuskriptet fortæller først, at der til
Gaarden, da Johan Friis fik den, hørte en
lille Bondeby, kun seks smaa Huse; men, da
Kansleren havde opført den nye, prægtige
Hovedbygning, „efter be Saiber et ^ftæfterftpffe",
nedlagde han Bondebyen og satte Gærder af
Sten om Marker og Enghave. Han vilde gøre
Borreby til en af de bedste Avlsgaarde i
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Landet, og det lykkedes ham fuldtud. Den
kunde tilsidst maale sig med Antvorskov og
Giorslev som „ben 3be navnfunbigfte i forrige Se=
culozz.
Saa berettes der, at et af Værelserne i
den mellemste Runddel var Gaardens Arkiv
eller „Srevefammer", som det dengang kaldtes,
og der hang under det hvælvede Loft en
Klokke, „fan iffe vibes, til fyvab Srugzz.
Da Kristian Friis, som havde arvet
Gaarden efter sin ugifte Farbroder, og som
ligeledes var Kansler, i Sommeren 1616 laa
paa sit Dødsleje, sagde han til sin Hustru, Fru
Mette Hårde nberg, at hun, naar hun hørte
Klokken i Brevkammeret, maatte være beredt
til at følge efter ham.
Netop et Aar senere sad Fru Mette en
Aften i et Værelse ved Siden af og spillede
Kort med nogle andre Adelsdamer, da de
pludselig hørte Klokken i Brevkammeret.
Mette Hardenberg lægger Kortene fra sig
og faar netop sagt: „^Ru er bet min $)øb’zz, saa
sprang hendes Næse op at bløde, „faa velment,
at bet fuufebe ub baabe paa Sorb, Senef og (Gulvet",
og det blev hendes Død.
Manuskriptets unavngivne Forfatter tilføjer,
at han selv i sin Ungdom har set Blodpletterne
paa Gulvets Stenfliser, og, „^vor tit bet var
toet, funbe bet bog albrig ret toeS afzz.
Foruden den egentlige Hovedbygning, „bet
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ftore §u3", var der paa den modsatte Side at
Borggaarden opført en to Etagers Længe, hvis
overste Stokværk var en eneste stor Sal, og de tolv
tykke Loftsbjælker i denne Sal var kunstfærd
igt udskaarne med forgyldte Figurer paa
cinnoberrød Grund; hver Bjælke var nemlig
Kalender eller
som det hed. for en
af Aarets tolv Maaneder.
For Enden af denne Længe hævede sig et
højt, ottekantet Taarn med et anseligt, kobber
takt Spir paa, og dette Taarn havde „bet ftore
.syué" ikke Mage til. Af hele denne Bygning
er nu kun tilbage en Gavlmur i det ene
Hjørne af Borggaarden.
Som allerede omtalt gik Borreby, da Kri
stian Friis og hans Hustru ingen Børn
havde, efter deres Død over til Kanslerens
Søster, Dorte, som var Enke efter Oluf Daa;
efter deres Søn, Rigsadmiral Klavs Daa,
havde Jørgen, hans yngste Søn, arvet den, og
ved hans pludselige Død 1652 blev den
delt imellem Brødrene Oluf og Valdemar.
Det citerede Borreby-Manuskript giver
følgende Fremstilling af Borreby Hovedgaards
Overgang til Brødrene Daa:
,Æa SBalbemar og Gfyriftian (!) ®aae
efter bereS gaberS (!) SDøb funne ide blive enige
om, ^voe ber ffuUe fjave 33orrebpe eller beljolbe
ben, beelebe be ben, barderne og Sønberne ab,
faaat fjver vibfte, berubi fjvab fit var. 33pg-
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ningen beelebe be faa, at ben, fom ficf bet ftore
§uué, ffulle icfe ^aoe oibere af Søgningen, men
bøgge fiø
en Sabegaarb til fin 2lo(, og ben
anben befibbe alb ben porige baabe Sabegaarb og
Sorregaarb, fjoorpaa 20 a Ib em ar £aae, ben
ælfte, toeg bet ftoere §uu$ og bøggebe fig en
Sabegaarb paa ben anben Siibe af ©aarben,
muuret mellem Stolperne. Gljriftian Taae
ficf ba ben anben Søgning paa Sorregaarben
meb Sabegaarben; men fom ^aarnet meb Spüret
oar beriblanbt, fortrøb fiben 2ßalbemar ®aae
berpaa, at (S^riftian ^aobe ben 2(nfeelfe meb
^aarn og Spiir, fom icfe oar paa bet ftørre
§uué, fjoorfor, ber G^riftian
aae oar engang
nogle Uger borte i gøen eller Qøllanb, laber
20 a Ib em ar & aae oeb §olcf og fine Sønber
nebtage Spüret og afbrøbe ^aarnet til Girunben,
og bet blco beroeb".
Manuskriptets Forfatter har her forvekslet
Oluf Daa med den yngre Halvbroder Kri
stian,35) ligesom han urigtigt angiver, at
Brødrene arvede Gaarden efter deres Fader.
For en halv Snes Aar siden blev Borrebys Arkivalier deponerede i Provinsarkivet af
Gaardens nuværende Ejer, Kammerherre Castenschiold; men det er ikke meget, derer
tilbage af de utvivlsomt yderst interessante
gande Dokumenter, som Borrebygaards Arkiv
har indeholdt paa Valdemar Daa’s Tid, og
det er let at forstaa, saafremt det virkelig er
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gaaet til, som Borreby-Manuskriptet for
tæller.
Ifølge Manuskriptets Beretning stod der i
Brevkammeret i den mellemste „Htunbbeel" tre
store Jernkister, „enljver af bem 3 Slllen lange og
berover, 5 å 6 Duarteer breeb og ligefaa fyøp, i min
llngbom be tvenbe meften fulbe af Srevffaber, baabe
particularia og i Hiiigetå affaireS, enbog Gfyrb
ft iani Du årti egenfjænbig ffrevne Drbre til Hiig§
Slbmiralen GlauS 2)aae ubj (Søeflaget meb be §am=
burger, IjvorlebeS Drbrene til Sataillen ffulle uære meb
Sfibene, Quilte ber ffulle attaquere, og Quilte ber
ffulle unbfætte. Gt Sren om ^Prin^en, fom ffulle gaae
til §oUanb meb et Sfib, famt at Æongen ^avbe flpet
fjam 1000 Hib. in fpecie meb fig; et om en Guir=
a$fe, fom Æongen ^aobe leveret en Dfficier $enge til,
og var idle forffaffet. 2) i § f e f>ar ieg ^avt i §æn=
berne ber og læft i mine uforftanbige Same
Siar i 308a Ib em ar ®aa§ ^ib, men ^avbe ingen
Gftertanfe eller §orftanb uben fom et Sarn.
HKen herefter, ba Htøglen altiib fab i Sreve Æam=
meret, og ber var intet anbet berinbe, toeg enhver ber=
af til at fvøbe ubi og bruge fom SKaculatur, og tilfibft
lob Hlibefogben, ^eterHiofenmejer, Æifterne flaae i
Stpcfer og forbruge Qernet af bem, fom var faa tpft
fom Stang 3ern, at enbog nogle fagbe, ^an lob ber=
meb eller beraf giøre §æfte Seflag, og, faavibt jeg fan
flutte, var bi^fe fornævnte Æifter fabt berinb, førenb
HJluuren var opført, t^i ®øren var fun en liben lav
5Dør, icfe uben en Silen breeb".
Guldmagere i Danmark.
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De faa gamle Borreby-Dokumenter, som
har undgaaet Ødelæggelsen, er dog heldigvis
tilstrækkelige til at give ret nøjagtige Oplys
ninger ikke blot om Skiftet efter Jørgen
Daa, men ogsaa om adskillige andre Punkter
vedrørende Gaardens Historie paa V a 1 d e m a r
Daas Tid.
Der er da først „^orrebpegaarbté ^orbebog,
^uor effter famptlige erlig og welb:, nu fallig Qor=
gen Daa aff SBorrebpe IpnS tiere (Sobfc^enbe 0$
Slrffvinger ^affr vebtagen att beelle od) fdjiffte benb faL
ligb sJJianbt^ Qorbegoebté imellem Ijueranbre, foretagen
od) til @nbe giort benb 6 Xbri^ 1652".3G)
Denne gamle Jordebog giver en detail
leret Oversigt over hele det til Borreby Hovedgaard hørende Gods med Marker, Skove og
andet Tilliggende, og en nøjagtig Fortegnelse
over alle Godsets Bønder, deres Jordlodder og
Landgilde, og det var paa Grundlag af denne
Jordebog, at Delingen blev foretagen.
Saa ligger der to Dokumenter, som er
stærkt medtagne af Luft og Væde. Deri er
de to „SBroberlaabber" nøjagtigt specificerede, og
disse Papirer er underskrevne af de efterlev
ende Søskende.
Paa det ene Dokuments Omslag staar der:
„^enne Saab er tbilfalben vori33 f: 33rober £luff
Daa" med egenhændige Underskrifter af
JDluff Daa, SBolbemar Daa, Sligabett Daa,
Qbe Daa“. Paa Omslaget af det andet Do-
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kument er det ikke angivet, hvem denne Bro
deriod skal tilhøre, men et Papir, som senere
skal blive nærmere omtalt, giver en aldeles
paalidelig Beretning om, hvorledes Borreby
blev delt ligelig imellem Oluf og Valdemar,
saa at hver fik Halvdelen af Gaardens 103
Tønder, 2 Skp. Hartkorn.
Endvidere staar der, at de to Brødre blev
enige om, at Oluf, som var Enkemand, skulde
have den mindre Hovedbygning til Beboelse,
men til Gengæld alle Ladegaardens Huse; saa
skulde Valdemar bo i den store Hovedbyg
ning, og foruden den kun have et Par mindre
Bygninger ved Borggaarden til Køkken, Bryg
gers og Vaskehus.
Borrebys værdifuldeste Tilliggende var
utvivlsomt de prægtige Skove, navnlig Skoven
paa Stigsnæs, Egeskoven og Gedehaven.
Den største var den gamle Skov paa Stigs
næs; men ogsaa de to andre var ret anselige.
Borrebygaards samlede Skovareal var paa den
Tid vurderet til 700 „SuinS Dibenn" eller om
trent 15 Tdr. Hartkorn, idet 48 Svins Olden
svarede til en Tønde Hartkorn.
Som allerede omtalt, havde Oluf Daa
haft Tilsyn med Borreby, medens Jørgen var
mindreaarig og i Udlandet.
I en gammel Herredsbog for Vester-Flakkebjerg Herred37) finder man en Kopi af et
Kaldsbrev for Sognepræst Lavrit s Eriksen

-*
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til Magleby Kirke, hvortil Borreby Hovedgaard
havde Jus patronatus“, og denne Skrivelse, som
er dateret Borreby d. 11. Juli 1641, begynder
saaledes: „3^ Dluff ®aa titt §olmegaarb, min
f: 93roberSz Qørg^en SDaaSS titt 33orrebpe, IjanS tib
fororbnebe Q3ergez fienbiS odj ^er meb nitterligt giør,
at ^affue paa bemelte min f: Q3roberS Qkigne, fom
plenum juS vocanbi ^affuer til 9Jiaglebp ^ierfe,
od) meb ^anS egeb Samtpde confirmerib od) ftab=
feft Ijæberlig od) vettærb 9Kanbz §er Sauritj <Srid)=
fen, forige Gapelan titt Herlufsholm, at maa og fc^att
nerre ret Sognepræft titt forn. Sogn, effterfom Ijanb
aff mig, paa forn. min fie. SBroberS SBeigne, bertill
retteligen er oocerib, falbeb od) ubvalt, od) tilforn
aff Superintenbenten tyer offuer SielanbS Stifft or=
binerib".
I samme Herredsbog findes en „Gopie aff
uelbiurbige Dluff 2)aaSS Stabfeftning paa benb npe
*præftegaarb i Wtfaglebpe", dateret Borreby d. 9.
Maj 1643, og heri hedder det bl. a., at „effterbi
forn. Sogns *Præftegaarb nulje er faa øbe, at benb
ganbfdje fdjatt repareris odj opbpgiiS, Ejaffuer ieg paa
min f: SroberS, Qørgljen $aaS 53eijne famtpgt
odj beuilgeb 9Kaglebi)e Sognepræft en ^ræfterefibentS
at maa opbpgge, Ueffen for 5Raglebpe Æirte paa een
£ofte QorbS $latS, nu liggenbis titt 9Warqvarb
GlaufenS od) *RielS §uggerS ®aarb i 3J?aglebpe,
fom ftreder fig meb fin Sengbe i Sønber odj ?Rber
fra 9Warqoarb GlaufenS fønbre §auffuegierbe titt
nebenfor benb lilbe 9Rofe, fom §øffbeb møber, famme=
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lebiâ i Sreben fra bet ueftre ^Kaglebpe SBanngfye
©ierbe fil ^eber 3!)ïatfen g ^offte 2Iger, veften for
hirden, od) berpaa en loulig ^rœftegaarb at op=
bpgge".
Oluf Daa var nu en ældre Mand paa
omtrent 46 Aar, og han havde haft adskillig
Modgang.
Han var beslægtet med Korfits Ulfeldt
og en god Ven af ham. Saalænge derfor den
mægtige Rigshovmester, der som Kristian
d. 4.’s Yndlingsdatters Gemal kunde holde
mange Venner under sine beskyttende Vinger,
stod ved Roret, havde Oluf Daa ingen Nød.
1645 blev han saaledes udnævnt til Komman
dant paa Møen, og et Par Aar efter Tron
skiftet fungerede han som Rentemester hos
Kong Frederik d. 3.; men ved Ulfeldts
Fald mistede han sit Embede. Kort Tid efter
at Ulfeldt havde forladt Danmark, besøgte
Oluf Daa ham i Stralsund, og ved den Lej
lighed skrev Rentemester Peder Vibe om
ham, at han altid havde været noget ilde for
varet i Hovedet, og at det nu brød rigtig ud.
Nogle Ytringer i et Par bekendte Breve fra
Oluf Daa maa snarere opfattes som Beviser
paa hans overdrevne Adelsstolthed. I et af
dem hedder det saaledes, at Kongen ikke
burde høre paa Bagvaskere, men hellere paa
^ces nobles, dont on connait la race, la gran
deur, la renommée, les vertus et les services
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des péres et ayeux“, og i et andet Brev, hvor
han sammenligner Kongen med Perikles.
raader han ham til at huske paa, at det er
frie Ateniensere, han hersker over.
Naar Valdemar Daa tog stadigt Ophold
paa Borreby, ved man ikke bestemt; men der
er Grund til at antage, at han flyttede dertil
allerede ganske kort Tid efter, at Søskende
skiftet havde fundet Sted.
Omtrent et Aar efter Jørgen Daa’s Død
finder man Valdemars Navn i „Qpbffe WegU
fterzz. Der staar saaledes:

o Ib em ar 2)aae fidj SBreff paa Sfitmefterg
^ractament.
g. 3.
a. v., att vi og elfd)L 9® o Ib em ar
® aae etc: naab: l)affuer bevilget od) tillabet, faa
od) Ijermeb bevilger odj tiffaber, att l)anb (jer effter
maa npbe Dfitmefterg ^ractement, vanfeet l)anb
fom Sieutenant allene commenberer forbe: 6om=
pagnie, od) ffal forbe: ^ang Sefolbning ^annem
giffuig aff bee SERibbell, fom til TOIitieng $Bnber=
bolbning vbi forn: vort £anb nørre Qubtlanb er
beftinerit. §afn. 18 Slpril 1653zz.38)

Endnu i Foraaret 1653 var den 37-aarige
Valdemar Daa altsåa kun Løjtnant, skøndt
paa Ritmesters Gage, og først to Aar senere
faar han sin Bestalling som Ritmester.
Kopien af Udnævnelsen staar i „Spbffe Ste^
gifter":
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„2B o Ib em ar &aa att være 9iitmefter.

