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Jag måste erkänna att jag känner mig kluven att skriva om detta ämne, de högre
hermetiska mysterierna. Såsom traditionalist har jag alltid motsatt mig det öppna
deklarandet av den sanna innebörden av den Inre Alkemin. Detta även när min egen
Orden valde att öppet avslöja naturen hos Prima Materia (den mänskliga kroppen) och
den Hemliga Elden (kärlek och sexualitet).
Det samma gäller en annan aspekt av de högre hermetiska mysterierna som går
under namnet Arcana Arcanorum. Innan sekelskiftet var det nästan ingen som visste
någonting om detta ämne, ännu mindre diskuterade detta utanför de initierades cirklar.
Det var definitivt inget ämne man kunde läsa om varken i utgiven litteratur eller på
Internet.
Jag själv stötte på detta begrepp första gången mot slutet av 1990-talet när min
lärare i den Orden jag är involverad i upplyste oss initerade om det. Jag gjorde inte så stor
sak av det, eftersom jag hade en massa annat att bearbeta i min egen initiatoriska process,
men någon annan av oss kunde inte släppa detta namn ur sinnet, ett namn som genast
väcker associationer om någon fruktansvärd hemlighet. Eftersom vår lärare inte ville
avslöja innebörden av Arcanans natur så började denne mest briljante av oss initierade att
göra eftersökningar på egen hand, efter de ledtrådar han hade erhållit av Ordens högsta
initierade. Till slut kom vår, av oss alla älskade, Frater över ”något” och inget var längre
som det hade varit, varken han själv eller vi andra. Vår Orden hade för all framtid förlorat
sin oskuld.
Kraften i detta hemliga system går inte att underskatta; det kräver sin man att
behärska. Arcanan utgör inte en del av de Högsta Hermetiska Mysterierna utan
anledning. Endast de högst initierade fick i fordom tillgång till dess formel för alkemi.
Men genom ett ödets nyck gavs dessa hemligheter åt detta bräckliga kärl, denne lysande
men oslipade diamant. Snart började denne unge och förhållandevis oerfarne Frater hålla
offentliga föredrag om Arcana Arcanorum och den Inre Alkemins natur, något som aldrig
innan hade diskuterats inför en allmän publik. Efter att ha ställts inför ett ultimatum på
grund av sitt handlande valde denna Frater att gå sin egen väg. Han grundade sedermera
sitt eget ordenssällskap och har med tiden skapat sig en stor ryktbarhet. Stenen har slipats
och lyser nu som aldrig förr. Hans bedrifter är inte minst sagt imponerade och vittnar om
mysteriernas potential att omdana den mest ömkansvärda av karaktärer till att bli den
starkaste av solar på Golden Dawn-himmelen.
Vad är då denna Arcana Arcanorum? Om jag skall vara ärlig så vet jag inte
riktigt. Jag har inte erhållit en lika stor nåd och ansetts vara lika värdig som min forne
Frater att erhålla dessa mysterier. Jag har erhållit något av de Högsta Hermetiska
Mysterierna och praktiserar den Inre Alkemins mindre cirkulation, men mer än så vet jag
inte och är därför inte rätt person att göra någon jämförelse. Och hade jag vetat något så
skulle jag ändå inte ha yppat det eftersom min tystnadsförpliktelse förhindrar mig till
detta. Därför så tänker jag endast återge det som redan finns utgivet och lätt åtkomligt på
internet. Jag tänker dock avhålla mig från att presentera några detaljer i operationen då
ansvarsbördan lika väl hade hamnat på mig; det finns en avsikt varför dessa mysterier
måste vara helgade från de profanas insyn.
Därför tänker jag avhålla mig från att referera till några källor då jag inte vill
uppmuntra någon att göra efterforskning i detta ämne. Undantaget är den svenska

