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Isabel Cooper-Oakley (1853-1914), var en fremtrædende teosof og forfatter. 

 

Hun blev født i Amritsar, Indien, studerede på Cambridge og blev gift med 

Alfred J. Oakley. Derefter skiftede begge efternavn til Cooper-

Oakley. Alfred opholdt nogle år på Adyar, Indien, som assistent for Henry 

Steel Olcott. Han forlod dog Adyar for at blive registrator på University of 

Madras. 

 

Engang i slutningen af 1890'erne blev GRS Mead hendes svoger, da han 

giftede sig med hendes søster, en anden prominent teosof, Laura Cooper. 

 

Isabel Cooper-Oakley døde den 3. marts 1914 i Budapest i Ungarn . 
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1. KAPITEL 

 

Mystiker og filosof 

 

Han var måske en af de største filosoffer, der nogensinde har levet. En 

menneskehedens ven, der, hvad penge angik, kun ønskede, at give til de 

fattige. Han var en dyrens ven, og hans hjerte angik kun andres lykke.--

Memoires de Mon Temps, s. 135. Landgrev Karl, Prins af Hessen. 

(København, 1861.) 

 

I sidste fjerdedel af ethvert hundrede år gøres der forsøg, hvor disse Mestre, 

hvor om jeg har talt, søger at hjælpe menneskehedens til åndelige 

fremskridt. Mod slutningen af hvert århundrede vil du altid finde, at en 

udgydelse eller omvæltning af åndelighed - eller kald det mysticisme hvis du 

foretrækker - har fundet sted. En eller flere personer har optrådt i verden som 

deres udsendinge, og større eller mindre mængde af okkult viden eller 

undervisning er blevet givet ud. -- Nøglen til Teosofien (s. 194). HP 

Blavatsky. 

 

Greven af St. Germain var bestemt den største orientalske Adept som Europa 

har set i løbet af de sidste århundreder.-- Teosofisk Ordbog, HP Blavatsky. 

 

 

BLANDT de mærkelige, mystiske væsener, som det 18. århundrede var så rigt 

begavet med, har ingen fået flere kommentarer og mere opmærksomhed end 

mystikeren, der blev kendt under navnet på Comte de St. Germain. En romantisk 

helt; en charlatan; en svindler og en eventyrer; rigt og varieret var navnene der 

vældede ned over ham. Selvom hadet af mange, elsket og æret af få, så har tiden 

endnu ikke løftet sløret for hans virkelige mission. Dengang, som nu, blev 

okkultisten døbt charlatan af de uvidende; kun nogle få mænd og kvinder her og 

der, forstod den viden, som han besad. Somv en og rådmand for konger og fyrster, 

en fjende for ministre, der var uddannet i bedrag, bragte han sin store viden til, at 

hjælpe Vesten med i det små, at afværge de uvejrsskyer der samlede sig så tæt 

omkring nogle nationer. Ak! hans advarende ord faldt for døve ører, og hans råd 

gik alle upåagtede hen. 

 

Set tilbage fra denne afstand af tid, vil det være af interesse for mange studerende 

af mystik, at spore livet, så vidt det endnu kan lade sig gøre, bag denne store 

okkultist.  Her og der findes skitser fra forskellige forfattere, hovedsagelig fjendtlig 
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indstillede, men endnu er ingen sammenhængende detaljeret redegørelse om hans 

liv dukket op. Det er i vid udstrækning på grund af det faktum, at det mest 

interessante og vigtige arbejde af M. de St. Germain, ligger begravet i de 

hemmelige arkiver hos mange fyrstelige og adelige familier. Denne kendsgerning 

er vi blevet bekendt med i de omhyggelige undersøgelser, som vi har gjort på 

området. Nogle af de arkiver som vi ved findes, har vi endnu ikke i alle tilfælde 

fået tilladelse til at undersøge. 

 

Det skal erindres, at Comte de St. Germain, alkymist og mystiker, ikke hører til den 

franske familie af St. Germain, hvorfra Grev Robert de St. Germain nedstammer; 

sidstnævnte blev født i år 1708, på Lons-le-Saulnier. Han blev først Jesuit, og 

trådte senere i de franske, palatine, og russiske militære tjenester; han blev dansk 

krigsminister under Grev Struensee, og trådte derefter igen i fransk tjeneste. I 

begyndelsen af Louis XVI’s regeringstid forsøgte han som krigsminister, at indføre 

forskellige ændringer i den franske hær. Disse rejste dog en voldsom storm af 

forargelse; han blev vanæret af kongen og døde til sidst i 1778. Han er så ofte 

blevet forvekslet med hans mystiske og filosofiske navnebror, at, af hensyn til 

oprydningen i den uvidenhed der hersker på området, er det bedst at fremlægge 

disse korte detaljer, der viser forskellen mellem de to mænd. Desværre blev den 

skændsel der overgik soldaten, alt for ofte tilskrevet den mystiske greve, som vi nu 

vil vende hele vores opmærksomhed mod. 

 

At M. de St. Germain havde intime forbindelser med mange højt rangerende 

personer i forskellige lande er ganske ubestrideligt, for vidnesbyrdene på dette 

punkt er overvældende. At sådanne forbindelser forårsager jalousi og uvenlige 

spekulationer er desværre ikke sjældent i nogen århundrede. Lad os se, hvad nogle 

af disse fyrstelige venner sagde. Da Landgrev von Hessen-Phillips-Barchfeld 

spurgte Hertug Karl August om den mystiske greves overnaturlige alder, svarede 

han:  

 

”Vi kan ikke tale med sikkerhed om dette punkt; faktum er dog, at Greven er 

bekendt med oplysninger hvor om kun samtidige fra den periode kan give os 

oplysninger, og det er nu på mode i Cassel at lytte respektfuldt til hans 

udtalelser og ikke blive forbavset over noget. Greven vides ikke at være en 

påtrængende Sykofant; han er en mand af det gode samfund, som alle er 

glade for at knytte sig til. Han står i nær forbindelse med mange mænd af 

stor betydning, og udøver en uforståelig indflydelse på andre. Min fætter, 

Landgrev Karl von Hessen, er meget knyttet til ham. De er ivrige frimurere, 
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og arbejde sammen med de skjulte kunster. Han formodes at have samvær 

med spøgelser og overnaturlige væsener, der synes adlyde hans mindste 

vink.”  

 

Herr Mauvillon er, trods sin personlige fordomme mod M. de St. Germain, 

forpligtet til at anerkende hertugens holdning til den store alkymist. Da hans 

formodede død blev nævnt i Brunswick avisen, hvor M. de St. Germain blev omtalt 

som ”en mand med lærdom,” ”en elsker af sandhed,” ”helliget det gode” og ”en 

der hadede nederdrægtighed og bedrag,” skrev hertugen selv til redaktøren, for at 

udtrykke sin billigelse af meddelelsen.  

 

I Frankrig ser M. de St. Germain ud til at have været under personlige pleje af, og 

nød Ludvig XV’s hengivenhed, og som gentagne gange erklærede, at han ikke ville 

tolerere nogen hån af greven, der var af høj byrd. Det var denne kærlighed og 

beskyttelse, der forårsagede, at statsministeren, Duc de Choiseul, blev en bitter 

fjende af den mystiske greve, selv om han på et tidspunkt var venligt stemt overfor 

ham, da Baron de Gleichen i sine erindringer siger: ”M. de St. Germain 

frekventeres i M. de Choiseul hus, og blev godt modtaget der.” 

 

Den samme forfatter, som senere blev en af hans hengivne studerende, bevidner at 

M. de St. Germain ingen kød spiste, ingen vin drak, og levede efter en streng 

diæt. Ludvig XV. gav ham en suite i den kongelige Château de Chambord, og han 

brugt jævnligt hele aftener på Versailles sammen med kongen og den kongelige 

familie. 

 

Et af de vigtigste problemer vi støder på i sporingen af hans historie, består i de 

konstante ændringer i navn og titel, en procedure, der synes at have vakt megen 

mistænksomhed og tvivl. Dette faktum burde imidlertid ikke have gjort, at 

offentligheden (i perioden) ikke kunne lide ham, for det synes, at have været 

normal praksis hos personer af stand, der ikke ønskede, at tiltrække den vulgære 

nysgerrighed; således har vi for eksempel Duc de Medici rejser i årene 1698 og 

1700 under navnet Conte di Siena. Grev Marcolini tog et andet navn, da han rejste 

fra Dresden til Leipzig for, at møde M. de St. Germain. Kurprins Friedrich-

Christian von Sachsen rejste i Italien 1738-1740, under navnet Comte 

Lausitz. Næsten alle medlemmer af de kongelige familier i alle lande, brugte i løbet 

af sidste århundrede, og selv i dette, den samme praksis; men da M. de St. Germain 

gjorde det, kaldte man ham en eventyrer og en charlatan på grund af det, der synes 

at have været almindelig praktik, en skik af tiden. 
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Lad os nu lave en liste over de navne og titler der dækker en periode fra 1710 til 

1822. Den første dato er nævnt af Baron de Gleichen, der siger: ”Jeg har hørt 

Rameau og en gammel slægtning til en fransk ambassadør i Venedig bevidne, at 

have kendt M. de St. Germain i 1710, og da havde han udseendet af en mand på ca. 

50 år.”  

 

Den anden dato er nævnt af Mme. d'Adhémar i hendes meget 

interessante Souvenirs sur Marie Antoinette. I løbet af dette tidsrum, har vi M. de 

St. Germain som Marquis de Montferrat, Comte Bellamarre eller Aymar i Venedig, 

Chevalier Schoening i Pisa, Chevalier Weldon i Milano og Leipzig, Comte 

Soltikoff i Genova og Livorno, Graf Tzarogy i Schwalbach og Triesdorf, Prinz 

Ragozy i Dresden, og Comte de St. Germain i Paris, Haag, London og St. 

Petersborg. Alle disse forskellige navne gav rig næring til tvivl og spekulationer. 

 

Her kan et par ord passende siges om hans personlige fremtræden og 

uddannelse. Fra én forfatter får vi følgende skitse: ”Han ser ud om en halvtreds 

årige, hverken stout eller tynd, har et fint intellektuel ansigt, meget enkle kjoler, 

men smagfyldte. Han bærer de fineste diamanter på snusæsken, ur og spænder. 

Meget af mysteriet omkring ham skyldes hans fyrstelige gavmildhed.” 

 

En anden forfatter, der kendte ham, da han var i Anspach, siger: ”Han spiste altid 

alene og meget enkelt; hans ønsker var yderst få; det var umuligt, mens han var i 

Anspach, at overtale ham til at spise ved prinsens bord.” 

 

M. de St. Germain synes at have været meget højt uddannet. Ifølge Karl von 

Weber, ”talte han tysk, engelsk, italiensk, portugisisk og spansk meget godt, og 

fransk med en piemontesisk accent.” 

 

Det blev næsten universelt tilstået, at han havde en charmerende nåde og høvisk 

måde at optræde på. Han viste i øvrigt i samværet, et stort udvalg af evner, spillede 

flere musikinstrumenter glimrende, og udviste nogle gange evner og beføjelser, 

som grænsede til det mystiske og uforståelige. For eksempel dikterede man ham en 

dag de første tyve vers af et digt, og han skrev dem på samme tid, med begge 

hænder, på to forskellige stykker papir - ingen af de tilstedeværende kunne bagefter 

skelne det ene ark fra det anden. 
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For at nå frem til en velordnet kronologi, vil det være godt, at opdele vores 

materiale i tre dele:  

 

I. Teorier om hans fødsel og karakter, med personlige oplysninger, 

hvoraf vi kort har beskrevet nogle. 

 

II. Hans rejser og viden. 

 

III. Hans politiske og mystiske arbejde. 

 

Hvis vi begynder med vores første punkt: teorierne om hans fødsel og nationalitet, 

er der mange og forskellige; og forskellige forfattere, alt efter deres fordomme, har 

sporet hans afstamning fra prins eller skatsamler, tilsyneladende alt efter hvad 

fantasien dikterer. Således finder vi, at han skulle stamme fra:  

 

1. Charles II’s enke. (Konge af Spanien) – faderen var en Madrid bankmand. 

2. En portugisisk jøde. 

3. En Alsace jøde. 

4. En tolder i Rotondo. 

5. Kongen af Portugal (naturlig søn). 

6. Franz-Leopold, Prins Ragoczy, Transsylvanien. 

 

Den sidste synes, at været den korrekte opfattelse ifølge de mest pålidelige kilder 

der er blevet fundet og anden information, som vi har haft adgang til vedrørende 

dette punkt. 

 

Denne teori erholdes også af Georg Hezekiel i hans Abenteuerliche Gesellen, 

Berlin, 1862. Karl von Weber siger også, at M. de St. Germain dukkede offentligt 

op i Leipzig i 1777 som Prins Ragoczy, og han ofte var kendt som Grev Tzarogy, 

sidstnævnte er blot et anagram for Ragotzy (Ragoczy). Denne sidste kendsgerning 

har vi bekræftet i andre interessante række artikler, som vi vil henvise til senere, 

skrevet af en person, der kendte ham på Anspach under navnet Tzarogy. En anden 

forfatter bemærker: ”Hans virkelige oprindelse ville måske, hvis den blev afsløret, 

have kompromitteret vigtige personer.” Og det er den konklusion, som vi, efter 

omhyggelig undersøgelse, også er kommet frem til.  

 

Prins Karl af Hessen skriver om M. de St. Germain:  
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”Nogen nysgerrighed kan mærkes om hans historie, og jeg vil spore den med den 

største sandfærdighed, ifølge hans egne ord, og tilføje de nødvendige forklaringer. 

Han fortalte mig, at han var 88 år gammel, da han kom her, og han var søn af 

prins Ragoczy af Transsylvanien og hans første kone, en Tekeli. Han blev placeret, 

da han var ganske ung, under pleje af den sidste Duc de Medici (Gian Gastone), 

der lod ham sove, mens han stadig var et barn, i sit eget værelse. Da fik M. de St. 

Germain at vide, at hans to brødre, sønner af prinsesse af Hessen-Wahnfried 

(Rheinfels), var blevet overdraget kejser Karl VI, og havde modtaget titlerne og 

navnene St. Karl og St. Elizabeth, og han havde sagt til sig selv: ”.. Meget godt, så 

vil jeg kalde mig selv Sanctus Germano, den hellige Broder.” Jeg kan ikke i 

sandhed garantere hans fødsel, men at han var beskyttet af Duc de Medici har jeg 

erfaret fra en anden kilde.” 

 

En anden kendt forfatter taler om det samme punkt, en forfatter der i øvrigt havde 

adgang til de værdifulde Milano arkiver; vi henviser til den senere. Det er Caesare 

Cantu, bibliotekar i det store bibliotek i Milano, der i sit historiske værk, Illustri 

Italiani, II, 18, siger: ”Marquis San Germano synes, at have været søn af prins 

Ragotzy (Ragoczy) af Transsylvanien. Han var også meget i Italien, for meget 

berettes om hans rejser i Italien og i Spanien, og han blev stærkt beskyttet af den 

sidste storhertugen af Toscana, der havde uddannet ham.”  

 

Det er endvidere blevet sagt, at M. de St. Germain er uddannet på universitetet i 

Siena; Mme. de Genlis nævner i hendes Memoires, at have hørt om ham i Siena 

under et besøg, hvor hun har besøgte denne by. 

 

Hele M. de St. Germain liv, synes at have været mere eller mindre overskygget af 

hans fars politiske problemer og kampe. 

 

For at forstå dette må vi kort ridse en oversigt op over hans familiehistorie, en 

undersøgelse, der i øvrigt vil give os nogle spor som hjælper med til, at optrævle 

det sammenfiltrede spind af mystiske elementer, som omgav den store okkultist’ 

liv og arbejde. 

 

Få sider af historien er fyldt med mere sorg, lidelse og ulige kamp end dem, der 

fortæller livshistorien om slægten Ragoczy for, at bevare friheden for deres 

fyrstedømme og for, at redde det fra at blive opslugt af det hastigt voksende 

østrigske kejserrige under indflydelse af den romerske Kirke. I en gammelt tysk 

bog, Genealogische Archivarius aus dem Jahr 1734, s. 409-410 og 438, er der en 
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en notits om Prins Ragoczy’s død, hans familie, hans forgængere og efterkommere, 

hvorfra vi vil citere nogle fakta:  

 

Francis Leopold Racozi eller Rakoczy, ifølge den senere stavemåde - faderen til 

den berømte mystiker - gjorde en ihærdig, men forgæves indsats for, at genvinde 

sin trone, fyrstedømmet Siebenbürgen. Ragoczys besiddelser var velhavende og 

værdifulde, og Prins Francis, bedstefar til den mystiske greve, havde mistet sit liv i 

en håbløs kamp for at bevare sin frihed; efter hans død, blev hans enke og børn 

overdraget den østrigske kejser, og dermed blev sønnen, Francis Leopold, bragt til 

hoffet i Wien. Som vores informant siger: ”enkeprinsessen (som havde giftet sig 

Grevinde Tekeli) blev tvunget til at aflevere sine børn til kejseren, der sagde, at 

han ville være deres værge og ansvarlige for deres uddannelse.”  

 

Dette arrangement blev lavet i marts 1688. Men da Prins Francis var oppe i årene, 

blev besiddelserne givet tilbage til ham af kejseren af Østrig, dog med mange 

restriktioner og begrænsninger. I 1694 blev denne Prins Ragoczy gift i Köln am 

Rhein, med Charlotte Amalia, datter af Landgrev Karl von Hessen-Wahnfried (i 

rækken af Rhein-Fels). I dette ægteskab var der tre børn, Joseph, George og 

Charlotte. Straks efter denne periode begyndte Prins Ragoczy, at lede et oprør 

sammen med hans adelsmænd mod det østrigske imperium, med det formål, at 

genvinde sin uafhængige magt. Historien om den kamp er interessant på alle 

måder. Prinsen blev besejret og alle hans ejendomme blev konfiskeret. Sønnerne 

måtte opgive navnet Ragoczy og tage titlerne St. Carlo og St. Elizabeth. 

 

Lad os se, hvad Hezekiel har, at sige om dette punkt, for han har gjort nogle meget 

omhyggelige undersøgelser om emnet:  

 

”Vi er faktisk tilbøjelig til at tro, at Comte de St. Germain var den yngste søn af 

prins Franz-Leopold Ragoczy og prinsesse Charlotte Amalia af Hessen-Wahnfried. 

Franz-Leopold blev gift i 1694, og ved dette ægteskab havde han to sønner, som 

blev taget til fange af østrigerne og opdraget som katolikker; de blev også tvunget 

til at opgive navnet Ragoczy. Den ældste søn, der kaldte sig Marquis San Carlo, 

flygtede fra Wien i 1734. Dette år døde hans far, efter frugtesløse kampe i Rodosto 

i Tyrkiet, og blev begravet i Smyrna. Den ældste søn fik derefter sin fars tyrkiske 

pension, og blev anerkendt Prins af Siebenbürgen (Transsylvanien). Han førte den 

samme krig som sin far, kæmpede imod og blev drevet bort af Prins Ferdinand af 

Lobkowitz, og døde til sidst i glemsel i Tyrkiet. Den yngre bror tog ikke del i i den 



 

14 

 

ældre bror virksomheder, og synes derfor altid at have været på god fod med den 

østrigske regering.” 

 

Negative forfattere har gjort megen mystik ud af, at Comte de St. Germain var rig 

og altid havde penge til sin rådighed; ja, de forfattere, der nød at kalde ham en 

”charlatan og en svindler” undlader ikke også at antyde, at han må have erhvervet 

sine penge på en mistænkelige måde; mange går endda så vidt som til at sige, at 

han erhvervede dem ved, at bedrage folk og udøvede en urimelig magt over 

dem. Hvis vi vender os mod den gamle Archivarius nævnt tidligere, finder vi nogle 

meget konkrete oplysninger, der ikke blot viser os hvorfra denne mystiske greves 

formue stammede fra, men også hvorfor han blev budt så varmt velkommen af 

kongen af Frankrig, og var så kendt hos hoffene i Europa. Det er ingen obskur 

eventyrer vi har at gøre, men en mand med fyrstelige blod, og næsten royal 

afstamning. 

 

Ved at vende tilbage til den gamle krønike, finder vi, i bindet for 1736, afdøde 

Prins Franz-Leopold Ragoczy’s testamente, hvor begge hans sønner nævnes ved 

navn, samt en tredje søn. Det fastslås også, at Ludvig XIV. havde købt jord og 

ejendom for denne prins Ragoczy af den polske dronning Maria, hvoraf huslejen 

for ejendommen blev investeret, efter ordre fra kongen af Frankrig, i Hôtel de Ville 

i Paris. Vi ser også, at en betydelig arv blev efterladt efter krav fra Frankrigs 

Krone. Udøverne af dette testamente var Duc de Bourbon, Duc de Maine og Comte 

de Charleroi og Toulouse. Til deres pleje overgav Prince Ragoczy hans tredje søn, 

til hvem han også havde efterladt en stor arv og andre rettigheder til denne 

værdifulde ejendom. Derfor må vi afholde os fra de teorier der siger, at M. de St. 

Germain var en hjemløs og fattig eventyrer.  

 

Vi vil nu gå fra denne del af vores emne til nogle af de personlige hændelser der er 

relateret til M. de St. Germain; måske det mest interessante er dem givet af en, der 

kendte ham personligt i Anspach i den periode, og var nært tilknyttet 

Markgreven. Det fremgår, at den mystiske greve havde foretaget to besøg på 

forskellige tidspunkter til Schwalbach, og derfra rejste han til Triesdorf. Vi vil lade 

forfatteren tale for sig selv:  

 

”På grund af, at en fremmed, både bemærkelsesværdig og interessant, var på 

Schwalbach, inviterede Markgreve Brandenburg-Anspach ham til at komme til 

Triesdorf i foråret, og Grev Tzarogy (for det var det navn, som han optrådte under) 
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accepteret denne invitation på betingelse af, at de ville tillade ham at leve på sin 

egen måde, helt ubemærket og i fred. 

 

Han blev indlogeret i de nedreliggende værelser på Slottet, under dem optaget af 

Mademoiselle Clairon. Markgreven og hans kone boede i Falkenhaus. Grev 

Tzarogy havde nogen ansat i sit eget gemak; han spiste så enkelt som muligt i eget 

værelse, som han sjældent forlod. Hans ønsker var yderst få, og han undgik almen 

samvær, deltog kun i aftenselskab med Markgreven, Mademoiselle Clairon, og de 

personer, som han tidligere havde været glad for at have omkring sig. Det var 

umuligt at overtale Grev Tzarogy til, at spise ved prinsens bord, og han så kun 

Markgrevinden et par gange, selv om hun var meget nysgerrig efter at at stifte 

bekendtskab med denne mærkelige person. I samtale var greven den mest 

underholdende, og udviste stor viden om verden og mennesker. Han var altid 

specielt glad for at tale om sin barndom og sin mor, som han altid talte 

følelsesladet om, og ofte med tårer i øjnene. Hvis man skulle tro ham, var han 

blevet opdraget som en prins. En dag viste Markgrev Tzarogy en invitation, som 

han havde modtaget, sendt af en kurér fra Grev Alexis Orloff, og som lige er vendt 

tilbage fra Italien; brevet pressede Grev Tzarogy til at yde ham et besøg, da Grev 

Orloff passerede gennem Nürnberg. . . .  Markgreven rejste med Grev Tzarogy til 

Nürnberg, hvor Grev Alexis Orloff allerede var ankommet. Ved deres ankomst kom 

Orloff frem med åbne arme og omfavnede Grev Tzarogy, som nu viste sig for første 

gang i uniform af en russisk general; og Orloff kaldte ham flere gange, ”Caro 

padre,” ”Caro Amico.” Grev Alexis modtog Markgreve Brandenburg-Anspach 

med den mest markante høflighed, og takkede ham flere gange for den beskyttelse, 

som Markgreven havde indrømmet hans værdige ven; de spiste sammen ved 

middagstid. Samtalen var meget interessant; de talte en del om kampagnen i 

øhavet, men endnu mere om nyttige og videnskabelige opdagelser. Orloff viste 

Markgreven et stykke uantændeligt træ, som når det blev afprøvet, hverken 

producerede flammer eller aske, men blot faldt i stykker i lys aske, efter at det var 

svulmet op som en svamp. Efter middagen tog Grev Orloff Grev Tzarogy ind i det 

næste rum, hvor de forblev i lang tid sammen. Forfatteren, som stod ved vinduet og 

så Grev Orloff vogne, bemærkede, at en af Grevens tjenere kom ned, åbnede en af 

vogndørene, og tog en stor rød lædertaske ud fra boksen under sædet, og bar den 

ovenpå til det andet værelse. Efter deres tilbagevenden til Anspach viste Grev 

Tzarogy dem, for første gang, hans mandat som en russisk general med det 

kejserlige segl vedhæftet; han meddelte bagefter Markgreven, at navnet Tzarogy 

var et påtaget navn, og at hans rigtige navn var Ragotzy, og at han var den eneste 
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repræsentant og efterkommer af den senere landflygtige prins Ragotzy af 

Siebenbürgen fra kejser Leopold’s tid.” 

 

Hidtil er denne fortælling nogenlunde præcis, men efter dette tidspunkt fortsætter 

forfatteren med historien om, hvad han mener, er ”afsløringen” af den ”berygtede 

Comte de St. Germain,” hvor alle de forskellige teorier om hans fødsel, som vi 

allerede har nævnt, bliver genfortalt med dekorationer. Blandt andre vilde 

rapporter, hvor der var anført, at M. de St. Germain kun havde stiftet bekendtskab 

med Orloffs i Livorno i 1770, mens der er forskellige historiske beviser der uden 

tvivl viser, at han i 1762 var i St. Petersborg, hvor han kendte Orloffs godt. Vi har 

desuden hørt i Rusland, at han opholdte sig med Prinsesse Marie Galitzin på 

Archangelskoi den 3 marts, 1762. Følgende oplysninger blev fundet i Rusland, og 

sendt af en russisk ven:  

 

”Comte de St. Germain var her i Peter III’s. Også da Katherine II kom til 

tronen. M. Pyliaeff mener selv det var før Katherines tid. I St. Petersburg boede St. 

Germain med Grev Rotari, den berømte italienske maler, der havde malet de 

smukke portrætter, som er i Peterhof palads. 