3. &. a. v., at vi naab: l)affuer antagett
ocf) beftillett, od; tyermeb antager od) beftiHer os
elfdjl. 2Bolbemar $aae etc: til att være æit=
mefter vbj vort 2anb Qutlanb, vbi ^uilfen ^ienifte
^anb ffal forplibt være aff pberfte formue att
føge vores od) vore DiigerS ®affn odj 33efte, beS=
fen Stabe odj gorberff ber imob att f)inbre od;
affverge, od) ettere j alle forfalbenbe C c c a f i o=
ner fin Sfplbig^eb effterlomme, fom en oprigtig
Witmefter egner odj veli anftaaer. ^yorbiub: etc.
g-lensborgl;: b. 8. SlpriliS 1655".39)

Om Valdemar Daa som Officer finder
man, at han i 1657, da Krigen med Karl Gu
stav begyndte, havde Kompagni i Riber Stifts
Eskadron, som laa i Holsten, og at han i
Marts—April har faaet udbetalt 233 Rdl. til
sit Kompagni. Det hedder i den tidligere ci
terede Rinds Herreds Krønike, at ved Krigens
Udbrud var Udsigterne for Danmarks Vedkom
mende ikke videre lovende, „fom SDanmarfS
life ba meft beftob af bibelen og be golf, fom be Ijolbt
paa bereS ©aarbe til ^rigStjenefte, og be flefte af
famme libet vibfte, Ijvab Ærig var; Svenffen berimob
^avbe gamle, forfarne og længe i Ærig øvebe §olf".40)
Saasnart de Danske havde begyndt Fjendtlig
hederne, kom Svenskerne i Ilmarcher fra Po
len til Holsten, „Ijvilfet ba be SDanffe fornam,
iftebenfor at forljinbre fligt be SvenffeS Qnbfalb i
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§olften eller at ^ove noget Slag meb bem, unbrenbte
bibelen og bereS §olt tilligemeb Sognerptterne, fom
ba af ^oert Sogn nar ubffreune, og fortælles, at 33 a 1=
bemar ®aa paa Serfenfelb, fom og oar meb, unb=
renbte i en Sfo og en Støole".
Det synes, som om Kompagniet ved den
Lejlighed blev sprængt; i Slutningen af Aaret
omtales Valdemar Daa som Officer ved Her
man Kaas’ Eskadron paa Lolland, og der
med ophører de sparsomme Meddelelser om
hans militære Virksomhed.
Valdemar Daa var, som sagt, nu en
Mand paa omtrent 37 Aar. Saavidt man kan
slutte af ganske enkelte Bemærkninger i gamle
Krøniker, var han en middelhøj, kraftig Skik
kelse, stolt og paastaaelig og udholdende til
at forfølge en engang fattet Beslutning. Fra
sin Barndom af var han vant til et velhavende
Herremandsliv, og han var vistnok meget lidt
tilbøjelig til at slaa af paa sine Fordringer til
Livet. Det var da ganske naturligt, at han.
da de pengeslugende, uheldige Krige medførte
daarlige Tider, navnlig for de adelige Gods
ejere, maatte faa en haard Kamp at bestaa.
Det selskabelige Liv paa Borreby kostede
mange Penge, Landbrugsprodukterne blev
daarligt betalt, de langvarige Krige havde lagt
Beslag paa en stor Del af Godsets unge Ar
bejdskraft, Bønderne havde ondt ved at betale
deres Landgilde, og Valdemar Daa var ikke
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nogen haard Herremand — men Penge skulde
han skaffe. Allerede tidlig begyndte saa Valde
mar Daa at hugge af de prægtige Skove, som
laa under Gaarden.
Der staar derom i Borreby-Manuskriptet:
,/-l8albemar ®aa var ellers ben, fom for 2llvor
lagbe §aanb paa Sfoven til SBorrebpe og var Slarfag
til, at bet hefte blev borte beraf, ba ber ubi ©ebe^aven
og ©egeffoven var Capital Segeffov foruben ellers over=
alt paa <5tieShæS".
Mange andre Herremænd, hvis Skove laa
bekvemt for Skibsbyggeri, byggede Orlogsskibe
for kongelig Majestæt, og det vilde Valdemar
Daa ogsaa forsøge.
Saa faldt det ene gamle Træ efter det
andet. Der skulde bygges et Krigsskib „paa
3be §orbedw, og dertil gik meget og godt Tøm
mer.
Der blev arbejdet med fuld Kraft, omsider
stod Skibet færdigt og pudset paa Beddingen,
og saa kom en af Kong Frederik d. 3.’s
Søofficerer til Borreby for at undersøge, om
Kongen kunde være tjent med at købe det.
Men først maatte Officeren bese Gaardens
Herligheder, Staldene ikke at forglemme.
Smukke Heste var noget, Gæsten forstod sig
paa, og der saa han i Valdemar Daa’s Stald
et Par pragtfulde sorte Hingste, som stak ham
svært i Øjnene.
Saa besaa man Marker og Skove og det
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kostbare, nye Skib paa Beddingen og paa
Vandet; men Søofficeren kunde ikke faa de
sorte Hingste af Tankerne: dem maatte han
have.
Det var let nok at mærke, hvor Officeren
vilde hen: men det var nu ikke efter Valde
mar Daa’s Hoved: Skibet var det, han vilde
af med, Hingstene skulde blive, hvor de var.
Saa blev Orlogskibet paa de trende For
dæk ogsaa, hvor det var.
Søofficeren opdagede nu, at „Sfibåbpggerne
^avbe forfeet fig, at bet funne ide fejle gobt, men
^uggebe foran", rejste skyndsomst fra Borreby
og sagde Kongen den Besked, at Skibet var
ubrugeligt. „§avbe Ribber ® a a fpænbt §eftene for
Sfibet, nar bet not bleven ført inb i ^ongen§ Drlog^
^avn", mener en samtidig Krønike.
En noget senere Beretning om denne Be
givenhed lyder saaledes:
„$lt paa StténæS, vore 9taboe=§olcf, bar været
ftor Sfov, vibner §r. 2B o I b e m a r $ a a e 5, §erre
til SBorrebi) paa Sti^næå, ^anå Sfib^byggerie;
Ijan, fom, en Søn, fom menes, af ben ftore 9ti=
gen$ Slbmiral GI au 3 £)aae, og Ijavbe nogen
Smag paa Sfib$ ææfen og løggene, ^avbe en
prægtig Sfov paa Stténæå, fif i Sinbe at bygge
et Drlog=Sfib veb ®ebe=§aven paa StténæS, i
Sanfe, Ijan af kongen ffuffe faae bet vel betalt;
men ^an§ gacit flog ^am §eil, fjan ruinerebe fin
Sfov i SBunb og ®runb, faa ber er nu iffe

Sfov mere uben ganffe libet, og iffe ^aveå for*
nøben Qlbebranb til &aarben; Stæbet falbeS enb*
nu @ege*Sfov, men Sfoven er borte, og nu
pløjet og faaeS ber.
§an§ Crlog=Sfib Ijavbe fine §ata: ®en fongel.
Søe*Dfficier, fom var ubfenbt paa ÆongenS Segne
at befigtige bette rare og ftore Sfib, fif juft i
^jefpn et $ar fmuffe §efte paa 3)aaeS Stalb,
fjoilfe [jan rofte meget og var forelffet ubi, og
enfjver funbe [et giette IjanS 5Rening; men ben
mobige 2B o Ib em ar, ^vig gamle ^Ibeté^ob over*
gif faa vel gorftanb fom QntereSfe, ville iffe for*
ftaae Søe=Dfficieren§ rette Mening eller bet gamle
Drb:
wat unb
altfaa blev Sfibet
fient ubpgtig til kongens Stienefte. §an ffal
fiben af Cvermob fjave folgt bet, fom menes, til
en UbenriigS Stab, og faa got fom givet bet
bort for en ringe Summa".21)
Det omtalte Skibsbyggeri maa have fundet
Sted i Begyndelsen af Tredserne. Magleby
Kirkebog giver nemlig den Meddelelse, at der
d. 12. August 1663 er begravet en Mand, „fom
arbepbet paa roelbr: 2B o Ib em ar 2)aa$ Sdjib".
At det har taget stærkt paa Skoven, viser
Matriklen over Korsør Amt for 1664, hvoraf
der findes en Udskrift mellem Borrebys Arkiv
alier.41) Gaardens samlede Skovareal anslaas
her nemlig til 400 Svins Olden, medens det
tolv Aar tidligere var ansat til 700 Svins
Olden.
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Matriklen viser forøvrigt, at Gaardens Ej
endomsforhold dengang endnu var uforandrede.
Oluf og Valdemar havde hver sin Halvpart;
dog var navnlig Olufs Part allerede stærkt
behæftet.
Han havde, som tidligere omtalt, ved
Korfits Ulfeldts Fald mistet sit Rentemesterembede tilligemed den største Del af
sin Formue og havde endogsaa en Tid maattet
opholde sig udenfor Danmark. For et Par
Aar siden var der bleven gjort Udlæg i hans
Godser, og netop i Aaret 1664 maatte han
mageskifte Holmegaard til Kronen mod det
langt ringere Hevringholm i Nørrejylland, en
af Kai Lykkes konfiskerede Gaarde.
Oluf Daa var nu en næsten 60-aarig
Mand, hans Hustru var død for mange Aar
siden, og Livet havde taget haardt paa ham.
En samtidig Krønike fortæller, at saavel
Kongen som en stor Del af Adelen paa den
Tid var i en næsten bundløs Gæld, og mangen
Herremand kunde kun rejse Penge mod baade
Kavtion og Pant. Som et enkelt Bevis paa,
hvor hurtigt Jordens Værdi forringedes, skal
blot anføres, at et Jordstykke, som i Aaret
1653 var vurderet til 100 Rdl. pr. Tønde Hart
korn, omtrent fyrretyve Aar senere blev solgt
for 5 Rdl. (!) pr. Tønde Hartkorn.
Kongens og Kirkens Anparter af Gaardenes Indtægter maatte betales i rette Tid; men
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det var tidt meget vanskeligt at faa Land
gildet inddrevet fra de forarmede Bønder.
Ogsaa Valdemar Daa’s Svigerfader,
den gamle Jørgen Kruse, var det gaaet
daarligt. Han havde oprindelig været en velstaaende Mand, men havde som saa mangfoldige
andre af Landets større Herremænd mistet
største Parten af sin Formue under den øde
læggende Krig med Karl Gustav. Han bo
ede rimeligvis nu paa Borreby, i al Fald døde
han der først paa Vinteren 1666 og blev bisat
i Magleby Kirke. Kort førend han døde, var
der bleven gjort Indførsel i hans Gaarde, og
Arvingerne fragik Arv og Gæld efter ham.
Et Aarstid senere mistede Valdemar
Daa saa sin Hustru. Fru Else var knap 40
Aar gammel og, uagtet hun havde født tretten
Børn, endnu kraftig og ungdommelig, da hun
pludselig døde og blev begravet ved Siden af
Faderen i Magleby Kirke. „Den danske Atlasu
nævner „grue (Sife Ærufe gørgenåbatter, 53ob
bemar ®aae til Sonberup" som bisat der.42)
I sit Ægteskab med Else Kruse havde
Valdemar Daa haft tretten Børn, seks Søn
ner og syv Døtre.
Klavs, Jørgen, Else Sofie, Kristian,
Beate, Ide, Enevold og Ide Dorte hed de
otte ældste; men deres Fødselsaar kendes ikke.
Derimod er de fem yngste Børns Fødsel og
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Daab noteret i Magleby Kirkebog, som først
begynder med Aaret 1658.43)
Kirkebogen fortæller:

„1658, ©om. 23 poft trinit., jnbfalben benb
15. ^Rvb., bøbt roelbr. 3Bolbemar ©aa’gSøn
paa Sorrebp, ©regerg ©aa, føbb b. 1. ^ovemb.
veb 8 flett om Giftenen.
1660. ©ie 18. 3Raij bøbt roelbr. 3Solbe=
mar ©aa’g S8arn paa Sorebp, veb 9taffn
gomfru gngeborre ©aa, føbt ben 13. 9Raj
om Slftenen veb 9 flett. grue 9Rarie Slfelbtt
bar bet.
1661. Sønbagen imellum guell od) -Rptaarg*
bag bleff roelbr. 303 o Ib em ar ©aag Sarn bøbt
paa Sorrebp veb 9taffn Q ol) an n a Catharina,
fom bleff føb ben 28. ©ecemb. om borgenen,
veb ^locben var 4 flett. Ddj bar bett till ©aaben
grue 5Rarie Ulfelbtt.
1663. Sfiert^orgbag bøbt roelbr. 333 o Ib e=
mar ©aag g Sarn paa Sorrebp veb -Raffn 2b
$abet$ ©orte ©aa, er føb b. 31. WRartj veb
6 flet om ©ftermibbagen.
1666. ©ie 19. -Rovembr. bøbt roelbr. 333 oh
bemar ©aa’g Søn paa Sorrebp, bleff falbett
Qørgen §enning. Selbr. Qomfrue Slnna
9Rargrete Ærufe bar bett. Dcb bleff ^anb
føbtt til Serben batten tiUforn, ber Ælodjen var
veb to flett".