forskaren om Rosenkorstraditionen Susanna Åkerman för vilket jag har att tacka för
informationen om kopplingen mellan Thesaurus Thesaurorum, Fratres Roseae et Aureae
Crucis i Neaples och Porta Magica i Rom.
Anledningen till varför jag ändå känner mig manad att ta upp detta känsliga ämne
är att det har blivit något av en hype idag inom Golden Dawn-samhället att öppet
diskutera denna Arcana Arcanorum utan och innan, i kölvattnet på denne svenske
proponent och hans initiativ till att profanera mysterierna. Vissa Golden Dawnorganisationer har vidare valt att integrera Arcanan i sina högsta grader. Man får lätt
känslan av att Hemligheternas Hemlighet sprids vidare utan någon större urskillning och
att den även har lagts i händerna på historiker som inte hyser någon som helst respekt
inför mysteriernas integritet.
Tack och lov innehåller Arcanan endast en rest eller skugga av hela den
Hermetiska Inre Läran; låt det därför inte råda någon tvekan om att någon större skada
inte är skedd. Det fullständiga systemet av Inre Alkemi kommer för alltid att höra till de
högst invigdas domän. Min ambition är sålunda att försöka bena upp detta komplicerade
ämne och ställa det i ett nytt sammanhang.
Låt oss först behandla vad andra har sagt angående denna Arcana. Den första
offentliga referensen till något som liknar Arcanan finns i den rosenkorsiska skriften
Thesaurus Thesaurorum A Fraternitate Rosae et Aureae Crucis Testamento. Denna skrift
var daterad till 1580 men en del historiker anser att det nog snarare gavs ut 1680. Detta
oaktat så har vi här den tidigaste referensen till R. et A.C., dvs. det tyska Gold- und
Rosenkreutz Orden, som med minst 30 (och kanske 130) år förekom Samuel Richters
(Sincerus Renatus’) skrift Die wahrhafte und volkommene Bereitung des Philosophischen
Steins der Brüderschaft aus dem Orden des Gülden- und Rosen-Creutzes.
Det som talar för att 1580 är det riktiga årtalet är att det finns tecken på att en
fransk loge tillhörande Aureae Crucis Fraternitatis existerade så tidigt som 1624, vilket
erinrar om Samuel Richter och hans påstående att brödraskapet ursprungligen bestod av
två avdelningar, rosenkorsets respektive gyllene korsets brödraskap; namnet ”Gylleneoch Rosenkorsets Orden” antyder om att dessa två avdelningar från första början verkade
under ett och samma tak och härstammade ur samma källa.
Min lärare beskrev Thesaurus Thesaurorum som en ”alkemistisk kokbok”. Detta
är en korrekt beskrivning. Det finns en italiensk översättning av denna, dock ej
fullständig. Original-kopior i latin finns i diverse tysktalande bibliotek. Ursprunget är
med största sannolikhet tyskt.
Vissa historiker antar dock att Thesaurus Thesaurorum härstammar från en grupp
i Neaples (ett stad vi snart skall återvända till) med samma namn som det tyska R. et
A.C., grundad 1678. År 1680 byggdes Porta Magica i Rom med Henricus Madathanus
symbol från Aureum saeculum redivivum 1622. Samma symbol av Madathanus kröner
dessutom den berömda skriften Geheime Figuren der Rosenkreuzer, utgivet år 1785 av
den tyska avdelningen av detta brödraskap (vilket förevisas på försättsbladet till denna
essä).

Ritning av Porta Magica

Det intressanta är att denna senare tyska skrift även omnämner namnet Arcana
Arcanorum. Joannis de Monte Hermetis gav i Tyskland vidare ut en kommentar på
Madathanus år 1680, dvs. samma år som Porta Magica byggdes, med titeln Explicatio
Centri in Trigono Centri per Somnium – Das ist: Erläuterung dess Hermetischen
Güldenen Fluss. Det intressanta här är att det även finns en referens till Gyllene Skinnet
(Güldenen Fluss) på Porta Magica i Rom. Detta erinrar om Johannes Helmond som i sin
bok Alchemy Unveiled härleder Gold- und Rosenkretuz till en ”Gyllene Skinnets Orden”
från 1429.
Henricus Madathanus var pseudonymen för den tyske alkemisten Adrian von
Mynsicht vilket titulerade sig såsom ”frater aureae crucis”. Det sägs att Porta Magica
byggdes för åminnelsen av en transmutation som hade fullbordats av en alkemist i
Drottning Christinas hov i Rom.

Porta Magica i Rom

Vissa vill gärna dra den förhastade slutsatsen att R. et A.C. har ett italienskt ursprung,
trots att det samtidigt finns så starka kopplingar till Tyskland i monument såsom Porta
Magica och Madathanus. En annan tysk alkemist, Michael Maïer, använde titeln Arcana
Arcanissima till sin första bok redan så tidigt som 1614, samma år då Fama Fraternitatis
gavs ut i Tyskland. Mycket talar därför för att Rosenkors-traditionen föddes ur den tyska
myllan.
Men ordet Arcana Acranorum associeras främst med Alessandro Cagliostro, av
vissa ansedd vara en pseudonym för den italienska lycksökaren Giuseppe Balsamo.
Andra anser dock att kopplingen mellan Cagliostro och Balsamo är resultatet av en
nersvärtnings-kampanj igångsatt av den Katolska Kyrkan, vilket till slut dömde honom
för kätteri. Det må vara hursomhelst med Cagliostros verkliga identitet, men man vet att
Cagliostro gjorde omfattande resor till tyskland under 1779, efter den allmänna
reformationen av R. et A.C. år 1777. Det är inte helt otroligt att han anförtroddes Acanan
av samma källa som anförtrodde de Högre Hermetiska Mysterierna till det tyska R. et
A.C. (och drygt 100 år senare till det engelska R.R. et A.C.). Han måste ha mött en hel
del invigda i Gold- und Rosenkretuz och må ha introducerats till dess högsta och hemliga
mästare.
Det finns de som menar att Cagliostro även reste till Sverige och påstås ha
grundat en Gold- und Rosenkretuz-loge här, något som är ganska häpnadsväckande
(förutsatt att det är sant). Att en R. et A.C. loge existerade i Sverige det medger jag till
men det finns andra tyska medlemmar av Gold- und Rosenkreutz som också besökte
Sverige vid tiden för dess grundande, vilket också är troliga kandidater till att ha lagt
grunden för den svenska R. et A.C. logen.