 

Gaden, hvor de boede formodes at være Grafsky péréoulok, (det skal forstås som 

lille gade, og 'Grafsky' kommer fra Graf-Count) i nærheden af Anitchkoff broen, 

hvor slottet Newsky er. St. Germain var en glimrende violinist, han spillede som et 

helt orkester. I Historien om Razoamovsky familie rapporteres Alexis R. for at have 

talt om en smuk månesten St. Germain havde i sin besiddelse. 

 

M. Pyliaeff har set (han kan ikke huske hvor) et stykke musik, noget let for harpe, 

dedikeret til grevinde Ostermann og underskrevet af St. Germain egen hånd. Den 

er smukt bundet ind med rødt Maroquin. Datoen er omkring 1760. 

 

M. Pyliaeff mener ikke, at St. Germain var i Moskva. Han siger, at Youssoupoff 

familien har mange manuskripter i de gamle kister, og at St. Germain var i 

forbindelse med en prins Youssoupoff til hvem han gav eliksiren til lang levetid. 

Han siger også, at St. Germain ikke bar navnet Saltykoff (Soltikow) i Rusland, men 

at han i Wien tog dette navn. 

 

Om musikken underskrevet af St. Germain, erindrer M. Pyliaeff nu, at det tilhørte 

ham selv. Han købte det, og havde det i nogen tid. Så gav han det til den berømte 

komponist Peter Chaikowsky som en gave. Det skal nu være i Chaikowsky papirer, 
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men da den store musiker har meget lidt orden i sine ting, finder M. Pyliaeff det 

meget usandsynligt, at det kunne findes, især da alt, ved Chaikowsky’s pludselige 

død, blev efterladt uden nogen efterretninger om hvor det kom hen.” 

 

Vi har sagt, at de politiske begivenheder i hans familie til en vis grad havde 

overskygget M. de St. Germain liv; et bemærkelsesværdig eksempel på dette vil vi 

nævne nu: Det er, så vidt vi ved, den eneste gang, hvor han selv gør en direkte 

henvisning til det, og det forekommer nogen tid senere end de begivenheder, som 

vi netop har beskrevet. Efter at Markgreven vendte tilbage fra Italien, hvortil han 

var rejst i 1776, og hvor han havde hørt nogle af de legender og påfund ovenfor 

nævnt, synes han, at have sendt forfatteren, som vi har citeret, til Schwalbach for at 

se Grev Tzarogy, og for at efterprøve hans hæderlighed. Vi vil fortsætte historien 

som han fremlægger den:  

 

”Ved sin ankomst, fandt han M. de St. Germain syg i sengen. Da sagen blev 

forklaret for ham, indrømmede han med fuldkommen kølighed, at han fra tid til 

anden havde antaget alle de nævnte navne, selv ned til det for Soltikow; men han 

sagde, at han var kendt på alle sider, og for mange mennesker, under disse navne, 

som en mand af ære, og at hvis nogen calumniator anklagede ham for 

forbryderiske transaktioner, var han klar til at frikende sig selv på den mest 

tilfredsstillende måde, så snart han vidste, hvad han var anklaget for, og hvem 

anklageren var, der vovede at angribe ham. Han hævdede, at han ikke havde 

fortalt Markgreven nogen løgne med henvisning til hans navn og hans 

familie. Beviserne for hans oprindelse, var imidlertid i hænderne på en person, 

som han var afhængig af (dvs., kejseren af Østrig). Da han blev spurgt, hvorfor 

han ikke havde meddelt Markgreven om de forskellige navne, som han havde 

optrådt under så mange forskellige steder, svarede Grev Tzarogy, at han ingen 

forpligtelser havde over for Markgreven, og, at der siden han ikke havde 

fornærmet nogen, og ingen person gjort skade, kun ville give sådanne personlige 

oplysninger efter, og ikke før, han havde kontakt med dem. Greven sagde, at han 

aldrig havde misbrugt Markgrevens tillid; han havde opgivet sit rigtige 

navn. . . . og efter dette forblev han stadig på Schwalbach.” 

 

Lidt senere bemærker forfatteren fra afsnittet netop citeret: ”Hvilke ressourcer M. 

de St. Germain havde til, at afholde de nødvendige udgifter til hans eksistens for, 

er svært at gætte.” 
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Det forekommer underligt for os, at forfatteren vidste så lidt om moderne historie. 

Som vi tidligere har set, er alle sønner af prins Ragoczy korrekt fastsat, og de 

beviser var endnu lettere tilgængelig dengang, end de er i vore dage. Han fortsætter 

med, i konklusionen, at sige: ”Det ville være en utaknemmelig opgave at erklære, 

at denne mand var en svindler, for der kræves beviser, og de er der ikke.” Dette er 

virkelig en genial sætning, men grænser til injurier; at tale om nogen som svindler 

uden bevis er ud over grænserne for almindelig rimelighed, og det er især 

inkongruent i betragtning af det sidste afsnit, lyder således: ”Så længe Greven 

havde berøring med Markgreven, bad han aldrig om noget, og har aldrig modtaget 

noget af den mindste værdi, og aldrig blandet sig i noget, som ikke vedrørte ham 

på grund af hans meget simple liv, var hans ønsker meget begrænset; når han 

havde penge, delte han dem med de fattige.” 

 

Hvis vi sammenligner disse ord med dem som M. de St. Germain’s ven, prins Karl 

af Hessen udtalte, finder vi, at de er i fuldkommen overensstemmelse. Det eneste 

mærkelige er, at en forfatter der udtaler disse rosende ord, også kan antyde, at hans 

emne kunne være en ”svindler.” Hvis sådanne ord som ”eventyrerer,” eller nogle 

flere af lignende art blev fundet, så ville det være godt for verden. 

 

Vi vil finde tilsvarende ekstraordinære modsætninger hos forskellige forfattere, 

efterhånden som vi gå videre med M. de St. Germain liv. 
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2. KAPITEL  

Hans rejser og viden 

 

Ren kult af naturen i de tidligste patriarkalske dage. . . blev arven fra dem alene, der 

kunne skelne noumenon fra fænomen. Senere transmitterede de indviede deres viden 

til de menneskelige konger, ligesom deres guddommelige mestre havde passeret det 

til deres forfædre. Det var deres forret og pligt, at afsløre naturens hemmeligheder, 

der var nyttige for menneskeheden. . . . . De, der viste disse beføjelser blev straks sat 

over menneskemængden, og blev betragtet som konger og indviede.  

Den Hemmelige Lære III. Side 263. 

 

Lad os spore nogle af M. de St. Germain’s rejser så vidt vi kan, med alle deres 

detaljerede oplysninger og trin. At han havde været i Afrika, Indien og Kina, synes 

de indsamlede oplysninger fra forskellige forfattere på forskellige tidspunkter, at 

være enige om er korrekte. At sådanne rejser kan synes formålsløse og trivielle for 

de samme forfattere, er ikke et overraskende spørgsmål, men for den studerende af 

mystik, og især dem om den ”Store Loge,” er de en kendsgerning, og en 

nødvendighed i den åndelige udvikling for menneskeheden. Studerende af de vidt 

udvidede rejser hos denne ”budbringer” fra den Store Loge, vil ikke være 

overraskende;  de vil hellere søge under overfladen, og forsøge at forstå missionen 

og det arbejde, han kom til at gøre blandt menneskenes børn. 

 

Vi må i øvrigt huske på, at kunst og videnskab i den antikke verden blev betragtet 

som guddommelige gaver; gaver fra guderne. ”Kongerne fra de Guddommelige 

dynastierne, som gav den første impuls til civilisationen.” 

 

I deres overfladiske uvidenhed håner den almindelige menneskehed gaverne og 

vende sig bort fra giverne. Det er blot nogle få århundreder siden, at sådanne givere 

og lærere blev anbragt på bålet, mennesker som Giordano Bruno, og mange andre, 

som tiden nu har berettiget i menneskens øjne. Senere, efter reaktion på den frie 

tanke i det 18. århundrede, finder vi Mesmer og Comte de St. Germain opgive, ikke 

deres liv, men deres gode navne og rygte i forsøget på at hjælpe dem, de blev sendt 

ud til af den Store Loge. 

 

Lad os nu tage tråden op i disse rejser, og gøre dem så tydelige som muligt og følge 

dem i deres rækkefølge og tidspunkter. 
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Disse spænder, som vi har set i vores sidste kapitel fra 1710 til 1822. Vi er dog 

ikke i stand til at beskrive hver periode fuldt ud, for M. de St. Germain forsvandt 

ofte i mange måneder ad gangen. De tidligste optegnelser, vi kan samle, er som 

følger:  

 

”Der syntes til Hoffet i disse dage, at være kommet en ekstraordinær mand, der 

kaldte sig Comte de St. Germain. Først adskiller han sig gennem sin dygtighed 

og den store mangfoldighed af hans talenter, men i en anden henseende vakte 

han snart den største forundring.” 

 

Den gamle Grevinde von Georgy havde 50 år tidligere ledsaget sin mand til 

Venedig, hvor han var blevet udnævnt til ambassadør, og havde sidst mødt St. 

Germain hos Mme. De Pompadour. I nogen tid så hun på den fremmede med tegn 

på den største overraskelse, som blev blandet med en lille smule frygt. Til sidst, og 

ude af stand til at styre sin begejstring, nærmede hun sig, mere af nysgerrighed end 

af frygt. 

 

”Vil De have den venlighed at fortælle mig,” sagde Grevinden, ”om Deres far var 

i Venedig omkring år 1710? ” 

 

”Nej, Madame,” svarede greven ganske uanfægtet, ”det er meget længere siden, at 

jeg mistede min far, men jeg boede selv i Venedig i slutningen af sidste og 

begyndelsen af dette århundrede, og havde den ære, at tale med Dem ved hoffet 

dengang, og De var så venlig at beundre et par af mine Barcarolles som vi plejede 

at synge sammen.” 

 

”Tilgiv mig, men det er umuligt. Den Comte de St. Germain jeg kendte dengang 

var mindst 45 år gammel, og De ser ud til, at have den alder nu.” 

 

”Madame,” svarede greven smilende: ”Jeg er meget gammel.” 

 

”Men så er De jo næsten 100 år gammel.” 

 

”Det er ikke umuligt.” Og så fortalte Greven Mme. v. Georgy en række velkendte 

små detaljer, som havde reference for dem begge under deres ophold i de 

Venitianske stater. Han tilbød, hvis hun stadig tvivlede på ham, at bringe hendes 

erindring tilbage om visse omstændigheder og bemærkninger, som.... 
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”Nej, nej,” afbrød den gamle ambassadørinde, ”Jeg er allerede overbevist. For 

alle, er De en meget ekstraordinær mand, en djævel.” 

 

”For Guds skyld!” udbrød St. Germain med høj stemme, ”ikke sådanne navne!” 

 

Han syntes at være grebet af en krampelignende rysten i alle lemmer, og forlod 

værelset med det samme. 

 

Jeg mener, at kende denne ejendommelige mand meget godt. St. Germain er af 

middelhøjde og elegante manerer, hans teint er brun; hans hår sort; hans ansigt 

bevægende og fuld af ånd; hans vogn bærer præg af luksus og er fælles med 

højadelens. Grevens kjoler er enkle, men med smag. Hans eneste luksus består af et 

stort antal diamanter, som er ret omfattende; han bærer dem på hver finger, og de 

er sat på hans snusæsker og hans ure. En aften, optrådte han ved hoffet med 

skospænder, som Herr v. Gontaut, en ekspert i ædelstene, anslog til en værdi af 

200.000 Francs. 

 

Èt spørgsmål fortjener en bemærkning og det er, at greven taler fransk, engelsk, 

tysk, italiensk, spansk og portugisisk lige perfekt, så meget, at når han konverserer 

med nogen af indbyggerne i de ovennævnte lande på deres modersmål, er de ude af 

stand til høre den mindste udenlandsk accent. Vore sprogkyndige og de orientalske 

sprogkyndige, der havde et vist kendskab til Grev St. Germain, fandt ham mere 

skikket i Homer og Virgil sprog end de selv; med sidstnævnte talte han sanskrit, 

kinesisk, arabisk på en sådan måde, at det viste dem, at han havde gjort nogle 

langvarige ophold i Asien, og lært Østens sprog. 

 

Comte de St. Germain ledsagede på klaver, ikke kun hver en sang, men også den 

mest vanskelige Concerti, spillet på forskellige instrumenter. Rameau var meget 

imponeret over udførelsen af denne dilettant, og især ramte hans improvisationer 

ham dybt. 

 

Greven maler smukt i olier, men det, der gør hans malerier så bemærkelsesværdigt 

er en bestemt farve, en hemmelighed, som han har opdaget, og som giver maleriet 

en ekstraordinær glans. I sine historiske stykker, introducerer St. Germain altid 

kjolen hos  kvinderne, safirer, rubiner og smaragder af en sådan strålende nuance 

at de synes, at have lånt deres skønhed fra de oprindelige perler. Vanloo, som 

aldrig lagde skjul på sin beundring over den overraskende farve, anmodede ofte 
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greven om, at lade ham deltage i hans hemmelighed med at lave farver, 

sidstnævnte vil dog ikke røbe det. 

 

Uden at forsøge at dømme, kan man, tror jeg, godt hævde, at en del af hans 

mirakler, er på grund af hans viden om fysik og kemi, hvis videnskaber han er godt 

funderet i. Under alle omstændigheder er det håndgribeligt, at hans viden har lagt 

kimen til hans sunde og gode helbred, et liv, - som har overskredet den almindelige 

tid afsat til mennesket, og som også har givet ham mulighed for, at forhindre tidens 

tand at påvirke kroppen. 

 

Blandt andre udsagn vedrørende grevens forbløffende kvaliteter ved Mme. v. 

Georgy efter hendes første møde med greven var, at i løbet af hendes første ophold 

i Venedig, havde hun modtaget en eliksir fra ham, som i næsten et kvart 

århundrede havde bevaret den ungdommelige charme hun besad i sit 25. åt 

uændret. Ældre herrer, hvem Mme. de Pompadour udspurgte, gav sikkerhed for, 

med hensyn til denne ejendommelige hændelse, at dette var sandheden, og 

tilføjede, at stilstanden i Mme. v. Georgy ungdommeligt udseende, blev støttet af 

vidneudsagn fra disse gamle mænd og gør det dermed endnu mere sandsynlig. 

 

En aften, til en fest ledsagede St. Germain flere italienske adelsmænd  for den unge 

Komtesse, der bagefter blev fejret under navnet Comtesse de Geniis, og dengang 

var 10 år gammel. Da hun var færdig med at synge, sagde Greven til hende: ”I fem 

eller seks år, du vil have en meget smuk stemme, som du vil bevare i lang tid, for at 

få en perfekt charme bør du også bevare din skønhed, og dette vil være din 

lykkelige skæbne mellem din 16. og 17. år.” 

 

”Men, Greve,” svarede barnet, samtidig med at hendes smukke fingre gled hen 

over noderne, ”det ligger ikke i nogens magt.” 

 

”Åh joh,” svarede greven uforsigtigt, ”fortæl mig kun, om det ville give dig glæde 

at forblive i den alder?” 

 

”Sandelig, det ville være charmerende.” 

 

”Nå, men jeg lover dig det.” Og St. Germain talte videre om andre spørgsmål. 

 

Opmuntret af venligheden fra denne fashionable mand, vovede grevindes mor, at 

spørge ham, om Tyskland var hans Fædreland. 
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”Madame,” sagde han og sukkede dybt, ”der er nogle ting, som man ikke kan tale 

om. Det er nok at vide, at da jeg syv år gammel vandrede jeg i skoven, og at en pris 

blev sat på mit hoved. Til min fødselsdag havde min mor, som jeg aldrig kom til at 

se igen, bundet hendes portræt rundt min arm, og det vil jeg vise dig.” 

 

Ved disse ord trak St. Germain op i ærmet og viste damerne en miniature af en 

usædvanlig smuk kvinde, som var klædt i et mærkeligt kostume. 

 

”Hvilken tid tilhører denne kjole?” spurgte den unge grevinde. Uden at besvare 

dette spørgsmål, trak Greven sit ærme op igen, og gik over til et andet emne.  

 

Hver dag blev man overrasket af et nyt mirakel i Grev St. Germain selskab. Nogen 

tid tidligere havde han bragt Mme. de Pompadour en bonbonniere som blev 

beundret bredt. Det var forarbejdet meget smukt i sort emalje, og på låget var der 

en agat. Greven bad Marquisen om at placere bonbonniere nær ilden; et par 

minutter senere gik hun over for, at tage det væk. Hvor stor var forbavselse hos 

alle de tilstedeværende ikke: agaten var forsvundet, og i stedet var der en smuk 

hyrdinde at se midt i hendes flok. Efter at bonbonniere igen var blevet placeret i 

nærheden af ilden, forsvandt hyrdinden, og agaten dukkede igen op.” 

 

Denne episode blev skrevet ned i 1750, men de nævnte omstændigheder fandt 

faktisk sted i 1723. Det skal omhyggeligt bemærkes, at alle de personlige venner af 

M. de St. Germain var af høj position, hovedsagelig østrigerne og ungarere, men 

alle var mænd af ædel byrd, hans egen slægt og venner; blandt dem finder vi Prins 

Kaunitz, Prins Ferdinand Lobkowitz, Grev Zobor, Grev Maximilian Joseph von 

Lamberg, mænd af offentlig stilling, og velkendte familier. 

 

Fra 1737 til 1742, var vores mystiske ved Shahen af Persien’s hof, og det er her, 

han sandsynligvis erhvervede sin viden om diamanter og ædelstene, for ifølge hans 

egen, meget troværdig erklæring, var det her, at han begyndte at forstå Naturens 

hemmeligheder; og hans nyerhvervede viden fører os til at udlede, at det var en 

lang periode med omhyggelig undersøgelse. Disse antydninger har vi indsamlet fra 

F.W. von Bartholdi’s interessante arbejde, og de bekræfter erklæringen fra en 

anden forfatter, nemlig, at M. de St. Germain havde tilbragt sin tid i Persien med 

undersøgelser. 
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Dernæst finder vi ham i England under Jakobiternes revolution i 1745, mistænkt 

som spion, og arresteret. To interessante uddrag bør citeres her. 

 

Det første uddrag er fra Horace Walpole’s breve til Sir Horace Mann, den britiske 

udsending i Firenze. Brevet er dateret den 9. december 1745, og Walpole siger, 

efter alt der vedrører ophidselsen skabt af revolutionen:  

 

”Den anden dag greb De en mærkelig mand, der går under navnet Grev St. 

Germain. Han har været her i disse to år. og vil ikke fortælle, hvem han er, eller 

hvor han er fra, men bekender, at han ikke går under hans rigtige navn. Han 

synger, og spiller vidunderligt på violin, er gal, og ikke meget fornuftig.” 

 

Den anden henvisning til dette ophold i England kan findes i Reads Weekly Journal 

eller British Gazette, fra den 17. maj 1760, og er som følger:  

 

”Redaktøren af Bruxelles’ Gazette fortæller os, at den person, der kalder sig 

Comte de St. Germain, sidst kom her til fra Holland, og blev født i Italien i 1712. 

Han taler tysk og fransk lige så flydende som italiensk, og udtrykker sig ganske 

godt på engelsk. Han kan en lille smule af alle kunster og videnskaber, er en god 

kemiker, en virtuos på klinge, og en meget behagelig følgesvend. I 1746 (1745 

ifølge Walpole), var han på nippet til at blive vanæret i England. En, der var jaloux 

på ham over en kvinde, lagde et brev i lommen fra den unge Pretender (takkede 

ham for hans tjenester, og ønskede at han fortsatte dem), og straks efter blev han 

taget af en budbringer. Hans uskyld er fuldt ud bevist ved de senere undersøgelser,, 

og da han blev løsladt, blev han inviteret til middag hos Lord H. (Sandsynligvis 

William Stanhope, Earl of Harrington, som var finansminister og kasserer i 

regeringen på dette tidspunkt; han døde 1760.) De, der kender ham vil være ked af 

(siger M. Maubert), at høre, at han har pådraget sig den kristne kongens mishag.” 

 

Dette sidste afsnit hentyder til, hvad der skete på et senere tidspunkt. Efter denne 

dato, 1745, ser det ud til, at M. de St. Germain rejste til Wien, og brugt tid i denne 

by. I 1755 rejste han til Indien, for anden gang, da vi har en skrivelse af hans brev 

til Graf von Lamberg, som vi vi henvise til igen senere. 

 

”Jeg skylder,” skriver han, ”med hensyn min viden om smeltning af juveler, min 

anden rejse til Indien i år 1755 med General Clive, som jeg var sammen med under 

viceadmiral Watson. På min første rejse havde jeg kun en meget svag idé om denne 

vidunderlige hemmelighed, som vi taler om; alle forsøg, som jeg gjorde i Wien, 
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Paris og London, var værdiløse som eksperimenter, det store arbejde blev afbrudt 

på det tidspunkt, jeg har nævnt.” 

 

Hver forfatter, negativ som positiv, nævner og lægger vægt på den vidunderlige 

magt, at forbedre ædelsten, som M. de St. Germain besad. Faktisk næsten alle slags 

kunster synes, at have været mere eller mindre kendt af ham, at dømme efter de 

mange vidnesbyrd, som vi har vedrørende disse punkter. 

 

Vores næste dato, 1757, bringer os til den periode, der er bedst kendt for 

offentligheden. Grev de St. Germain blev introduceret i Paris af den daværende 

krigsminister, Maréchal og Comte de Belle-Isle; men som vi har set fra de poster 

der allerede er citeret, var hverken M. de St. Germain eller hans familie ukendt for 

Louis XV. Derfor kan vi ikke undre os over den hjertelige og imødekommende 

modtagelse som han mødte, og vi kan heller ikke være forbavset over, at kongen 

tildelte ham en suite på sit kongelige Château af Chambord. Her var der et 

laboratorium som var indrettet til forsøg, og her samledes en gruppe studerende 

omkring vores mystiker. Blandt disse finder vi Baron de Gleichen, og Marquise 

d'Urfé, men også Prinsessen af Anhalt-Zerbst, mor til Katherine II af 

Rusland. Madame de Genlis taler om ham i denne periode, og siger:  

 

”Han var godt bekendt med fysik, og var en meget stor kemiker. Min far, der var 

godt kvalificeret til at dømme, var en stor beundrer af hans evner på dette 

område.... Han havde opdaget en hemmelig måde at blande farver på, som var 

virkelig dejlig, og som gav en ekstraordinær effekt på hans billeder.... M. de St. 

Germain samtykkede aldrig i at opgive hans hemmelighed.”  

 

Madame du Hausset berører i sine erindringer et interessant eksempel på hans 

viden om ædelstene. 

 

”Kongen,” siger hun, ”beordrede en middelstor diamant, som havde en fejl, at 

blive bragt hen til ham. Efter at have vejet den, sagde hans Majestæt til Greven: 

”Værdien af denne diamant, som den er, og med de fejl der er i den, er seks tusinde 

Livres; uden fejl, ville den være mindst ti tusinde værd. Vil du forpligte dig til at 

gøre mig en fortjeneste på fire tusinde Livres?”  

 

St. Germain undersøgte den meget opmærksomt, og sagde: ”Det er muligt; det kan 

gøres. Jeg vil bringe den til dig igen om en måned.” 
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På det fastsatte tidspunkt bragt Comte de St. Germain diamanten tilbage uden en 

plet, og gav den til kongen. Den blev pakket ind i et klæde af amianthos, som han 

havde taget frem. Kongen fik det vejet med det samme, og fandt det, at det næsten 

ikke havde tabt i vægt. Hans Majestæt sendte den derefter til sin guldsmed ved M. 

de Gontaut, uden at fortælle ham noget om, hvad der var sket. Juveléren ville give 

ham 9600 livres for den. Kongen fik dog diamanten sendt tilbage igen og sagde, at 

han ville beholde den som et kuriosum. Han kunne ikke komme sig over sin 

overraskelse og sagde til M. de St. Germain, at han ville være millioner værd, især 

hvis han besad hemmeligheden om at gøre store diamanter ud af små. Greven 

sagde hverken, at han kunne eller ikke kunne, men hævdede positivt, at han vidste, 

hvordan man fik perler til, at vokse, og give dem den fineste klarhed. Kongen ydede 

ham stor opmærksomhed, og det samme gjorde Madame de Pompadour. M. du 

Quesnoy sagde engang, at St. Germain var en kvaksalver, men kongen irettesat 

ham. Rent faktisk er hans Majestæt meget betaget af ham, og nogle gange taler han 

om ham som om hans afstamning var hæderkronet.” 

 

Et faktum i denne parisiske periode må ikke udelades; Det fremgår af udtalelser fra 

Madame du Hausset, Herr von Barthold og Baron de Gleichen, at en ung 

englænder, dengang bosiddende i Paris, ved navn Lord Gower, underholdte andre 

mennesker med at udgive sig selv som M. de St. Germain, så de fleste af de 

tåbelige historier om ham, der var i omløb i ’sladdersalonerne’ i den periode, 

opstod på grund af denne unge mand. Forskellige detaljer om hans gerninger 

findes, men de er ikke videre værd ud over det faktum, at M. de St. Germain skulle 

bære skylden for ytringer som ikke havde sin oprindelse hos ham.   

 

Heer van Sypesteyn sagde:  

 

”Mange af de vilde historier havde sandsynligvis ikke noget at gøre med M. de St. 

Germain og blev opfundet med det formål at skade ham og gøre ham latterlig. En 

vis parisisk indlogerende, kendt som ”Milord Gower,” var en glimrende 

efterligner, og gik ind i Paris’ saloner for at spille St. Germain - naturligvis var det 

meget overdrevet, men rigtig mange mennesker troede på denne efterligning af St. 

Germain.” 

 

Imens vores filosof arbejdede videre, var han i stand til at hjælpe og undervise på 

mange forskellige måder. I 1760 finder vi ham sendt til Haag af Louis XV på en 

politisk mission: Omstændighederne er ikke ens hos de forskellige forfattere.  
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I april 1760, finder vi M. de St. Germain rejse gennem Ostfriesland til 

England. Dernæst i The London Chronicle fra 3. juni, 1760, hvor man må tage 

hensyn til en ”mystisk udlænding”, der netop var ankommet til Englands 

kyster. Det blev også sagt af en forfatter, at han blev godt modtaget ved hoffet, og 

mange akter fra perioden nævner ham som en ”person der skal bemærkes” og der 

skal henledes særlig opmærksomhed på.  