Det synes, at det navnlig har været det
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før omtalte, mislykkede Skibsbyggeri, der har
givet Valdemar Daa et økonomisk Knæk,
som han ikke har kunnet forvinde: fra den
Tid begynder han en uafbrudt Kamp mod
pekuniære Vanskeligheder, og det var utvivl
somt dem, som bragte ham ind paa det Skraaplan, der førte til hans som til saa mange af
hans Standsfællers Ruin.
Naar det egentlig var, Valdemar Daa
for Alvor begyndte at blive Alkymist, ved
man ikke; men det var paa den Tid ret al
mindeligt, at adelige Herremænd forsøgte sig
som „Guldmagere“ for muligvis at ophjælpe
deres medtagne Finanser.
Uagtet Kemien i den sidste Halvdel af
det 17. Aarhundrede begyndte at føle sig som
en virkelig Videnskab og stadig mere tog Af
stand fra de ofte ukyndige „Guldmagere“,
fortsattes dog omkring paa Herregaardene
som ved Hoffet de kostbare Forsøg paa at
fremstille Verdens mest attraaværdige Vid
under, „de vises Sten“.
Alkymien, denne mystiske Kunst, hvis
Spor kunde følges tilbage til den graa Oldtid,
som havde indtaget en saa fremtrædende Plads
ved Mavrernes spanske Højskoler, og som var
bleven knæsat af alle Middelalderens frem
ragende Naturkyndige, havde endnu langtfra
mistet sit Herredømme over Sindene. Den
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fristende Tanke at kunne fremstille Guld og
Sølv ved Forvandling af mindre værdifulde
Metaller var det ikke saa let at faa Bugt med.
Man havde hørt og læst altfor mange Beret
ninger om, hvorledes Kvægsølv, Tin og Bly i
store Masser var forvandlet til skinnende Sølv
og Guld blot ved Hjælp af nogle faa Korn af
et rubinrødt Pulver eller nogle Diaaber af en
hemmelighedsfuld Vædske, og selv om man i
de fleste Tilfælde havde ladet sig narre af be
drageriske „Adepter“, var dog jævnlig Metal
forvandlingen ble ven nøje iagttaget og om
hyggeligt prøvet af Mænd, om hvis Dygtighed
og Paalidelighed man ikke kunde tvivle.
Det var kun sørgeligt, at de alkymistiske
Skrifter med deres billedlige Udtryksmaade,
sære Betegnelser og besynderlige Tegn var
saa vanskelige at tyde; men det var egentlig
ret naturligt, om de udvalgte, der havde Nøglen
til den største af alle Hemmeligheder, vilde
beholde den for sig selv.
Indtil Reformationstiden havde det navn
lig været gejstlige Personer, der sad inde med
Kundskaber i denne som i andre Retninger,
og mangt et Kloster havde været de gammel
ægyptiske Præsters og mavriske Lægers Arv
tager. Efter Reformationen, da Adelens Søn
ner under deres Studieophold ved de berømteste
Universiteter ogsaa gjorde Bekendskab med
Alkymi, var det især fyrstelige Personer og
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adelige Herremænd, som bevarede Troen paa
„den hermetiske Kunst“. Alkymistiske Sel
skaber blev stiftede, alkymistiske Laboratorier
blev indrettede med stor Bekostning, og saagodtsom ethvert evropæisk Hof havde sin Hof
alkymist.
Som tidligere omtalt havde Kong Kristian
d. 4.. hvis praktiske Blik utvivlsomt skimtede
den Betydning, Kemien vilde faa for det dag
lige Liv, ved sit Yndlingsslot Bosenborg ikke
blot indrettet et „Destillerhus“, der under Dr.
Peder Payngks Ledelse forsynede Hoffet
med Medikamenter, Akvaviter og Kosmetika.
men senere ogsaa opført et „Smeltehus“, hvor
han sammen med „Kunst-Kaspar “ forsøgte
at bringe det mest mulige ud af de guldholdige norske Sølvertser.
I Aarene 1640—43 fungerede Valdemar
Daa jo som Hofjunker, og at han paa den
Tid maa have gjort Bekendtskab baade med
Peder Payngk og med Kaspar Herbach.
kan der ikke være nogen Tvivl om.
Det er højst sandsynligt, at den unge Hof
mand allerede dengang har begyndt at faa
Interesse for den Kunst, som mange Aar
senere skulde optage ham saa stærkt og skufle
ham saa dybt.
Imidlertid maalte Valdemar Daa’s Ud
nævnelse til Løjtnant, hans snart paafølgende
Ægteskab, Tronskiftet, den nye Konges spændte
Guldmagere i Danmark.
6
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Forhold til Adelen og Livet som velstaaende
Herremand foreløbig give hans Tanker andre
Retninger, og saa kom senere Svenskekrigen.
Københavns Belejring og Enevoldsmagtens
Indførelse, som nødvendigvis maatte faa In
teressen for Arbejderne i Laboratoriet til at
træde i Baggrunden.
Selvfølgelig staar Valdemar Daa’s Navn
og Segl under Suverænitetsdokumentet af 1661:
men iøvrigt findes han aldeles ikke officielt
omtalt i denne kritiske Periode, hvor Adelen
baade socialt og økonomisk fik sit Knæk. Saavel Adelens Eneret til Statslenene som dens
Skattefrihed blev jo ophævede, og Landbruget
betalte sig kun yderst slet, saa at flere af
Landets adelige Familier blev aldeles for
armede. Da Adelen saa ogsaa efterhaanden
blev næsten helt udelukket fra de overordnede
Statsembeder og fra Hæren, trak mange af de
adelige Herremænd sig tilbage fra Hoffet.
Frederik d. 3. havde i sin Ungdom til
egnet sig en grundig videnskabelig Dannelse
og bevarede hele sit Liv igennem Interessen
for flere af de Videnskaber, som repræsenterede
det 17. Aarhundredes Lærdom. Ganske særligt
interesserede han sig for Alkymi, og han ar
bejdede ligesom sin Fader og Forgænger ofte
timevis i sit Laboratorium.
Kaspar Herbach assisterede Kongen i
Smeltehuset og i Laboratoriet paa Københavns
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Slot, og var, som tidligere omtalt, ogsaa i
Udlandet paa Alkymiens Vegne.
Da Svenskekrigen og Enevoldsmagtens
Indførelse var overstaaet, vaagnede Kongens
Tilbøjelighed for Laboratoriet med fornyet
Styrke, saa meget mere, som Statskassens be
drøvelige Tilstand nok kunde gøre en hurtig
og rigelig Forøgelse af Statens Indkomster nød
vendig.
16^ døde Kaspar Herbach, og, da

Ole Borch saa et Par Aar efter kom hjem
fra en seksaarig Udenlandsrejse for at over
tage forskellige Professorater, bl. a. i Kemi,
blev han tillige Forstander for det kongelige
Laboratorium, som siden Payngks Død var
bleven temmelig forsømt.
Borch roste i høje Toner en berømt
italiensk Alkymist, Borri, som han havde
gjort nøje Bekendtskab med i Amsterdam, og,
da Kongen ogsaa af andre Danske, der nylig
havde været i Holland, havde hørt mærkelige
Ting om den fremmede Guldmager, fik han
Lyst til at lære ham at kende og opfordrede
ham til at besøge København.
I Efteraaret 1667 kom Bor ri da til
Frederik d. 3.’s Hof, hvor han blev mod
taget med stor Udmærkelse og opholdt sig i
omtrent halvtredje Aar. Paa hans Foranstalt
ning blev der opført forbedrede Laboratorier,
og det var Meningen for Alvor at tage fat paa
6*
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Guldfremstillingen. Den italienske Alkymist
havde imidlertid mange Misundere, og. saasnart Kongen var død, forlod han skyndsomst
Danmark.
At Valdemar Daa har kendt Borri. kan
der neppe være nogen Tvivl om, uagtet man
ikke kan fremføre bestemte Beviser derfor. Det
er i det hele taget beklagelig lidt, man ved
om Valdemar Daa’s som om saa mangt*
andre af Datidens Herremænds Arbejder i de
Laboratorier, de ofte med stor Bekostning
havde indrettet paa deres Gaarde. og hvor
mangfoldige af dem tilbragte de fleste af Døg
nets Timer ved den ^hermetiske“ Ovn eller
med anspændt Opmærksomhed studerende de
alkymistiske Forfatteres dunkle Skrifter, som
lovede saa meget og holdt saa lidt. Det var
let at forstaa, at de omhyggeligt undgik at
udsætte deres Eksperimenter for de uindviedes
uforstaaende Nysgerrighed og ofte ondsindede
Kritik.
Man maa dog erindre, at „Guldmageriet”
ikke var det eneste. Alkymisterne gav sig af
med. Der var endnu ikke trukket nogen skarp
Grænse mellem Kemi og Alkymi, og de fleste
alvorlige Alkymister var mere eller mindre*
kyndige Kemikere.
Det var navnlig „Aquaviter og Parfumer4*,
som dengang fremstilledes massevis i Herregaardenes Laboratorier.
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Alkohol var fra at være et Medikament
allerede forlængst bleven et i lige Grad ud
bredt og misbrugt Nydelsesmiddel, og, for at
dække den daarlige Brændevins simple Smag,
tilsatte man mangfoldige Krydderier, Plante
ekstrakter og Sukker og fremstillede paa den
Maade en Mængde forskellige „Eliksirer“, som
havde en udstrakt Anvendelse, og utallige var
de Recepter af den Art, som cirkulerede
mellem de adelige Herregaardsfamilier.
Ogsaa for vellugtende Vande og Salver
havde Datidens dannede Personer af begge
Køn stor Forkærlighed, og det var langtfra
ualmindeligt, at man saa Familiens mandlige
og kvindelige Medlemmer arbejde sammen i
Herregaardenes Laboratorier.
For den uforstaaende Masse tog al saadan
Virksomhed sig ud som noget hemmeligheds
fuldt Giftblanderi, der aabenbart maatte være
i uær Slægt med Guldmageri og andet Djævel
skab, og mangen Herremand, som bryggede
sig en kraftig Bittersnaps eller var ved at
fabrikere et eller andet vellugtende Vand til
sin Frues eller sine Døtres Hovedvandsæg, er
sikkert af sine Bønder bleven antaget for en
Guldmager, der var ifærd med at søge „de vises
Sten".
Der staar i Borreby-Manuskriptet om Val
demar Daa, at han „bien formebelft fin SHcfjpmie,
ba (jan laborerebe berpaa i mange Star, faa forarmet,
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at I) an levebe paa bet fibfte meb fine 3be $ige 33ørn,
3 b e, Qoljanne og 3ngeborg(!) ®orte, ret fum=
merlig paa Sorrebi), at fjan i min $ib om Sinteren
laae veb Sængen Ijele Uger, ide af Spgbom, men af
langel at faae fin Qlbebranb bragt til ©aarben og
blot for at ^olbe fine djpmiffe ^laffer i tempereret
^arme".
Manuskriptets Forfatter, som just ikke ud
mærker sig ved uangribelig Nøjagtighed, lader
dog kun Husherren holde Sengen, medens
Døtrene faar Lov til at være oppe; men en
anden Krønikeskriver, som rimeligvis har
kendt Manuskriptet, lader ogsaa Døtrene ligge
i Hi, naar Kulden var for stræng.
At Va 1 dem ar Daa paa Grund af Kulden
skulde holde Sengen „hele Uger“, saalænge
der var Spor af Brændsel i Gaardens Nærhed,
fordi han ikke kunde faa det „bragt til
Gaarden“, lyder ret usandsynligt. Rimeligvis
er det en Misforstaaelse af Forfatteren, som
ogsaa selv skriver, at det var for at holde de
„chymiske Flasker i tempereret Varme“.
Adskillige af de Recepter, som skulde
give Anvisning til at fremstille „de vises
Sten“, fordrede en paafaldende lang Tid for at
Stoffernes „Modning“ kunde foregaa paa til
fredsstillende Maade, og forlangte tillige, at
Modningen skulde finde Sted ved „tempereret
Varme“.
Disse to Fordringer blev lettest opfyldte.
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naar man anbragte Kolben med Præparatet i
en stedsebrændendeOvn,en saakaldt „Athanor“.
som benyttedes af Alkymisterne i forskellige
Størrelser og af forskellige Konstruktioner.
Havde man imidlertid ikke en saadan Ovn til
Raadighed, kunde man nøjes med at bære
Glasset paa sin Krop indenfor Klæderne eller
have det hos sig i Sengen.
Saa fortælles der, at Valdemar Daa
engang virkelig „meente fi$ at nære paa bet nær=
mefte at blive en 2lbeptu§, efter be rette Signa,
(jan fpnteS at fjave obferveret bertil".
De fleste Anvisninger til at fremstille
„Tinkturen“ omtaler en hel Række Farve
forandringer, som skulde kunne iagttages,
hvis Processen forløb paa rette Maade.
Det er neppe nødvendigt at gøre op
mærksom paa. at de forskellige Anvisninger
heller ikke i den Henseende var overens
stemmende. Ifølge en tidligere omtalt gammel
Recept skulde Massen først blive sort, der
efter hvid, saa antage mange forskellige
Farver og endelig blive rød — saa var Pro
cessen lykkedes, og den røde Substans var
den rigtige ..Tinktur44.
Det var formodentlig saadanne „rette
Signa“, Valdemar Daa ifølge BorrebyManuskriptets Beretning mente at have bemærket — endelig skulde hans Anstrængelser
maaske bære Frugt, og saa vilde alt blive
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godt. Men som han da „meb ftor ©læbe befaae fit
og venbte bet i §ænberne, falbt bet fra fjant paa
Gulvet og floegeS i Stpder, og ^an miftebe beroeb
fit ftore §aab, famlebe bog fin Materie i et friff QMaS
igen og begijnbte fit Slrbepbe paa npe, fiffet altiib
bleo forgiæveS".

Imidlertid taarnede de pekuniære Vanske
ligheder sig stadig uhyggeligere op.
Valdemar Daa havde ingen Lyst til at
beskæftige sig med Gaardens Drift — Labora
toriet lagde Beslag paa al hans Tid og alle
hans Tanker, og i Begyndelsen af Aaret 1671
gav han saa sin Andel i Borreby i Forpagtning
til Frederik Kofod.44)
Mellem de gamle Borreby dokumenter finder
man Valdemar Daa’s Eksemplar af Forpagt
ningskontrakten, som begynder saaledes: „3eg
2S o Ib em ar ^aa till Saarebp fienbié od) [jermeb
ivitterlig giør, att jeg fjaffuer vbj gorpadjtning aff=
ftaaeb till erlig od) oeladjt Æarl Jriberidj ^ofoeb
min ®aarb Saarebp meb alb ®aarbfen£ Sluffling, faa
mit mig til^ørrer".
Frederik Kofod skulde oppebære hele
Avlingen af Ager, Eng, Græsgange og Skove
nes Olden; dog skulde Bønderne have Lov til
at lade Kreaturer græsse i Skovene mod en
passende Afgift.
Gaardens Besætning af „Dueg od; gæmon"
skulde takseres af uvillige Mænd og, naar
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Forpagtningstiden var til Ende, afleveres i
samme Stand eller betales efter Takseringen,
med Undtagelse af, hvad Sygdom og Ælde
havde bortrevet.
Foruden Ladegaardens Huse, som tidligere
havde tilhørt Oluf Daa, skulde Forpagteren
have Lov til at benytte Oluf Daas Beboelses
hus, hvis Værelser Valdemar Daa vilde
lade istandsætte, saa at de kunde beboes.
Loftet ovenover Beboelseslejligheden maatte
han bruge til sit Korn.
Fre derik Kofod skulde have frit Brænd
sel fra de tilliggende Skove, og han skulde have
Opsyn med Skovfogeden, „at id>e formeget til
'Ispligt IjuggeS". Desuden skulde han have Ret
til at fiske i Gaardens Grave og Parker og
have Tilsyn med Jagten, „buortil fyannem er
tiUat fin Søefe at føre, ^røbefc^øtter at ^inbre, fom
ellers SSilbteb meb ©aarben fdjulle øbelegge".
Bønderne skulde drive deres Jordlodder,
pløje, saa, høste og køre ind, ligesom de
skulde køre deres Korn til Nestved eller
Korsør. Baade Gaardmændene og Husmændene
skulde gøre Arbejde for ham en Dag om
Ugen, „meb Serrøen, Sigen eller anbet Slrbeibe,
faa od) enener att tiøre aarlig ton ^iøbenbaffné
Jteifer"; men Forpagteren skulde passe paa,
„bennem ei noget obilligt att paalegge".
Skulde Fredrik Kofod lide noget Tab
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ved „^rigStilfalb eller anben §enbelfe", skulde han
have en passende Erstatning.
Forpagteren skulde ogsaa have Tilsyn med
Kirkeværgerne for Gaardens to Sognekirker
og være Valdemar Daa’s Fuldmægtig i
juridiske Sager.
Ejeren forbeholder sig Græsning^om Som
meren og Staldfodring om Vinteren for fire
Køer og to Heste og paalægger Forpagteren
„fine gold) att til^olbe roarligen meb 3^
£iu$s
att omgaae3, att berveb neft ®ubt§ naabige 33efd)ier=
melfe ingen
eller ©djabe paafommer".
Naar Valdemar Daa er fraværende, har
Frederik Kofod lovet at have Opsyn med
hans Bolig og Ejendele, „att be ej aff onbc
SIRenniffer borbt ftiellUg".
Som Forpagtningsafgift skal betales 425
Rigsdaler aarlig, og Afgiften skal erlægges i
de to Halvaarsterminer.
Endelig er der fastsat en Opsigelsesfrist
af et Fjerdingaar, og Forpagteren skal da
have Lov „vben alb §orf)inbring meb fitt ©oebts
odj gormue att flotte, buortil ^Bønberne Ijannem fdjal
verre befyielpelig, til en af be neft boeé ligenbe $iob=
fteber".
Mellem Borreby-Arkivalierne lindes en
Kopi af Va 1 d emar Daa’s Jordebog, affattet
i December 1671, og ifølge den beløber „SBorrebp
§offuibgaarb meb SBepermøllen fampt juS patronatus
till ^Raglebp od) SBoeSlunb ^irdjer tillige meb ©offuib-
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gaarbens pnberliggenbe ©tove ubj alt §artforn 135
^b. 1 Sdjeppe".
Jordebogen giver en detailleret Oversigt
over de under Valdemar Daa’s Part af
Gaarden boende 37 større og mindre Gaardmænd og Husmænd, deres Jordlodders Størrelse
og Landgildet*) for hver enkelt Bondes Ved
kommende, betalt i Rug, Byg, Havre, Svin,
Faar Gæs, Høns, Æg og Smør, og Dokumentet
ender med nogle Linier skrevne med Valde
mar Daa’s egen Haand: „$)ette at pære en
rigtig 6opi aff min Qorbebog, faa pit mig tilb^renbe
er, befreffter ieg meb min egen §aanb og Biegenet.
Slctum SBorrebp, benb 8. december 1671.
SSolbemar SDaa, egen §anbt".

