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DDeeccllaammaattiioo  FFrraatteerrnniittaattiiss  
I Universums Härskares Namn, låtom er alla höra vårt Declamatio! 

HERMETISKA ORDEN AV DEN GRYENDE MORGONRODNADEN (H∴O∴G∴M�R∴) förkunnade när 6 inträdde i 
!  i nådens år 2008 med sitt Praedicatio Fraternitatis att den åter hade slagit upp dörrarna till sitt svenska 
Tempel efter en längre tids tystnad och att Orden i detta hade avlagt sig den gamla beteckningen GYLLENE 
GRYNINGENS HERMETISKA ORDEN (en ursprunglig försvenskning av namnet HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN 
DAWN). I samband med detta namnbyte lanserade den svenska Orden sitt unika sigill, vilket var baserad på 
symbolen för Den Allmänna Reformationen anno 1999 (Reformatio Fraternitatas Ad Rosae Crucis Anno 1999), 
den vita triangeln krönt av det röda korset och den gyllene rosen, med tillägg av en törnbuske som utgick från 
triangeln och slingrade sig runt ett strålande kors för att utveckla den gyllene rosen i korsets skärningspunkt. 

Med detta namnbyte ville vår nordiska Orden återknyta sina rötter till den tyska Frimurarlogen L’AURORE 
NAISSANTE (LOGE SUR AUFGEHENDEN MORGENRÖTHE) vilket grundades i Frankfurt-am-Main år 1807 och som 
på hebreiska kallade sig CHEVRAH ZERACH BEQUR AUR, identiskt med det hebreiska namnet för HERMETIC 
ORDER OF THE GOLDEN DAWN (H∴O∴G∴D∴) som grundades i London under Den Allmänna Reformationens 
år anno 1888. Namnet på denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det 
ursprungliga modertemplet till H∴O∴G∴D∴, översätts till GRYENDE MORGONRODNADENS LOGE. Namnet 
”Gryende Morgonrodnaden” utgör sålunda en mer ursprunglig och korrekt beteckning på vår Tradition i 
jämförelse med det vulgariserade engelska uttrycket ”Golden Dawn”. 

H∴O∴G∴M�R∴ utgjorde i samband med detta namnbyte dock fortfarande officiellt en formell jurisdiktion 
under ett internationellt Ordenssamfund (ROSICRUCIAN ORDER OF ALPHA ET OMEGA), trots att den i alla 
praktiska hänseenden hade utvecklat en autonom kropp som hade föresatt sig att implementera Den Allmänna 
Reformationen efter unika svenska och nordiska behov. Hela dess verksamhet har, förutom att fortfara med att 
erbjuda traditionell invigning och undervisning, varit att manifestera en Reformatio Minore Anno 2010, ett arbete 
som inleddes redan i samband med att 6 inträttde i ) år 2007 och som nu har fullbordats när 6 har trätt in i ! 
år 2014. Ett frö planterades som har fått gro i sju års tid för att nu till fullo blomma upp till en praktfull Ros. 

Ordens invigningssystem och studiematerial har i Den Mindre Reformationens namn fått genomgå en 
omfattande översyn och nödvändig korrektur för att göra vår tradition praktiskt tillämpbar enligt Den Allmänna 
Reformationens riktlinjer från 1999, samtidigt som den har gjorts bakåtkompatibel med den förra Allmänna 
Reformationen anno 1888. Alla Grader har reviderats och fått kännetecken och lösenord som återfinns i 
publicerad litteratur ersatta med nya, unika för den nordiska jurisdiktionen, i syfte att återställa det hermetiska 
kärlet och att skapa en självhushållande egregore. Studiematerialet har vidare inte blott till fullo översatts till det 
svenska språket utan även utvecklats och expanderats i signifikativ omfattning för att möta den nordiske 
medlemmens behov att erhålla ett traditionellt studiematerial av högsta kvalitet, oavsett vart denne studerar. 
Sålunda presenteras nordiska studenter en unik och traditionell studieplan utan motsvarighet någon annanstans. 
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Under dessa sju år i namnet av H∴O∴G∴M�R∴ har den nordiska jurisdiktionen passivt observerat hur det 
allmänna Golden Dawn-samfundet i övrigt sakta men säkert har blivit besatt av mottraditionella krafter, 
tendenser som inte heller har skonat det internationella ordenssamfund av vilket den nordiska jurisdiktionen har 
utgjort en del. Det internationella Golden Dawn-samfundet har hemfallit åt en allt mer utbredd vulgarisering, 
profanering och kommersialisering. Detta är tendenser som den nordiska jurisdiktionen har tagit avstånd från och 
aktivt motarbetat. Samtidigt med detta har H∴O∴G∴M�R∴ allt mer anammat en uttalat traditionalistisk 
ståndpunkt, vilket med tiden har gjort det svårt för den nordiska jurisdiktionen att förlika sig med utvecklingen i 
ordenssamfundet i övrigt och respektive kroppar har med tiden vuxit ifrån varandra. Samtidigt har vår Orden 
återfunnit sin ursprungliga nordiska eller HYPERBOREISKA hemmahörighet. 