 

I British Museum er der stykker af musik komponeret af Comte de St. Germain fra 

begge hans besøg, for de er dateret henholdsvis 1745 og 1760. Det blev sagt 

overalt, af fjender såvel som af venner, at han var en glimrende violinist; han 

”spillede som et helt orkester.” 

 

Der er en meget interessante souvenir af M. de St. Germain, som vi har haft held til 

at se. Den er bevaret i biblioteket i det store gamle slot Raudnitz i Bøhmen, der 

tilhører Prins Ferdinand von Lobkowitz. Blandt manuskripter og andre skatte i 

denne sjældne samling fandt vi en bog med musik komponeret af M. de St. 

Germain, hvorfra, ved elskværdige tilladelse fra denne Prins, vi kunne spores 

indskriften og autografen. Det lyder således:  

 

”Pour le Prince de Lobkowitz, Musique Raisonée, selon le bon sens, aux 

Dames Angloises qui aiment le vrai goût en cet kunst. 

   Par... De St. Germain.” 

 

Det første bogstav eller bogstaver, på underskriften er ganske ulæselig, selv om de 

er blevet omhyggeligt sporet for os af bibliotekaren på Raudnitz. 

 

Dernæst er vi nødt til at gå videre til St. Petersborg, hvor M. de St. Germain, ifølge 

ordene fra Grev Gregor Orloff til Markgreven af Brandenburg-Anspach, havde 

”spillet en stor rolle i deres revolution.” 

 

Han er nævnt for at have været i St. Petersburg, da en anden forfatter, eller snarere 

en anonym forfatter i en bog med titlen Et par ord om Catherine II’s første 

Hjælpere (Xviii. Bk. 3, s. 343, 1869). Forfatteren er i besiddelse af andre detaljer, 

men som de er i øjeblikket, er de ubekræftede og er snarere fragmenter, og det er 

derfor bedre at vente på mere præcis information, som hun håber at 

skaffe. Forskellige spor leder os dog til at antage, at M. de St. Germain har været 

nogen tid i Rusland. Som vi allerede har bemærket var Prinsessen af Anhalt-Zerbst, 
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mor til Katharina II, var meget venlig overfor ham; ja han brugte meget tid i hendes 

hjem i Paris. 

 

I 1763 får vi imidlertid en ret interessant note om vores filosof i form af en 

skrivelse fra Grev Karl Cobenzl til prins Kaunitz, premierministeren. Detaljerne er 

så interessante, at det er bedre at citere dem i sin helhed:  

 

”Bruxelles, 8. april, 1763. 

 

Grev Karl Cobenzl til Kaunitz. 

 

Det var for omkring tre måneder siden, at en person, kendt under navnet Comte de 

St. Germain, kom for at besøge mig. Jeg fandt ham som det mest enkle menneske, 

jeg nogensinde har set i mit liv. Jeg kender endnu ikke præcist hans fødsel; Jeg tror 

dog, at han er søn af en hemmelig forening i en kraftfuld og strålende 

familie. Selvom han besidder stor rigdom, lever han i den største enkelhed; han ved 

alt, og udviser en oprigtighed, en godhedens sjæl, og fortjener beundring.  

 

Blandt en række af hans resultater, gjorde han, under mine egne øjne, nogle 

eksperimenter, hvoraf den vigtigste var transmutationen af jern til et metal så 

smukt som guld, og mindst lige så godt for alle guldsmede at arbejde med; farvning 

og forberedelse af skind, forvandlet til fuldkommenhed, som overgik alle moroccos 

i verden, og den mest perfekte garvning; farvning af silke, forvandlet til hidtil 

ukendt perfektion; farvning af uld; farvning af træ i de mest strålende farver, og 

det hele uden hverken indigo eller cochenille, med de mest almindelige 

ingredienser, og dermed til en meget moderat pris; sammensætningen af farver til 

maleri, en ultra-marine så perfekt som var den lavet af lapis lazuli; og endeligt det, 

at fjerne lugten fra maleriets olie, og lave den bedste olie af Provence fra olier af 

Navette af Colsat, og fra andre, selv de værste.  

 

Jeg har alle disse produktioner i mine hænder, lavet foran mine egne øjne; Jeg har 

fået dem gennemgået de strengeste undersøgelser, og set til, at disse artikler giver 

overskud, som kan gøres op i millioner; jeg har forsøgt at udnytte det venskab, som 

denne mand har følt for mig, og af ham lære alle disse hemmeligheder. Han har 

givet mig dem, og han spørger ikke om noget for sig selv ud over en betaling i 

forhold til det overskud, der kan tilflyde fra dem, dog således, at det kun skal være, 

når fortjenesten er foretaget.  
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Da dette forunderlige uundgåeligt synes usikker, har jeg undgået de to punkter, der 

forekom mig at være frygtet. Den første, er en dupé, og den anden, at den 

involverer mig i for stor en udgift. For at undgå den første, tog jeg en fuldgod 

person, under hvis øjne jeg fik forsøgene gjort, og jeg var helt overbevist om 

virkeligheden og det billige ved disse produktioner. Og med hensyn til det andet, 

nævnte jeg M. de Zurmont (som er det navn, St. Germain har taget) for en god og 

troværdig købmand på Tournay, som han arbejder sammen med, og jeg har haft 

fremskridt der koster meget lidt, gennem Nettine, hvis søn, og svigersøn af 

Walckiers, er de personer, der driver disse fremstillinger, da overskuddet i de 

første forsøg gør os i stand til at etablere dem, uden at risikere noget af vores 

egne. Øjeblikket for at udlede fortjeneste ligger allerede lige for hånden.” 

 

Fra en anden kilde hører vi også om de St. Germain på Tournay, nemlig fra 

Casanova’s erindringer. Casanova blev på vejen til Tournay informeret om 

tilstedeværelsen af M. le Comte de St. Germain, og ønskede at blive præsenteret 

for ham. Han skrev derfor til Greven og anmodede om et interview. Dette blev ydet 

på betingelse af at han måtte komme inkognito, og ikke blev inviteret til at drikke 

eller spise med ham. Casanova fandt Greven i kjortlen af en armenier og med et 

langt skæg. I dette interview meddelte M. de St. Germain Casanova, at han 

arrangerede en Fabrique for Grev Cobenzl. 

 

Fra 1763 det tidspunkt, som vi er nu kommet til, og op til 1769 kan vi kun få 

nærmere oplysninger om et år i Berlin, og denne beretning kommer fra M. 

Dieudonné Thiebault’s erindringer, der giver følgende interessant skitse: 

 

”Der kom en bemærkelsesværdig mand til Berlin og forblev i byen i et tidsrum af et 

år, og som gik under navnet Comte de St. Germain. Abbé Pernety var ikke sen til at 

anerkende ham karakteristika, og kom til os med vidunderlige historier.” 

 

Forfatteren går derefter videre med, at fortælle, at prinsesse Amélie inviterede ham, 

og han bemærker også, at den gamle Baron Knyhausen altid blev behandlet af M. 

de St. Germain som ”min søn.” Vores forfatter siger:  

 

”Madame de Troussel var også ivrig efter at se ham. Abbé Pernety arrangeret 

sagen for hende, og Comte kom til hendes hus en aften til aftensmad. De henviste 

tilfældigvis til ”de Vises Sten,” og Greven konstaterede afmålt, at de fleste 

mennesker, der jagtede den, var forbavsende ulogisk, idet de ingen vejleder 

beskæftigede, men kun ild og glemte, at ilden bryder op og nedbrydes, og at det 
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derfor var tåbeligt blot at være afhængig af det for opbygningen af en ny 

komposition. Han dvælede meget over dette, og førte tilsidst samtalen tilbage til 

mere generelle emner.  

 

Af udseende er M. de St. Germain forfinet og intellektuel Han var tydeligvis ædel af 

fødsel, og var opdraget i et godt samfund, og det blev rapporteret, at den berømte 

Cagliostro (kendt for sin mystifikation af kardinal Rohan og andre i Paris) havde 

været hans elev. Eleven nåede dog aldrig op på sin mesters højde og, mens 

sidstnævnte gjorde sin karriere færdig uden uheld, blev Cagliostro ofte udskældt 

for kriminalitet, og døde i inkvisitionens fængsel i Rom. . . . I historien om M. de St. 

Germain, har vi historien om en klog og forsigtig mand, der aldrig bevidst 

krænkede nogte æreskodeks, eller gjorde udtalelser der kunne fornærme vores 

følelse af redelighed. Undere har vi uden ende, aldrig noget skandaløst.” 

 

Den nøjagtige dato for dette besøg i Berlin kan vi ikke give præcist, men det var 

før opholdet i Venedig, hvor han blev fundet af Graf Max von Lamberg. På dette 

tidspunkt har vi nogle meget interessante detaljer hos Chamberlain til kejser Josef 

II, og i hans bog findes Grev M. de St. Germain under navnet Marquis d'Aymar 

eller Belmare, der gør en række eksperimenter med hør, som han blegede til at 

ligne italiensk silke; han havde etableret en ganske stor plads, og havde omkring 

hundrede arbejdere. Det ser ud til, at han derefter rejste med Grev von Lamberg, 

for i et papir udgivet i Firenze Le Notizie del Mondo (juli 1770), under overskriften 

”Verdens Nyhedere,” finder vi følgende stykke:   

 

”Tunis juli 1770. 

”Grev Maximilian de Lamberg, Chamberlain af MMLL II. og RR. har besøgt øen 

Korsika for, at lave forskellige undersøgelser, og har boet her siden slutningen af 

juni i selskab med Signor de St. Germain, fejret i Europa for hans enorme mængde 

af politisk og filosofisk viden.” 

 

Ingen yderligere detaljer er givet om denne rejse, men vi hører at M. de St. 

Germain var i Mantua i år 1773. 

 

Et vigtigt punkt, som hører til året 1770 er udeladt. M. de St. Germain var i 

Livorno, da den russiske flåde var der; han bar en russisk uniform, og blev kaldt 

Grev Saltikoff af Grev Alexis Orloff. Det var i øvrigt i dette år, at han vendte 

tilbage til Paris, og skændslen af premierministeren, hans fjende, Duc de Choiseul 

skete. 
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”Alle hans evner, især hans ekstraordinære venlighed,” siger Heer van Sypesteyn 

”ja, selv storsindet, som dannede hans væsentligste egenskaber, havde gjort ham 

så respekteret og så elsket, at i 1770, efter Duc de Choiseul, hans ærkefjendes fald, 

dukkede han igen op i Paris, med de største udtryk for sorg. . . . M. de St. Germain 

kom til Haag efter Ludvig XV’s død af (10 maj 1774), og tilbage til Schwalbach i 

1774. Det var sidste gang, han besøgte Holland. Det kan ikke fastslås med 

nøjagtighed, hvor ofte han var der. . . . Det anføres i en tysk biografi, at han var i 

Holland i 1710, 1735, 1742, 1748, 1760 og 1773.” 

 

Denne sidste dato bringer os til den periode, som vi allerede har bemærket, nemlig 

opholdet på Triesdorf og Schwalbach, hvor mange alkymistiske og andre 

eksperimenter blev udført af Markgreven og Greven. Markgreven, hører vi, var 

stolt af sin medicinske viden, og en kopi af recepten til ”Russisk Te” eller ”Aqua 

Benedetta,” fremstillet af M. de St. Germain, fås fra den engelske Konsul i Livorno 

som blev brugt i den russiske flåde, og så i øhavet, for, at bevare sundheden for 

tropperne under den alvorlige varme. 

 

Fra 1774 indtil 1776 har vi besøget til Triesdorf; i 1776 hører vi om vores mystiker 

i Leipzig, og året efter i Dresden; det er disse perioder, vi skal beskæftige os med i 

vores næste kapitel.  

 

Omkring 1779 vi hører om M. de St. Germain i Hamburg; derfra rejser han til prins 

Karl af Hessen og bliver hos ham i nogen tid, da han er en elsket og æret gæst. De 

begyndte forskellige eksperimenter sammen, eksperimenter der i alle tilfælde var 

til gavn for menneskene. I breve om den viden og med hentydninger til den tidlige 

undervisning til M. de St. Germain af Duc de Medici, siger prinsen: 

 

”Dette Hus (Medici), var som bekendt i besiddelse af den højeste viden, og det er 

derfor ikke overraskende, at han skulle have trukket sin tidligere viden fra dem, 

men han hævdede, at han have lært den af Naturen og sine egne tilførelse og 

undersøgelser. Han forstod grundigt urter og planter, og havde opfundet den 

medicin, som han hele tiden gjorde brug af, og som forlængede hans liv og 

helbred. Jeg har stadig alle hans opskrifter, men lægerne kørte meget hetz mod 

hans videnskab efter hans død. Der var en læge, Lossau, som havde været hos en 

apoteker, og til hvem jeg gav 1.200 kroner om året for at arbejde på de 

lægemidler, som Comte de St. Germain lærte ham, blandt andre, og især hans te, 

som de rige har købt og fattige modtaget gratis.... Efter denne læges død, og 
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væmmet ved snak jeg hørte fra alle sider, trak jeg alle opskrifter tilbage, og jeg 

erstattede ikke Lossau.” 

 

Ser man tilbage på datoerne for alle de kræfter og evner denne store mand besad, er 

pointen klar: enten gik han efter en bestemt plan, en plan den almindelige verden 

ikke kendt til, eller han vandrede fra sted til sted uden mål, uden familie, uden 

menneskelige bånd - et bedrøvet liv for så begavet en dødelig, hvis det var 

rigtigt. Men da han altid optrådte tilfreds, selvom han vidste mere end dem, han 

kom i kontakt med, altid gav, og aldrig var i nød, aldrig havde brug for hjælp, og 

aldrig krævede støtte - bliver det klart for selv de mest kritiske skeptikere, med 

sådanne sikre beviser, at en eller anden magt, en eller anden plan, har vejledt 

Comte de St. Germain’s fodspor og liv. Faktisk siger en af de forfattere der blev 

citeret før: 

 

”Nogle gange faldt han i trance, og når han atter havde genvundet sig selv, sagde 

han, at han, mens han lå bevidstløs, havde besøgt fjerne lande. Nogle gange 

forsvandt han i lang tid, og dukkede så pludselig igen op, og lod det blive forstået, 

at han havde været i en anden verden i kommunikation med de døde.  

 

Desuden roste han sig af at kunne tæmme bier, og af at få slanger lytte til musik.” 

 

Forfatteren synes uvidende om, at de almindelige yogier i Indien har denne magt 

over slanger; og M. de St. Germain lærte uden tvivl hans viden i Indien. Den 

effekt, også, at kommunikere med de døde, er der fået kastet mere lys over i det 19. 

århundrede, takket være dem, der følger i fodsporene af M. de St. Germain, og som 

bistår med det samme store arbejde. Men selvom ovenfor citeret forfatter er 

skeptisk på disse punkter, tildeler han en hyldest af ærlig fortjeneste til vores 

filosof, som er værd at bemærke, når han skriver:  

 

”Men lad dette være, St. Germain var i mange henseender en bemærkelsesværdig 

mand, og hvor han blev personligt kendt efterlod han et positivt indtryk bag sig, og 

erindringen om mange gode og nogle gange af mange ædle gerninger. Mangen 

stakkels far til en familie. Mangen en velgørende institution, blev hjulpet af ham i 

hemmelighed... ikke en dårlig, og heller ikke en vanærende handling blev 

nogensinde kendt om ham og han inspirerede til sympati overalt, og ikke mindst i 

Holland.” 
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Således står klart ud fra karakteren af en, som af nogle kaldes en ”budbringer” fra 

det åndelige Hierarki som styret verdens udvikling; sådan er den moralske værdi af 

en mand, som jordens kritikere kalder ”eventyrer.” 
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3. KAPITEL 

Den kommende fare. 

 

Følgende uddrag er oversat fra det sjældne manus Souvenirs de Marie-Antoinette af 

grevinde d'Adhémar. Hun havde været en af dronningens nære venner, og døde i 

1822. 

 

Jeg har ikke kunnet finde en eneste kopi af dette sjældne arbejde i noget bibliotek i 

England eller på kontinentet, hvor jeg hidtil har haft adgang. Men heldigvis findes 

der en kopi i Odessa i Madame Fadéef’s bibliotek, en tante og nær ven af Madame 

H.P. Blavatsky.  

 

Madame d'Adhémar synes at have skrevet dagbog daglig, efter tidens mode, og har 

senere skrevet hendes Souvenirs udfra denne dagbog, lejlighedsvis indsættende en 

forklarende bemærkning. De dækker over en periode, der spænder fra 1760 til 

1821. 

 

Et meget interessant faktum er, at datoer forekommer i et notat skrevet af 

grevinden hånd, fastgjort med en stift til det oprindelige manuskript. og dateret 12. 

maj 1821. Det refererer til en profeti som St. Germain fortalte hende omkring 1793, 

da han advarede hende om dronningens forestående triste skæbne, og som svar på 

hendes forespørgsel om, om hun ville se ham igen, svarede han: ”Fem gange mere, 

jeg ønsker ikke den sjette.” 

 

Grevinden skriver: ”Jeg så M. de St. Germain igen, og altid til min ubeskrivelige 

overraskelse: ved mordet på dronningen, den 18. Brumaire, dagen efter hertugen 

d'Enghien død (1804) i januar måned 1813, og på tærsklen til mordet på hertugen 

de Berri (1820) Jeg afventer den sjette besøg når Gud vil.” 

 

Disse datoer er interressante på grund af den generelle opfattelse, at St. Germain 

døde i 1784. 

 

Madame d'Adhémar siger: ”Da min pen igen skriver navnet på Comte de St. 

Germain, vil jeg sige noget om ham. Han optrådte ved Hoffet i Frankrig længe før 

mig, det var i 1743. Rygtet spredtes som en fremmed, enormt rig at dømme efter 

hans smykker, der netop var ankommet til Versailles. Hvorfra kom han? Det er det, 

ingen har været i stand til at lære. Hans ansigt, hovmodig, intellektuel, 

nærværende, slog én ved første syn. Han havde en smidig, yndefuld figur, fine 
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hænder, en lille fod, elegante ben som modsvarede en velsiddende silkestrømpe. 

Det meget stramtsiddende tøj, udstrålede også en sjælden fuldkommen form. Hans 

smil viste de smukkeste tænder i verden, et smukt smilehul prydede hans hage, hans 

hår var sort, hans øjne var bløde og gennemtrængende. Oh! hvilke øjne! Jeg har 

ikke set deres lige nogen steder. Han så ud til, at være omkring 40-45 år gammel. 

Han blev set igen i de mindre lejligheder, hvor han havde fri adgang, i begyndelsen 

af 1768. Han kunne ikke se Madame du Barry, men han var til stede ved Madame 

de Chateauroux’ ulykke. 

 

Da denne dame døde, havde kongen, der kun havde kendt Greven i et år, alligevel 

så meget tillid til ham, at han bad ham om en modgift til den døende 

hertuginde. Greven nægtede og sagde: ”Det er for sent.” Hun fortsætter: ”I denne 

samme periode ramte et meget omtalt eventyr mig. Jeg var alene i Paris, M. 

d'Adhémar var rejst hen for at besøge nogle relationer til sit eget navn, han havde i 

Languedoc. Det var en søndag klokken otte om morgenen. Jeg er vant til at høre 

Messe ved middagstid, så jeg havde ikke megen tid til min toilette og øvrige 

forberedelser og forberedte mig på, at gå ud. Jeg skyndte mig at stå op, og havde 

næppe fået min morgenkåbe på, da Mdlle. Rostande, min kammerjomfru som jeg 

stor tillid til kom ind for at fortælle mig, at en herre ønskede at tale med mig. 

 

”At besøge en kvinde klokken otte var mod alle anerkendte regler. Er det min 

statholder, min advokat?” spurgte jeg. For man har altid en af disse herrer i 

hælene hvor lidt man end ejer. ”Er det min arkitekt, min sadelmager, eller en af 

mine landmænd?” 

 

Til hvert spørgsmål blev der svaret benægtende. 

 

”Men hvem er det, så, min kære?” Jeg behandlede min tjenestepige som en ven. 

Hun blev født samme dag som mig, i det samme hus, som min far, med den forskel, 

at jeg kom til verden i en smuk lejlighed og hun i et værelse hos vores 

portner. Hendes far, en værdig Languedoc mand, var en aftjent pensionist i vores 

tjeneste. 

 

”Jeg tænkte,” svarede min tjenestepige, ”med al respekt for Madame La Comtesse, 

at Djævelen forlængst havde lavet en kappe ud af huden af denne personage.” 
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”Jeg gennemgik alle dem i mit bekendtskab, som kunne have fortjent en 

særbehandling af Satan, og jeg fandt så mange af dem, at jeg ikke vidste, hvem jeg 

skulle formode det kunne være.” 

 

”Da Madame ikke kan gætte det,” fortsatte Mdlle. Rostande: ” vil jeg tage mig den 

frihed at fortælle hende, at det er Comte de Saint-Germain!” 

 

”Comte de Saint-Germain! udbrød jeg, ”mirakelmanden Selv.” 

 

Min overraskelse var stor over at finde, at han var i Paris og i mit hus. Det var otte 

år, siden han havde forladt Frankrig, og ingen vidste, hvad der var blevet af ham. 

Min nysgerrighed bød, at jeg beordrede hende til at vise ham i. 

 

”Har han bedt dig at annoncere ham under sit eget navn? ” 

 

”Det er M. de Saint-Noël, han kalder sig nu. Ligegyldigt, jeg kunne genkende ham 

blandt tusinde.” 

 

Hun gik ud, og et øjeblik efter trådte greven ind. Han så frisk og godt ud, og var 

næsten blevet yngre. Han betalte mig det samme med kompliment, men det er 

tvivlsomt, om det var så oprigtigt som mit. 

 

”Du har mistet,” sagde jeg til ham, ”en ven, en beskytter i den afdøde konge.” 

 

”Jeg beklager dobbelt dette tab, både for mig selv og for Frankrig.” 

 

”Nationen deler ikke din mening, det ser ud til, at den nye regeringstid er for dens 

velfærd.” 

 

”Det er en fejl, og denne regeringstid vil være fatalt for det.” 

 

”Hvad siger du?” Jeg svarede, sænkede min stemme og så omkring mig. 

 

”Sandheden.... En gigantisk sammensværgelse dannes, som endnu ikke har nogen 

synlig chef, men han vil vise sig inden længe. Målet er intet mindre end at styrte, 

hvad der findes, for at rekonstruere det efter en ny plan. Der er uvilje mod den 

kongelige familie, præster, adelen, og magistraten. Der er stadig tid, at undgå 

plottet;… senere, vil det være umuligt .” 
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”Hvor har du set alt dette? Er det i drømme, eller vågne?” 

 

”Delvist med hjælp fra mine to ører, og dels gennem åbenbaringer. Kongen af 

Frankrig, jeg gentager, har ingen tid at spilde.” 

 

”Du skal søge et publikum af Comte de Maurepas, og lade ham kende din frygt, for 

han kan gøre alt, og har kongens tillid.” 

 

”Han kan gøre alt, hvad jeg ved, undtagen for Frankrig, eller rettere, det er ham, 

der vil fremskynde dets ruin. Denne mand vil forråde dig, Madame.” 

 

”Du fortæller mig nok om det til at få dig selv sendt til Bastillen for resten af dine 

dage.” 

 

”Jeg taler kun til venner som jeg er sikker på.” 

 

”Se ikke desto mindre har M. de Maurepas, gode intentioner.” 

 

”Han vil afvise beviser, desuden hader han mig. Ved du ikke, at det var de dumme 

quatrain der forårsagede hans eksil?” 

 

”Smukke Marquise, de priser din charme. Dejlig er du og meget ærlig, men alt det 

forhindrer ikke, at dine blomster er blomster. ” 

 

”Rimet er unøjagtig, Greve.” 

 

”Oh det, lagde Marquise megen vægt på, men hun vidste, at M. de Maurepas var 

forfatter til det, og han lod, som jeg havde taget det oprindelige manuskript fra 

ham for, at sende det til den hovmodige Sultana i sit eksil. Offentliggørelsen af 

disse elendige vers fra den tid, gjorde, at han ville have hævn. Han vil aldrig tilgive 

mig. Ikke desto mindre, Madame La Comtesse, dette er hvad jeg foreslår. Tal om 

mig til dronningen, om de ydelser, som jeg har ydet regeringen i de missioner, der 

er blevet betroet mig på de forskellige hof i Europa. Hvis hendes Majestæt vil lytte 

til mig, vil jeg afsløre for hende, hvad jeg ved; så må hun vurdere, om det vil være 

godt for mig at møde frem i kongens tilstedeværelse; dog uden indgreb fra M. de 

Maurepas - det er min absolut betingelse.” 

 

http://sacred-texts.com/sro/csg/errata.htm#1
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”Jeg lyttede opmærksomt til M. de Saint-Germain, og jeg forstod alle de farer, der 

igen ville falde ned over mit hoved, hvis jeg blandede mig i en sådan sag. På den 

anden side, vidste jeg at greven var helt fortrolig med europæisk politik, og jeg 

frygtede at miste muligheden for at tjene staten og kongen. Greven af Saint-

Germain, så min rådvildhed, sagde til mig:  

 

”Tænk over mit forslag; jeg er i Paris incognito, tal ikke om mig til nogen, og hvis 

du imorgen kommer for at møde mig i jakobinerne kirken i Rue Saint-Honoré, vil 

jeg afvente dit svar der præcist 11:00.” 

 

”Jeg vil hellere se dig i mit eget hus.” 

 

”I orden; imorgen, da Madame.” 

 

Han tog afsted. Jeg tænkte hele dagen på dette genfærd, som det jo var, og om de 

truende ord i Comte de Saint-Germain. Hvad! Vi var på tærsklen til sociale 

forandringer; denne regeringstid, som blev indvarslede under sådanne glade regi, 

var under uvejrets opsejling! Efter lang meditation over denne tekst, var jeg fast 

besluttet på at præsentere M. de Saint-Germain for dronningen, hvis hun samtykke 

i det.  

 

Han var der punktlig til vores aftalte møde, og glædede sig over den beslutning, 

som jeg havde taget. Jeg spurgte ham, om han ville bosætte sig i Paris; han 

svarede benægtende, hans planer tillod ham ikke længere at leve i Frankrig. 

 

”Et århundrede vil passere,” sagde han, ”før jeg igen ses der.” 

 

Jeg brast i latter, og han gjorde det samme Samme dag gik jeg til Versailles. Jeg 

passerede gennem de små lejligheder, og fandt Madame de Misery der, jeg bad 

hende om at lade dronningen vide, at jeg ønskede at se hende, så snart hun kunne 

modtage mig. Hovedkammerkvinden vendte tilbage med ordre om at lade mig ind. 