Forpagtningsafgiften blev betalt i rette
Tid, og Frederik Kofod gjorde sit bedste
for at bringe Gaarden op; men „de vises Sten“
vilde ikke lade sig tinde, skøndt Valdemar
Daa søgte den Dag og Nat i det skumle
Laboratorium i Taarnkælderen under Brev
kammeret.
Allerede i Foraaret 1671 var der bleven
gjort Indførsel „obj pelbr. SBalbemar $aa’S
Qorbegobg".45)
*) Landgildet var beregnet efter følgende Takst:
1 Tønde Rug. 1 Tønde Byg, 2 Tønder Havre. 2 Svin.
3 Faar. 6 Lam, 12 Gæs. 24 Høns, Æg. Smør eller 2
Mk. Penge svarede til en Tønde Hartkorn.
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Den afdøde Svigerfader, Jørgen Kruse,
havde en halv Snes Aar tidligere udstedt en
Obligation paa 1300 Rigsdaler til Københavns
Universitet. Papiret var medunderskrevet af
Valdemar Daa og Otto Povvisch, som
havde faaet et „<5^abeéløgbreffz/ for sin Under
skrift. J ørgen Kruse havde imidlertid hverken
kunnet betale Afdrag eller Renter, og et Par
Aar efter var han død.
Saa havde Otto Povvisch indløst Obliga
tionen, hvis Beløb med 6% Rente og Om
kostninger var vokset til 1818 Rdl. 131/s ft, og
herfor var der gjort Udlæg i to Gaarde paa
Stigsnæs, i Hovedgaardens Takst og i „jus
patronatus“ til de to Sognekirker.
To Aar senere var der bleven gjort Ind
førsel i to Gaarde i Magleby paa Fru Karen
M a rsvins Vegne for en Obligation, V a 1 d emar Daa havde udstedt for ti Aar siden, og
som lød paa 941 Rdl. med Reuter og Omkost
ninger.
Saa opsagde Valdemar Daa sin For
pagter og forsøgte atter at drive Gaarden selv:
men Kreditorernes Tal var stort, og nogle af
dem tog hans „Plougfæ“. Han udlejede Jorderne
til Borgere i Skelskør og Bønder i Omegnen,
han solgte sin store Ladebygning til Nedbryd
ning; men ligemeget hjalp det.
Af Valdemar Daa’s to jydske Gaarde
var Hessel allerede for nogle Aar siden gaaet

93
over paa fremmede Hænder, og 1677 fik
Justitsraad Peder Lerche Bonderup ved Ind
førsel. sammen med en anden Kreditor, som
han senere udløste for at sidde som Eneherre
paa sit Lerkenfeldt.
Oluf Daa’s Andel i Borreby var for
største Parten i fremmed Eje, og Valdemar
Daa’s Andel, alt, hvad han havde tilbage, var
nu stærkt truet.
Det har neppe været nogen behagelig Tid
for de tre Døtre, som boede hos Faderen paa
Borreby, den omtrent 30aarige Ide, den
20aarige Johanne Katrine og den attenaarige Lisbet-Dorte.
De uafladelige Pengesorger og det stadig
mislykkede Arbejde i Laboratoriet gjorde
Faderen mørk og indesluttet, og sjælden saa
de ham udenfor de bestandig tarveligere
Maaltider. Koldt og uhyggeligt var der om
Vinteren i de store, triste Værelser, og til den
tidligere Herregaardsselskabelighed var der
ikke Raad; dertil passede heller ikke det med
tagne Bohave og Gaardens hele forfaldne Ud
seende.
Og saa kom den uafvendelige Katastrofe.4G)
For mange Aar tilbage havde Valdemar
Daa laant 2000 Rdl. af en holstensk Greve,
Kristoffer Rantzow, og, da Gælden i Foraaret 1673 var vokset til næsten 3000 Rdl.;
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havde Daa maattet give sin Andel i Borreby
som Pant.
K r i s t o f f e r R a n t z o w var død, Obligationen var bleven købt af Borrebys Nabo, Etatsraad Ove Ram mel til Basnæs, og, da Sum
men i December 1680 med Renter og Omkost
ninger var løbet op til over 4000 Rdl., for
langte han Udlæg.
Lillejuleaftens Dag mødte saa paa Borreby
Hovedgaard velbaarne Knud Urne til JueL
skov og velbaarne HeriufTrolle til Snedinge.
De var „aff ©iællanbgfars Sanbsting blefuen ub=
inelfebe fom SRibemænb at giøre roelb. §r. (Statjraab
Dfme hammel Qnbførsfel og Ublægg ubj roelb.
^Salbemar $aae£ pantfatte QorbegobS og anbre
ljan3 TObbeler og gormue".
Med Ridemændene fulgte Borrebys Birke
foged, Hans Hansen, og Etatsraad Rammels Fuldmægtig, Oluf Johansen.
Der blev da „idje alleenefte roelbemte. velbr:
® o Ib em ar 5Daae forfdjrefne $4llfraff til Æienbe
gifuet, mebenS enbog till be$3 SBetafjling SSbleg etøet".
Valdemar Daa hentede fra sit Brevkammer gamle Kvitteringer: han havde ærlig
<»g redelig betalt sine Renter indtil „Hellig tre
Kongers Dag“ 1676 — saa havde han ikke
kunnet betale længere, og Penge havde han
ingen af.
Udlæg var Ridemændene nødte til at gøre,
men „faafom Quulefyelligt faa bjafteligen tillftunbebe.
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og ellers formebelft anben roigtig gor^inbring", blev
Sagen udsat til efter Nytaar.
D. 29. Januar 1681 fik saa Borrebygaard
det samme Besøg, og, da Ove Rammeis
Fuldmægtig havde „probuceret ben ^rætenfion,
fom fyanb paa fin §erreS SBeigne funbe Ijafue" og
desuden „een ffrifftlig Begiering, at QnbførSfelen
maatte ffee ubj all BorrebpeS Ringning, baabe ubj
Borgergaarben, faa og Sabegaarben faa mel fom og
ubj bet øfrige", blev der foretaget Udlæg i Rub
og Stub.
Først var der „bet ftoere §uuS, fom ftaaer paa
21'olbftæbet, item troenbe §uufe ubj Borregaarben,
bet eene falbes gabebourS^uufet og bet anbet Brøggers =
og ^iøcfenébuufet fampt SBafcljer^uufet, fom ftaaer paa
§iørnet imellem fornefnte troenbe §uufe".
Det blev bemærket, at disse Huse befandtes
„ofuer alt af faa ftoer een Brøftfelbig^eb, faa at till
betS Reparation be^øfroeS een anfeelig Befoftning".
Saa var der de Bygninger, som tidligere
havde tilhørt afdøde Oluf Daa, „og fom nu
forregifroeS roelbemelte roelbr:
o Ib em ar $aae fig
at ff all Fjafroe tilforljanbleb, nemblig af Borgegaarben
bet §uuS, fom hirden ubj ftaaer, fom ftred'er fig ubj
eønber og Rør og ellers ubj fin Sengbe og Brebe,
ligefom bet nu forefinbeS; ubj Sabegaarben alle be
$uufe, fom ber fammeftebS nu finbeS, og ligefom be
begrebne ere".
Det hedder dernæst, at „forfc^refne §uuS ubj
Borregaarben icfe aUeenefte befinbeS meget brøftfelbig
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baabe paa ^ag, Soffte, ®ørre, JBinbver og anbet,
mebeng benb ftprfte $)eel af Sabegaarbtgfjuufene enbog
befinbeg afbrubt og neebfalben at roære, ja enbogfaa
ganbfdje ruinerebe, faa at Dfuerbelen af een af famme
§uufe er faft albeeleg borte og nebfalben, og be ofrige
ere af faa ftoer een SBrøftfelbigfyeb, faa at ingen fig
nogen af bennemb fanb betienne uben tilforn berpaa
ftørfte Sefoftning at anbroenbe".
Da der allerede forhen af Otto Powisch
var bleven gjort Udlæg i en Del af Valdemar
Daa's Hovedgaardstakst, og ligeledes, som
tidligere omtalt, i en Del af Oluf Daa’s, var
der i det hele kun 65 Tønder Hartkorn tilbage.
Det gamle Dokument siger fremdeles, at
der paa Stigsnæs „nu aUbeeleg ingen Sfouf finbeg",
og at der i Gedehaven var hugget saa drabe
ligt, at „berfammeftebg ide finbeg nogen Dfuer='Sfouf,
uben alleenifte een gammel (Sggeftabbe".
Det forslog ikke nær, og der blev da frem
deles gjort Udlæg i Smaahuse og ubebyggede
Jordstykker, i Afgifter og Landgilde — og saa
ejede Valdemar Daa og hans tre Døtre bog
stavelig talt kun, hvad de gik og stod i.
Borreby-Manuskriptet fortæller: „®a Doe
hammel Ijavbe labet fig giøre Qnbførfel i ©aarben
for en ©ielb, l)an fiøbte fig til af en 2lbelgmanb i
§olftein, bøb l)an SBalbemar ®aae til at maatte
blioe ^og Ijam paa Sorrebpe fom en 53en og 33rober
fin 2ivg SLiib; men Ijan nar bog enbnu faa ftor^jertet,
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at fyanb vilbe ide, men gid til §ob£ fra 33 or reb pc mefr
en &iep i §aanben og fit aldjpmiffe ®la$ i barmen".
Paa Smedstrup Mark laa et lille Hus, som
for Tiden ikke var beboet. Det lejede Valde
mar Daa til sig og sine Døtre for den Som
mer. Lejen var kun 10 Mark — det kunde han
vel overkomme, og saa maatte der tages Be
stemmelse' om, hvad han videre vilde gøre.
Han var endnu trods sine 65 Aar en
kraftig Mand, som Modgangen ikke havde
kunnet faa Bugt med. og han kunde leve
mange Aar endnu.
Alle Valdemar Daa’s Søskende var for
længst døde og den yngste Søn, Jørgen
Henning, døde i Løbet af Sommeren som
Page ved Hoffet i København, kun femten Aar
gammel. Datteren Ingeborg var gift med
Oberstløjtnant v. Passow og Gregers, som
var Løjtnant ved Livgarden, førte en ung
Officers muntre og omflakkende Liv.
Saa bestemte Valdemar Daa sig til at
flytte derover, hvor hans to gamle Gaarde
laa, og hvor han havde tilbragt nogle af sine
bedste Ungdomsaar som munter Kavalleriofficer og nygift Herremand paa det prægtige
Bonderup — og hans tre Døtre fulgte med
ham.
Ove Ram mel levede ikke mange Aar
efter, at han havde frataget Valdemar Daa
Borreby.
Guldmagere i Danmark.
7
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Gaardens gamle Krønike fortæller, at Ove
Hammel lod foretage nogle Reparationer ved
Bygningerne og derfor jævnlig indfandt sig
for at tilse Haand værkerne. Som han da en
Dag sad alene og spiste i Værelset ved Siden
af det berygtede Brevkammer, kom en stor
sort Hund ind ad Døren, gik hen til Bordet
< »g stod og saa paa ham. O v e R a m m e 1 „muelig
blev altereret, og fpnteg §unbeng Øine at være ftoere
fom Vrider og funflenbe".
Endelig gik Hunden fra ham og ind i
Brevkammeret, og i det samme kom Tjeneren,
som fik Ordre til at jage Hunden ud: men
han kunde ingen Hund finde.
Saa siger Manuskriptet: o^ift er bet, C ve
hammel bøbe fort ^iib ber effter; enten bet var af
Alteration eller fatibicum quib velcanig fatifer,
blev ber raifonneret om paa ben Snib".
Valdemar Daa levede endnu en halv
Snes Aar; men hans Spor er tabt, indtil han
omsider døde i Aaret 1691, 75 Aar gammel,
og blev begravet i Viborg Domkirke.
I „Den danske Atlas“ staar der ved Be
skrivelsen af Domkirken, som midt i det 18.
Aarhundrede var bleven restavreret efter en
Ildebrand: „for at forefomme Uorbener blev 1755
(jolben en GommiSfion over ^omfirfeng Segravelfer,
og bleve ba følgenbe, fom beelg af flben vare fparebe,
beelg fiben tilfomne, veb 9Aagt fienbte for familierne.
$ag Alteret: Ubi ^Ro. 1. ©eneraI=3Rajor ©regerg
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Daa til ßunobecf, fom bleo i Slaget oeb ©abebuff
1712, bang grue, Jeanne Clarie SRüfe, griberre=
inbe af ^ügfenfteen, bang gaber, halbem ar Daa
til Söorrebp, bøb 1691, 75 2lar". 47J
Valdemar Daa’s Kiste, læderbetrukken
med Messingbeslag, staar endnu i Viborg
Domkirke. 48J
Om Valdemar Daa’s efterlevende Børn
fortæller Borreby-Manuskriptet: „Den ælbfte
Datter, gbe Da ae, ffal for et 2lar fiben oære bob
i Splfanb og oar ba 80 2Iar gammel og ingen Diib
gift; bun brad albrig noget ØH eller ^8iin, men enten
føb 3Reld eller s^Banb, naar bun ide funne faae 5ReId.
2(nno 1714 oar bun enbnu b^tooer i Siellanb og be=
fogte nogle fine gamle Sefienbte".
Johanne-Katrine blev gift med „gobun
Dreilunb, føb i Æallunbborg, en burtig ^arl, bv^
Søn er Gapitaine Drellunb, fom enbnu leoer".
Om den tredie Datter siger Manuskriptet,
som fejlagtig kalder hende „Ingeborg-Dorte‘\
at hun „bleo oel gift meb en 2Ö in te r f elbt i gøen
og er bøb for 4 2lar fiben". Efter en anden An
givelse blev Lisbet-Dorte gift med en Major
Scharffenberg.
Mest bekendt af Valdemar Daa’s Børn
blev Gregers 49), som Manuskriptet kalder „en
renommeret, fiøn og manbbaftig ©eneral eller ^rigg=
manb i gøHanb".
Han var født paa Borreby d. 1. November
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1658 og blev 19 Aar gammel Fændrik i Liv
garden. Da Faderen mistede Borreby, var han
netop bleven Løjtnant; men i Løbet af en
halv Snes Aar avancerede han til Oberst
løjtnant og blev kort efter Faderens Død sendt
med et Dragonregiment til Ungarn i kejserlig
Tjeneste mod Tyrkerne.
Et Par Aar senere ægtede han Jeanne
Marie Ruse, som var eneste Datter af den
bekendte Friherre Henrik Riise og Enke for
anden Gang.
Saa købte Gregers Daa 1703 Hald ved
Viborg af Enken efter den ene af Brødrene
de Lima. „Jøderne paa Hald“, som omtrent
fyrretyve Aar tidligere havde købt den gamle
berømte Gaard af Kronen. Det gamle Slot
blev revet ned, en ny Hovedbygning opført og
en pragtfuld Have i fransk Stil anlagt med
stor Bekostning paa den magre Hedejord.
Krigen havde dog aldrig undt Gregers
Daa synderlig megen Tid til at sidde hjemme;
han maatte snart afsted igen, og saa faldt han
som Generalmajor ved Gadebusch d. 20.
December 1712, tre Dage efter at hans Hustru
var død af en langvarig Sygdom.
Med Gregers Daa uddøde Slægten paa
Mandsiden.