Tiden är nu mogen för oss att bryta alla våra tidigare förbindelser, band, allianser och lojaliteter med det 
internationella Golden Dawn-samfundet, oavsett form, för att skydda det nordiska H∴O∴G∴M�R∴ från den 
mottraditionella sjukdomen och i syfte att bevara Traditionen obefläckad. Detta inleddes vederbörligen när 6 
inträttde i ) år 2013, då vår Orden bröt sig ur moderorganisationen, exakt sex år efter att H∴O∴G∴M�R∴ 
beslutade sig att träda fram ur skuggorna och regla upp sitt Tempels dörrar för alla seriösa kandidater. Sex år 
efter att vi kungjorde vårt Praedicatio Fraternitatis vill vi nu kungöra vår Declamatio, vilket på alla punkter 
bekräftar vårt tidigare manifest, dock iakttagande följande åtgärder som vi har varit nödgade att vidtaga: 

Vi deklarerar att 6 har trätt in i ! i nådens år 2014 och att detta också markerar den fullbordade 
manifestationen av HERMETISKA ORDEN AV DEN GRYENDE MORGONRODNADEN i Det Yttre såsom ett i alla 
avseenden självständigt och autonomt ordenssällskap. Vår Orden har genom detta satt som sin främsta mission 
att i Norden manifestera en: 

Nova Aurora Nascente in Hyperborea! 

För att manifestera denna nyorientering i vår egregore och för att stadfästa dess självständighet och integritet 
proklamerar vi vårt förutvarande Tempel, ursprungligen auktoriserat när 6 inträdde i ! år 1997 av ROSENKORS- 
ORDEN, ALPHA ET OMEGA och officiellt känt såsom ALPHA ET OMEGA TEMPEL NO. 9 AV GRYENDE 
MORGONRODNADEN, vara för evigt slutat och avvecklat. I dess ställe, rest ur askan av det forna Templet, 
deklarerar vi härmed öppnandet av ett nytt och oberoende Nordiskt Modertempel att utgöra kärnverksamheten 
hos H∴O∴G∴M�R∴, vars namn och siffra är förseglat och skyddat från den yttre världens insyn. Detta nya 
HYPERBOREISKA Modertempel i Den Yttre Orden är fullt auktoriserat och har ett legitimt privilegiebrev utfärdat av 
vår Inre eller Andra Ordens Archon Basileus, i egenskap av en Adeptus Exemptus. Vidare besitter vår Orden alla 
privilegier och rättigheter genom vår högste ämbetsman, regelrätt installerad enligt gängse praxis och tradition. 

H∴O∴G∴M�R∴ utgör dock inte någon nytt ordenssällskap då den utgör en obruten länk till och kontinuitet av 
det ursprungliga Tempel som grundades år 1997, vilket i sin tur har utgjort en i rakt nedstigande led legitim 
avkomma till det ursprungliga HERMETIC ORDER OF THE G—D— som grundades i London 1888 av S. L. 
MacGregor Mathers och William Wynn Westcott, vilket år 1906 vederbörligen bytte namn till ROSICRUCIAN 
ORDER OF A—O—, en Orden som återuppstod legitimt i Paris år 1993 auktoriserat av tvenne Adepti Exempti i 
London, England. År 1998 blev vårt Tempel tillsammans med ett annat svenskt Tempel auktoriserat av ett 
sändebud från Ahathôor Tempel No. 7 i Paris och blev då officiellt ett ALPHA ET OMEGA-tempel. Vårt nya 
Modertempel från 2014 är rest på samma grund som vårt avvecklade Tempel från 1997. 

Med vårt Declamatio vill vi också kungöra att vår Orden har tagit initiativet tillsammans med andra besläktade 
brödraskap runt om i världen till en internationell Konfederation av oberoende och autonoma Tempel och 
Ordenssällskap. Samtliga medlemmar av denna Rosenkorsiska Konfederation arbetar inom Golden Dawn-
traditionen specifikt och i Hermetiska, Qabalistiska och Rosenkorsiska traditioner i allmänhet, utifrån en 
traditionalistisk grundsyn. Sålunda innebär detta inte att H∴O∴G∴M�R∴ är isolerad från det övriga samfundet 
bara för att vi formellt har brutit alla band med vår forna internationella moderorganisation och tagit avstånd från 
mottraditionen; låt det vara känt att vår Orden utgör en länk i en brödjakedja av ett flertal traditionella 
Ordenssällskap som sträcker sig långt utanför vårt inhemska HYPERBOREA. 

Låt det för våra inhemska HYPERBOREISKA läsare vara känt att Modertemplet i första hand rekryterar medlemmar 
från västra Sverige; Västra Götalands Län och Hallands Län. Dessutom kräver vi att kandidater underkastar sig 
en prövotid före sin upptagning såsom medlem i H∴O∴G∴M�R∴. Kandidater som bor på annan ort, och måste 
färdas långväga för invigning, erbjuds  studier per korrespondens och träning för distansmedlemmar genom 
försorg av vårt Modertempel, med möjligheter till traditionell invigning och undervisning av samma höga 
kvalitet som för lokala medlemmar. Den som önskar få mer information om medlemskap i H∴O∴G∴M�R∴ 
kan skicka en intresseanmälan till vår Ordens Cancellarius på följande adress: Gryendemorgonrodnaden@live.se. 

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yehesuah! 
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