Jeg trådte ind, dronningen sad foran et charmerende porcelæns skrivebordet, som 

kongen havde givet hende, hun var ved at skrive, og drejede sit hoved, og sagde til 

mig med et af hendes elskværdige smil:  

 

”Hvad vil du mig?” 

 

”En bagatel, Madame, jeg stræber blot efter at redde monarkiet.” 
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Hendes Majestæt kiggede på mig med forbløffelse. 

 

”Forklar dig.” 

 

På denne ordre nævnte jeg det Comte de Saint-Germain, jeg fortalte alt, hvad jeg 

vidste om ham, hans nære venskab med den afdøde konge, Madame de 

Pompadour, Hertugen af Choiseul, jeg talte om den virkelige tjenester, som han 

havde gjort staten med hans diplomatiske evner,. Jeg tilføjede, at han siden 

Marquisens død var forsvundet fra Hoffet, og at ingen kendte stedet for hans 

opholdssted. Da jeg tilstrækkeligt havde pikeret Dronningens nysgerrighed, 

sluttede jeg med at gentage for hende, hvad Greven havde sagt til mig den 

foregående dag, og havde bekræftet denne morgen. 

 

Dronningen syntes at se i spejlet, så svarede hun. ”Det er mærkeligt, i går modtog 

jeg et brev fra min mystiske korrespondent, han advarede mig om, at en vigtig 

meddelelse om kort tid ville ske til mig, og at jeg skulle tage det i alvorlig 

overvejelse, om smerten af de største ulykker falder sammen med. Disse to ting er 

bemærkelsesværdige, med mindre dog de kommer fra samme kilde? hvad synes du 

om det?” 

 

”Jeg ved næppe hvad jeg skal sige til det. Her har dronningen modtaget disse 

mystiske kommunikation i flere år, og Comte de Saint-Germain dukkede igen op i 

går.” 

 

”Måske optræder han på denne måde for bedre at skjule sig selv.” 

 

”Det er muligt, men alligevel, siger noget mig, at man burde sætte lid på hans ord.” 

 

”Efter alt, er man ikke ked af at se ham, selvom det kun var i forbifarten. Jeg giver 

dig, så, for at bringe ham til Versailles i morgen, forklædt i din bemaling. Han 

forbliver i din lejlighed, og så snart det er muligt for mig at give ham, vil jeg have 

jer begge indkaldt. Jeg vil ikke lytte til ham, undtagen i dit nærvær, og, det er 

mit absolut betingelse.” 

 

Jeg bukkede dybt, og dronningen afskediget mig med det sædvanlige signal. Jeg 

synes dog, at min tillid til Comte de Saint-Germain blev mindsket ved 

sammenfaldet med hans komme til Paris sammen med advarslen modtaget dagen 
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før ved Marie-Antoinette. Jeg troede, at jeg i det så en regelmæssig ordning for 

svindel, og jeg spurgte mig selv, om jeg burde tale med ham om det, men i 

betragtning af alt, besluttede jeg at tie, sikker på, at han var forberedt på forhånd 

at besvare dette spørgsmål. 

 

M. de Saint-Germain ventede mig udenfor. Så snart jeg så ham, stoppede jeg min 

vogn. Han gik med mig, og vi vendte tilbage sammen til mit hus hvor han var til 

stede ved min middag, men efter sin custom spiser han ikke, og efter denne foreslog 

han at gå tilbage til Versailles. Han ville sove på kroen, tilføjede han, og slutte sig 

til mig den næste dag; jeg samtykke i dette, ivrig som jeg var efter ikke at forsømme 

noget for succes i denne…. forretning. 

 

Vi var først i min bolig, så på Versailles i en suite, da en af dronningens hofdamer 

kom for at spørge mig, på hendes Majestæts vegne, om andet bind af bogen, som 

hun havde ønsket jeg skullle bringe hende fra Paris. Det var det aftalte signal. Jeg 

rakte hende den nye roman, jeg ved ikke hvad den hed, og så snart han var gået, 

fulgte jeg, ledsaget af min lakaj. 

 

Madame de Misery førte os ind i det private rum, hvor dronningen ventede os. Hun 

rejste sig med forbindtligt værdighed. 

 

”Monsieur le Comte,” sagde hun til ham: ”Versailles er et sted, som er velkendt 

for dig.” 

 

”Madame, i næsten tyve år, var jeg på intim fod med den afdøde konge, han nedlod 

sig til at lytte til mig med venlighed, han gjorde brug af mine stakkels evner ved 

flere lejligheder, og jeg tror ikke, at han fortrød at have givet mig sin tillid.” 

 

"Du har ønsket at Madame d'Adhémar bragte dig til mig, jeg har stor sympati for 

hende, og jeg er ikke i tvivl, at hvad du har at fortælle mig, fortjenes at lytte til.” 

 

”Dronning,” svarede greven med en højtidelig stemme ”vil i sin visdom veje hvad 

jeg har at betro hende. Encyclopædisternes parti ønsker magt. De vil kun få den 

ved gejstlighedens absolutte undergang, og for at sikre dette resultat, vil de 

omstyrte monarkiet. Dette parti, der søger en leder blandt medlemmerne af den 

kongelige familie, har vendt deres øjne mod Duc de Chartres; denne prins bliver 

redskab for mænd, der vil ofre ham, når han ikke længere er nyttig for dem; kronen 

af Frankrig vil blive tilbudt ham, og han vil få tronen. Men før denne dag for 
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gengældelse, hvilke grusomheder! hvilke forbrydelser! Love vil ikke længere 

beskytte de gode, men gavne de ugudelige. Det er disse sidste, som vil gribe 

magten med deres blodige hænder; de vil afskaffe den katolske religion, adelen, 

magistraten.” 

 

”Så intet royalt vil blive efterladt! afbrød Dronningen, utålmodigt. ”Ikke engang 

royalen!... Men en grådig republik, hvis scepter vil være bøddelen økse.” 

 

”Ved disse ord, kunne jeg ikke afholde mig selv, fra at afbryde Greven i 

dronningens tilstedeværelse: ”Monsieur!” Jeg græd, ”tænk dig om, før du taler?” 

 

”I sandhed,” tilføjede Marie-Antoinette, lidt ophidset, ”det er ting, som mine ører 

ikke er vant til at høre.” 

 

”Og det er i grovheden af de forhold, at jeg finder denne dristighed,” svarede M. 

de Saint-Germain køligt. ”Jeg er ikke kommet med den hensigt at betale en hyldest 

til dronningen, men faktisk påpege over for hende de farer, der truer hendes krone, 

hvis der ikke træffes øjeblikkelige foranstaltninger for at afværge dem.” 

 

”Du er positiv, Monsieur,” sagde Marie-Antoinette. 

 

”Jeg er dybt bedrøvet over, at mishage Deres Majestæt, men jeg kan kun sige 

sandheden.” 

 

”Monsieur,” svarede dronningen, der påtog en let tone, ”sandheden er måske, 

måske nogle gange usandsynlig.” 

 

”Jeg indrømmer, Madame, at dette er et eksempel herpå; Men Deres Majestæt vil 

tillade mig i min tur til at minde om, at Cassandra forudsagde Trojas ruin, og at de 

nægtede at tro det. Jeg er Cassandra, Frankrig er den Rige Priamos. Nogle år 

endnu vil passere forbi i ro, derefter vil grådige mænd fra alle dele af riget råbe 

efter for hævn, for magt, og for penge; de vil omstyrte alt; en ånd af delirium vil 

komme over borgerne; borgerkrig vil udbryde med alle dens rædsler; den vil 

bringe mord, plyndring, og eksil med sig. Så vil det beklagelige ske, at jeg ikke blev 

lyttet til; måske vil jeg blive bedt igen, men den tid vil være forbi. . . stormen vil 

have fejet alt væk før det.” 
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”Jeg må indrømme, Monsieur, at denne diskurs forbløffer mig mere og mere, og 

jeg vidste ikke, at den afdøde kong havde en kærlighed til dig, og at du havde tjent 

ham trofast. Du ønsker at tale til kongen?” 

 

”Ja, Madame.” 

 

”Men uden samtykke fra M. de Maurepas? ” 

 

”Han er min fjende, desuden rangerer jeg ham blandt dem, der vil fremme ruinen 

af riget, ikke af ondskab, men af uduelighed.” 

 

”Du er en alvorlig dommer over en mand, der har billigelse af flertallet.” 

 

”Han er mere end premierministeren, Madame, og til højre for denne er han sikker 

på at have smigrere.” 

 

”Hvis man udelukke ham fra dine relationer til kongen, er jeg bange for, at du vil 

finde det vanskeligt at nærme hans Majestæt, der ikke kan handle uden hans 

chefrådgiver.” 

 

”Jeg skal være deres Majestæter ’kommando’, så længe de ønsker at ansætte mig, 

men da jeg ikke er deres emne, er al lydighed fra min side en umotiveret 

handling.” 

 

”Monsieur,” sagde dronningen, der i denne periode ikke kunne behandle alle 

spørgsmål alvorligt længe, ”Hvor er du født? ” 

 

”I Jerusalem, Madame.” 

 

”Og det var... Hvornår?” 

 

”Dronningen må tillade mig at have en svaghed fælles med mange personer. Jeg 

fortæller aldrig gerne min alder, for det bringer ulykke.” 

 

”Farvel, Monsieur, Kongens Fornøjelsen meddeles dig.” 
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Det var en afskedigelse. Da vi var vendte hjem til mig sagde M. de Saint-Germain 

til mig: ”Jeg også er ved at forlade dig, Madame, og i lang tid, for jeg agter ikke at 

forblive mere end fire dage i Frankrig.” 

 

”Hvad er det der gør du beslutter, at rejse så hurtigt?” 

 

”Dronningen vil gentage til kongen, Louis XVI, hvad jeg har sagt til hende. Han vil 

igen fortælle det til M. de Maurepas og denne minister vil udarbejde en 

dommerkendelse imod mig, og lederent af politiet vil have ordre til at udføre det. 

Jeg ved, hvordan dette gøres, og jeg har ikke lyst til at gå til Bastillen.” 

 

”Hvad ville det betyde for dig? Du ville komme ud gennem nøglehullet.” 

 

”Jeg foretrækker ikke at have behov for at anvende et mirakel. Farvel, Madame.” 

 

”Men hvis kongen skulle indkalde dig?” 

 

”Så vil jeg vende tilbage.” 

 

”Hvordan vil du vide det?” 

 

”Jeg har midlerne til at gøre det:dte er ikke problemet, selv på dette punkt.” 

 

”I mellemtiden vil jeg være kompromitteret! 

 

”Ikke så, farvel.” 

 

Han gik. Jeg forblev forfærdet. Jeg havde fortalt dronningen, at for at være bedre i 

stand til at udføre hendes ønsker, ville jeg ikke forlade slottet.... To timer efter kom 

Madame de Misery og søgte mig på vegne af hendes Majestæt. Det varslede ikke 

godt med denne iver og jeg fandt kongen sammen med Marie-Antoinette. Hun 

syntes mig flov; Louis XVI, tværtimod, kom hen til mig på en åbenhjertig måde, tog 

min hånd, som han kyssede med uendelig nåde, for han havde charmerende 

manerer, når han ville. ”Madame d'Adhémar,” sagde han til mig, ”hvad har du 

gjort af din troldmand?” 

 

”Comte de Saint-Germain, Sire? Han er rejst til Paris.” 
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”Han har foruroliget dronningen alvorligt. Havde han tidligere talt på samme 

måde til dig?” 

 

”Ikke med så mange detaljer.” 

 

”Jeg bærer ikke ond vilje til dig for det, heller ikke dronningen, for dine intentioner 

er gode, men jeg bebrejder den fremmede, at han vovede at forudsige tilbageslag 

for os, som alle fire kvartaler af kloden ikke kunne tilbyde i løbet af et 

århundrede. Frem for alt, han gør forkert i at skjule sig fra Comte de Maurepas, 

som ville vide, hvordan man lægger sine personlige fjendskaber, hvis det var 

nødvendigt at ofre dem til interesser for monarkiet. Jeg skal tale med ham om 

emnet, og hvis han rådgiver mig til at se Saint-Germain, vil jeg ikke nægte at gøre 

det. Han er krediteret med intellekt og evne; min bedstefar kunne lide ham; men 

inden jeg giver ham en konference, ønskede jeg at berolige dig med hensyn til de 

mulige konsekvenser af den friske udseende, denne mystiske personage. Uanset 

hvad der kan ske, vil du blive holdt orienteret.” 

 

Mine øjne fyldes med tårer på dette slående bevis på venlighed af deres 

Majestæter, for dronningen talte til mig, ligeså kærligt som kongen gjorde. Jeg 

vendte tilbage roligere, men ikke desto mindre ærgerlig, ved forandringen, som 

denne sag havde taget, og jeg lykønskede indad mig selv, at M. de Saint-Germain 

havde forudset alt. 

 

To timer senere, var jeg stadig i mit værelse, optaget i mine egne tanker, da det 

bankede på døren til min beskedne bolig. Jeg hørte en usædvanlig uro, og næsten 

øjeblikkeligt blev de to foldedøre åbnet, og Monseigneur le Comte de Maurepas 

blev annonceret. Jeg rejste for at modtage ham med noget mere bryskhed end hvis 

det havde været Kongen af Frankrig. Han kom frem med et smilende ansigt. 

 

”Undskyld mig, Madame,” sagde han, ”for uhøjtideligheden af mit besøg, men jeg 

har nogle spørgsmål til Dem, og høflighed krævede, at jeg skulle komme til dig.” 

 

Hoffolkene i denne periode viste en udsøgt høflighed til kvinder, som ikke længere 

var at finde i dets renhed efter stormen, der væltede alt. Jeg svarede, som jeg var 

forpligtet til at gøre, M. de Maurepas, og denne forsatte: ”Nå! vores gamle ven, 

Comte de Saint-Germain er vendt tilbage?... Han er allerede i gang med sine 

gamle tricks, og er igen begyndt sin jongleren.” 

 



 

45 

 

”Jeg skulle til at udbryde noget, men han stoppede mig med en bønlig gestus.  

 

”Tro mig,” tilføjede han, ”Jeg kender slyngler bedre end du gør, Madame. En ting 

overrasker mig kun, årene har ikke sparet mig, og dronningen erklærer, at Comte 

de Saint-Germain præsenterede fremkomsten af en mand på fyrre. Men der kan 

være, må vi vide, hvorfra han har fået denne information, så indicier, så 

alarmerende.... Han havde ikke givet dig hans adresse?” 

 

”Nej, Monsieur le Comte.” 

 

”Det vil blive opdaget, vores politihunde har en god næse.... Yderligere... Kongen 

takker dig for din iver. Intet vil overgå Saint-Germain, bortset fra at blive lukket 

inde i Bastillen, hvor han vil blive bespist, godt opvarmet, indtil han nedlader sig 

til, at fortælle os, hvor han har fået så mange nysgerrige ting, at vide.” 

 

”I dette øjeblik blev vores opmærksomhed fanget af støjen fra åbningen af døren til 

mit værelse.... Det var Comte de Saint-Germain, der kom ind! Et skrig undslap 

mig, mens M. de Maurepas skyndte sig op, og jeg må sige, at hans ansigt skiftede 

lidt da thaumaturgisten nærmede sig ham, og sagde: 

 

”M. le Comte de Maurepas, kongen indkaldt dig til at give ham gode råd, og du 

tænker kun på at opretholde din egen autoritet. Ved at modsætte dig selv til min 

Monark, mister du monarkiet, for jeg har kun en begrænset tid at give til Frankrig 

og, når denne gang forbi, skal jeg ikke ses her igen før efter tre på hinanden 

følgende generationer er gået i graven. Jeg fortalte dronningen alt, hvad jeg fik lov 

til at fortælle hende, mine åbenbaringer til kongen ville have været mere komplet, 

og det er uheldigt, at man skulle have grebet ind mellem Hans Majestæt og mig, 

jeg vil ikke have noget at bebrejde mig selv, når forfærdeligt anarki ødelægger hele 

Frankrig. Med hensyn til disse katastrofer, vil du ikke se dem, men for at være 

forberedt til dem vil.. det være tilstrækkeligt minde dig.... Forvent ikke hyldest fra 

eftertiden, useriøse minister! Du vil rangere blandt dem, der forårsager 

ødelæggelse af imperiet.” 

 

”M. de Saint-Germain, der havde talt således uden at tage åndedrag, vendte sig 

mod døren igen, lukke den og forsvandt.” 

 

Alle bestræbelser på at finde Greven mislykkedes! 
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4. KAPITEL 

Tragiske profetier 

 

Den mest interessante af alle de hændelser, der er registreret i denne dagbog af 

Madame d'Adhémar er dem, der viser, hvordan M. de St. Germain stræbte efter, at 

advare den kongelige familie mod de onder, der var i vente. Han havde åbenbart 

våget over den ulykkelige unge dronning fra tidspunktet for hendes indrejse i 

Frankrig. Han var den ”mystiske rådgiver” der ofte blev nævnt.  

 

Han stræbte efter. at lade kongen og dronningen forstå, at M. de Maurepas og deres 

andre rådgivere var ødelæggende for deres rige. De royales ven var endnu den mest 

anklagede af Abbé Barruel, for at lede revolutionen. ”Tiden beviser alt,” og tiden 

har tilladt anklageren, at synke ned i en velfortjent glemmebog, mens den 

anklagede står som sand ven og sand profet. Lad den døde kvindes stemme bære sit 

eget vidnesbyrd:  

 

”Fremtiden blev mørkere, vi nærmede os en frygtelig katastrofe, der var ved at 

overvælde Frankrig. Afgrunden lå for vores fødder. Endnu var vores øjne slået 

med en fatal blindhed, vi skyndte os fra fête til fête, fra glæde til glæde. Det var 

som en slags vanvid, der slog os muntert på vores vej til ødelæggelse. Ak! hvordan 

kan en storm styres, når man ikke ser den? 

 

I mellemtiden, fra tid til anden, forsøgte nogle urolige eller opmærksomme sind at 

lede os bort os fra denne fatale sikkerhed. Jeg har allerede sagt, at Comte de St. 

Germain havde forsøgt at åbne øjnene hos deres Majestæter, ved at lade dem 

opfatte faren, men M. de Maurepas, der ikke ønskede at frelse landet for andre end 

ham selv, afsatte thaumaturgisten, og han dukkede ikke mere op. 

 

Det år, hvor disse begivenheder fandt sted var 1788; det endelige sammenbrud 

kulminere dog ikke før 1793. Madame d'Adhémar gennemgik begivenhederne og 

har ikke i alle tilfælde sat den nøjagtige dato. Angrebene på kongen og Tronen var 

stigende i vold og bitterhed år for år på grund af den fatale blindhed allerede 

hentydet til af vores forfatter. Den letsindighed hvormed hoffet levede, øgede hadet 

hos sine fjender. Den uheldige Dronning gjorde en indsats for at forstå tingenes 

tilstand, men forgæves. Madame d'Adhémar giver nogle af detaljerne på følgende 

måde: 
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”Jeg kan ikke undlade her at kopiere, for at give en idé om disse triste debatter [i 

Nationalforsamlingen], et brev skrevet af M. de Sallier, parlamentarisk rådgiver 

for Chambres de Requêtes, og rettet til en af hans venner, et medlem af 

parlamentet i Toulouse. . . . Dette brev blev spredt i udlandet og læst med 

begærlighed; mange kopier af det blev rundsendt i Paris. Før originalen nåede 

Toulouse, blev det omtalt i Hertuginde Polignac’s malestue. 

 

Dronningen henvendte sig til mig, spurgte mig, om jeg havde læst det, og 

anmodede mig om at skaffe det til hende Denne anmodning satte mig i rigtig 

forlegenhed; Jeg ønskede at adlyde Hendes Majestæt, men på samme tid, frygtede 

jeg at mishage den herskende Minister, men min tilknytning til dronningen sejrede. 

 

Marie-Antoinette læste artiklen i min nærværelse, og sukkede derefter, ”Åh 

Madame d'Adhémar,!” sagde hun, ”hvor smertefuldt er alle disse angreb på 

kongen myndighed ikke for mig. Vi går på farlig grund! Jeg begynder at tro, at din 

Comte de St. Germain havde ret. Det var forkert ikke at lytte til ham, men M. de 

Maurepas indførte en dygtig og despotisk diktatur over os.”  

 

Kort tid efter sendte Dronningen bud efter mig, og jeg skyndte mig på hendes 

hellige bud. Hun holdt et brev i hendes hånd. ”Madame d'Adhémar,” sagde hun, 

”her er et andet budskab fra min ukendte. Har du ikke hørt folk tale om Comte de 

St. Germain igen?” 

 

”Nej,” svarede jeg, ”jeg har ikke set ham, og intet har nået mig fra ham.” 

 

”Denne gang,” tilføjede dronningen, ”har oraklet brugt det sprog, der er ham, 

brevet er på vers; det kan være dårligt, men hvis det ikke er for meget skal du læse 

det, for jeg har lovet et publikum til Abbed de Ballivières. Jeg ville ønsker, at mine 

venner kunne leve på god fod!” 

 

”Især,” vovede jeg at tilføje, ”som deres fjender triumferer i deres skænderier.” 

 

”Den ukendte siger det samme, som du gør, men hvem har ret eller uret?” 

 

”Dronningen må tilfredsstille begge parter ved hjælp af de to første ledige 

biskopråd.” 
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”Du tager fejl; Kongen vil hverken give bispehue til Abbé d'Erse eller Abbe de 

Ballivières. Beskytterne af disse herrer og vores Abbé vil tro, at uviljen er på min 

side; du må, da du er i forhold til heltene fra Ariosto (talen af Baroness de Staël 

havde fundet frem til dronningen), spille rollen som fredsstifter af den gode kong 

Sobrir; se grevinde Diana, få hende til at lytte til fornuft.” 

 

”Jeg vil tale grundigt til hende,” sagde jeg og prøvede at grine for at bortvejre 

dronningen melankoli. 

 

”Diana er et forkælet barn,” svarede Hendes Majestæt,” men hun elsker sine 

venner.” 

 

”Ja, frue, selv det, at vise sig uforsonlig for deres fjender! Jeg vil adlyde 

dronningen.” 

 

De kom og informerede Marie-Antoinette, at Abbed de Ballivières var ankommet 

på hendes bud. Jeg gik ind i det lille skab, hvor, efter at have bedt Madame 

Campan om pen, blæk og papir, jeg kopierede den følgende passage, skjult der, 

men som bagefter kun blev alt for tydeligt. 

 

”Tiden nærmer sig hastigt, hvor uforsigtige Frankrig,  

omgivet af ulykke, hun kunne have sparet sig selv,  

vil erindre sådan helvede som Dante malet.  

Denne dag, o dronning! er nær, hvor ikke mere tvivl er tilbage,  

En hydra modbydelige og fej, med sine enorme horn  

Vil bortføre alteret, tronen, og Themis.  

I stedet for almindelig sund fornuft, vil utrolig vanvid 

regere, og alt være lovligt for de ugudelige.  

Ja falde vi se scepter, røgelseskar og vægt!  

Tårne og våbenskjold, selv det hvide flag:  

Fremover vil alt være svig, mord og vold,  

som vi finder i stedet for sød hvile.  

Store floder af blod flyder i hver by,  

hulken kun jeg hører, og landflygtige ser!  

På alle sider civil splid højlydt brøler,  

og udstødte skrig på alle sider dyd flygter,  

Fra forsamlingen stemmer død opstår.  

Store Gud! der kan svare på morderiske dommere?  
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Og i hvilken august jeg ser sværdet stige ned!   

Hvilke monstre behandlet som jævnbyrdige med helte!  

Undertrykkere, undertrykte, sejrherrerne, besejrede...  

Uvejret når jer alle til gengæld i dette fælles vrag,  

hvilke forbrydelser, hvilke onder, hvilken rystende skyld,  

truer undersåttere, såvel som magthavere!  

Og mere end en tronraner triumfer i kommando,  

Mere end ét hjerte vildledt, ydmyget og angrer.  

Tilsidst lukker afgrunden sig og født fra en sort grav  

stiger der en ung lilje, mere glad, og mere fair.” 

 

Disse profetiske vers, skrevet af en pen, vi allerede kendte, forbløffede mig. Jeg 

martrede min hjerne for at gætte deres betydning;! For hvordan kunne jeg tro, at 

det var deres enkleste betydning jeg burde give dem! Hvordan skulle jeg forestille 

mig, for eksempel, at det var kongen og dronningen, som ville dø en voldsom død, 

og som følge af uretfærdige domme. Vi kunne ikke, i 1788, have så klart syn; Det 

var en umulighed. 

 

Da jeg vendte tilbage til dronningen, og ingen indiskret person kunne lytte med, 

sagde hun: ”Hvad får du ud af disse truende vers?” 

 

”De er forfærdende. Men de kan ikke påvirke Deres Majestæt. Folk siger utrolige 

ting, tåbeligheder! Men hvis de profetiske ord viser sig at være sande, må de 

vedrøre vore efterkommere.” 

 

”Bed himlen, at du taler sandhed, Madame d'Adhémar,” svarede dronningen, 

”men disse er mærkelige oplevelser Hvem er denne personage, der har taget en 

interesse i mig i så mange.år uden at gøre sig kendt, uden at søge nogen belønning, 

og som altid har fortalt mig sandheden? Han advarer mig nu for omstyrtelsen af 

alt, hvad der eksisterer, og hvis han giver et glimt af håb, er det så fjernt, at jeg 

ikke kan nå det.” 

 

Jeg søgte at trøste dronningen; frem for alt, fortalte jeg hende, at hun må lade 

hendes venner være på god fod med hinanden, og ikke lade deres private 

skænderier være kendt uden for. Marie-Antoinette svarede mig med disse 

mindeværdige ord: ”Du forestiller dig, at jeg har kredit- eller magt i vores Salon, 

men du tager fejl; jeg var så uheldige at tro, at en dronning fik lov til at have 

venner. Konsekvensen er, at alle forsøger at udelukke mig, eller at bruge mig til 
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egen personlig fordel. Jeg står midt i en flok intriger, som jeg har svært ved at 

undgå. Alle klager over min utaknemlighed. Dette er ikke opgave værdig for en 

dronning af Frankrig. Der er et meget fint vers, som gælder for mig selv: ”Konger 

er dømt til pragt.” Jeg skulle sige med mere grund: ”Konger er dømt til at være i 

totalt ensomhed.” 