Francesco Giuseppo Borri.
T Efteraarel 1667 kom efter Frederik d. 3.’s
* Opfordring den berømte Alkymist Bor ri
til København.
Professor Ole Borch, som nylig "var
kommen hjem fra en fleraarig Udenlandsrejse,
havde gjort hans Bekendtskab i Amsterdam
og kunde ikke blive træt af at fortælle om de
mærkelige Ting, den fremmede Alkymist
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havde vist ham, og ogsaa andre Danske, der
havde været i Holland, omtalte Borri som en
meget ejendommelig Person, hvis hele Op
træden og Livsførelse absolut syntes at tyde
paa. at han var i Besiddelse af ,,de vises
Stenu.
Francesco G i u s e p p o B o r r i 50) var fød t
1625 i Milano, hvor Faderen, som tilhørte mi
anset Familie, var Læge.
Francesco Giuseppo gennemgik Jesuiterseminariet i Rom, men lagde sig dernæst
efter Medicin og Alkymi og gjorde sig ved
sine kætterske Udtalelser mistænkelig for
Inkvisitionen.
Tredive Aar gammel rejste han tilbage*
til sin Fødeby, hvor han forsøgte at stifte en
ny Kirke og Stat, som skulde have ham selv
til Overhoved: men 1659 maatte han tlygte
derfra, da Inkvisitionen indstævnede ham til
Rom som anklaget for Kætteri. Han mødte
naturligvis ikke og blev saa Aa ret efter dømt
til Døden og højtidelig brændt ..in effigie^.
Borri havde imidlertid siden sin Flugt
fra Milano opholdt sig paa forskellig Steder i
Tyskland, navnlig i Innsbruck, Strassburg og
Frankfurt a. M., hvor han praktiserede som
Læge og Alkymist. Saa tog han til Sachsen.
der som et protestantisk Land vel forekom
ham sikrere, og han blev i Dresden modtaget
med stor Udmærkelse af Kurfyrsten, som havde
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megen Interesse for Alkymi. Saavel her som
i Leipzig. hvor han ogsaa opholdt sig nogen
Tid. blev han af alle Sagkyndige betragtet
som meget kundskabsrig baade paa Medicinens
og paa Kemiens Omraade.
Opholdet i Sachsen blev dog ikke af lang
Varighed, og saa rejste Borri til Holland og
bosatte sig i Amsterdam for længere Tid.
Det kongelige Biblioteks Manuskriptsam
ling ejer en Afskrift af Kætteri-Processen imod
Borri („Copia processus S. S. Rom. Ecclesiæ
Inquisitionis contra insignem illum hæresiarcham
et impostorem F ran c ise um José p hum Borri
Mediolanensem“) og den latinske Afskrift har
en Tilføjelse paa Tysk, som omtaler hans Op
hold i Tyskland og Amsterdam, hvor han efter
Rygtet „ivdre ein feljr gelefjrter dtann unb vortreffli-djer Coctor ber Slr^nep, unb Isatte fe^r groéfen
Bulauf von Tknfdjen, bie von itjm roollt gebeylet
roerben, gleicb er bann aud) an vielen tdglid) erroiefet".
Ogsaa Holberg fortæller i sin Danmarks
historie 51) om Borris Ophold i Amsterdam,
at „tjan ftrafs erlpernebe fig faaban deputation i
Sdebicinen, at fyge lobe fig bære fra $arté og anbre
Stæber til §ollanb for at labe fig curere af barn", og
Leonora Kristina Ulfeldt fortæller i sin
Autobiografi, at hendes Mand, Korfits Ul
feldt, paa en Udenlandsrejse for Helbredets
Skyld „avoit aussy parlé avec un docteur.
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qvi étoit en grande reputation en Hollande .
qvi se nommoit Borri“.52)
En samtidig fransk Læge, Sorbière53),
fortæller i en Rejsebeskrivelse, hvorledes han
har gjort Borris Bekendtskab, og omtaler
ham som en høj, smuk, mørkhaaret, velskabt
<>g velklædt Mand, der førte et elegant og
selskabeligt Hus. Hans fabelagtige Gavmildhed
gav Rygtet Medhold, naar det omtalte ham
som den lykkelige Ejer af „de vises Sten“.
Han gav Guld og Ædelstene bort i store
Mængder, hed det sig, og man havde i hans
Stuer set Sække fulde af Dukater. Sorbière
betragter ham nærmest som en verdensklog
Charlatan, men indrømmer, at han var usæd
vanlig dygtig baade som Læge og Alkymist.
En anden Franskmand, de M o n c o n y s 54 ).
der ligeledes omtaler Bor ri i sine Rejse
erindringer, er ikke mindre imponeret af hans
Kundskabsrigdom og refererer adskillige Sam
taler, han har haft med ham om videnskabe
lige Emner, men beklager, at han aldrig kunde
blive rigtig klog paa Borris Mening om de
vigtigste alkymiske Spørgsmaal ; paa det Omraade var den høflige Italiener meget reserve
ret. Monconys fortæller ogsaa, at Bor ri
bl. a. havde ytret, at ingen kunde rose sig af
at have faaet den mindste Hemmelighed at
vide af ham („que personne du monde ne se
pouvoit vanter d’avoir eu le moindre secret
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de lui“), og at det var ham ligegyldigt om
man troede, han var lærd eller Uvidende
Lqu’il lui étoit indifférent, qu’on le crût docte
ou ignorant“).
En ualmindelig rosende Omtale faar Bor ri
af Ole Borch, som paa sin tidligere omtalte
Udenlandsrejse opholdt sig et Par Aar i Hol
land og snart kom i meget venskabelig For
bindelse med ham.
Saavel i Ole Bore h s Dagbogsoptegnelser55),
der findes i det kongelige Biblioteks Manuskript
samling, som i hans og Thomas Bar th o li ns
interessante og omfangsrigø Korrespondance,
som er trykt i Bartholins „Epistolæ medi
cinales“56), nævnes Bor ri uafladelig.
Allerede nogle faa Dage efter, at Ole
Borch var kommen til Leyden, i Begyndelsen
af Januar 1661, har han Borris Adresse opskrevet i sin Dagbog, og nogle Maaneder
senere skriver han, at han har besøgt ham i
Amsterdam.
Borch ved, at Borris Navn er vel kendt
i København, og i Amsterdam er han endnu
mere anset end den berømte Kemiker Glauber, som allerede havde boet der i mange
Aar, og med hvem Kaspar Herbach havde
forhandlet paa Frederik d. 3.’s Vegne.
Borri omtales af Borch som meget
kyndig i Kemi („exercitatissimi in chemicorum
arcanis ingenii“) og meget søgt som Læge;
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men han har mange Uvenner blandt sine
Kolleger („inimicos invenit medicorum plurimosu).
Ole Borch havde hørt saa mange for
skellige Domme om den italienske Alkymist,
at han i Begyndelsen ikke rigtig vidste, hvad
han skulde tro om ham, saa meget mere, som
Bor ri altid var meget reserveret overfor frem
mede. De blev imidlertid snart gode Venner
og havde fortrolige Samtaler.
Alkymisten
meddelte Borch flere af sine kemiske Hemme
ligheder, gendrev de mangfoldige falske Rygter,
der cirkulerede om ham. og viste ham sit
Laboratorium, og fra den Tid optraadte Ole
Borch ved enhver Lejlighed som Borris
ivrigste Beundrer og Forsvarer.
Metalforvandlingen fik Borch dog ikke at
se. Bor ri havde vel en Dag foræret ham en
Dukat af ,,chymisku Guld; men i den Retning
udtalte han sig altid yderst forbeholdent.
I sine Svarbreve til Ole Borch stillede
Thomas Bartholin sig i Begyndelsen temme
lig skeptisk overfor Borchs Lovtaler over
Borri. Han skriver saaledes ironisk, at
Italieneren jo synes at love Lægerne en gylden
Tid — hvis han blot maa blive ved at have
Held med sig („Burrhus vester aureum
medicis seculum promittere videtur, si ea
felicitate perennaverit“). Da Bor ri imidlertid
gennem Borch havde sendt Bartholin en
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meget smigrende Hilsen, fik han en særdeles
forbindtlig Genhilsen og i den samme Skrivelse
ønsker Bartholin nu Ole Borch til Lykke
i Anledning af hans fortrolige Bekendtskab
med den „store Bor ri“.
Saa havde Bor ri i Foraaret 1662 fore
taget et fysiologisk Eksperiment, der vakte en
umaadelig Opsigt. Han gennemskår Horn
hinden hos forskellige Dyr, udpressede de lys
brydende Dele af Øjet og indsprøjtede nogle
Draaber af en hemmelighedsfuld Vædske; det
viste sig da. at Dyret efter nogle Dages For
løb igen kunde se
Et Brev fra Thomas Bartholin viser,
at Borchs Beretning om dette mærkelige
Eksperiment har forbavset ham i allerhøjeste
Grad. Hvis nogen anden end Borch havde
meddelt ham det, vilde han slet ikke havt*
troet det. og han erklærer, at dette Kunst
stykke langt overgaar alle de Operationer,
som baade Fortidens og Nutidens Øjenlæger
nogensinde har udført.
Borch havde imidlertid ogsaa fra anden
Side faaet Forespørgsler angaaende Bor ri.
Stiftsbefalingsmanden i Aarhus, Erik R o sen
kran ds, som var en ivrig Alkymist, havde
talt med en aarhusiansk Læge, Nicolaus
Andreæ, der nylig var kommen hjem fra
Udlandet. Han fortalte, at han i Amsterdam
havde besøgt Borri, som havde foræret ham
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nogle Dukater, der skulde være møntede af
„chymisk“ Guld, og Erik Ro senkran d s beder
nu Borch snarest skaffe ham Oplysning om,
hvorledes det hænger sammen dermed. Hvis
der virkelig er noget om det, er Rosenkrands
villig til at spendere ikke saa lidt paa at faa
saadanne Anvisninger, at han selv kan gøre1
Forsøgene i sit Laboratorium.
Ole Borch, som meget ofte havde sin
Pegasus sadlet, forfattede, medens han op
holdt sig i Udlandet, fire lange latinske Digte
til sin italienske Ven.57)
Det første, der handler om Borri som
Kemiker, begynder med en pompøs Hilsen til
„ Aarhundredets Hermes“ og „Naturens Hæder",
for hvem alt det er aabenbaret, som ellers er
skjult i Verden („Salve, Hermes seeli, naturæ
gloria, Burrhe, cui palet, occultum quicquid
in orbe latet“). Hele Digtet er en høj tstem t
Panegyrik over Borris fortræffelige kemiske
Kundskaber og de forbavsende Eksperimenter.
Borch har set ham udføre.
Det andet Poem handler om den nylig
omtalte Øjenoperation, som havde vakt saa
megen Opmærksomhed, og som Borch ikke
betænker sig paa at kalde Verdens ottende
Underværk („Hoc est octavum terris ostendere
mirum“).
Det tredje Digt omtaler Borris Virksom
hed som Guldmager, og Borch priser sig
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lykkelig, fordi hans latiniserede Navn, Borriehius, begynder med Borri; Resten af Navnet
er uden Værdi.
Det fjerde og sidste Poem, som er skrevet
i Amsterdam, efteratBorch har været i Eng
land, Frankrig, Tyskland og Italien, og alle
rede er paa Hjemvejen til Danmark, omtaler
Borri som det mærkeligste, Forfatteren har
set paa hele sin Rejse.
Medens Bor ri boede i Amsterdam, havde
han ogsaa modtaget Besøg af andre bekendte
Danske. Frederik d. 3.’s naturlige Søn.
Ulrik Frederik Gyldenløve, havde besøgt
ham, ligeledes Hannibal Sehe sted og den
berømte Anatom og Geolog Nicolaus Sten o,
og det har neppe manglet paa Opfordringer
til at besøge Frederik d. 3.’s Hof.
Allerede i Foraaret 1663 har der været
Tale om et saadant Besøg.
Der findes i Rigsarkivet en Kopi af en
Skrivelse af 25. April 1663 fra Frederik d.
3. til Generalstaterne, og heri begynder Kongen
med at omtale et eventuelt Besøg af Borri i
København paa hans Opfordring.
Der staar saaledes: „Stadjbemalen auf ungfer
Slnfinnen unfer befonberg lieber Sinton (!) 3ofept)
33 ur ru g 5Borf)abeng, fidj gu ung anfjero gu ergeben
unb eine
über bep ungg gu oerroeilen", saa an
moder Kongen Generalstaterne om at tillade
Borri, som ,,fid) je^o in SImbfterbam unbter (Surer
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fjod) unb Tfbgenljeiten protectio befinbet" at rejse
og „bemfelben 311 gortfe^ung feiner Diciéfe aucb fonften
alfen geneigten 3Billen $u erroetfen".
Der eksisterer ligeledes et Pas for den
italienske Alkymist, skrevet af Peder Schu
macher, som paa den Tid var Kongens
Arkivar og Bibliotekar, og dette Pas, som er
dateret d. 24. April 1663 og undertegnet af
Frederik d. 3., er affattet paa Latin i meget
smigrende Udtryk: Rygtet liar jævnlig fortalt
mange mærkelige Ting om den berømte
Borris enestaaende Dygtighed og Kundskaber
(..Cum fama multa sæpe nobis nec exigua de
singulari virtute et studiis illustris, sincere
grateque nobis dilecti Franc i sci Joseph i
Burrhi retulerit. ..“): hvis han derfor skulde
have Lyst til at rejse til Danmark og besøge
Kongen („siq vando ipse, suscepto in Daniam
itinere, nos visere velit“), skal baade han selv
og, hvad han har med sig af Tjenerskab og
Bagage, staa under Kongens Beskyttelse („nos
ipsum et, qvicqvid famulorum rerumqve secum
habuerit, in protectionem nostram regiam
suscipiemus“), ligesom Kongen lover ham, at
han maa komme, blive og rejse aldeles efter
Forgodtbefindende („veniendi, commorandi et
abeundi, qvoqunqve tempore ipse libuerit,
libertatem regio verbo pollicemur“).
I Slutningen af Aaret 1666 brød Borri
op fra Amsterdam og aflagde først et kort
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Besøg hos Hertugen af Braunschvveig-Wolfenbüttel, som modtog ham med fyrstelig Gæst
frihed. Den følgende Sommer opholdt han sig
et Par Maaneder i Hamburg, hvor han boede
hos den engelske Ministerresident, og der traf
han sammen med Eksdronning Kristina af
Sverrig. som hjalp ham overfor nogle holland
ske Kreditorer og forstrakte ham med be
tydelige Summer, da hun interesserede sig
meget for Alkymi.
Efter Afrejsen fra Hamburg traf Borri i
Glückstadt sammen med Frederik d. 3. og
Schumacher, og hen paa Efteraaret 1667
kom han til København.
Thomas Bartholin havde forfattet et
latinsk Velkomstdigt, og den ældste danske
Avis, An dersBordings „DanskeMercuri ns“
omtaler i sit Novembernummer den fremmede
Alkymists Ankomst i følgende Vers: 58)
,,$en Sorri, fom faa ftoor af eagn om derhen farer,
tit kongen lommen er od) fyannem aabenbarer
vel mangen lønlig Æunft ubi Gfømifteri,
fom fyanb ubgrunbet tjar od) er forfaren i".