 

”Så skulle jeg handle blev jeg til at begynde min karriere forfra igen.” 

 

Madame d'Adhémar giver ikke nogen bestemte datoer i hendes dagbog, og det er 

først og fremmest ved de historiske episoder, der førte op til det endelige 

sammenbrud, at vi er i stand til at markere tidens gang. Videregivelse af de 

generelle hændelser, dybt interessante i sig selv, men som ikke berører Comte de 

St. Germain, kommer vi til forfølgelsen, som blev vedtaget mod Royalisterne i 

1789, og endnu en gang modtog den uheldige Dronning en advarsel fra hendes 

ukendte rådgiver, hvis råd ak! faldt på ører for svage til at forstå. Da hun hørte om 

sagen mod Polignacs, sendte Marie-Antoinette Madame d'Adhémar for advare 

Hertuginden om hendes forestående fald.  Madame d'Adhémar fortæller historien 

som følger: 

 

”Jeg rejste mig med al den smerte, som denne kommission gav mig, og jeg gik ud 

til Madame de Polignac. Jeg kunne have ønsket, at finde hende alene. Jeg mødte 

hertugen, hendes mand der, hendes svigerinde, grev de Vaudreuil og M. l'Abbé de 

Ballivières. Ved at se mit højtidelige udseende, da jeg trådte ind med mine 

opsvulmede øjne, stadige våde af tårer, der var blandet med Dronningens, følte de, 

at jeg var kommet af en trist årsag; hertuginden rakte hendes hånd mod mig. 

 

”Hvad har du at fortælle mig?” sagde hun, ”Jeg er parat til enhver ulykke.” 

 

”Intet,” sagde jeg, ”for det er ved at briste for dig. Ak! Min søde ven, bær den med 

resignation og det mod....” 

 

Disse ord døde væk på mine læber, og grevinden, der genoptog ordet, sagde: ”Du 

er årsag til min søsters tusind lidelser ved din tilbageholdenhed. Nå, Madame, 

hvad er der i vejen?” 

 

”Dronningen,” sagde jeg, ”ønsker, for at undgå forfølgelsen der truer dig - du og 

dine – ønsker, at du rejser nogle måneder til Wien.” 
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”Dronningen driver mig væk, og du kommer for at fortælle mig det!” råbte 

Hertuginden, medens hun rejste sig. 

 

Uretfærdig ven!” svarede jeg, ”lad mig fortælle dig alt der mangler at blive 

fortalt.” 

 

Så fortalte jeg ordret hvad Marie-Antoinette havde bedt mig fortælle hende. Der 

var flere skrig, flere tårer, mere fortvivlelse, jeg vidste ikke, hvem der ville lytte, M. 

de Vaudreuil udviste ikke mere fasthed end Polignacs. 

 

”Ak!” sagde hertuginden, "det er min pligt at adlyde, jeg vil helt sikkert rejse, når 

dronningen byder det; men vil hun ikke tillade mig verbalt, at gentage min 

taknemmelighed for hendes venlighed?” 

 

”Aldrig,” sagde jeg, ”havde hun tænkt du skulle rejse, før hun havde trøstet dig; 

gå blot til hendes kammer, og hendes modtagelse vil gøre dig godt, for denne 

tilsyneladende unåde.” 

 

Hertuginden tiggede mig om at ledsage hende, og jeg gav hende mit samtykke. Mit 

hjerte blev nedbrudt ved den triste samtale mellem disse venner, som elskede 

hinanden så varmt. Det var en strøm af klager, tårer, suk; de omfavnede hinanden 

så tæt, at de ikke kunne rive sig fra hinanden; de var virkelig ynkelige at se på. 

 

På dette tidspunkt blev et brev bragt til dronningen, nydeligt forseglet; hun kiggede 

på det, gøs da hun kiggede på mig og sagde: ”Det er fra vores ukendte ven.” 

 

”I sandhed,” sagde jeg, ”det syntes mærkeligt for mig, at han skulle have været 

stille under sådanne omstændigheder som disse, desuden har han kun regnet med 

mig.” 

 

Madame de Polignac syntes udfra hendes ansigtsudtryk ivrig efter at vide, hvad 

der var så velkendt for mig. 

 

Med et tegn lod jeg dronningen vide dette. Hendes Majestæt fortsatte derefter med 

at sige: ”Fra tidspunktet for min ankomst til Frankrig, og ved enhver vigtig 

begivenhed, hvor mine interesser er blevet berørt, har en mystisk beskytter 

beskrevet, hvad jeg havde at frygte; jeg har fortalt dig noget af det, og i dag tvivler 

jeg ikke på at han rådgiver mig om, hvad jeg skal gøre.” 
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”Her, Madame d'Adhémar,” sagde hun til mig, ”læs dette brev, dine øjne er 

mindre trætte end Madame de Polignac’s og mine.” 

 

Ak! Dronningen henviste til tårer hun aldrig ophørt med at græde. Jeg tog brevet 

og åbnede kuverten og læste, hvad der følger: 

  

”Madame - Jeg har været en Kassandra; mine ord er faldet forgæves for dine ører, 

og du har nået den periode, som jeg informerede dig om. Det er ikke længere et 

spørgsmål om at tackle, men om, at møde stormen; for at gøre dette, og for at øge 

din styrke, skal du skille dig fra de personer, som du elsker aller mest for, at fjerne 

alle påskud fra oprørerne. Desuden risikerer disse personer deres liv, alle 

Polignacs, og deres venner, er dømt til døden og er udpeget for de mordere, der 

lige har myrdet Bastillens officerer og de handlende. Grev de Artois vil dø; de 

tørster efter hans blod. Lad ham tage agt på det, jeg skynder mig at fortælle dig 

dette, senere vil jeg kommunikere videre med dig om det.” 

  

Vi var som i døs, som en sådan trussel uundgåeligt medførte, da greven af Artois 

blev annonceret. Han var blevet afhørt, og ude af stand til at tie, fortalte han os, at 

Duc de Liancourt lige havde fortalt ham, samt kongen, at mændene i revolutionen, 

for at konsolidere det, havde besluttet sig for at tage hans liv (Comte d'Artois’), og 

og grevinde Polignac, og Duc, og også Messieurs de Vaudreuil, de Vermont, de 

Guiche, Ducs de Broglie, de la Vauguyon, de Castries, Baron de Breteuil, 

Messieurs de Villedeuil, d'Amecourt, des Polastrons livet for - med ét ord, en rigtig 

fordømmelse. . . .  

 

På vej hjem, blev der givet et brev til mig, formuleret således:  

  

”Alt er tabt, grevinde, sol i dag er den sidste, der vil lyse over monarkiet, i morgen 

vil det eksistere ikke mere. Kaos vil sejre, anarki herske. Du ved alt jeg har forsøgt 

at gøre for at give sagen en anden drejning; jeg er blevet hånet, nu er det for sent. 

 

Hold dig i baggrunden, jeg vil våge over jer; vær forsigtig, og du vil overleve 

stormen, der vil have slået ned alt jeg modstå ønske om, at jeg er nødt til at se dig, 

hvad skal vi sige til hinanden? Du ville bede mig det umulige, jeg kan ikke gøre 

noget for kongen, intet for dronningen, intet for den kongelige familie, intet selv for 

Duc d'Orléans, som vil være triumferende imorgen, og som alle i god tid, vil krydse 

Capitol for, at blive kastet fra toppen af den Tarpeianske klippe. Men hvis du vil 
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mødes med en gammel ven, så gå til 08:00 Messen på Récollets, og træd ind i det 

andet kapel på højre hånd. 

Jeg har den ære at være... 

Comte de ST. GERMAIN. 

  

Ved dette navn, jeg allerede havde gættet, undslap et skrig af overraskelse mig; 

han lever stadig, han, som man sagde var død i 1784, og som jeg ikke havde hørt 

tale om i mange år – han var pludseligt dukket igen op, og i hvilket et øjeblik, 

hvilken en epoke! Hvorfor var han kommet til Frankrig? Hvad havde han gjort 

med livet? For jeg vidste fra nogle gamle mennesker, som havde set ham i 

udseende af fyrre eller halvtreds år, ved begyndelsen af det attende århundrede! 

 

Det var 1:00 om natten, da jeg læste hans brev, tid for rendez-vous var for tidligt, 

så jeg gik i seng, jeg sov lidt, frygtelige drømme plagede mig, og i deres hæslige 

groteskhed, så jeg ind i fremtiden uden dog at forstå den. Da dagen gryede, stod 

jeg træt op. Jeg havde bedt min tjener bringe mig noget meget stærk kaffe, og jeg 

tog to kopper af det, som opfriskede mig. Klokken 7:30 tilkaldte jeg en bærestol, og 

fulgt af min fortrolige gamle tjener, tog jeg til Récollets. 

 

Kirken var tom; jeg posterede min Laroche som skildvagt, og trådte ind i kapellet; 

kort efter, og næsten før jeg havde samlet mine tanker i Guds nærhed, så jeg en 

mand nærmer sig. . . . Det var ham selv personligt. . . .Ja! med samme ansigt som i 

1760, mens mit var dækket med furer og rynker. . . . Jeg så imponeret på det; han 

smilede til mig, kom frem, tog min hånd, kyssede den galant. Jeg var så urolig, at 

jeg tillod ham at gøre det på trods af stedets hellighed. 

 

”Der er du!” sagde jeg. "Hvor kommer du fra?” 

 

”Jeg er kommet fra Kina og Japan.... Eller rettere fra den anden verden!” 

 

”Ja, ja, temmelig nær så! Åh! Madame, dernede (jeg understreger udtrykket) er 

intet så mærkeligt som det, der sker her. Hvad er der blevet af Ludvig XIV’s 

monarki? Du, som ikke har set det kan ikke gøre sammenligningen, men jeg....” 

 

”Jeg har fanget dig, mand i går!” 

 

”Hvem kender ikke historien om denne store regeringstid? Og kardinal Richelieu, 

hvis han blev genfødt, ville det gøre ham gal. Hvad! Ikke regere! Hvad sagde jeg til 
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dig, og til dronningen også? At M. de Maurepas ville lade alt gå tabt, fordi han 

kompromitterede alt. Jeg var Cassandra, eller en ondskabens profet, og nu, 

hvordan har du det?” 

 

”Åh! Comte, din visdom var ubrugelig.” 

 

”Madame, han der sår vind høster hvirvelvind. Jesus sagde således i evangeliet, 

måske ikke for mig, men i hvert fald blev Hans ord skrevet, mens folk blot kunne få 

fortjeneste af mine.” 

 

”Igen!” sagde jeg, og forsøgte at smile, men han sagde, uden at besvare mit 

udbrud:  

 

”Jeg har skrevet det til dig, jeg kan ikke gøre noget, mine hænder er bundet af en 

stærkere end mig selv. Der er perioder, hvor det, at trække sig tilbage er umuligt, 

og andre, når Han har talt, og dekretet, vil blive udført. Det er ind i det vi træder.  

 

”Vil du se dronningen? ” 

 

”Nej, hun er dødsdømt.” 

 

”Dømt! Til hvad?” 

 

”Til døden!” 

 

”Åh, denne gang kunne jeg ikke holde et skrig tilbage, jeg rejste mig fra min plads, 

mine hænder stødte greven fra mig, og med bævende stemme sagde jeg: ”Og du 

også! Dig! Hvad, du også!” 

 

”Ja, jeg ------ jeg ligesom Cazotte.” 

 

”Du ved.... ” 

 

”Hvad du ikke engang forventer. Vend tilbage til paladset, gå og sig til dronningen 

at hun skal tage vare på sig selv, at denne dag vil være fatal for hende. Det er et 

plot, drabene hersker.” 

 

”Du fylder mig med rædsel, men Comte d'Estaing har lovet.” 
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”Han vil blive bange, og vil skjule sig.” 

 

”Men M. de Lafayette.... ” 

 

”En ballon blæst ud med vinden! Selv nu prøver de, at løse, hvad de skal gøre med 

ham, om han skal være instrument eller offer; Ved middagstid vil alt blive 

besluttet.” 

 

”Monsieur,” sagde jeg, ”du kunne gøre store tjenester for vores Sovereigns hvis 

du ville.” 

 

”Og hvis jeg ikke kan?” 

 

”Hvordan?” 

 

”Ja, hvis jeg ikke kan? Jeg troede, jeg ville blive lyttet til. Håbets tid er forpasset, 

og Forsynets dekreter må opfyldes?” 

 

”Med almindeligt ord, hvad ønsker de?” 

 

”Bourbonernes fuldstændige ruin; de vil fravriste dem fra alle de troner som de 

optager, og på mindre end et århundrede, de vil vende tilbage med rang af simple 

personer i deres forskellige grene.” 

 

”Og Frankrig?” 

 

”Kongedømme, Republik, Kejserdømme, blandede regeringer, plaget, ophidsede, 

fra smarte tyranner vil hun blive videregive til andre, der er ambitiøse uden 

fortjeneste. Hun vil blive opdelt, udstykket, skåret op; de kommende tider medfører 

at styrte Imperiet, stolthed vil svaje eller ophæve sondringer, ikke fra dyd, men fra 

forfængelighed, og det er gennem forfængelighed, at de vil komme tilbage til 

dem. De franske vil, ligesom børn, der leger med håndjern og slynger, spille med 

titler, æresbevisninger, bånd; alt vil være et stykke legetøj for dem, selv til 

nationalgardens skulderrem; den grådige vil fortære finanser. Nogle halvtreds 

millioner danner nu et underskud, i hvis navn Revolutionen er lavet. Nå! under 

diktaturet af filantroper, retorikere, de fine oplæsere, vil statens gæld overstige 

flere tusinde millioner!” 
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”Du er en frygtelig profet! Hvornår skal jeg se dig igen?” 

 

”Fem gange mere, ønsk ikke for den sjette.” 

 

”Jeg må indrømme, at en samtale så højtidelig, så dyster, så frygtindgydende, 

inspirerede mig med et meget lille ønske om at fortsætte den. M. de St. Germain 

undertrykte mit hjerte som et mareridt, det er mærkeligt, hvor meget vi forandres 

med alderen, hvordan vi ser med ligegyldighed, selv afsky, på dem, hvis 

tilstedeværelse tidligere charmede os. Jeg befandt mig i denne tilstand under de 

nuværende omstændigheder; desuden optog dronningens umiddelbare skæbne mig. 

Jeg tilskyndede ikke i tilstrækkelig greven, måske ville han, hvis jeg havde bønfaldt 

ham om det, være kommet til hende; der var en pause, og derefter forsatte 

samtalen:  

 

”Lad mig ikke opholde dig længere,” sagde han, ”der er allerede forstyrrelse i 

byen. Jeg er som Athalie. Jeg ønskede at se, og jeg har set nu. Nu vil jeg tage min 

del igen, og efterlade dig. Jeg har en rejse at tage til Sverige; en stor forbrydelse er 

under opsejling der, jeg vil forsøge at forhindre den. Hans Majestæt Gustavus 

III. interesserer mig, han er mere værd end hans ry.” 

 

”Og han er truet?” 

 

”Ja, han vil ikke længere være ”glad som en konge” siges det, og endnu mindre 

som en dronning.” 

 

”Farvel da, Monsieur, i sandhed, jeg ønsker jeg ikke havde lyttet til dig.” 

 

”Sådan er det altid med os sandfærdige mennesker, bedragere er velkommen, men 

fy til hvem der siger, at det vil komme til at passere. Farvel, Madame!  Au revoir” 

 

Han gik; jeg forblev tilbage i dyb meditation, og vidste ikke, om jeg burde 

informere dronningen om dette besøg eller ej. Jeg besluttede at vente til slutningen 

af ugen, og at holde på min tavshed, hvis det endte med en ulykke. Jeg rejste mig 

tilsidst og da jeg havde fundet Laroche igen, spurgte jeg ham, om han havde set 

Comte de St. Germain, da han gik ud.” 

 

”Ministeren, Madame?” 
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”Nej, han har været død længe, den anden.” 

 

”Ah! Den kloge troldmand?” 

 

”Nej, Madame; har Madame la Comtesse mødt ham?” 

 

”Han gik ud lige nu, han gik tæt forbi dig.” 

 

”Jeg må have været distraheret, for jeg lagde ikke mærke til ham.” 

 

”Det er umuligt Laroche, du laver sjov.” 

 

”Jo værre tiderne er des mere respektfuld er jeg for Madame.” 

 

”Hvad! Ved denne dør! Tæt på dig? – Gik han igennem.” 

 

”Jeg har ikke til hensigt, at benægte det, men han gik ikke forbi mine øjne.” 

 

”Så må han have gjort sig usynlig! Jeg er stum af forbavselse.” 

 

Det er de sidste ord, som grevinde d'Adhémar skriver i forbindelse med Comte de 

St. Germain eller den ven, der så forgæves havde prøvet at redde dem fra stormen, 

som derefter blev rasende til alle sider. En vigtig bemærkning, som allerede er 

blevet bemærket kan dog citeres her igen. Det er åbenbart fra pennen af biografien, 

at vi får dette vigtige lille notat, der er som følger: 

 

”Bemærkning skrevet af af grevinden hånd, fastgjort med en stift til de oprindelige 

manuskripter og dateret den 12. maj 1821. Hun døde i 1822.  

 

Jeg så M. de St. Germain igen, og altid til min ubeskrivelige overraskelse: ved 

mordet på dronningen; ved begyndelsen af den 18. Brumaire; dagen efter Duc 

d'Enghien’s død; i januar måned 1813; og på tærsklen til mordet på Duc de 

Berri. Jeg afventer den sjette besøg når Gud vil.” 

 

Således modsiger en stemme fra de døde, de ondsindede udfald rejst mod denne 

lærer, og tilbageviser også de ubegrundede påstande om hans død i 1784, lavet af 

Dr. Biester i Berlin, som allerede er blevet er fuldt bemærket. Måske er de mest 
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interessante sætninger dem, der ytres i Comte de St. Germain med hensyn til 

fremtiden for Frankrig. Det er nu et hundrede og tredive år siden, at disse ord blev 

sagt, og vi kan se, at de har været nøjagtigt korrekte i alle detaljer. Bourbonerne er 

nu en privat familie. Æren i Frankrig er blevet ødelagt af dem, der havde tiltaget 

sig holdninger af ære og tillid, hvor deres moralske karakterer ikke var i stand til at 

stå stammen; tilfælde kan også nævnes som eksempler, der alt for tydeligt 

illustrerer, at sandheden om den sorgfulde prognose foretaget af den Mystiske 

Budbringer fra sidste århundrede. Han kunne passende have citerede profetens ord, 

”Jeg er en, der råber i ørkenen.” Men, ak for Frankrig, nyttede hverken profetier 

eller advarsler. 
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5. KAPITEL 

Politiske arbejde 

 

De tidligste konkrete antydninger af politisk arbejde for Comte de St. Germain del 

er fra Madame d'Adhémar pen. 

 

Hvor hun portrætterne dem, der blev modtaget af Louis XV i Versailles, siger hun: 

”Kongen blev også meget knyttet til Hertuginde de Choiseul, født Crozat, hendes 

enkelhed, hendes ærlighed, flere dyder end var nødvendige for at gøre en succes i 

Versailles, havde sejret over ulempen ved hendes fødsel, og hun var ofte til stede 

ved middage i de mindre lejligheder. En mand der også længe havde haft denne 

fordel, den berømte og mystiske Comte de St. Germain, min ven, som ikke er blevet 

retteligt kendt, og til hvem jeg er nødt til, at bruge nogle sider, når jeg nødt til at 

tale om Cagliostro. Fra 1749 ansatte kongen ham til diplomatiske missioner og 

han klarede sig hæderligt i dem.” 

 

Denne sætning forbliver uforståelig, medmindre vi kortvarigt kaster et blik på 

historien i den periode. Mørk og stormfuld er skuepladsen, hvor vi træder ind; det 

er faktisk svært at udrede det knyttede net af europæisk politik, der viklede de 

forskellige nationer ind. Østrig og Frankrig havde i 1756 underskrevet en offensiv 

og defensiv alliance, specielt rettet mod England og Preussen; Rusland var med 

dem; i løbet af de syv års krige vaklede Preussens trone  mere end én gang, indtil 

østrigerne blev besejret ved Torgau i 1760. Polen, der betragtede skyerne der 

langsomt samledes i hendes horisont, var martret indenrigspolitisk ved stridigheder 

vækket af Rusland, og kæmpede forgæves mod de stærkere magter; hendes dag 

blev langsomt af afsluttet. England, i krig med Amerika og med Frankrig, der 

stræbte efter at erobre Indien, var også et centrum for uenighed. Hele Europa var i 

splid. 

 

Det var ind i denne arena Comte de St. Germain blev bedt om at træde til af kongen 

af Frankrig, for at skabe den fred, som hans ministre - involveret i deres egne 

planer - ikke kunne, eller ikke ville, gøre. 

 

Ludvig XV var praktisk taget ophavsmand til hele systemet med hemmelige 

diplomati, som i det attende århundrede synes at fremstå som en ny begyndelse i 

den diplomatiske politiske verden. Den gordiske knude, som ikke kunne vikles ud, 

forsøgt Louis XV at skære over; derfor finder vi, at kongen af Frankrig anvendte 
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hemmelige agenter, mænd som kunne blive betroet sarte missioner, mænd dømt til 

at bære skylden for fiasko, men som aldrig blev kronet ved succes. 

 

Uden de forskellige udenlandske kontorer, eller ud over deres hemmelige arkiver, 

er meget lidt kendt om, at Comte de St. Germain havde nogen som helst 

diplomatisk mission. I mange historier og erindringer er der ingen omtale af denne 

fase af hans liv; derfor er det nødvendigt at gengive forfattere som er til rådighed 

for, at bære deres vidnesbyrd vedrørende dette punkt. 

 

Blandt disse står Voltaire, skeptikeren, der i sin omfattende korrespondance med 

Frederik af Preussen 15. april 1758 siger: ”Deres ministre har utvivlsomt bedre 

udsigter på Breda, end jeg; M. le Duc de Choiseul, M. de Kaunitz, og M. Pitt 

fortæller mig ikke deres hemmelighed. Den siges at være kendt af en M. de St. 

Germain, der tidligere dinerede på Trent med Rådets Fædre, og sandsynligvis der 

vil have æren af at se Deres Majestæt i løbet af de næste 50 år. Han er en mand, 

der aldrig dør, og der ved alt.” 

 

Hentydning ”dinerede på Trent” er en henvisning til den sladder, som stammede 

fra Lord Gowers karrikatur og forvanskning af M. de St. Germain, som tidligere 

nævnt. Det vigtige punkt i dette brev er, at Voltaire henviser til en politisk 

tilslutning ved M. de St. Germain med statsministrene i England, Frankrig og 

Østrig, som om han var i det intime råd hos med disse ledere. Baron de Gleichen 

giver nogle detaljer i sine erindringer, og da han senere blev dybt interesseret i 

Comte de St. Germain mystiske arbejde, er hans version af stor værdi, og giver et 

godt indblik i nogle af Frankrigs komplikationer. Han skriver: ”Marshal [de Belle-

Isle] var hele tiden opsat på at få en særlig fredstraktat lavet med Preussen, og 

bryde alliancen mellem Frankrig og Østrig, som hvilede på kredit af Duc de 

Choiseul. Louis XV og Madame de Pompadour, der ønskede denne særlige 

fredstraktat. Marshal udarbejdede instrukser. Kongen gav dem selv, sammen med 

en kode, til M. de St. Germain.” 

 

Således, som vi skal se, kunne selv de kongeliges beskyttelse, da missionen 

behørigt var underskrevet og forseglet af kongen selv, ikke afværge den mistanke 

og mistillid, en så ubehagelig stilling naturligt afstedkom, og da M. de St. Germain 

ankom til Haag, kom han hurtigt på kollisionskurs med M. d'Affry, den 

akkrediterede ambassadør fra Frankrig. 

 



 

61 

 

Herr Barthold giver en interessant oplysning med hensyn til denne diplomatiske 

mission; han, der efter at have kritiseret noget alvorligt, og med god grund, nemlig 

de upålidelige udsagn om vores filosof foretaget af Marquise de Créqui og 

Markgräfin von Anspach, fortsætter: ”Men om denne Adepts mystiske mission, som 

finansmand for kronen og diplomatisk agent, som han var blevet, ikke på 

ministeriel skrivebord, men i Chambord’s laboratorie, nævner hun ikke noget 

vedrørende dette punkt - så afgørende for forståelsen af den måde virksomheden 

blev gennemført i Frankrig, både i Kabinettet og staten i denne periode – eller blev 

nogensinde kommenteret. På dette tidspunkt finder vi St. Germain i Haag, åbenbart 

på en privat mission, hvor Comte d'Affry var franske ambassadør, men de to havde 

ingen forbindelser med hinanden. Voltaire, der generelt er en god reporter, 

tilskriver Comtes opdukken  den hemmelige Fredstraktat.”  

 

Datoen angivet af denne forfatter er ikke helt nøjagtig, som vi skal se. 

 

At Duc de Choiseul blev dybt irriteret, da disse oplysninger nåede ham, er 

forståeligt; hans yndlingsordninger var i fare, hans intriger mod England var på 

tærsklen til fiasko; det fremgår, at M. d'Affry ”bittert bebrejdede M. de Choiseul 

for at have ofret en af hans fars gamle venner, og en ambassadørs værdighed, med 

ambitionen om at skabe en fredstraktat uden, at informere ham om det gennem en 

obskur udlænding.” M. de Choiseul sendte straks kurereren tilbage, og beordrede 

M. d'Affry til, at give ordre til statens generalsekretær om, at anholde M. de St. 

Germain, og sende ham, bundet på hænder og fødder, til Bastillen. Den næste dag 

afskedigede M. de Choiseul i Rådet M. d'Affry; han måtte læse sit eget svar, og så 

derefter overlegent på sine kolleger, og rette derefter sine øjne skiftevis rundt på 

Kongen og M. de Belle-Isle, og tilføjede: ”Hvis jeg ikke gav mig tid til at tage mod 

ordrer fra kongen, er det fordi jeg er overbevist om, at ingen her ville være modig 

nok til at ønske at forhandle en fredstraktat uden kendskab til din Majestæts 

udenrigsminister!” Han vidste, at denne prins havde oprettet, og altid fastholdte, 

princippet om, at ministeren for en afdeling ikke måtte blande sig med anliggender 

i en anden. Det gik, som han havde planlagt. Kongen slog blikket ned ligesom en 

skyldig person, Marshal turde ikke sige et ord, og M. de Choiseul søgsmål blev 

godkendt; men M. de St. Germain undslap ham. Deres Højheder, der havde givet 

deres samtykke, afsendt en stor mængde vagter for at arrestere M. de St. Germain, 

som efter at have været blevet advaret, flygtede til England. Jeg har god grund til at 

antage, at han snart forlader landet igen for at rejse til St. Petersborg. 
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Et bedre indlæg end dette kunne ikke gives, af én der var til stede ved det franske 

Kabinets Råd, på den måde, som Ludvig XV, svag og ubeslutsom, tillod hans 

arrangementer, at blive annulleret uden et ord. Ved hurtigt, at på videre til følgende 

begivenhederne i Haag, får vi nogle interessante depecher fra M. de Kauderbach, 

minister fra det saksiske hof i Haag, hvor han fortæller meget, der allerede er givet 

på disse sider til ros af greven af St. Germain, af hans beføjelser og viden, og 

fortsætter derefter med at sige:  

 

”Jeg havde en lang samtale med ham om årsagerne til urolighederne i Frankrig, 

og om ændringerne i valget af ministeren i dette kongerige. Dette, Monseigneur, er 

hvad han sagde til mig om emnet: ”Den radikale ondskab er monarkens mangel på 

fasthed. De, der omgiver ham, er vel vidende om hans ekstreme gode natur, 

misbruger den, og han er kun omgivet af skabninger placeret af Paris’ Brødre, der 

alene forårsager alt besværet med Frankrig. Det er dem, der fordærver alt, og 

modarbejdet planerne fra den bedste borger i Frankrig, Marshal de Belle-

Isle. Derfor er der splittelse og jalousi blandt ministrene, der synes, at gøre alt for 

at tjene en anden monark. Alt er skadet af Paris’ Brødre; kun ved at ødelægge 

Frankrig, kan de opnå deres formål med, at få ottehundrede 

millioner! Ulykkeligvis har kongen ikke så meget skarpsindighed, og han er derfor 

ikke klar over ondskaben hos de mennesker der er omkring ham, der, vel vidende 

hans manglende fasthed, udelukkende er optaget i at flattere hans foible, og derfor 

fortrinsvis lytter til dem. Den samme mangel på fasthed er, at finde hos 

elskerinden. Hun kender til al det onde, men har ikke mod til at afhjælpe det.” Det 

er ham da, M. de St. Germain, der vil påtage sig at helbrede det radikalt; han 

sætter sig for, at sætte al hans indflydelse og operationer i Holland ind mod de to 

navne, der er så skadelig for staten, og som hidtil er blevet betragtet som 

ufravigeligt nødvendige. Når man hører ham tale med så meget frihed, må man se 

på ham, enten som en mand der er sikker på hans lod, ellers som det største fjols i 

verden. Jeg kunne underholde Deres Excellence meget længere med dette 

enestående menneske og med hans viden om fysik, men jeg er bange for at trætte 

dig med historier som synes mere romantiske end virkelige.”  

 

Den saxiske diplomat, fra hvis afsendelser disse uddrag er samlet, ændrede på 

meget kort tid hans venlige tone, da han fandt ud af, at Duc de Choiseul ikke 

favorisere Louis XV’s planer; den respekterede diplomat begyndte derefter at 

nedgøre den mand, som han sidst havde rost som en mirakelmand, og skriver som 

følger: 
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”April 24, 1760. Jeg har i dette øjeblik hørt, at kureren som Comte d'Affry modtog 

i mandags bragte ham en ordre fra staten om, at arrestere og udlevere den 

berømte St. Germain som en farlig person, og en med hvem hans mest kristne 

Majestæt har grund til at være utilfreds. M. d'Affry, har meddelt denne ordre 

til Pensionnairen, og denne minister rapporterede det til Rådet for vicedirektører 

og kommissærer for provinsen Holland, en forsamling, som Comte de Bentinck er 

præsident for. Sidstnævnte advarede manden, og var skyld i han kunne rejse fra 

England. Dagen før sin afrejse var St. Germain fire timer sammen med den 

engelske minister. Han pralede med, at have tilladelse til at slutte fred.” 

 

Senere, i en anden forsendelse, vender denne vagtsomme diplomat én gang mere 

tilbage til angrebet.  

 

”Eventyreren begav sig til hemmeligt, at forhandle, valgt af marskal de Belle-Isle, 

fra hvem han viste breve, hvori der faktisk var nogle spor af tillid. Han ønskede det 

skulle forstås, at principperne i Marshal’s, som afviger fra M. de Choiseul, er mere 

i overensstemmelse med Mme de Pompadour’s holdning, og gik varmt ind for fred; 

han formørkede billedet, malede vanskelighederne og uenigheden i kraftige farver, 

som han erklærede herskede i Frankrig, og ved denne smiger troede han, at vinde 

tillid til det engelske parti. På den anden side, havde han skrevet til Marshal de 

Belle-Isle, at M. d'Affry ikke vidste, hvordan han skullle værdsætte eller udføre 

Comte de Bentinck-Rhoon planer, der var en mand af de bedste intentioner i 

verden, og kun ønskede at gøre sig nyttig for Frankrig for, at fremme hendes 

succes i forhandlinger med England. Disse breve blev sendt tilbage til M. d'Affry, 

med en ordre om, at forbyde St. Germain at blande sig med transaktioner, under 

trussel med, at straffe hans overmod med, at tilbringe resten af hans dage i et 

fangehul ved sin tilbagevenden til Frankrig.” 

 

Virkelig latterlig er forskellen i tonen i disse dokumenter; M. de St. Germain 

bestræbte sig på, at udføre de ønsker kongen havde, og forsøgte at hjælpe et 

udmattet land; disse bestræbelser på fred blev frustreret af de Choiseul, der havde 

sine egne planer at sende til Østrig. Intet mere naturligt kunne have fundet sted, end 

at den nye hjælper skulle blive angrebet af modparten. 

 

Det er indlysende, udfra det citerede brev, at M. de St. Germain havde Marshal de 

Belle-Isle’s tillid - som også ønskede fred - for den saksiske ambassadør anvender 

udtrykket ”nogle spor af tillid,” hvor han taler om korrespondancen han havde set, 

og beviserne for tillid, han blev tvunget til at indrømme. Fra denne afstand af tid 
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kan vi se, at billedet skitseret af Frankrig af M. de St. Germain på ingen måde var 

for mørkt: Frankrig forarmet, faret vildt på vej til større ruin, hvis slutning skulle 

blive en scene af blod og slagteri. Han, som havde magten til, at se de onde dage, 

der var så nær, kunne han male det billede for mørkt, når han forsøgte at holde 

ruinen for Frankrigs dør? 

 

Men vi må tage nogle andre tråde i denne sammenfiltrede garnnøgle. Kongen af 

Preussen var i denne periode, i Freiburg, og hans egen agent, M. d'Edelsheim, var 

netop ankommet til London for at konferere med de engelske ministre; følgende 

redegørelse af tingenes tilstand er givet af den senere Frederik II: ”Ved ankomsten 

til byen [London], dukkede et andet politisk fænomen op, det var en mand, som 

ingen har været i stand til at forstå Han var kendt under navnet Comte de St. 

Germain. Han havde været ansat af Frankrig, og var endda så højt i yndest hos 

Louis XV, at denne prins havde tænkt på at give ham Palace of Chambord.”   

 

Missionen for M. d'Edelsheim står ikke tydelig, men vi finder, at ikke blot blev M. 

de St. Germain nødt til at forlade London, men fejlede også i at skabe den så hårdt 

ønskede fred; samtidig gik det den preussiske agent endnu værre; detaljerne er 

givet ved Herr Barthold: ”Den preussiske forhandler, der vendte tilbage fra 

London via Holland for at hente sin bagage fra Paris, blev tilskyndet til at forblive 

et par dage med Bailly de Froulay, og derefter modtage en Lettre de cachet, blev 

sat i Bastillen. Choiseul forsikrede fangen, at det kun var på denne måde, at han 

kunne lukke mistanken om minister Stahremberg, men denne ”scene indecente” 

var simpelthen en fælde for, at få fat i baronens papirer. Choiseul fandt dog intet 

og rådede ham til at forsvinde, og rådede ham endvidere til, da han rejste til 

Torino, ikke at rejse ind i landet igen. Frederik fandt, på den anden side, ingen fejl 

hos hans agent, der gennem sin overivighed havde miskrediteret sig selv i 

Paris; kan man konkludere, at det var ham, der gennem en artikel i 

London Chronicle, lykkedes at skabe tvivl om St. Germain projekt.” 

 

I denne ekstraordinære labyrint af hemmelige forhandlinger er det vanskeligt at 

finde sandheden, for i arbejdet netop citeret, hører vi, at St. Germain blev set i Bois 

de Boulogne i maj 1761. Da Marquise d'Urfé meddelte Duc de Choiseul om hans 

tilstedeværelse i Paris, svarede premierminister: ”Je n'en suis pas surpris, puisqu'il 

en passé la nuit dans mon cabinet.” Denne informant forsætter: ”Casanova er 

derfor tilfreds med, at kun de Choiseul havde foregivet at være irriteret over M. de 

St. Germain for, at gøre det lettere for ham, at blive sendt til London som agent; 

Lord Halifax gennemskuede dog planen.” 
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Det ville faktisk være én metode til at skære gennemden politiske sammenfiltring i 

Frankrig! - en intrige udtænkt af kongen, tilsyneladende uden kendskab for hans 

førsteminister, for at nå frem til en fred, som hele landet søgte. I denne vanskelige 

situation valgt Marshal de Belle-Isle Comte de St. Germain som budbringer for 

fred. Ak! Fredsmissioner resulterer sjældent i andet end ubehag og bagvaskelse for 

den der bærer budskabet, og verdenshistorien arkiverede endnu en fiasko, en fiasko 

forårsaget af ambitionerne hos de politiske ledere. 

 

Vi vil nu forlade tingenes tilstand i Frankrig og gå videre til England, for her finder 

vi en meget interessante korrespondance mellem General Yorke, den engelske 

repræsentant i Haag, og Lord Holdernesse i London. Ved særlig tilladelse fra 

udenrigsministeriet har vi venligst fået tilladelse til, at gøre brug af disse 

uddrag. Den fulde korrespondance er for lang til at blive skrevet ned på den 

begrænsede plads disse sider tillader. Den første afsendelse er fra General Yorke til 

Jarlen af Holdernesse; det er dateret 14 marts 1760, og giver adgang til en lang 

samtale mellem Comte de St. Germain og ham selv. De tidligere krav, siger han, 

har været sendt af Frankrig for, at forhandle om fred, men siger også, at 

Mons. d'Affry ikke er sendt i hemmelighed. Svaret på dette dokument kommer fra 

”Whitehall den 21. marts 1760,” og er fra Lord Holdernesse til General Yorke; i 

dette henvender han sig til sidstnævnte for, ”at fortælle M. de St. Germain, ved 

kongens ordrer ikke kan diskutere emnet med ham, medmindre han fremlægger 

nogle autentiske beviser på hans ansættelsesforhold, samtykke og viden fra den 

franske konge.” I den næste forsendelse, dateret Whitehall, marts 28, 1760, beder 

kongen om, at det samme svar skal returneres til Mons. d'Affry som allerede er 

givet til M de St. Germain. Kongen finder det sandsynligt, at M. de St. Germain var 

bemyndiget til at tale med General Yorke på den måde, han gjorde, og at hans 

kommission er ukendt for Duc de Choiseul.” 

 

George III’s indsigt i i dette tilfælde er bemærkelsesværdigt, medmindre det er 

private korrespondance med Louis XV og derfor nogle vink om den virkelige 

tingenes tilstand der gives af den ene konge til den anden. Under alle 

omstændigheder er det forhold, der på grund af M. de Choiseul fredstraktat, ikke 

blev arrangeret; og, som vi har set, videregivet af M. de St. Germain fra England til 

Rusland. Idet der nu henvises til nogle andre vidner, finder vi M. Thiebault sige i 

sine erindringer: ”Mens denne enestående mand var i Berlin, vovede jeg en dag at 

tale om ham til den franske udsending, Marquis de Pons Saint-Maurice, hvor jeg 

privat udtrykte min store overraskelse til ham over, at denne mand skulle har holdt 

private og intime relationer med personer af høj rang, såsom Cardinal de Bernis, 
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fra hvem han havde, blev det sagt, fortrolige breve, skrevet på det tidspunkt, hvor 

Kardinalen holdt porteføljen for udenrigsanliggender o.s.v.; om dette sidste punkt 

gav udsendingen mig intet svar.” Denne sætning indebærer andre diplomatiske 

missioner, hvorom ingen detaljer findes. 

 

En anden forfatter, der er også blevet citeret, gør en vigtig bemærkning om, at da 

M. de St. Germain var i Leipzig tilbød Grev Marcolini ham en stor offentlig stilling 

i Dresden. Vores filosof var i Leipzig i 1776, under navnet Chevalier Weldon, og 

skjulte overhovedet ikke, at han var prins Ragotzy. Denne informant siger: 

”Herren Grev Marcolini, kom fra Dresden til Leipzig og gjorde til Comte - i 

hoffets navn - visse løfter; M. de St. Germain afviste dem, men han kom i 1777 til 

Dresden, hvor han havde megen samvær med den preussiske ambassadør von 

Alvensleben.” Denne erklæring kan bekræftes af forfatteren til Grev Marcolini’s 

liv, der er blevet omhyggeligt indsamlet fra de hemmelige arkiver hos Saxens Hof 

(med especial tilladelse) af Friherre O'Byrn. 

 

Grev Marcolini var en mand kendt for sin integritet og rette karakter; hans biograf 

siger: ”I betragtning af den stærke modstand hos Grev Marcolini mod svindlen i 

Schröpfer affæren, må den sympati, han udviste for Comte de St. Germain ved hans 

ankomst i Sachsen være så meget mere vidunderlig. Grev Marcolini rejste til 

Leipzig med den hensigt at udspørge St. Germain om hans ankomst under navnet 

Welldoun, oktober 1776. Mødet resulterede i at Greven tilbød St. Germain en 

vigtig stilling i Dresden, om han ville gøre en stor tjeneste for 

staten; ’Mirakelmanden’ afslog dog disse tilbud.” 

 

Intet steds findes der detaljer om nogen af disse diplomatiske missioner; vi kan kun 

samle fragmenterne og ved, at stykke dem sammen, står det faktum klart bevist, at 

fra Hof til Hof, blandt konger, fyrster og ambassadører, blev Comte de St. Germain 

modtaget og kendt, blev betroet som ven, og som ingen frygtede som fjende. 
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6. KAPITEL 

”Mitchell-papirerne” 

 

Den diplomatiske korrespondance, som danner næsten hele dette papir er praktisk 

talt et appendiks til det sidste kapitel. De detaljer der gives er interessante og 

vigtige led i denne kæde af begivenheder, som bragte M. de St. Germain til 

England. Held, god skæbne, eller en godgørende magt gav nøglen til disse skjulte 

optegnelser. 

 

”Mitchell Papirerne”, har været skjult så længe, og har endnu aldrig været 

offentliggjort i sin helhed. Det fremgår, at George III anmodede om, at disse 

dokumenter ikke blev offentliggjort i løbet af hans liv, og de blev derfor afsendt til 

personlig pleje af Mr. Planta, Arkivar på British Museum. 

 

Denne korrespondance blev købt af museets bestyrelse gennem Sir William 

Forbes, arving til Sir Andrew Mitchell, der havde været udsending i Berlin i den 

tid, da alle disse begivenheder fandt sted. En vis del af oplysninger i hans 

diplomatiske karriere blev offentliggjort af Mr. Bisset i 1850; her blev ingen 

omtale imidlertid givet om M. de St. Germain, og brevene som behandlede ham 

forblev ubemærkede. 

 

Der synes, pudsigt nok, at have været en ”sammensværgelse af tavshed” blandt 

diplomater og forfattere i denne periode, og senere, for det er en konstant 

tilbagevendende oplevelse, at finde enhver henvisninger til vores filosof 

omhyggeligt udelukket, selv i tilfælde, hvor de originale kilder indeholde mange 

oplysninger om ham. 

 

Et slående eksempel på en sådan udeladelse er fundet ved at søge de forskellige 

udgaver af værker, hvor M. de St. Germain er nævnt; de senere udgaver udelukker 

normalt oplysningerne i de tidligere. Især ses det i et arbejde der allerede er henvist 

til af Dr. Carl von Weber, Arkivar i de Saxiske Arkiver i Dresden. I den første 

udgave af dette arbejde er der en lang artikel om M. de St. Germain, som ikke 

findes i de senere udgaver af disse.  Nu indeholder udenrigsministeriets optegnelser 

en omfattende korrespondance, som med tilladelse udførligt er blevet samlet; dette 

omfatter brevene fra Prins Galitzin, der i den periode var russiske minister i 

England. Alle korrespondance er mærket ”hemmelig”, og kan kun ses, når de er 

blevet godkendt. 
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British Museums optegnelser har ingen sådanne begrænsninger, hvorfor de 

dokumenter, som udgør dette papir er blevet kopieret uden forsinkelse. Det første 

brev synes at vise, at Lord Holdernesse allerede kendte til M. de St. Germain, men 

ingen fakta er hidtil blevet fundet vedrørende dette punkt. Sproget er malerisk, og 

typografien lidt tung, men indholdet præsentere en side af historien som er vort 

studie værd. 

 

Man skal huske på, at missionen der blev udført af Comte de St. Germain var en 

hemmelig mission, og at han var nødt til at skjule, hvor stor tillid Louis XV havde 

til ham; med dette punkt i tankerne, vil det være lettere at forstå de vanskeligheder, 

hvori han var involveret. I det første dokument der henvises til nu, ser vi, at det 

første brev er fra General Yorke. 

 

MITCHELL Papirerne, VOL. XV. 

LD. HOLDERNESSE'S depecher o.s.v. 1760; 6818, Plut. PL, CLXVIII. 1. (12). 

 

Kopi af General Yorke’s brev til Jarlen af Holdernesse; Haag, marts 14. 1760. Til 

Lord Holdernesse s af 21. st, 1760. Hemmmeligt. 

 

”Haag, marts 14. 1760. 

 

”Herre, 

"Min nuværende situation er så delikat, at jeg står i behov for den største 

overbærenhed, som jeg håber, at jeg vill fortsætte med at finde hos Hans Majestæts 

ubegrænset godhed, og at din Herre er overbevist om, at uanset hvad jeg siger, 

eller gør, har jeg intet andet motiv end fordelen ved Kongens tjeneste. Da det har 

behaget Hans Majestæt at formidle Hans følelser til Frankrig generelt omkring 

situationen i Europa, og give udtryk for hans ønsker gennem mig om, at genoprette 

den offentlige ro, formoder jeg Hoffet i Versailles forestiller sig, at den samme 

kanal må være den korrekte at adressere sig til England. Dette er i det mindste, 

den mest naturlige måde for aflæggelse for de smerter, som Frankrig måtte give 

nogen ved at tale med mig. 

 

Deres Lordship kender historien om denne ekstraordinære mand, der er kendt 

under navnet Grev St. Germain, som boede en tid i England, hvor han intet gjorde, 

og har inden for disse to eller tre år boet i Frankrig, hvor han har været på den 

mest fortrolige fod med den franske konge, Madame Pompadour, M. de Belle-Isle, 
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o.s.v.; som har skaffet ham et tilskud på det kongelige slot i Chambord, og har 

gjort det muligt ham til at foretage en bestemt figur i landet. 

 

Han syntes, i nogle dage, at have været i Amsterdam, hvor han var meget afholdt 

og talt om, og fortaler for ægteskabet mellem prinsesse Caroline i Haag. Samme 

nysgerrighed og opmærksomhed skabte han her. Hans tungefærdighed tiltrak 

tilhørere; hans frihed i alle fag, alle former for formodninger - heriblandt at han 

ikke mindst blev sendt om freden. 

 

M. d'Affry behandler ham med respekt og opmærksomhed, men er meget jaloux på 

ham og gør ikke så meget for, at forny mit bekendtskab med ham. Han bankede dog 

på min dør da jeg vendte tilbage besøg i går, og ønskede, at tale med mig i 

eftermiddag, men kom ikke som han aftaltet, og fornyede derfor sin ansøgning i 

morges og kom kort efter. Han begyndte straks at tale om den dårlige tilstand i 

Frankrig - deres mangel på fred - deres ønske om at få det, og hans egen særlige 

ambition om at bidrage til en begivenhed så ønskeligt for menneskeheden i 

almindelighed; han talte om hans forkærlighed for England og Preussen, som han 

foregav i øjeblikket og som gjorde ham til en god ven til Frankrig. 

 

Da jeg vidste så meget om denne mand, valgte jeg ikke at træde i samtale uden, at 

være bedre informeret, og foregav derfor først at være meget alvorlig - fortalte 

ham, at disse anliggender var for sarte til at blive behandlet mellem personer, der 

ingen kald havde og derfor ønskede at vide, hvad han mente. Jeg formoder, at 

denne stil var irriterende for ham, for straks derefter gav han til mig, ved hjælp af 

legitimationsoplysninger, to breve fra Marshal Belleisle, det første dateret den 4. 

og det andet den 26. februar. I den første sendte den franske konge ham pas da 

blanc; i det andet, udtrykker han stor utålmodighed efter, at høre fra ham, og 

begge løber over i lovprisninger af hans nidkærhed, hans evne, og det håb, der er 

grundlagt på det, han er på mission om. Jeg er ikke i tvivl om ægtheden af disse 

skrivelser. 

 

Efter at have set dem, og nogle banale komplimenter, bad jeg ham om at forklare 

sig, hvilket han gjorde som følger: -  Kongen, Dauphin, Madame Pompadour, og 

Hoffet og Nationen, undtagen Hertug Choiseul og Mr. Berrier, ønsker fred med 

England. De kan ikke gøre andet, for deres indre anliggender kræver det. De 

ønsker at kende de virkelige følelser i England, de ønsker at gøre spørgsmålet op 

med ære. M. d'Affry er her ikke i hemmelighed, og Hertugen Choiseul er så 

østrigske, at han ikke fortæller alt han modtager; men det betyder ikke noget, for 
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han vil blive vist bort. Madame Pompadour er ikke østrigsk, men er ikke fast, fordi 

hun ikke ved, hvad hun skal have tillid til; hvis hun er sikker på fred, vil hun blive. 

Så det er hende, og Marshal Belleisle, med den franske konges viden, der sender 

St. Germain som forfængeligt håb. Spanien har ikke svaret endnu: det er en 

mission givet til Duke Choiseul, og de foregive ikke at forvente noget godt fra den 

kant. Dette og meget mere, blev fremført af denne politiske Eventyrer. Jeg følte mig 

i stor tvivl om, hvorvidt jeg skulle træde ind i samtalen; men da jeg er overbevist 

om at han virkelig er sendt som han siger, mente jeg, at jeg ikke ville blive afvist, 

hvis jeg talte i generelle vendinger. Jeg fortalte ham derfor, at kongens ønske om 

fred var oprigtig, og der kan ikke være nogen tvivl om det, da vi havde gjort det 

forslag i midten af vores succes, og som var blevet meget større siden; at med 

vores allierede, var sagen let, uden dem umulig; og, at Frankrig kendte vores 

situation alt for godt, til at ville have sådanne oplysninger fra mig; at med hensyn 

til oplysninger, må vi være overbevist om deres ønske, før de kan berøres, og, at 

der ud over var jeg ikke informeret; jeg talte om afhængighed af Frankrig, om de 

to kejserinder og ubehagelige udsigter før dem, selv om Kongen af Preussen var 

uheldigt, og forsikrede om et ønske om fred på hans Majestæts vegne. 

 

Som samtalen blev mere livlig spurgte jeg ham, hvad Frankrig havde følt mest for i 

hendes tab, om det var Canada? Nej, sagde han, for de følte det havde kostet dem 

seksogtredive millioner, og ikke bragte dem tilbage. Guadeloupe? De ville aldrig 

stoppe fredsprocessen for det, da de ville have sukker nok uden. Ostindien? Han 

sagde det var det samme sted, og var forbundet med alle deres penge 

anliggender. Jeg spurgte ham, hvad de sagde i Dunkerque? Han havde ingen 

problemer med at nedrive det, og at jeg kunne stole på det. Han spurgte mig, hvad 

vi mente om Minorca? Jeg svarede, at vi havde glemt det, i hvert fald, havde ingen 

nævnt det; det, sagde han, har jeg fortalt dem om og om igen, og de er pinlig 

berørte over udgifterne. 

 

Dette er den væsentligste del af, hvad der passerede i løbet af de tre timers 

samtale, som jeg lovede at relatere; han bad om, at hemmeligheden blev bevaret, 

og han skulle til Amsterdam og Rotterdam, indtil han vidste, om jeg havde noget 

svar; som jeg dog hverken opmuntede eller foregav ham, at han skulle forvente. 

 

Jeg håber ydmygt at Hans Majestæt ikke vil afvise, hvad jeg har gjort; det er ikke 

let at foretage sig noget under sådanne omstændighede. 
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Kongen syntes at ville åbne døren for fred, og Frankrig synes i stor mangel for 

den. Lejligheden ser gunstig ud, og jeg vil vente på ordrer før jeg går et skridt 

videre. En almindelig Kongres synes ikke at være deres smag, og de synes villige til 

at gå længere end de plejer at sige, men de ville være glade for nogle tilbud; og 

HMCM, og Lady’en, er lidt træge til at tage en beslutning. 

 

”Jeg har, o.s.v.. 

”J. YORKE.” 

 

Det er klart, at den engelske udsending befandt sig i en vanskelig situation; Comte 

de St. Germain’s kvalifikationer var tilstrækkeligt gode til at sikre en høring, men 

han var ikke akkrediteret af ministeren. George II synes at have forstået 

komplikationen til en vis grad, som det ser ud til, fra svaret sendt på hans bud af 

Lord Holdernesse, der lyder: 

 

Kopi af brev fra Jarlen af Holdernesse til generalmajor Yorke. Hemmeligt. 

”Whitehall, marts 21 1760. 

”Sir, 

Jeg har den glæde at gøre dig bekendt med, at Hans Majestæt helt godkender din 

adfærd i den samtale, du havde med Grev St. Germain, som du giver en beretning 

om i dit hemmelige brev af 14. 