Der blev anvist den berømte Gæst Værelser
paa Slottet, Heste og Vogn blev stillet til hans
Disposition, og en af Hoftets Adelsmænd skulde
være ham til Selskab og Nytte.
Det er det sandsynligste, at Kongen først
og fremmest ønskede at benytte Borris
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Assistance til muligvis at gøre de norske
Bjergværker, navnlig Kongsberggruberne. mere
indbringende og maaske tillige finde værdi
fulde1 Mineralier i Danmark.
Det er notorisk, at Italieneren tidligere af
andre Fyrster har været raadspurgt som metallurgisk Konsulent, og det synes at have været
hans Specialitet at udvinde de smaa Guldmængder, som var indeholdte i forskellige
Ertser.
Rosenborgsamlingen indeholder nogle Gen
stande, der angives at være forarbejdede af
„chymisk Guld“, som Borri har fremstillet, og
en lille Klump Guld, som opbevares i en Sølv
æske, skal have samme Oprindelse
Det er
ikke bevisligt, at Borri nogensinde har givet
sig af med at fremstille Guld ved Forvandling
af uædle Metaller; men de smaa Guldmængder,
som kunde uddrages ad kemisk Vej, f. Eks. af
det guldholdige norske Sølv, var det rimeligvis,
der betegnedes som „chymisk“ Guld.
Sine første kemiske Arbejder her i Køben
havn foretog den fremmede Alkymist rimelig
vis paa det gamle Slot i det Laboratorium,
som oprindelig var indrettet til Kaspar
Herbach.59)
I „Kongens Runddel“, ved den sydlige
Ende af den ældste Slotsfløj, laa „Drejer
kammeret“, som jo tillige var Kongens Sove
værelse. Under Drejerkammeret havde hans
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Majestæt sit „Brevkaminer“, og under det igen,
i Taarnets første Etage, laa Laboratoriet, som
havde tre Vinduer med „Jerngardiner“, der
kunde slaas for, naar man ønskede ikke at
iagttages. Ved Siden af Laboratoriet var der
et mindre Rum med en Jernkakkelovn og
Hylder til at sætte Krukker og Glas paa. og
fra Laboratoriet førte en Vindeltrappe op til
Kongens egne Værelser ovenover.
Paa Hofsnedker Hans Balches Aarsregnskab 60) for 1668—69 staar der under 27.
April 1668: „3 ©djappen mit fiolen auffm SdjloSfe
im Dtonbeil gemadjt, wo
Sjcellent} Sorrj vor
ifjro 5Kapft. laborirt, ©laffer aufføufe^enn. ^arfur
2 9tt()lr", og om Laboratoriets Udstyrelse faar
man nogle rigtignok temmelig sparsomme Op
lysninger af en haandskreven Fortegnelse over
Inventariet paa Københavns Slot 1673 61).
Paa denne Inventarieliste, som findes i
Rigsarkivet, er bl. a. opført: „1 ftort gprfdjab
meb 4 ®pre oc behørige §eng$feler, meb 2 £aa$fe oc
6
bøit, er brugeligt oc vib 9Kac^t; ubi famme
3d)ab befant fig, fom SHdpmiften Sori [jar brugt:
1 ^aaber ^Rpgelfe Sar, er brugeligt,
1 Qern $iftiler= eller ^rober=oven, ftaaenbté paa en
Qenvfirfoeb meb en Qernberel paa,
1 anben 3ern=bito=ofven meb en goeb meb 4re Studer
unber, formeenté at vere en SDiftiler^ eder $ro=
ber^oufen til at prpfue SJletaler^ vbi, fanb fd)ide$
Guldmagere i Danmark.
8
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i fire farter oc Ijar roeru brugt i kongens
SRunbbel,
4 Qernjnftrumenter til at rage i Qlben meb oib be=
melte 33 or ri e 3 $robier=ofne,
1 9J?etaljnftrument til at brugU oc labe løbe ®ulb
igiennem ©pi^gla^ meb,
1 Qerntragt til bemelte Duffen,
12 anbre Stbder Qermverd), fom mi ide fiente eller
vib, Ijuortil be fanb mere brugelig,
4 fmaa Qernpanber meb $erel, fom pa^fer fig at fanb
IjengiS faft oben paa $rober=oufnen,
1 liben trinb ^aaber-biftilerpanbe eller =oufen,
3 3SinbuerS Qermgarbiner".
Allerede kort Tid efter, at han var an
kommen til København, havde Borri imidler
tid indrettet sig et andet Laboratorium i en
lille Bygning „bagved Børsen**, og havde der
egenhændig bygget sig en „hermetisk“ Ovn,
som Alkymisterne brugte den ved deres Me
talforvandlingsarbejder; men hele dette Labo
ratorium blev i Foraaret 1669 med stor Be
kostning transporteret til „den runde Kirke
plads“, som laa der, hvor Garnisonshospitalet
ligger i den nuværende Rigensgade. „Dan
ske Mercurius“ fortæller om den sjeldne
Begivenhed:62)
„5Det §uué, fom 53 or ri for bag 53brfen loeb oprette
til fine ^unfteré 33rug i 53erf od) Skrift at Jette,
bet ^anb til Ofibå od) £anbS, ret ligefom bet ftoeb,
l)en ub mob ^fterport ubrubt forflytte loeb.
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$anb efter SBpgning§=art (fjoab fanb ep Æunft paa=
finbe?)
faa fær en £ige=oect ber inbeni loeb binbe,
faa bet af hofferne, Ipor langt manb førbe bet,
ei) gif meb minbfte f£inb, men ftoeb alt ranf og ret".
Paa Resens Grundtegning af København
1674 er denne lille Bygning ansat og betegnet
som „53 ur ri) i Saboratorium, roeldjeS au§ ber Sal$=
compagnien=^off unabgebrodjen, fonber «Sc^abe burc$
baS fbnigt. 33ootgvolf ^ie^er gebracfjt".63).
Mest Opmærksomhed og megen Uvillie
vakte dog nogle store og kostbare Byggefore
tagender, som under Borris personlige Le
delse blev paabegyndte i Foraaret 1668, og ved
Hjælp af en Del Kopier og Skrivelser, samlede
i Rigsarkivets „Siellanbfte Segnelfer", faar man
et nogenlunde Begreb om Omfanget af disse
Bygningsarbejder.64)
Paa det nuværende Garnisonshospitals
Grund havde Kristian d. 4. begyndt at op
føre en Kirke, som efter sin Form blev kaldt
.,Runde Kirke“ eller „St. Annæ Rotunda“;
men den blev aldrig fuldført og nedreves i
Begyndelsen af Frederik d. 3.s Regering.
Paa denne Kirkes Plads begyndte man saa
Opførelsen af „Guldhuset“, hvis Navn har holdt
sig til vore Tider som Betegnelse for en af
Hospitalets Bygninger. Den 13. April 1668
skriver Kongen til Korfits Trolle: „SBorté
naab. æillie oc 53efalning er, at
firår laber inb^
8*
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plancfe faa megit af benb $Ia^, fom ben runbe fåirdje
^affuer ftanbet paa bagoeb wori§ §aufge inben ®røff=
ten, fom till bet anbefalebe fornøben giørte".
Fra den 15. Juli til den 23. September
blev der rekvireret 3600 Tønder Kalk og 430
Læs Kampesten.
Det hedder i en kongelig Skrivelse af
15. Juli:
„Dberften offuer morte £øpl)uf§, off elfdjl.
9)1 ar qu or 91 o tf teen, l)affuer af ^pp^u^fet at
labe følge til SBourrt) 100 ^pnber Seigberger
fåald till Slrbejbet i morte SpfHjaffue 9tofen=
borg".
Den 28. August skriver Frederik d. 3.
til den bekendte Fæstningsingeniør, senere
Friherre, Henrik Ruse:
„SBorte naab. SBillie oc Sefalning er, at ®u
paa Slnføgning af be paa (HjriftianSljafn meb
Slrbejbet ber opgrafne fåampefteen laber fpige til
morte gornøben^eb meb ^Rofenborg fpro ^unbrebe
2æ§".
Den 1. September faar „^pgl)U5fcbriffueren"
Niels Andersen Ordre til, „at labe off elfdjl.
(Sorfit^ Strolle følgagtig uere 200 $b. norfd) fåalf
till morte 2Irbeib£fornøbenljeb i morte §aufge 9iofen=
borg", den 17. rekvireres yderligere 50 Læster
og den 23. 100 Læster „till forn. Srug".
Den 19. September faar Generalmajor
Ruse kongelig Ordre, „at
ingen Steen till
nogen laber uere følgagtig, uben ber frembmijfeg Seb=
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bel, at be ubj roorié §aufge ^Rofenborg fcball forbru^
qté", et Par Dage senere maa han sende „30
£æf$ (Steen fra G^riftiané^afnS gortificationgarbeibe",
og samtidig rekvireres „300 $b. Seigberg ^ald
fra STøjbufet".
I en Skrivelse af 6. November anmodes
Admiralitetet om „at 3 forfd)affer be gold), fom
bar arbeibet roeb woriS §aufge ^ofenborg, Duarteer
— fom tiaforn".
Den 19. April 1669 faar Rigsadmiralen
Henrik Bjelke skriftlig Ordre fra Kongen,
„at $u paa 3lnføgning fra §olmen laber følge 20
s^baabåfold till at arbepbe meb rooriå Saboratorium",
og en anden kongelig Skrivelse giver fem
Uger senere Pierre Alfons Terri Befaling
til at have Opsyn med de Folk, som er i Ar
bejde hos Borri, hvorsomhelst det behøves.
Samtidig rekvireres 50 Læster Kalk, en halv
Snes Dage senere „faa megit af bet Stilling^tom=
mer oeb 33ibliotequet, fom til bemte Røgning beboffuté
fanb", og et Par Uger efter skriver Kongen til
Generalmajor Frederik Ahlefeldt, „at
laber granci$cu3 QofepbuS 33urrbi roere følg*
agtig 100 af be
Steen, fom mob SBefterport
finbeg till offuerå oc ide er forbrugt".
I Juli og August beordres yderligere „100
Sefter ^ald oc it §unbrebe 2IIne buggne ^ampefteene",
„it §unbrebe Sefter norfcb Æald", „fire £efter Sement
oc 100 Sefter norfd) Æald" og i Slutningen af
September „fes Sufinbe af be glenféborger^Ruur;
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fteen". Midt i August havde „$ræs:, SBorgm. oc
9taab i Æiøbenljafn" faaet Ordre til, „at 3 ftrar
forfdjaffer granci^cué ©iofeppué 53urrf)i till
rooris 3lrbeib$fornobenfyeb be fiire bpgtige Wurmefters
Suenne, fom ^anb fielf begierenbig er" og den 19.
Oktober hedder det i et Brev fra Kongen til
Frederik Ahlefeldt, „at ®u ^ereffter bagligen
laber roere følgagtig till 53 ur ri) i treifyunbrebe Ttanb
meb tilll)ørenbe Officierer till at arbeibe i roorig §aufge
Dtofenborg oc anbenftebS, l)uor ^anb bet till rooris
^ienefte befjbffuer, oc till benb @nbe famme gold' at
omverle effter §aanben, fom ®u bet nøbigft oc beft
magter".
Samme Dag har Kongen givet Marqvor
Rotsteen Ordre til „ftraj at labe bet ^rub, fom
finbi^ paa bet SEaarn oeb æanbfonften ^er fammeftebs,
ubj GafteHet henføre", og en halv Snes Dage se
nere hedder det i en Skrivelse fra Frederik
d. 3. til Borri: „2Bijb, at roij allernaabigft Ijaffuer
beroillget, at
bet £aarn roeb SBanbfunften, fom
till beff Ijaffuer werit brugt till at legge Ærub obj,
maa labe nebbrpbe oc beå 2Waterialier af «Steen oc
anbet tiU roorté SIrbeibe i roorig §aufge Diofenborg
at labe forbruge".
Den sidste Rekvisition, paa 100 Læster
Kalk, er dateret den 2. November, og der er
da i Løbet af 1669 foruden det nedbrudte
Krudttaarn forbrugt ikke mindre end 9000 Tdr.
Kalk, 18000 Mursten, 80 Tdr. Cement og 200
„Sllne Ijuggne Æampefteene".
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At Arbejderne blev fortsat uafbrudt hele
Vinteren igennem, kan man se af en Skrivelse
af 4. December til Generalmajor Ahlefeldt,
som faar Ordre, „at
till granci^co
fepo 53 ur ri) i laber fpige trejfjunbrebe Solbater, faa
lenge benne 9Binter marer, till roori^ Slrbeib^fornøben*
^eb, fom alle continuerlig oc foruben nogen Slflpffning
fc^all arbeibe", og nogle Dage senere bliver der
rekvireret „it .^unbrebe Spaber, 100 Skuffeler oc
200 ftacfjer".
Den betydelige Mængde Bygningsmaterialier af forskellig Art og den paafaldende
store Arbejdsstyrke giver en god Forestilling
om, hvor vidtløftige de planlagte Bygnings
arbejder var, og hvor hurtigt de blev udførte.
Paa „den runde Kirkeplads“ rejste „Guldhuset“
sig, og nærmere ved Rosenborg Slot hlev La
boratorierne udvidede og forbedrede.
For Danmarks Vedkommende er det kun
yderst mangelfulde Oplysninger man har om
Udstyrelsen og Indretningen af Datidens ke
miske Laboratorier. Heldigvis eksisterer der,
som tidligere omtalt, en Fortegnelse over Kø
benhavns Slotsinventarium 1673,61) og denne
Inventarieliste omfatter ikke blot det gamle
Slot, hvor der bl. a. omtales Ting, som har
tilhørt Borris første Laboratorium, men
ogsaa Rosenborg med alle dets vedliggende
Smaabygninger, Laboratorierne iberegnede.
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Paa Listen er opført:
„Sou ÆaaberÆiftilerfebler, ben eene paa 3 pirringer,
ben anben paa en fjalf Sønbe meb til^ørenbe
^obber^ølfiel, meb Sinrør, ^ooraf er en Sinpib
i Stød)er.
1 liben Æebel meb en Serpentin aff Sin.
1 inbmurret SBlpfebel, f)uoraf Skelen er bortftiollen,
fom berettet.
1 kobber Siftelerfebel paa V4 Sønbe meb en ftor
§at oc $ibe, er ni) oc inbmurrit.
1 ^aaber=33alneums9Kariæ/:) bobelt, meb Søuiuerd
oc SBinbruer forciret oc trei forgxjlte Sragé^
fioeber, fom Sløgen vb gaar, bertil en befjprenbe
Qernbør oc en SKuft.
2 inbmuret Qerngrpber.
2 Qern Qlbflemer.
6 Qernbøiler at frimure ®la§ af meb.
1 lang Qernfpabe.
1 SRenooerjern.
1 QernÆigeltang.
1 liben Sernfdjer.
@n treibobelt Dleverberieroufen meb 3 Qernbørre oc
till)ørenbe QerivOtiifter obi.
2 oben S)iftileroufne meb behørig QenvOiufter.
3 bito Dufne meb til^ørenbe Qern^iifter.
2 bito Santcapellenoufne meb behørig QermDtiifter.
2 ©enentierorun meb 3erns^ft>

*) Balneum Mariæ = Vandbad.
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1 21 t^anor, *) 2 anbre bito meb Sanbcapel, meb 3ern=
dufter.
1 29inboron.
14 ftore oc fmaa ©laåfolber, bertil 5 §ielme".
Desuden indeholder Inventarielisten en
Fortegnelse over Destillerhusets