 

Kongen bifalder især din forsigtighed med ikke at komme i snak med ham, før han 

forelagde to breve fra Marshal Belleisle, som du med rette observerede var en 

slags legitimationsoplysninger, og du kun talte med ham om almindelighed vilkår, 

og på en måde, der var overens med dine tidligere instruktioner, ingen skade kunne 

opstå for Hans Majestæts tjeneste da alt, hvad du sagde, er offentligt kendt. 

 

Hans Majestæt mener ikke, det er usandsynligt, at grev St. Germain virkelig er 

blevet godkendt (måske endda med viden af hans mest kristne Majestæt) og på 

vegne af nogle ledende personer i rådene i Frankrig, og derfor kunne tale, som han 

har gjort, og uanset hvad kanalen er, kan en ønskelig ende opnås derved. Men der 

er ingen der længere vover samtaler mellem en af kongens akkrediterede ministre 

og en sådan person som denne St. Germain. Det, du siger, vil blive hørt, og St. 

Germain blive desavoueret med meget lidt ceremoni, når Hoffet i Frankrig finder 

det praktisk, men hans egen beretning og hans kommission er ikke kun ukendt for 

den franske ambassadør i Haag, men også for udenrigsministeren.  
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Det er derfor Hans Majestæts fornøjelse, at du skal gøre Grev St. Germain bekendt 

med, som svar på de breve, du skrev til mig som følge af din samtale med ham, at 

du er berettiget til at sige, at man ikke kan tale med ham om sådanne interessante 

emner, medmindre han fremlægger nogle autentiske bevis for, at han virkelig blev 

ansat med den viden og samtykke af hans mest kristne Majestæt. Men samtidig kan 

du sige, at kongen altid er klar til, at bevise oprigtighed og renhed af hans agt, at 

forhindre længere effusion af kristen blod, og vil være klar til at åbne sig for 

betingelserne for en fred, hvis Hoffet i Frankrig vil ansætte en person, der er 

bemyndiget til at forhandle om dette emne; forudsat, at den tidligere forklares og 

forstås, at de to kroner i tilfælde herved skal komme til enighed om vilkårene for 

deres Fred, at Hoffet i Frankrig udtrykkeligt og fortroligt aftaler, at Hans 

Majestæts allierede, og nommément Kongen af Preussen, skal omfattess 

i accomodement à faire. 

 

Det er unødvendigt at tilføje, at England aldrig vil så meget som høre nogen 

Pourparlers om en fred, der ikke er til at forstå for Hans Majestæt, såvel som 

kurfyrsten. 

”Jeg er etc., 

”HOLDERNESSE.” 

 

I en sætning citeret fra Baron de Gleichen’s Erindringer kan vi se, hvor lidt 

ceremoni der blev givet M. de St. Germain på kongens Råd, og Lord Holdernesse 

talte sandhed, når han skriver: 

 

”Hvad vil du sige vil være ægte, og, at St. Germain vil blive desavoueret med 

meget lidt ceremoni, når Hoffet i Frankrig finder det praktisk.” 

 

Det næste brev fra General Yorke viser, at Duc de Choiseul arbejdede imod denne 

meget ønskede fred. 

 

Kopi af brev fra generalmajor Yorke til Jarlen af Holderness. Secret . 

”Haag, April 4, 1760. 

 

”Min Herre, 

”Æren af min politiske eventyrer, M. de St. Germain, synes ikke at have vundet 

indpas siden sidst, og Duc de Choiseul synes så meget mere indstillet på at 

miskreditere ham, at han gør sig umage for at forhindre hans indblanding i nogen 

anliggender. Jeg har ikke set ham siden vores andet interview, og jeg troede det 



 

73 

 

mere fornuftigt alene at lade ham frembringe noget mere autentisk, comformable 

til indholdet af de ordrer, jeg havde fået; han er dog stadig her. 

 

Duc de Choiseul har dog gjort M. d'Affry bekendt med, at han igen skulle bede 

ham om kategorisk ikke, at blande sig i noget, der vedrører de politiske 

anliggender i Frankrig, og ledsagede denne ordre med en trussel om 

konsekvensen, hvis han gjorde det. Madame de Pompadour er ikke tilfreds med 

ham, hverken fordi han insinuerer ting imod M. d'Affry, hvoraf, enten på grund af 

holdning eller ængstelse, somm hun har bekendt overfor Duc de Choiseul. Så han 

har erhvervet én fjende mere end han havde i forvejen. Marshal Belleisle havde 

også skrevet til ham under M. d'Affry dække, men i civile termer, takket ham for 

hans iver og aktivitet, men fortæller ham, at på samme tid havde den franske konge 

en ambassadør i Haag i hvem han lagde sin tillid; han kan sikkert meddele ham, 

hvad han troede var forkyndelse fra Frankrig; tonen i Marshal Belleisle breve 

viser, at han havde været mere forbundet med St. Germain end Duc de Choiseul, 

som er skandaløs mod ham og synes at have overtaget. 

 

En person i følge hvem M. d'Affry viste alle de breve, gav mig denne beretning, til 

hvem tilføjede, ”hvem ved, hvad han kan have sagt til Mr. Yorke, da jeg ved, at han 

har ventet på ham.” M. d'Affry fortalte ligeledes denne person, at han var fuldt ud 

bemyndiget til at modtage forslag fra England, og at Frankrig, der har det værste 

skænderi, ikke kunne gøre de første forslag; at han havde åbnet sig for mig, kunne 

for så vidt forventes i første omgang, men ved det, at jeg ikke har taget nogen notits 

af ham siden, forestillede de sig, at England trak sig tilbage. 

 

Jeg vil ikke foregive at drage nogen anden konklusion af alt dette, bortset fra at de 

stadig synes utrygge med den unaturlige sammenhæng i Wien, som Duc de 

Choiseul stadig har kredit nok til at støtte, og dermed, så længe det hersker, kan vi 

ikke forvente andet end chikaner og forsinkelser i forhandlingerne; de har 

gentagne gange fået at vide, at Hans Majestæt kan ikke og vil ikke handle, kun 

sammen med sin allierede; kongen af Preussen kan udelukkes, hvorfra det er 

rimeligt at konkludere, at de vil gøre deres chance for krig igen, thi de, der styrer 

synes tilbøjelig til at holde døren åben for, at komme tilbage igen, hvis det er 

nødvendigt. 

  ”Jeg har den ære at være osv, 

”JOSEPH YORKE.” 
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I noget af denne korrespondance er der lange sætninger i kode (tal), som der ikke er 

nogen nøgle til for offentligheden. Det er umuligt derfor at vide, om de skrevne ord 

indeholder den nøjagtige betydning eller ej. Plads vil ikke tillade, at hele 

korrespondancen bliver vist, så vi må gå videre til et brev fra Lord Holdernesse til 

Mr. Mitchell, den engelske udsending i Preussen. 

 

Jarlen af Holdernesse. R. 17, maj på Meissen (fra en preussisk budbringer). 

”Whitehall, maj 6, 1760. 

 

”Sir, 

”Du vil have lært af flere af mine sidste breve, alt hvad der passerer mellem 

General Yorke og Grev St. Germain i Haag, og jeg er overbevist om General Yorke 

ikke vil have undladt at informere dig så godt for den formelle desavouering han er 

blevet mødt med fra M. de Choiseul, om hans beslutning at komme til England for 

at undgå yderligere vrede hos den franske minister. 

 

Derfor ankom han her for nogle dage siden. 

 

Men da det var tydeligt, at han ikke var bemyndiget til, selv af den franske del, i 

hvis navn han foregav at tale, at hans séjour her kunne være til nogen nytte, og kan 

få ubehagelige konsekvenser, mentes det korrekt, at gribe ham ved sin ankomst her 

til. Hans undersøgelse har skabt meget materiale. Hans adfærd og sprog er 

udspekuleret, med en ulige blanding, som det er svært at definere. 

 

Efter det hele er blevet tænkt igennem mest hensigtsmæssigt, nødte jeg ham til ikke 

at blive i England, og han satte sig i overensstemmelse hermed for, sidste lørdag 

morgen, med en intention om at søge ly i en del af hans preussiske Majestæts 

Dominions, i tvivl om, hvorvidt han ville være sikker i Holland. På hans alvorligste 

og gentagne anmodninger, mødte han Baron Knyphausen under sin indespærring, 

men ingen af Kongens Tjenere så ham. 

 

Kongen syntes det rigtigst, at du bør blive informeret om denne transaktion, det er 

kongens glæde du skal kommunikere indholdet af dette brev til den preussiske 

Majestæt. 

 

Jeg er med stor sandhed og forbindelse, Sir,  

”Jeres mest lydige og ydmyge tjener, 

”HOLDERNESSE. 
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”MR. MITCHELL.” 

 

Der er et mysterium omkring dette besøg af M. de St. Germain til England, som 

ikke løses af Lord Holderness’s skrivelsen. Selv hvis han forlod det på én gang, må 

hans tilbagevenden have været næsten øjeblikkelig, da aviser og blade fra perioden 

kommentere hans ankomst i maj og juni, 1760. 

 

I London Chronicle, 3. juni 1760, er der en lang beretning om hans ankomst til 

England, og taler om ham i gunstige vilkår. Der er antydninger, der også findes 

forskellige andre steder, at han ikke rigtig forlod England; men indtil videre er 

realiteten bag det der er foregået, er ikke helt klar. Der er mere endnu, der skal 

læres i denne besynderlige europæisk politik. 

 

Fred synes sværere at arrangere end krig, og de personlige ønsker i de franske 

ministre blokerede vejen for denne mission. Svært må virksomheden for Comte de 

St. Germain faktisk have været; utaknemmelig arbejdet; på hver tur mødte han 

modstand, og kunne ikke regne med støtte. Alt dette danner en dybt interessant 

undersøgelse, men vi skal nu gå videre til den mystiske og filosofiske side af dette 

meget lidt forstået liv. 
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7. KAPITEL 

Frimurer Traditionen 

 

Sonnet philosophique 

Tilskrevet den berømte ST. GERMAIN 

 

Curieux scrutateur de la natur entière,  

J'ai connu du Grand tout le principe et la fin.  

J'ai vu l'Or puissance au fond de sa Minière,  

J'ai saisi sa matière et surpris søn Levain. 

 

J'expliquai par quel kunst l'âme aux flancs d'une mère,  

Fait sa maison, l'emporte, et kommentar un Pépin  

Mis contre un grain de Ble, sous l'humide Poussiere,  

L'un plante et l'autre cep , sont le smerte et le vin.  

 

Rien n'était, Dieu voulut, rien devint quelque valgte,  

J'en doutais, je cherchai sur quoi L'Univers positur,  

Rien gardait l'Equilibre et servait de soutien. 

 

Enfin, avec le poids de l'Eloge et du skylden,  

Je pesai l'Eternel, il appela mon âme,  

Je mourus, j'adorai, je ne savais plus rien. 

 

Kun en mystiker kan skrive, og kun mystikere kan vurdere ord så potent i deres 

betydning, og behandle, som de gør, de store mysterier der udfoldes i deres helhed 

for de indviede. ”Isis Slør” skjuler altid den alvorlige elev af den store videnskab 

fra den vulgær nysgerrighed; dermed er vanskelighederne ved undersøgelsen af den 

filosofiske og mystiske side af dette mystiske liv blevet endnu mere kompliceret, 

på grund af det slør, der skjuler denne indviede fra den ydre verden. Glimt af viden 

er sjælden blandt mennesker; indikationer på ukendte kræfter for de ’almindelige’ 

mennesker; et par oprigtige studerende, hans elever, stræber til det yderste for, at 

gennemtrænge den materielle verden med deres viden om det usete åndelige liv; 

sådanne er de tegn, der omgiver Comte de St. Germain; beviserne på hans 

forbindelse med det store center, hvorfra han kom. Ingen overraskende offentlig 

bevægelse springer i øjnene, intet, hvor det offentlige blik ser ham som leder, men i 

mange samfund findes hans styrende hånd. 
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I moderne frimurerlitteratur gøres en indsats for at fjerne hans navn, og man 

hævder endda i nogle tilfælde, at han ikke havde nogen reel rolle i frimurer 

bevægelsen i sidste århundrede, og kun blev betragtet som en charlatan af ledende 

frimurere. Omhyggelig undersøgelse i frimureriets arkiver viser imidlertid, at dette 

er usandt; ja, snarere tværtimod, for det viser sig, at M. de St. Germain var en af de 

udvalgte repræsentanter for de franske frimurere ved deres store konvent i Paris i 

1785. Som en beretning siger: ”Tyskerne, der udmærkede sig ved denne lejlighed 

var Bade, von Dalberg, Forster, hertug Ferdinand af Brunswick, Baron de 

Gleichen, Russworm, von Wöllner, Lavater, Ludwig prins af Hessen, Ross-Kampf, 

Stork, Thaden von Wächter. . . . Franskmændene var ærefuldt repræsenteret 

ved St.Germain , St. Martin, Touzet-Duchanteau, Etteila, Mesmer, Dutrousset, 

d'Hérecourt, og Cagliostro.”  

 

Den samme kategori af navne, men med flere detaljer, er givet ved N. 

Deschamps. Vi finder, at Deschamps taler om M. de St. Germain som en af 

Tempelridderne. En beretning er også givet ved indledningen af Cagliostro om 

Comte de St. Germain, og det ritual der bruges i denne forbindelse siges, at have 

været Tempelriddernes. Det var også i dette år, at en gruppe af jesuitter bragte de 

vildeste og mest uværdige beskyldninger mod M. de St. Germain, M. de St. Martin 

og mange andre; anklager om umoral, utroskab, anarki o.s.v.. Anklagerne blev 

jævnet med jorden af Philaletherne, eller ”Rite des Philalètes ou Chercheurs de la 

Vérité,” grundlagt 1773 i Frimurerlogen af ”Les Amis-Réunis.” Prins Karl af 

Hessen, Savalette de Lange (den kongelige kasserer), Vicomte de Tavanne, Grev 

de Gebelin, og alle de virkelig mystiske studerende på det tidspunkt, var med i 

denne bekendtgørelse. Abbé Barruel  tiltalte hele gruppen, individuelt og 

kollektivt, hvad angår anklager så grundløse, at selv ikke-frimurere og anti-

mystikere protesterede. Han anklagede M. de St. Germain og hans tilhængere for at 

være Jacobinere, for at opildne til og opfordre til revolutionen, for ateisme og 

umoral. 

 

Disse anklager blev omhyggeligt undersøgt og afvist som værdiløse af JJ Mounier, 

en forfatter, der hverken var mystiker eller frimurer, men kun en elsker af ærlig 

håndtering. Mounier siger: ”Det er beskyldninger så grusomme, at et retfærdigt 

menneske, inden de vedtages, må søge de mest autentiske vidnesbyrd. Han der ikke 

frygter at offentliggøre dem, uden at være i stand til at give beviser, bør straffes 

hårdt ved lov, og, hvor loven svigter, af alle rettænkende mennesker. Sådan er den 

procedure, som M. Barruel bruger mod et samfund til, at mødes på Ermenonville 

efter Jean Jacques Rousseau’ død, under ledelse af charlatanen St. Germain.”  
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Denne opfattelse synes at være godt underbygget, og opretholdes af forskellige 

forfattere; i virkeligheden er beviset afgørende, M. de St. Germain havde intet, at 

gøre med det jakobinske parti som Abbé Barruel og Abbé Migne har forsøgt at 

insinuere. 

 

En anden forfatter siger: ”På dette tidspunkt blev den katolske Loge dannet i Paris, 

og deres beskyttere var Marquises de Girardin og de Bouille. Flere Loger blev 

afholdt på Ermenonville, og deres hovedformål var 'd'établir une kommunikation 

entre Dieu et l'homme par le moyen des êtres intermediares.” 

 

Nu var både Marquis de Girardin og Marquis de Bouille standhaftige royalister og 

katolikker; Det var i øvrigt den sidste, som hjalp den ulykkelige Ludvig XVI og 

hans familie i deres forsøg på flugt. Igen, begge disse katolske adelige var 

personlige venner af M. de St. Germain; hvorfor det næppe synes muligt, at 

påstandene hos Abbes Barruel og Migne havde noget sanddru fundament, da 

etableringen af ”katolske Loger” bestemt ikke synes, at have ateistiske tendenser, 

og heller ikke det tætte venskab med sande royalister virker alarmerende. Ifølge 

den kendte forfatter Eliphas Levi, var M. de St. Germain katolik ud ad til. Selv om 

han var grundlæggeren af ”Bekendtgørelse af St. Joachim” i Bøhmen, adskilt han 

sig fra dette samfund, så snart de revolutionerende teorier begyndte at sprede sig 

blandt sine medlemmer. 

 

Nogle af de forsamlinger, hvor Comte de St. Germain underviste i hans filosofi 

blev afholdt i Rue Platrière; andre møder i ”Philalètes” blev afholdt i Logen ”Des 

Amis-Réunis” i Rue de la Sourdiere. 

 

Ifølge nogle forfattere, var der et stærkt Rosenkreuzer fundament - fra den sande 

Rosenkreuzer tradition - i denne Loge. Det fremgår, at medlemmerne studerede 

livsbetingelserne på højere planer, ligesom teosoffer gør idag gør det. Praktisk 

okkultisme og åndelig mystik var slutningen og formålet med Philaletherne; men 

ak, Frankrigs karma overvældet dem, og scener af blodsudgydelser og vold fejede 

dem og deres fredelige undersøgelser væk. 

 

Et faktum, der forstyrrede fjender af Comte de St. Germain var den personlige 

hengivenhed hos hans venner, og at disse venner skattede hans portræt. I d'Urfé’s 

samling, i 1783, var et billede af den mystiske greve indgraveret på kobber, med 

indskriften:  
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”Comte de St. Germain, fejret Alkymist,” efterfulgt af ordene: ”Ainsi Que 

Promethee, il déroba le feu,  

   Par qui le monde existe et par qui tout respirerer;  

. La natur à sa voix obéit et se meurt  

   S'il n'est pas Dieu lui-même, un Dieu puissant l'inspirere.” 

 

Denne kobberplade gravering var dedikeret til Comte de Milly, en ven af M. de St. 

Germain, og Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St. Louis, et de l »Aigle 

Rouge de Braunschweig. Dette uheldige portræt afstedkom dog et rasende angreb 

fra Dr. Biester, redaktør af Berlinische Monatschrift i juni 1785. Blandt nogle 

morsomme udfald, er følgende værd at vise, da det viser hvor unøjagtige en vred 

editor kan være. Som vi allerede har set, var M. de St. Germain i året 1785 valgt 

repræsentant på frimurer konferencen i Paris. Alligevel åbner Herr Dr. Biester, 

i samme år, hans bemærkninger med denne forbløffende oplysning: ”Denne 

eventyrer, der døde for to år siden i dansk Holstein!” 

  

Vores redaktør fortsætter derefter med at klinke argumentet på følgende måde: 

”Selvom han er død, tror mange nu, at han stadig lever, og snart vil komme frem i 

live trods det, at han sandsynligvis rådner som en almindelig mand, der ikke kan 

udrette mirakler, og hvem ingen prins nogensinde har mødt.” 

 

Uvidenhed alene må undskylde vores redaktør fra at være en litterær Ananias; men 

faktisk er vore dages kritikere af okkulte sager ligeså uvidende og lige så negative 

som de var for et århundrede siden. 

 

Og faktisk var der nogen begrundelse for erklæringerne fra Herr Dr. Biester, for en 

nyere forfatter siger: ”Kirkeregister over Eckernförde viser, at St. Germain døde 

den 27. februar 1784 i denne by, i hvis kirke han blev begravet helt privat 2. 

marts.” I kirkeregistret læser vi følgende: ”Den såkaldte Comte de St. Germain og 

Weldon død den 27. februar, begravet 2. marts, 1784 - yderligere oplysninger 

ukendt - privat deponeret i denne kirke.” I kirkens beretning siges der: ”Den 1. 

marts er der for den her afdøde Comte de St. Germain, en grav i Nicolai Kirke her 

sted sub N. 1, for 30 år til forfald af 10 Rthlr. og til åbning af det samme 2 Rthlr., i 

alt 12 Rthlr.” Tradition fortæller, at Landgreven bagefter fik St. Germain begravet 

i Slesvig i Friederiksberg kirkegården for at høre hans spøgelse i sene timer om 

natten.  
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Den tredje april gav borgmesteren og rådet i Eckernförde juridisk meddelelse 

vedrørende hans ejendom. I den siges der: ”Som Comte de St. Germain, der er 

kendt i udlandet, ligesom her, under navnet Comte de St. Germain og Weldon, der i 

løbet af de seneste fire år har boet i dette land, døde for nylig her i Eckernförde. 

Hans effekter er blevet lovligt forseglet, da det har vist sig nødvendigt, da hans 

eventuelle arv efter arvinger, da der hidtil ikke er blevet konstateret om der findes 

en efterladt vilje. . . . o.s.v. . . Derfor skal alle kreditorer opfordres til at fremsætte 

deres krav den 14. Oktober.” 

 

Denne sætning viser klart, at M. de St. Germain var velkendt under navnet 

Welldown (det er skrevet på mange forskellige måder). Men – med hensyn til 

døden - har vi mange beviser for, at han ikke døde: Madame d'Adhémar siger om 

M. de St. Germain:  

 

”Han menes at være død i 1784, i Slesvig, hos Kurfyrsten af Hessen-Cassel, 

Greven de Châlons vendte dog på tilbage fra sin venetianske ambassade i 1788, og 

fortalte mig, at han havde talt med Comte de Saint- Germain i Place Saint Marc 

dagen før han forlod Venedig for, at rejse til en ambassade til Portugal. Jeg så 

ham igen ved en anden lejlighed.” 

 

Og vi får følgende erklæring, igen fra en frimurer kilde:  

 

”Blandt de frimurerer der var inviteret til den store konference på Wilhelmsbad 

februar 15, 1785 finder vi St. Germain ifølge med St. Martin og mange andre.”  

 

Og igen fra en grundig katolsk kilde: den senere bibliotekar i Ambrosia Biblioteket 

i Milano der siger: ”Og da, med henblik på at skabe et forlig mellem de forskellige 

sekter af Rosenkreuzere, Nekromantikernme, Illuminati, humanisterne, blev der 

afholdt en stor kongres i Wilhelmsbad, i Logen ”Amici Riunitit” hvor også 

Cagliostro, St. Martin, Mesmer og Saint-Germain var til stede.”  

 

Beviser er der på begge sider, og ”Kirkens optegnelser” er ikke altid ufejlbarlige; 

hvor mangen en célèbre årsag er ikke opstået fra en fiktiv død. Hvis Comte de St. 

Germain ønskede at forsvinde fra det offentlige liv, var dette den bedste måde at 

opnå sit ønske på. 
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8. KAPITEL 

Frimurerarbejde og de østrigske traditioner 

 

Ved nu at gå fra Frankrig til Østrig, vil vi se, hvad Gräffer siger i sine interessante, 

selvom mærkelige, skitser. Vi vil her blot give et par uddrag af de mange: 

 

”St. Germain og Mesmer 

 

En ukendt mand var kommet på et kort besøg i Wien, men hans ophold der 

udvidede sig. Hans anliggender havde reference til et fjernt tidspunkt, nemlig det 

tyvende århundrede. Han var i virkeligheden kun kommet til Wien for at se én 

person. Denne person var Mesmer, som stadig var en ung mand. 

 

Mesmer blev slået af af den fremmede udseende. ”Du skal være manden,” sagde 

han, ”hvis anonyme brev jeg modtog i går fra Haag?” 

 

”Det er mig.” 

 

”Du ønsker at tale med mig i dag, på dette tidspunkt, om mine ideer om 

magnetisme?” 

 

”Ja, det ønsker jeg at gøre.” 

 

”Det var manden, der netop forlod mig, som på faderlig måde har styret mine 

ideer i denne retning. Han er den berømte astronom, Hell.” 

 

”Jeg ved det.” 

 

”Mine grundlæggende idéer er dog stadig kaotiske; hvem kan give mig lys?” 

 

”Jeg kan gøre det.” 

 

”Da vil du gøre mig glad, sir.” 

 

”Jeg er nødt til at gøre det.” 

 

Den fremmede bød Mesmer at låse døren, og de satte sig ned. 
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Kernen i deres samtale var centreret omkring teorien om, at få elementerne i 

livseliksir ved hjælp af magnetisme i en række forandringer. Samtalen varede i tre 

timer.... De arrangerede endnu et møde i Paris. Derefter skiltes de.” 

 

At St. Germain og Mesmer var forbundet i det mystiske arbejde i sidste 

århundrede, ved vi fra andre kilder, og, at de igen mødtes og arbejdede sammen i 

Paris, er kontrolleret af undersøgelse blandt optegnelserne i de logemøder der 

tidligere er nævnt. De skulle have holdt dette møde i Wien, før Mesmer begyndte 

sit arbejde i Paris, at dømme efter indholdet. Wien var det store centrum for 

Rosenkreuzere og andre allierede Samfund, såsom de ”Asiatiske Brødre,”  ”Lysets 

Riddere” o.s.v.. Den første var den største gruppe, der virkelig hengav sig med 

alkymistiske undersøgelser og havde deres laboratorium i Landstrasse, bag 

hospitalet. Blandt dem finder vi en gruppe af St. Germains vigtigste tilhængere. For 

at citere Franz Gräffer igen:  

 

”En dag nyheden spredte, at Comte de St. Germain, den mest gådefulde af alle 

uforståelige, var i Wien. Et elektrisk stød gik gennem alle, der kendte hans navn. 

Vores adeptkreds var begejstret: St. Germain var i Wien! 

 

Næppe havde Gräffer [hans bror Rudolph] genvundet sig fra den overraskende 

nyhed, før han rejste til Hiniberg, hans landsted, hvor han havde sine papirer. 

Blandt disse findes en anbefaling fra Casanova, den geniale eventyrer, som han 

lærte, at kende i Amsterdam, stilet til St. Germain. 

 

Han skynder sig tilbage til sit hus i forretningskvarteret; der blev han informeret af 

sekretæren: ”For en time siden var en herre her hvis udseende har overrasket os 

alle. Denne herre var hverken høj eller kort, hans kropsbygning var påfaldende, alt 

ved ham bar præg af adel. Han sagde på fransk, som om det var til ham selv, og 

ikke bekymrede sig om nogens tilstedeværelse, ordene: ”Jeg bor i Fedalhofe, i det 

værelse, Leibnitz havde i 1713.” Vi skulle til at sige noget, men han var allerede 

væk igen. Den sidste time har vi været, som du ser, sir, som forstenet.” 