„®las o c l) Seerfrucfer.
2 ©laåre^ipienten.
2 Qerrnfolber.
14 ®(a$folber, a paa 4 potter.
11 blinbe ©las^ielme meb ^piber.
8 9tet^orter, Ijuer meb 2 9^ør.
40 ftore oc fmaa SRetortglaéfe.
45 Sudjer=^eerfrucfer.
36 fmaa oc ftore Seerfrurfer meb fmalle §alfe.
1 gi.
meb Slqua^fort^iftiHation.
bii^^^^Pi Stpcfer".
Son^Rirtegnelsen viser, har Laboratorierne

været ret "velforsynede, navnlig med Destiller
apparater og Ovne af flere forskellige Kon
struktioner og Størrelser. Af disse mange
Ting er, saavidt man ved, aldeles intet be
varet, og det maa i høj Grad beklages, da
man her vilde have haft en uvurderlig Sam
ling Illustrationer til Kemiens Historie i Dan
mark i det 17. Aarhundrede.
Om Borris Virksomhed som Kongens
metallurgiske Konsulent under hans Ophold i
*) At ha nor = stedsebrændende Ovn.
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København, ved man næsten intet. Det er
bekendt, at han var Medlem af en Kommis
sion, som skulde undersøge og kritisere den
Maade, hvorpaa Oberberghauptmann Ditlev
Btillich havde ledet Kongsberggrubernes
Drift, man ved, at det var paa hans Anbe
faling, Johan Gottfried Becker blev kaldt
til København for at modtage Stillingen som
Hofapoteker, og hans Anseelse ved Hoffet var
saa stor, at han stillede Ole Borch aldeles i
Skygge. I et latinsk Digt betragter Borch
det som ganske naturligt, at Borri som Solen
indtager den mest fremtrædende Plads, medens
han selv som Maanen trækker sig beskedent
tilbage og arbejder paa sit Værk om Kemiens
Historie
At den fremmede Alkymists hemmelig
hedsfulde Arbejder i Laboratoriet maatte vække
megen Opmærksomhed, ligger i Sagens Natur,
og ikke mindre bidrog hans mange heldige
Kure i Tilfælde, hvor de hjemlige Læger havde
opgivet alt Haab, til at stille ham i en my
stisk Belysning.
I Begyndelsen af Aaret 1668 var Frede
rik d. 3.s naturlige Søn, Ulrik Frederik
Gylden løve, som nogle Aar tidligere havde
besøgt Borri i Amsterdam, bleven farlig syg,
vel sagtens som Følge af det ualmindelig
lystige Liv, hvorved han vilde holde sig ska
desløs for det mislykkede Ægteskab med Ma-
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rie Grubbe. Hoffets Læger havde opgivet
ham; men det lykkedes Borri at faa Bugt
med Sygdommen. Ulrik Frederik kom sig.
og „Danske Mercurius “ mødte i den An
ledning med et panegyrisk Digt til den itali
enske Alkymist og Mirakeldoktor:
„Wnb ^afoer nplig feet en herlig SægbomS $rpfoe,
fom 33 or ri giorbe paa ben æble ©plbenlpfne,
ber f)anb til SD.øben fjart nar fjug oc nben SRaab,
ja, meb ben enne §oeb fføt ftoeb i GaronS 33aab.
5Ranb fyanS fyøpnife Æunft neft §imlen maa tilffrifoe,
at bet fjøpæble 33Ioob unbgid od) bleef i Sifoe.
Dtei): flig en bapper §elt od) bprbar SRigenS 9Ranb
ex) maatte gaa faa fnart til &pbfen$ mørfe £anb.
§oab nil §ippocrate$, ^nab nil ©aleen nu fige?
§er 33orri xneb fin £unft langt ^ppre neeb at ftige.
$fji bør man ^annem SEaf, oc fær for benne Gur,
fom efter nor gorftanb gid toert imob -Ratur.
§nab fanb bet flabe mig, naar SiugbomS 53erf mig
fnuger,
Ijuab Slags af Sægebom jeg griber til oc bruger,
naar bet tun fjielper mig? $eg prifer ben meb Sfiel,
fom fanb meb, ^uab bet er, mig læge fnart oc nel".G5)
Som Læge var Bor ri almindelig afholdt
af sine Patienter. Da han i Almindelighed
først blev tilkaldt, naar det næsten var for
sent, er det naturligt, at han ikke altid kunde
holde Liv i de Syge; men alle var enige om,
at han tilsaa Patienterne med den største Om
hyggelighed og ikke tog noget Hensyn til sin
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personlige Bekvemmelighed, naar der var Fare
paa Færde. Han synes at have haft en ret
omfattende Praksis, og da han ikke kunde
tale Dansk, brugte han en yngre Læge som
Tolk og Amanuensis.
I Etatsraad Joh. Monraths velbekendte
Autobiografi6G) finder man nogle ualmindelig
interessante Udtalelser om Borri.
Monrad skriver bl. a.. „3 ben Sijb blef
jeg od) fient meb ben faa berømte SBurr^i, fom
røaar en gtaliener, l)afbe Sitel af ©jcellenfe, roar eftb
meret (joff Æong gr eb er i db fom een gauorit. kongen
gaf l)am ^uer Uge 100 9tbL till ^anff 33orb, odb Ijollt
(janb odj fom offen Staffeli, geg fpifebe ber et balff
2lar, faa got fom ^uer 2)ag, ba ber roaar altijb een
3Ufemblee af alle be fornemmefte gold. 33 ur ri) i
bafbe giort en fær Sffienffab meb mig, fom felf en
fremmeb roeb mig att faa roibe om §offetg od) Sanbetg
5Bæfen. Wfonb ^afbe beffreffuet fjam fom een fær
2ltl)eift odb 33ebragere; faa roijt jeg funbe fornemme af
tjans Qmgengellfe, taUte ^anb meb ftor SDeootion om
®ub od) ftor $a£fion for alt bett, ber roaar bpbigt.
§anb baffbe ftore Secreter i G^mien, fom giorbe
l)am ben (Srebit ^off falig Æongen, fom roaar een ftoer
Sieb^abere; een fpnberlig ^3^t)fiognomift till att fienbe
paa gold) fær berig ©pgbommer, odb ftore ©ecretcr
till att curere be (Spgbomme, fom eUerg Poeterne ei
funbe cureret. §anb brog bort, ber Æongen bøbe".
Som tidligere omtalt havde Borri under
sit Ophold i Amsterdam paa forskellige Dyr
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foretaget en Øjenoperation, som Ole Borch
havde kaldt Verdens 8. Underværk, og om
hvilken Thomas Bartholin havde erklæret,
at den langt overgik alle Operationer, som
baade Fortidens og Nutidens Øjenlæger havde
udført.
Ogsaa her i København foretog han Eks
perimentet, i Overværelse af hans Majestæt,
mange Læger og andre Notabiliteter, og
Operationen blev beskrevet dels af Bartho
lin i hans „Acta medica“, dels af Borri selv
i et lille Skrift, som 1669 blev udgivet af
Bartholin paa Kongens Bekostning.67)
Borri fortæller her, hvorledes han op
rindelig havde lært Metoden af en Englænder,
som han for mange Aar siden havde truttet i
Italien og vist nogle sjeldne kemiske Eksperi
menter.
Den Vædske, som Englænderen
sprøjtede ind i Dyrets Øje, naar de lysbry
dende Dele var fjernede, havde Bor ri saa
senere forbedret og derved opnaaet det for
bavsende Resultat.
Afhandlingen „Om Kunsten at erstatte
Øjenvædskerne“ (De artificio oculorum hu
mores restituendi) er forsynet med Afbildninger
af de forskellige Instrumenter, som blev be
nyttede ved Operationen, og den blev velvil
ligt anmeldt i et Par af Datidens lærde Tids
skrifter. Derimod blev den stærkt medtaget
i et særligt Modskrift, forfattet af en af Bor-
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ris uforsonligste Modstandere, den bekendte
Dr. Major i Kiel.68)
Af en Skrivelse af 10. Maj 1668 69( fra
Kongen til den daværende Kommandant paa
Kronborg Fæstning, Ejler Holck, kan man
se, at Borri har aflagt et Besøg paa Slottet,
som var berømt over hele Evropa, navnlig for
sin prægtige Beliggenhed og sine Kasematter.
Skrivelsen lyder saaledes:
„©fterfom vi naabigft ^affver beruilfget off
elfchl. 2)ibridj S fult, mor 9Kanb, biener oc
kammerherre, at giøre off elfdjl. granci^co
©iofeppo SBurrhi Selfdjab till at befee wort
Slott kroneborg, ba er mori^ naab. $8illie oc
^efalning, at
bennem paa ^eftningen inb=
laber".
I Efteraaret 1669 har Bor ri i Selskab med
Kammerherre Just Høg til Giorslev foretaget
en større Udflugt til Frederiksdal, Frederiks
borg, Frydendal, Kongsdal og Roskilde.
En kongelig Skrivelse70) af 30. Oktober
fortæller herom:
„Sfterfom mi haffu^ afferbiget 3°ft §0^3
till ©ior^fleff, roorté (Samerherre, meb fig haffuenbe
Jyranci^cug ®iofepu§ SBurrhi, herfra till
mor ©aarb grebrichébal, berneft till roort Slot
Srebrich^borg oc berfra til grpbenbal, item berfra
till kongSbal, oc fiben paa §iemreisfen till æo~
fchilb oc igien hib till rooriå $Refiben§=Stab kip=
benhafn, thij biube mi hermeb oc befatte more

127
3lmbtmenb, ^ImbtåforDaltere, SBorgm. oc iRaab,
gogeber oc anbre uebfommenbe, at be forfdjaffer
bennem meb en $iennere for ^uer ^erfofyn, fornoben Unberbolbning titt Ttab oc Øl, item tuenbe
^orger^ogne meb til^ørrige §efte, faa be uben
alb Dp^olb oc gor^inbring paa forfdjrefne TeiSfe
fanb afftebfomme. £)c befatte roorié ^olbere i
ftiobfteberne, ^uor be ^ermeb anfommer, at be
afbetatte, ^ui§ beri^ fortæring fammeftebS i for*
tørefne Ttaabe beløbe fanb, builcfet be,melte ^oU
bere faalebté paa tilbørlige ©teber i berig Tegen=
fdjaber imob forfcbrefne 3oft §øegg Lhiitering
febal blifoe gotgiort".
Borri, som nu var en Mand paa omtrent
45 Aar, og som havde flakket tilstrækkelig
meget om i sit Liv, havde vistnok haft til Hen
sigt at slaa sig til Ro i København. Hans
mange Modstandere og Misundere, baade blandt
Lægerne, som i ham saa en farlig Konkurrent,
og blandt Hofmændene, som var forbitrede
over, at han benyttede den Yndest, hvori han
stod hos Majestæten, til at blande sig i Stats
sager. gjorde imidlertid alt for at vække en
ugunstig Stemning mod den fremmede Alky
mist. og det lykkedes saa meget lettere, som
de kostbare Byggeforetagender, der skyldtes
Borris Initiativ, og de mange Penge, hans
Ophold kostede Kongen, havde vakt alminde
lig Misfornøjelse. Det hed sig, at der var dan
net et Slags Sammensværgelse imod ham, at
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flere af de indflydelsesrigeste Statsmænd var
Komplottets Ledere, og at det endogsaa var
lykkedes dem at faa Kronprinsen paa deres
Parti.
Der var dog ingen Udsigt til, at det vilde
være Borris Fjender muligt at faa ham styr
tet, saalænge Kongen, hos hvem han stadig
var højt anskreven, levede; men saa blev
Frederik d. 3. farligt syg, og den 9 Februar
1670 uøde han i Drejerkammeret paa Køben
havns Slot, 61 Aar gammel.
Det blev fortalt, at Borri, medens Kon
gen laa paa Dødslejet, havde en heftig Disput
„paa Latin og Italiensk“ med fem kongelige
Medicis, som ikke vilde indrømme ham Ret
til at tage Del i Behandlingen af den syge
Majestæt, og at han umiddelbart derefter for
langte sin Afsked.
I et Brev fra den daværende engelske
Konsul i Helsingør, John Paul, hedder det.
at Bor ri Dagen efter Kongens Død forlangte
sin Afsked af Forbitrelse over, at han ikke
var taget paa Raad med under Kongens Syg
dom, og at han rejste bort faa Dage senere.
Biskop Jens Bircherod i Aalborg for
tæller i sine historiske Dagbogsoptegnelser
om Borris Afrejse fra Danmark:71)
navn*
funbige granci§cu§ Qofep^ug Surri, fom fig
paa en STib lang i Æipbenljavn Ijaube op^olbt og oaa=
ren
^ong greberif i ftor ©race og 2^ftime,
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vilbe obtrubere
^Kajeftæt fin Guur og foreffrive
be anbre 3Kebici§ viåfe Recepter mob ÆongenS Spg=
bom; men ben gamle ^octor $ovel 5Rott) og be
anbre $octoreé fatte fig ber heftig imob, fjvorfor ^an,
(efterbi fjan beéforuben var ^o§ Æronprinbfen, fom
fiben blev Æonge, iffun i ganffe flet Grebit, blev mab
content og, faafnart Slanben var af 5Rajeftæten, rejfte
i en ^fynbing over til S verrig
En samtidig hollandsk Avis, „Hollantse
Mere urins“, beretter, at Bor ri efter lang
Selliciteren fik Pas udleveret af den unge
Konge, som ikke vilde se ham, og at han tid
lig den næste Morgen, saasnart Byportene var
aabnede, forlod København for at undgaa
Overfald af Pøbelen, der et Par Dage tidligere
havde været ved hans Dør for at faa fat paa
ham og havde skældt ham ud for en Land
løber, som havde kostet Kongen 100,000 Rigs
daler.
I Rigsarkivet findes Kopier af to kongelige
Pas,72) der blev udstedte for Borri den 15.
Februar 1670, et dansk og et latinsk.
Det danske Pas lyder saaledes:
„Gfterfom §ranciå^ué Qofep^ug SBurrlji
agter fig fjer ubaf Smiget at begifue, ba biube vi
Ijermeb od) befale voris SImbtmenb, SImptsfors
vattere, ^ræfibenter, Sorgemeftere od) SRaab,
gougber od) alle anbre roebfommenbe, fom bette
voriS SBref anbvijfiS, at be laber ^annem fri od)
ubeljinbret paSfere".
Guklmagere i Danmark.

<)

130
Det latinske Pas er en længere Skrivelse,
det er konciperet af Peder Seh unia c h er og
holdt i en særdeles anerkendende og velvillig
Tone. Det hedder heri, at Borri i de sidste
to Aar trolig har ydet den afdøde Konge et
værdifuldt Arbejde og har vist sig i Besiddelse
af en overlegen Aands sjeldne og beundrings
værdige Evner („raras et admirandas sublimis
ingenii dotes probaverit“). Da han nu har
taget den Beslutning at rejse bort („capto
abeundi consilio“), giver Kongen ham velvil
ligt og naadigt Rejsetilladelse („eum benigne
demen terqve dimittimus“). Borri anbefales
derfor til alle udenlandske Regenters og Øv
righeders Velvillie, saa at de tillader ham at
rejse frit og sikkert med Tjenerskab og Ba
gage („cum famulis sarcinisque suis libere
tutoqve proficisci sinant“).
Af de Bygninger, som var bievne opførte
under Borris Ledelse, fik kun selve Guld
huset Lov til at blive staaende, rigtignok med
en ganske anden Anvendelse — først som
Kvæsthus, senere som militær Klædefabrik.
De mindre Bygninger blev nedbrudte allerede
tre Fjerdingaar efter, at den italienske Alky
mist havde forladt København.
I en Skrivelse af 9. November 1670 fra
Kristian d. 5. til Frederik Ahlefeldt
hedder det saaledes:73) „3®i tjaffuer effter £in
allerunberb. SBegiering allern. bevilget od) tillabt, at