 

På fem minutter kan man nå Fedalhofe. Leibnitz værelse var tomt. Ingen vidste, 

hvornår ”den amerikanske gentleman” ville vende tilbage. Med hensyn til bagage, 

var der intet at se, kun en lille metalkasse. Det var næsten middagtid. Men hvem 

ville tænke på at spise. Gräffer opfordrede os mekanisk til at gå og finde Baron 

Linden; han fandt ham på ”Ente.” De kørte til Landstrasse, hvorhen en 

tilskyndelse, en obskur anelse, bød dem at køre til. 
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Laboratoriet var ulåst, et udråb af forbavselse undslap dem begge. Ved et bord sad 

St. Germain, og læste roligt i et folio, et værk af Paracelsus. De stod stumme på 

tærsklen, den mystiske ubudne gæst lukkede langsomt bogen, og rejste sig. De to 

forvirrede mænd så, at dette genfærd ikke kunne være nogen anden i verden end 

vidundermanden. Sekretærens beskrivelse af ham var som en skygge mod 

virkeligheden. Det var som om en lys pragt indhyllede hele hans form. Værdighed 

hvilede over ham. Mændene var målløse. Greven trådte frem for at møde dem; de 

trådte ind. I afmålte tone, uden formaliteter, men i en ubeskrivelig tenor, 

charmerende den inderste sjæl, sagde han på fransk til Gräffer: ”I har et 

introduktionsbrev fra Herr von Seingalt; men det er ikke nødvendigt. Denne herre 

er Baron Linden. Jeg vidste, at I begge vil være her i dette øjeblik. I har et andet 

brev til mig fra Brühl. Men maleren kan ikke frelses; hans lunge er væk, han vil dø 

8. juli, 1805. En mand, der stadig er et barn, og kaldes Bonaparte vil være 

indirekte skyld heri. Og nu, mine herrer, jeg kender jeres gerninger; kan jeg være 

til nogen tjeneste for jer? Tal.” Men tale var ikke muligt. 

 

Linden satte et lille bord, tog konfekture fra et skab i væggen, placerede det foran 

og gik ind i kælderen. 

 

”Greven gjorde tegn til Gräffer om at sidde ned; selv satte han sig og sagde: ”Jeg 

vidste din ven Linden ville trække sig tilbage, det var han tvunget til. Jeg vil tjene 

dig alene. Jeg kender dig gennem Angelo Soliman, som jeg var i stand til at yde 

tjeneste i Afrika. Hvis Linden kommer sender jeg ham væk igen.” Gräffer kom til 

sig selv igen, men var dog alt for overvældet til at reagere med mere end nogle få 

ord: ”Jeg forstår dig: Jeg har en forudanelse.” 

 

I mellemtiden vendte Linden tilbage og placerede to flasker på bordet. St. Germain 

smilede ad dem med en ubeskrivelig værdighed. Linden tilbød ham forfriskning. 

Grevens smilede. ”Jeg spørger dig,” sagde han, ”er der nogen sjæl på denne jord, 

der nogensinde har set mig spise eller drikke?” Han pegede på flaskerne og 

bemærkede: ”Denne Tokay er ikke direkte fra Ungarn Den kommer fra min ven 

Katherine’s Ruslands. Hun var så tilfreds med den syge mands malerier af mødet 

på Mödling, at hun sendte en hel tønde af det samme.. .”  Gräffer og Linden var 

forbløffet, vinen var blevet købt af Casanova. 

 

Greven bad om skriveredskaber; Linden bragte dem. ’Vidundermanden’ skar fra et 

ark papir to stykker af arket, placerer dem helt tæt på hinanden, og griber en pen i 

hver hånd. Han skrev samtidig med begge, en halv side, skilte begge, og sagde: 
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”Du samler underskrifter, sir; vælg et af disse ark, ligegyldigt hvilken, indholdet er 

det samme.” ”Nej, det er magi,” udbrød begge venner, ”slag for slag, begge 

håndskrifter ens, ingen forskel, uhørt!” 

 

Forfatteren smiler, lagde begge ark over hinanden; holdt dem op mod ruden, og det 

såse ud, som om der kun var én skrivning at se, så præcist ar faksimilen af den 

anden; de fremstod som om de var trykt fra samme kobberplade. Vidnerne blev 

stumme. 

 

Greven sagde så: ”En af disse plader ønsker jeg leveret til Angelo så hurtigt som 

muligt, helst på et kvarter, han går ud med prins Lichtenstein, bæreren vil modtage 

en lille æske ” 

 

St. Germain gik derefter over i en mere højtidelig stemning. I et par sekunder blev 

han stiv som en statue, hans øjne, som altid var udtryksfulde over ord, blev stive og 

farveløse. På et øjeblik blev hele hans væsen dog genopvækket. Han gjorde en 

bevægelse med hånden, som et tegn til hans afgang, og sagde derefter: ”Jeg går 

(Ich Scheide); besøg mig ikke; endnu engang vil du se mig. I morgen aften er jeg 

rejst; der er behov for mig i Konstantinopel; så i England, for at forberede to 

opfindelser, som I vil få i det næste århundrede - tog og dampskibe. Disse vil der 

være behov for i Tyskland. Årstiderne vil gradvist ændre sig - først foråret, så 

sommeren. Det er selve tidens gradvise ophør, afslutningen af cyklussen. Jeg ser 

det hele; astrologer og meteorologer ved ikke noget, tro mig, man er nødt til at 

have studeret i pyramiderne, som jeg har studeret. Mod slutningen af dette 

århundrede vil jeg forsvinde ud af Europa, og begive mig til Himalaya’s 

region. Jeg vil hvile; Jeg skal hvile. Præcis om 85 år vil folk igen se mig. Farvel, 

jeg elsker jer.” Efter disse højtideligt udtalte ord gentog Greven tegnet med 

hånden. De to adepter, overvældet af en sådan hidtil uset kraft, forlod værelset i en 

tilstand af fuldstændig forbavselse. I samme øjeblik faldt der pludselig en kraftig 

regnskylle, ledsaget af tordenskrald. Instinktivt vendte de tilbage til laboratoriet for 

husly. Da de åbnede døren var St. Germain der ikke mere. . . . 

 

”Her,” fortsætter Gräffer, ”ender min historie. Det er helt fra hukommelsen. En 

ejendommelig uimodståelig følelse har tvunget mig til at nedfælde disse 

transaktioner skriftligt igen efter så lang tid, i dag, den 15. juni, 1843. 

 

Yderligere, gør jeg denne bemærkning, at disse begivenheder ikke er blevet 

rapporteret tidlgere. Så hermed skal jeg tage min afsked.” 
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Den besynderlige karakter som Franz Gräffer skitserer er slående. Fra andre kilder 

ved vi, at begge disse Gräffer’s personlig venner af St. Germain, også var 

Rosenkreuzere. Og selvom ingen dato er givet af samtalen her, kan vi udlede den 

nogenlunde fra en anden artikel i samme bind, hvor det siges: ”St. Germain var i 

Wien i årene '88’ eller '89’, eller '90’, , hvor vi havde den ære, vil aldrig vi 

glemme, at møde ham.” 

 

At Comte de St. Germain også var en Rosenkreuzer er der ingen tvivl om. Konstant 

finder vi beviser i frimurer- og mystisk litteratur fra sidste århundrede om hans 

intimitet med de prominente Rosenkreuzere i Ungarn og Østrig. Denne mystiske 

gruppe dukkede oprindeligt op i de centrale europæiske stater; de har, på 

forskellige tidspunkter og via forskellige organisationer, spredt den hellige 

videnskab og viden gennem nogle af deres ledere - det samme budskab som fra den 

Store Loge, som vejleder den åndelige udvikling af den menneskelige race. Spor af 

denne lære, som gives af vores mystiske ven, er fundet, og citeret af Madame 

Blavatsky, som anfører et ”Kodet Rosenkreuzer Manuskript” som hun hævder, at 

være i besiddelse af. Hun understreger også den østlige tone i de synspunkter, som 

M. de St. Germain kom med. 

 

Den kendsgerning, at M. de St. Germain besad dette sjældne arbejde viser hans 

stilling. Hvis vi vender os til Den Hemmelige Lære, finder vi hans undervisning 

om ”tal” og deres værdier, og denne vigtige passage forbinder ham igen med 

Pythagoras’ Skole, hvis grundsætninger var rent østlige. Sådanne sætninger er af 

dyb interesse for den studerende, for de viser den enhed, som ligger til grund al den 

ydre mangfoldighed af samfund, der arbejder under forskellige navne, men med så 

meget til fælles. På overfladen ser det ud til, at man kunne have nået bedre 

resultater hvis alle disse små samfund var blevet svejset sammen til ét stort 

samfund. Men når man studerer historien i det attende århundrede, er årsagen 

indlysende. I Østrig, Italien og Frankrig, var jesuitterne almægtig og knuste rent ud 

sagt enhver gruppe af mennesker, der viste tegn på okkult viden. Tyskland var i 

krig, England var også i krig; en større gruppe af studerende ville helt sikkert have 

været mistænkelig for de politiske ledere. De forskellige små organisationer var 

sikrere, og det er klart, at M. de St. Germain gik fra det ene samfund til det andet, 

vejledte og underviste; på hans konstante forbindelse med Frimurer kredse vi har 

andre beviser; M. Björnstahl skriver i sin rejsebog: 

 

”Vi var gæster på hoffet i Prince-Arvelig Wilhelm von Hessen-Cassel (bror til Karl 

von Hessen) i Hanau, nær Frankfurt. 
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Da vi vendte tilbage den 21. Maj 1774 til slottet i Hanau, fandt vi der Lord 

Cavendish og Comte de St. Germain, der var kommet fra Lausanne, og var på vej 

til Cassel og Berlin. Vi havde gjort bekendtskab med disse herrer i Lausanne i 

Broglio’s hus.” 

 

Dette er en meget interessant udtalelse, for det viser også det fortsatte samvær 

mellem M. de St. Germain og Bentinck-familien, med hvem han havde så meget 

samvær i 1760 i Haag. 

 

En frimurer ven sendte mig følgende oplysninger og uddrag fra breve, trukket fra 

frimurer kilder i Det Kongelige Bibliotek i Wolfenbüttel. Han siger:  

 

”Med dette indlæg, sender jeg dig et foto af brevet fra Grev de Welldone til 

hertugen Friedrich August af Braunschweig, nevø af Ferdinand af Braunschweig, 

og også fra Frederik II. Af Preussen, hans onkel. 

 

”Dr. K. Weber i ”Fra fire århundreder” skriver, bind I., s 317: 

 

”I oktober 1776 kom han til Leipzig som v. Welldone, hvor han tilbød mange 

hemmeligheder til for brug af byrådet, som han havde samlet under sine rejser i 

Egypten og Asien. 

 

Brevet fra Welldone er i Wolfenbüttel Bibliotek (ikke i arkiverne). Der fandt jeg 

forskellige andre bemærkelsesværdige breve. Alle er fra og til frimurerne. Blandt 

andet et fra Dubosc, Chamberlain i Leipzig, der i Marts 15, 1777 skrev til Fr. 

August Braunschweig:  

 

”Efter et mystisk ophold, gjorde St. Germain, der på det tidspunkt var kendt under 

navnet Comte Wethlone (Welldone), stor omhu med at få os til at forstå, at han 

under dette navn gemte hans sande kvalitet af prins Rakoczy.” 

 

”Fra ministeren v Wurmb (Dresden) 19. maj 1777 fra Dresden: 

 

”Jeg arbejdede de to uger i Leipzig på, at føle pulsen på den berømte St. Germain, 

der på nuværende tidspunkt har taget navnet Comte de Woeldone og desuden, på 

min anmodning, kom for at bo her et stykke tid. Jeg fandt ham af udseende mellem 

60 og 70 år.” 
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Det oprindelige brev fra M. de St. Germain er blevet fotograferet og oversættelsen 

af følgende, skrevet fra Leipzig: det er allerede blevet bevist, ved Kirkens 

optegnelser, at han havde ret til dette navn og var kendt og anerkendt som Comte 

de Welldone. 

 

”Monseigneur, 

”Vil Deres Højhed venligst tillade mig, at jeg åbner mit hjerte for dig, da jeg er 

såret over, at byrådsmedlem, Mr. Du Bosc brugte midler, som ikke kunne være 

acceptable for mig; at gøre mig bekendt med de ordrer du har betroet ham, ifølge 

det, han siger i sit brev, og som helt sikkert på ingen måde kunne bekymrer mig; 

Baron de Wurmb, samt Baron de Bishopswerder vil altid være hæderlige vidner 

om retlinethed og retskaffenhed af skridt jeg har taget, som blev afsagt af 

nødvendiggjort respekt og den nidkære og trofaste fastgørelse, som jeg har 

dedikeret til dig for hele mit liv, Monseigneur; delikatesse indskærpede mig først at 

sige noget om mit motiv. 

 

”Jeg er i pligt bundet, 

”Dit respektfuld, trofast og ydmyge tjener.  

”Le C. De Welldone. 

”Leipzig, maj 8, 1777.” 

 

Flere beviser på dette besøg er fundet i et brev fra den saksiske minister von 

Wurmb, som selv var en seriøs frimurer og Rosenkreuzer. 

 

”Korrespondance fra Prior El, med ministeren Wurmb, o.d. Fr. a Sepulcro, 

”Gimmern juni 3, 1777. 

 

”a Cygne tr” (Gugomos) er helt sikkert ikke rejst til Cypern, men til England....  

M. de St. Germain er, hovedsagelig på min ordre, kommet til Dresden. Hvis han 

ikke forklæder sig på en ekstraordinær måde, så vil han ikke klæde os, selvom han 

er en meget klog mand.” 

 

Åbenbart var et besøg forventet som skulle være i forklædning; dette giver et 

fingerpeg om årsagen til, at M. de St. Germain var på rejse i Leipzig og Dresden 

under navnet Comte Weldon. Ifølge Cadet de Gassicourt var han rejsende medlem 

for ”Tempelherrerne,” og rejste fra Loge til Loge for, at etablere kommunikation 

mellem dem. M. de St. Germain siges,  at have gjort dette arbejde for Paris kapitel 

af ”Tempelriddere.” Undersøgelse beviser at han var forbundet med de ”Asiatiske 
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Brødre,” eller ”Ridderne af St. John Evangelisten fra øst i Europa,” også med 

Ritter des Lichts eller ”Riddere af Lyset,” og med forskellige andre Rosenkreuzer 

organer i Østrig og Ungarn; men også med ”Martinisterne” i Paris. 

 

Han grundlagde, ifølge Eliphas Levi, ”Bekendtgørelsen af St. Joachim,” men dette 

udsagn er ikke understøttet af nogen historiske beviser for nuværende, selv om 

mange af hans elever og venner var medlemmer af denne gruppe. Overalt, i hver 

orden, hvor ægte mystisk undervisning findes, kan vi spore indflydelse fra denne 

mystiske lærer. Et af hans breve til Graf Görtz på Weimar er citeret, og siger, at 

han havde ”lovet under et besøg i Hanau, at møde Landgraf Karl i sin brors hus 

for at øve systemet med ham i ”streng overholdelse” - fornyelsen af 

Frimurerordenen i det aristokratiske sind -, som du også så inderligt interesserer 

dig for.”  

 

En sammenfattet beretning fra ”Gartenlaube” passer ind her; brevene siges at være 

autentisk; og fra internt bevismateriale er der ikke meget tvivl om det; for de 

oplysninger har at gøre med det frimurerisk arbejde, som Comte de St. Germain 

var engageret i:  

 

”Karl-August rejste til Landgreve Adolf von Hessen-Philippsthal-Barchfeld. St. 

Germain var der også og blev behørigt præsenteret for hertugen, og var 

charmerende i samtale, og denne spurgte, efter aftensmaden, hans vært om greven. 

 

”Hvor gammel er han?” 

 

”Vi ved ikke noget sikker på om det. Det er en kendsgerning, at greven ved 

detaljer, som kun samtidige kunne fortælle på samme måde. Det er mode nu i 

Cassel at lytte respektfuldt til hans historier og blive forbavset over ingenting. 

Greven roser ikke sig selv, ej heller er han en fantasifuld historifortæller. Han er 

en mand af det gode samfund, som hver og en er glad for at have. Han er ikke så 

afholdt af lederen af vores hus, Landgrev Frederik II., som kalder ham en 

trættende moralist. Men han er i forbindelse med mange bemærkelsesværdige 

mænd og har en ekstraordinær indflydelse på andre. Min fætter, landgreve Karl af 

Hessen, er meget knyttet til ham, de arbejder sammen i frimureriet og andre mørke 

videnskaber. Lavater sender ham udvalgt mænd. Han kan tale med forskellige 

stemmer og fra forskellige afstande, kan kopiere enhver hånd, han kun har set en 

gang, perfekt - han siges at være i forbindelse med ånder, der adlyder ham, han er 

læge og geognost og siges at have midler til at forlænge livet.. . . . . . 
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Hertugen tog til Görtz, som han kendte godt nok til at være en fjende og 

modstander af Goethe. Derfor tog han i dette øjeblik af spænding, marskallens 

parti. 

 

Görtz modtog det sjældne besøg på en underdanig måde, og når han fra små hints 

kunne mærke, at hertugen ikke ønskede at tale om Goethe, blev hans ansigt endnu 

mere lysende. 

 

I begyndelsen af maj, kære Marshal, gjorde jeg et yderst interessant bekendtskab 

med Landgreven i Barchfeld, sagde Hertugen til sidst, ikke uden forlegenhed. En 

bekendt, som jeg gerne vil følges med. Det var en vis Comte Saint Germain, der 

opholder sig på Cassel, så skriv til denne herre og bed ham høfligt at komme 

herover. 

 

Görtz lovede at imødekomme denne anmodning inden for kort tid og efter bedste 

evne. 

 

Da hertugen var gået, satte han sig til sit skrivebord og skrev følgende: 

 

Brev fra Grev Görtz:  

 

”Triumph, kære greve. Din viden om mænd, dine taler erobrer. Du har forudsagt 

godt: vores nådige mester er fornøjet med dig og beder dig hermed, i god tid, 

gennem mig at komme til sin ret. 

 

Du er virkelig en mirakelmager, for hans afskyede, plebejiske favorit vakler nu... 

Lidt hjælp, et slag af din genialitet og fortaleren for Frankfurt, der trænger over 

os, er sat skakmat. Vil du bekæmpe ham åbenlyst nu eller foretrækker du først at 

lave en incognito personlig undersøgelse af området? Lægge en eller to miner ud 

for ham og vise dig selv, når han er fuldstændig slået ud af feltet? og derefter tage 

hans plads med langt mere ret og magt? 

 

Jeg overlader alt dette til din klogskab. Stol på mig som før, helt, og en lille elite af 

trofaste aristokrater, en eller to, som du måtte ønske at binde tættere på dig, hvis 

du synes, det godt. 

”Altid undertegnede  

”Count Görtz, marskal for hoffet.” 
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St. Germain svar: 

 

”Kære Greve! 

”Jeg er helt klar til at knytte mig yderligere med dig og dine kammerater i 

holdning, og meget taknemmelig for den velvillige invitation. Jeg vil følge op på 

den senere. 

 

”For nuværende, har jeg lovet at besøge Hanau, for at opfylde Landgrev Karl hos 

sin brors og øve systemet med ham af ”streng overholdelse” - fornyelsen af 

rækkefølgen af frimurerne i den aristokratiske forstand - som interesserer dig så 

meget. 

 

Landgreven er for mig en kær og sympatisk beskytter, og hvis ikke en prins 

regnant, er hans stilling i Slesvig tilknyttet dansk tjeneste, meget fyrstelig. Jeg vil, 

med alle midler, før jeg beslutter mig helt for Landgreven, komme til Weimar, befri 

dig fra den forhadte ubudne gæst, og anerkende området der. Måske vil jeg 

foretrække at gøre det inkognito i første omgang. 

 

Anbefal mig trofast til din herre, og jeg lover mit besøg i nogen tid fremover. 

”På vegne af forsigtighed, stilhed og visdom jeg hylder dig. 

”Din 

”St. Germain.” 

 

Interne undersøgelser beviser, at dette er et autentisk brev, for Comte de St. 

Germain ville helt sikkert have hjulpet i denne sag, baseret som den var, på den 

gamle ”bekendtgørelse af templet.” Det var i øvrigt for, at redde sig selv fra 

forfølgelse, at disse medlemmer kaldte sig ”Frie og Vedtagne Murere,” og vedtog 

tegn og ord i Murværket. Utvivlsomt udsprang ”streng overholdelse” fra den aller 

hemmeligste ”Tempel Orden.” En virkelig okkult organisation i gamle tid. 

 

På forslag af Comte de St. Martin og M. Willermoz blev navnet ændret på grund af 

mistanke fra politiet; den nye de valgte var ”Velgørende Riddere af den hellige 

by.” 

 

Baron von Hund var den første Stormester; efter hans død blev den generelle 

ledelse overdraget til storhertugen af Brunswick, en nær ven af M. de St. 

Germain. For nuværende nævnes de blot for, at vise forbindelsesleddet dannet af 

http://sacred-texts.com/sro/csg/errata.htm#2
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M. de St. Germain mellem de forskellige organer, med hvem M. de St. Germain 

havde arbejde at gøre; en østrigsk forfatter siger i en nylig artikel:  

 

”I Frimurer og Rosenkreuzer litteratur finder man ofte ledespor med hensyn til 

forholdet mellem St. Germain og de hemmelige selskaber i Østrig. En af St. 

Germain tilhængere i Wien var grev JF von Kufstein, i hvis Loge (i Prins 

Auersberg’s hus) der blev afholdt magiske møder, der generelt varede fra 11:00 til 

06:00. St. Germain var til stede ved en sådan møde, og udtrykte sin tilfredshed med 

arbejdet. 

 

St. Germain samlede på gamle billeder og portrætter; han var hengiven overfor 

alkymi, troede på universel medicin og lavet undersøgelser om dyrs magnetisme. 

Han imponerede mennesker, især de højere klasser, ved hans franske manerer, hans 

brede viden og hans snaksommelighed. Denne ”Bohemian,” der blev så meget 

angrebet af historikere, spillede rollen som politisk agent under 

fredsforhandlingerne mellem Frankrig og Østrig. Han siges at have udmærket sig i 

1792 under revolutionen. 

 

Han var den ”Obermohr” som af mange mystiske broderskaber, blev tilbedt som et 

overjordisk væsen og hvor hver eneste troede på hans ”pludselige” optrædener og 

ligeså ”pludselige” forsvindinger. Han hører til billedet af det ”Gamle Wien” med 

dens sociale mystik; hvor det florerede med Rosenkreuzerne, Asiater, Illuminater, 

Alkymister, Magnetopater, Thaumaturger, Tempelherrer, og hvor de alle havde 

mange og villige tilhængere. 

 

Dr. Mesmer, som kendte Comte St. Germain godt fra sit ophold i Paris, anmodede 

ham om at komme til Wien, for at han kunne fortsætte sin undersøgelse af dyrs 

magnetisme med ham. St. Germain opholdte sig hemmeligt her og blev derefter 

kendt som ”Amerikaneren Felderhof ,” hvilken sidstnævnte senere blev på Laszia 

House i Lugeck N. 3. Dr. Mesmer blev hjulpet meget af greven og her i Wien blev 

hans (Mesmers) undervisning skrevet ned. Snart vandt Mesmer tilhængere, men 

han var forpligtet til at forlade byen. Han rejste til Paris, medens hans ”harmoniske 

samfund” - et hemmeligt selskab af lærde - fortsatte med at eksistere i Wien.  

 

St. Germain kom i kontakt med mange mystikere. Han besøgte det berømte 

Rosenkreuzer laboratorium i Landstrasse bag hospitalet, hvor han i nogen tid 

instruerede sine brødre i Salomos videnskaber. Landstrasse, der ligger i udkanten 

af Wien, var i mange århundreder en region af genfærd. Bag Erdberg lå 
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Tempelridderne og deres Ordens godser og uden for byen, i Simmering, var der i 

Rudolf II’s tid guld køkkener, hvor det excentriske broderskab bestræbt sig på at 

lave guld. Det er sikkert, at Comte de St. Germain har været i Wien i år 1735, og 

også senere. Ankomsten af Greven (der dengang nød en stor prestige) skabte på en 

gang en stor sensation i indviede kredse.” 

 

Det følgende er en liste over nogle af de samfund, som mere eller mindre var 

forbundet med frimureriet, og som havde ”Ukendte Ledere.” Oversat er de som 

følger: 

 

Foreskriften af Den Hellige Grav. 

Foreskrifterne for det hellige tempel i Jerusalem. 

Velgørende Riddere af den hellige by. 

De gejstlige i Nicosia i Cypern.  

De gejstlige i Auvergne. 

Ridderne af Providence. 

De asiatiske Brødre; Riddere af St. Johannes Evangelisten. 

Ridderne af Lyset. 

De afrikanske Brødre. 

 

Så er der grupper af forskellige Rosenkreuzer organer vidt udbredt i Ungarn og 

Bøhmen. 

 

I alle disse opregnede organer kan man tydeligt spore den styrende hånd på en 

”budbringer” fra det attende århundrede, eller nogle af hans nærmeste venner og 

tilhængere. Igen i alle disse grupper kan findes, mere eller mindre klart, de 

grundlæggende principper, som alle er sande budbringere af den Store Loge, der er 

bundet til at undervise: sådanne som for eksempel udviklingen af menneskets 

åndelige natur; reinkarnation; naturens skjulte kræfter; livets renhed; idealets 

ædelhed; den guddommelige kraft, der står bag alle og vejleder alle. Det er de spor, 

der uden mulighed for tvivl viser sig for dem, der søger efter sandhed, at Logen 

hvorfra Comte de St. Germain, budbringeren, kom hvis liv her blot er groft 

skitseret. 

 

Hans arbejde, der var at lede en del af det attende århundrede menneskehed til 

samme mål som nu, i slutningen af det nittende århundrede, står igen klar for nogle 

teosoffer. Mange vendte sig bort i foragt for hans budskab, og de nuværende ledere 

af  blinde, vil de også i dag vende sig bort i foragt. Men de få, hvis øjne åbner sig 
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for det glade lys af åndelig viden, vil se tilbage på ham, der bar byrden i det sidste 

århundrede med dyb taknemmelighed. 

 

 

 

 

 

 