131

Su till benb ni)e ^Rørreportté Opbpggelfe ocfj gorferbigelfe ubi vorU §auge maae labe nebbnjbe odj aff=
(jenbte ben 3Ruur oc^ gunbamentfteene, fom af 53 o ur ri
Herd od) forrefyaffuenbe 53iugning beråfammeftebé enb=
nu finbté", og den 13. December skriver Kon
gen til Marquor Rotsteen:74) „5Bori§ allern.
Hillie od) 53efaling er, at Su bet §uué, fom 53ur=
rbi ^afbe paa ben runbe Æirdjegaarb, laber nebbrpbe
od, Sømmerit ffaavell fom anbre 3Raterialier till au=
ben npttig Srug laber fyenføre og forvare".
Den sidstnævnte Bygning var utvivlsomt
det Laboratorium, som i sin Tid var ble ven
tlyttet helt fra sin oprindelige Plads „bagved
Børsen“.
Omtrent et Aarhundrede senere skriver
Pon toppi dan i „Origines Hafniensis“ 75):
JJftenfor sJiofenborg i SRigené ®abe er ®ulb=
§ufet, fom nu omftunber foarer bebre til fit
^avn, veb at fpare en gob Scl af Sanbeté Sølv
og ©ulb, enb ba bet 2lnno 1668 blev bpgget og
faalebeS falbet efter fin førfte 53eftemmelfe, fyviL
fen var at giøre ®ulb veb alcfypmiftiffe Dpera=
tioner. Sen italienffe Soct. 53urri, fom fiben
fyavbe en unberlig Sfiebne, ftob vel anffreven l)oå
Æong greberico III, ^vié £pft til famme Stu=
bium er befienbt. Slutningen var fom fæbvan=
lig. 9Ran be^olbt bet bertil opbpgte §uug meb
fine Done og ftore Qnbretninger, §ufet be^olbt
ogfaa fit ^avn af ®ulb, i ^vi§ Steb man førft
brugte bet til et Suæft=§uu3, men i bette Seculo
9*
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til et Aabnb§uusz ber at giøre ^læbe og bestige
ulbne ^are til Slrmeenö ^ftonbering".
Borri havde til Hensigt at rejse til Kon
stantinopel og var kommen til en lille By i
Mähren; men der blev han standset og ført
til Wien, hvor han straks kom i Yndest hos
Kejser Leopold d. 1., som han var saa hel
dig at kurere for Virkningerne af en Forgift
ning.
Det katolske Østerrig var dog usikkert
Territorium for den kætterske Alkymist, som
en halv Snes Aar tidligere var bleven dømt
og brændt „in effigie“. Den pavelige Nuntius
fordrede ham udleveret, og Kejseren turde
ikke modsætte sig Pavens bestemte Forlan
gende, men nøjedes med at betinge sig, at
Bor ri skulde beholde Livet. Saa blev han
sendt til Rom. hvor hans gamle Proces blev
genoptaget, i Efteraaret 1672 maatte han af
sværge sine kætterske Meninger og blev dømt
til at interneres for Livstid paa Castella di
St. Angelo, der, som bekendt, oprindelig havde
været bestemt til Gravmæle for Kejser Ha
drian, men senere var omdannet til en stærk
Fæstning og ved en lukket Gang stod i For
bindelse med Vatikanet.
Da Meddelelsen om Borris Fængsling var
kommen til København, bragte „Danske
Mercurius“ følgende Vers:76)
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z/2lf glbenå leebe Sranb til Diom manb 33orrj
fpaaebe;
men (janb af ^afven bog fif ævig gængf elå Diaabe.
Dlf ©løber oc af gib ^anb før fin Dlæring nøeb;
tf)i loeb oc giben fig ep bruge til ^an§ Tøb".
Efter den endelige Domfældelse hedder
det: 77)
„Ten vrange Særbomé gejl, fom 33 or ri før veb
fjængbe,
ben (javer ^an til Diom (t^i Dløben ^annem trængbe)
gienfalbet mjligen og nu vil uben Sfrømt
catljoliff være flet: er bog til gængfel bømt."
Den forhenværende svenske Dronning
Kristina, som Bor ri havde truffet i Ham
burg i Sommeren 1667, og som allerede mange
Aar tidligere var gaaet over til Katolicismen,
havde nu bosat sig i Rom, hvor hun samlede
sig et Hof af Videnskabsmænd og Kunstnere
og døde 1689. Det var vistnok væsentlig hen
des Indflydelse, Borri kunde takke for, at
han i Fængslet fik Tilladelse til at beskæftige
sig med kemiske Arbejder, i hvis eventuelle
Resultater hans Hellighed maaske heller ikke
havde noget imod at blive delagtig. Den be
rømte Læge og Alkymist modtog ogsaa jævn
lig Besøg af tilrejsende fyrstelige Personer,
som ønskede at konsulere ham.
Ti Aar efter Borris Afrejse fra Danmark
var der paa Foranledning af Thomas Bartholin bleven udstedt et nyt Pas for ham.
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Der staar i „©iellanbffe Stegifter": 78) „3(nno
1680 ben 9. Tiartij blef effter Poeter ^(jomas
33 ar ti) o l in i j 3lnf øgning et
paa m)e til ^raiv
ci£c. Qo3. 53urr^i erpeberit, meb ÆongenS §aanb
oc 3eigeI unber, Drb fra Drb fom bet $a§ oc 2lffc^eb,
Ijanb fid) benb 15. 3ebruarij 2Inno 1670, oc af famme
2lar oc ^agS $?ato, fom bet finbi^ i benb fiellanbffe
91egiftrant=33og."
Hvad Grunden var til, at dette Pas blev
udstedt, ved man ikke, og heller ikke, hvorfor
Bor ri selv i Aaret 1690, altsaa tyve Aar efter
at han ved Frederik d. 3.’s Død havde for
ladt Danmark, søgte et Slags Anbefaling af
Kong Kristian d. 5.
En Kopi af en saadan Anbefaling tindes i
Rigsarkivet79) naturligvis affattet paa Latin,
og denne Skrivelse fortæller, hvorledes Bor ri
havde udført sit Hverv hos den afdøde Konge
med særlig Paalidelighed, Flid og Dygtighed,
og at han efter Kongens Død havde forklaret
at han havde faaet isinde at rejse bort og
tage Ophold hos andre Nationer („se in animum induxisse hine emigrandi et domicilium
apud alias gentes constituendi“). Han var da
bleven afskediget i Naade, og alle og enhver,
som fik Kongens Skrivelse at se, opfordredes
til at vise Borri al mulig Velvillie („ut ipsum
omni favore et fjuibusvis aliis amicitiæ et
humanitatis ofliciis proseqvantur“).
Et Par Aar senere fik Borri saa Besøg
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paa Engelsborg af et Medlem af det danske
Kongehus.
I en Dagbog over den 21aarige Kronprins
Frederiks, den senere Kong Frederik den
4.’s, Rejse i Italien i Aaret 1692 hedder det
under 29. Marts om et Besøg paa „Castehl St.
Angelo“ i Rom: 80)
„2IK)ir babe id) mit bem ^orriiié geiebet,
aud) roegen meiner ©efunnb^eit mich befraget, ab=
fonberlich, iva$ iljm von baf3 §uften beud)te, ob
einige ©efahr von ber Sdjroinbfudjt befshalber
^u vermutten roar, roorauf mich von bem atten
frei gefagct, auch auf fein SBort nur fidjertid)
glauben folte, roann ich nur baf^jenige man gebrauchen mürbe, roel^eö el)r mir geben roilt, ins
bem e£ mir bie Söruft gut madjen t^ate. §irauf
fragten roir il)n, roafS man ferner gebrauten
folte, roorauf er biefen Dtafyt gabe, einen Sommer
bie 9)iilch--@hur nur man angunchmen, aud) barbei
gefunb unb ftard' roärben; and) fpahfirren folte
id) alle Sage ju ^ferbe ohber guljS 1 oöer 2
Stunben, man biefeö folte verurfachen, baf$ ich
follenfommen
unb ©efunbtheit barvon netp
men roürbe, e$ beucht nur aber bitlich fein; h^
auf fprad) er auch von ein SBaöfer nicht minber
einsunehmen teglich von mir madjen gu laufen, fo
fich entlieh noch h^ren I^ffroirt oon vielen
vor ein Scharlatan gehalten".
I Fængslet paa Engelsborg døde Borri
d. 20. August 1695, 70 Aar gammel.
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Efter sin Død som medens han levede,
blev han overordentlig forskelligt bedømt;
men at han var en ualmindelig interessant
Personlighed og en efter Datidens Forhold
særdeles kundskabsrig Mand, vil neppe kunne
bestrides.

store Interesse, som Kongerne Kri
stian d. 4. og Frederik d. 3. havde
vist for Kemien, og som navnlig hos den sidst
nævnte havde haft et afgjort „alkymistisk“
Præg, var efter Kaspar Herbachs og Francesco Ginseppo Borris mislykkede Forsøg
paa en lukrativ Udnyttelse af de guldholdige
norske Ertser ikke gaaet i Arv til Kri
stian d. 5.
De med stor Bekostning indrettede Labo
ratorier paa Københavns Slot og ved Rosen
borg blev yderst sjeldent benyttede; men af
og til fik Hoffet dog Besøg af udenlandske
Guldmagere, som for en kort Tid fik Tankerne
henvendt paa Ovne og Digler.
I den kgl. Mønt- og Medaillesamling finder
man en Sølvmedaille, hvis Revers, som det
gamle Katalog fortæller, viser „@n c^pmiff Dun
meb en Smeftebigel paa, fyvorubi en §aanb fra en
efpe laber noget falbe". Paa Ovnen staar de
alkymistiske Tegn for Kvægsølv og Sølv, og
langs Randen findes en Inskription, som siger,
at det Metal, som før var flydende, nu ved
en

D
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Kunst er blevet fast („Mobile quod fuerat nunc
fixum est arte metallum“). Kataloget tilføjer:
„3 ^(nlebning af et oeb en fremmeb inbf ommen Gtjip
miftes i kongens Dtæroæretfe giorbe Jorfog meb at
frembringe ®ulb og Solo af Coægfoto er benne
bailte præget".

I Kong Kristian d. 5.’s egenhændige
Dagregistre læser man under 10. Februar 1692:
„§affbe jeg ben Guriofitet att fee, obi kroning
mat IjuorteifS doegfiilf fan giorifé tit gott og fint
Sulf, og fiintif^ ingen SBebrag att mere ber onber,
for ben, fom fan ^onften, rorte ep berroeb". Senere
er der med andet Blæk gjort den Tilføjelse:
„NB. bog SBebrageri".
I Begyndelsen af Aaret 1692, som ogsaa
findes paa Medaillens Avers, var der altsaa
til Hoffet kommen en fremmed Guldmager,
som paatog sig at forvandle Kvægsølv til Guld
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og Sølv, cl. v. s. at fremstille guld- og sølv
lignende Amalgamer. At Bedrageriet blev op
daget, viser Tilføjelsen i Kongens Dagbog:
men hvem den omtalte Alkymist var, ved
man intet om.
Saa tinder man i Konsistoriets Retsproto
kol for Aaret 1700 under 4. September, at
„^IsfeSfor §enric^ @f)m ^avbe inbftævnet 5Dr. Gfyrb
ftian 3Bil()elm §acqvarb, for ^an ^avbe iffe
bolbet fin Gontract angaaenbe en d^miff Operation,
(jan ^annem Ijavbe lært, og iffe gjort ^am berfor §or=
noielfe".
Den bekendte Kobbersmed, Mølleejer og
Assessor i Kommercekollegiet Henrik Ehm
havde lært Dr. med Hacqvard en Metode
til at fremstille Guld af Sølv, men Doktoren
var ikke tilfreds med Resultatet og vilde der
for ikke betale de 600 Rdl.. som Hemmelig
heden skulde koste. Det blev da bestemt, at
Ehm paa egen Bekostning inden 8 Uger skulde
gøre Prøverne om igen „i nøiagtige $Bibner§ Dver=
værelfe, ber prøvernes Dtigtigfjeb fan befræfte"; saa
kunde Dr. Hacquard ikke slippe for at be
tale ikke alene det aftalte Beløb, men ogsaa
Omkostningerne ved Prøverne og Processen.
Den 7. Maj 1701 blev imidlertid afsagt
den Kendelse: „Saafom Slsfe^for @^m iffe ^aver
beviift meb be ^er i letten fremlagte ©ulbprøver, at
fyan Ijaver præfteret, ^ui§ fjan ubi ben meb $r. §ac=
g vart oprettebe Gontract af ®ato 14. (Sept. 1699
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fyaver forpligtet fig til at lære bemelbte £r.
nenv
lig en ret gorvanbling af Spin til ©ulb, faaat be=
melbte Splv albrig ffulbe ffilleg igien in natura fra
©ulbet, fyvor ofte og længe bet bliver fmeltet og ar=
bejbet, langt minbre fyaver fyan famine efter voreg af=
fagbe Interlocutorium fiben praftiferet, altfaa fan vi
iffe tilfinbe £)r.
at betale 2Igf. 6. be for famme
iBibenffab efter Gontracten prætenberebe 600 9ibl.z
men fyan for famme fyang tiltale i benne $oft bor
albeleg frie at være".
En italiensk Greve, Grimaldi, kom til
Danmark 1708 og paastod at kunne lave Guld.
Han fik offentlig Ansættelse med en Gage af
3000 Rdl. aarlig, men blev, inden Aaret var
forløbet, sat i Fængsel i Kastellet, og senere
hører man ikke noget om ham.
En tysk Alkymist, Johan Konrad Dippel, laborerede i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede for Overpræsidenten i Altona, Grev
Reventlow, og blev udnævnt til Kancelliraad. Han brouillerede imidlertid med Greven,
bagtalte ham og hans Gemalinde for Kong
Frederik d. 4. og blev 1719 dømt som Ære
skænder, berøvet sin Titel og deporteret til
Hammershus, hvor han sad fængslet i syv Aar.
Han vendte senere tilbage til Tyskland og
døde der.
En italiensk Kemiker, Johan Jacob de
Mal di ni, kom i Efteraaret 1723 til Køben
havn, hvor han blev modtaget ved Hoffet og
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forestillet for Kongen og fik Lov til „nogle af
^anS ^unftftptfer alferunberbanigft at præfentere".
Han fik straks Titel af Kommerceraad og fik
anvist Bolig for sig og sin Familie i Rosen
borg Have.
Blandt de mange kemiske Mærkværdig
heder, M aldi ni kendte, var ogsaa en Metode
til at uddrage Guld af Bly; men hans Præsta
tioner maa ikke have svaret til Forventning
erne. da han allerede i Foraaret 1725 fik sin
Afsked og som sidste Begunstigelse fri Rejse
med Kone og Børn til Hamborg.
I Aaret 1747 kom Rosenkreutzeren, Hofraad Dr. Schmidt fra Jena til København,
hvor han var Gæst hos den berømte Histori
ker. Gehejmearkivar Hans Gram. I et Brev
til ham skriver Overkammerherre Pless, at
han ønsker ham til Lykke med den sjeldne
Bekendtskab. Han vilde gerne selv være med:
men han venter, at Gram i de fjorten Dage.
Dr. Schmidt har isinde at blive i København,
vil „von fetaen alc^pmifc^en SEBisfenfdjaften fdjon fo
viel profitiren, baS id) bep meiner erfolgenben
funft weiter nic^tg nbtfjig fyaben roerbe als blofS auf
meinem ©arten ein laboratorium aufbauen unb bar=
inn unter $ero ^irection unb $Iuffid)t ben ©olb=
proces fbrmlid) an^ufangen".
Henimod Slutningen af det 18. Aarhundrede vakte det megen Opsigt, at en af Kø
benhavns største Apotekere og dygtigste Ke-
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mikere, Assessor Joakim Cappel, mente at
have naaet det store Maal. Han havde gen
tagne Gange ved sine Forsøg fundet Guld,
rigtignok kun i ringe Mængde, og han var
allerede ganske sikker i sin Sag.
Saa viste det sig imidlertid, at Guldet
havde været indeholdt i den urene Arsenik,
han havde anvendt til sine Forsøg, og hermed
var Guldmageriets Saga ude for Danmarks
Vedkommende.
At ingen nogensinde har fremstillet Guld
og Sølv ved Forvandling af andre Metaller,
kan betragtes som sikkert. Om det i det hele
taget er muligt, er et Spørgsmaal, som først
vil kunne løses, naar Kendskabet til, hvad
man for Tiden kalder „Grundstoffer“, er blevet
adskilligt fuldkomnere. Saa vilde den even
tuelle Løsning af Metalforvandlingsproblemet
sikkert faa en meget stor videnskabelig
Betydning — i praktisk Henseende vilde den
foraarsage saa betydelige Omvæltninger paa
mange forskellige Omraader, at det vistnok
vilde være det heldigste, om „de vises Sten“
aldrig blev funden.
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