Man vet dock att Cagliostro efter sin resa i Tyskland reste till Neaples år 1783 och
där lade grunden för vad som idag associeras med Arcana Arcanorum, vilket troligvis var
frukten av hans möte med de tyska Rosenkorsarna. Det finns flera aspekter av Cagliostros
verk som är mycket likt det som presenteras i Thesaurus Thesaurorum, i synnerhet en
alkemistisk reträtt och odödighetslära kallad ”karantän” som omfattar en cykel om 40
dygn varmed studenten med hjälp av en frater eller soror underkastar sig en strikt diet och
regelbundet intagande av ett Materia Prima och visst bruk av morgondagg samt blod,
tekniker som var populära i Gold- und Rosenkreutz.
En annan och inledande Teurgisk ”karantän” om 40 dygn utföres tillsammans
med 12 andra fratres och sorores vilket bitvis bär drag av den magiska och qabalistiska
operation som finns att finna i S.L. MacGregor Mathers översättning av The Book of
Sacred Magic of Abramelin the Mage, vilket sysselsätter sig med erhållandet av
”kunskapen och konversationen med Den Helige Skyddsängeln”. Dess titel är ”Hur man
erhåller pentagonen och blir moraliskt fulländad” och ämnade att bearbeta den initierades
”lysande kropp” för att bättre kunna tillgodogöra sig instruktionerna angående den andra
och alkemistiska ”karantänen”. Det var endast initierade som hade erhållit Mästergraden i
det Egyptiska Frimureriet som av Cagliostro kunde ta del av instruktionerna angående de
två ”karantänerna”. Många vill gärna koppla dessa till Arcanan själv.
Det har därför hävdats att Den Inre Alkemin som lärdes ut i Gold- und
Rosenkretuz (R. et A.C.) var snarlik den i Cagliostros Arcana Arcanorum. Med tanke på
alla dessa kopplingar som har redovisats ovan är det inte konstigt att vissa har dragit
denna slutsats.
När man studerar detta ämne lite närmare blir man dock ganska förvirrad. Olika
källor pekar åt olika håll. De kan kategoriseras in under tre huvudsakliga rubriker:
a) Teurgiska tekniker som syftar till att åkalla Den Helige Skyddsängeln.
b) Laboratoriealkemistiska tekniker att framställa De Vises Sten ur ”Den Svarta
Draken” (eller Grå Vargen) som Prima Materia, dvs. Antimon.
c) Inre Alkemistiska tekniker att framställa De Vises Sten och en ”lysande kropp”.
Faktum är att det existerar minst 15 olika Arcanor Arcanorum därute, alla bevarade inom
Det Egyptiska Frimureriet (också det skapat av Cagliostro), sedermera kallat Misraïmriten, varav endast ett är av den äkta varan. Situationen har varit såsom sådant inom
Misraïm att många Loger har varit i avsaknad av Arcana Arcanorum. Av denna
anledning har egna versioner helt enkelt skapats vilka ganska så drastiskt avviker från den
egentliga Arcanan.
Det är intressant att notera att det enda ordenssällskap som har arbetat med
Misraïm-riten i Sverige sedan 1980-talet, Merlinorden, inte började referera till Arcana
Arcanorum på sin hemsida förren sedan något år tillbaka. När jag några år runt
sekelskiftet umgicks med Michael Gejel och Michael Hedlund nämde de aldrig något om
detta. Inget gick heller att läsa om detta i deras tidning Athanor. Detta är dock inte
konstigt eftersom ingen här i Sverige kände till något om Arcana Arcanorum innan detta
spörsmål sipprade ut från vårt Tempel år 2002. Detta var typiskt för den rådande
situationen för många Misraïm-loger även internationellt. Det är inte direkt konstigt att
man började fabricera egna ”högre mysterier” för att skapa en aura av legitimitet. Det
skall här noteras att den forne Frater som utnämnde sig själv till expert i Sverige på

Arcana Arcanorum även är en senior medlem av Merlinorden, eller ”Svenska Misraim
Förbundet” som det kallar sig idag.
Vad som är okänt för de flesta är att det även existerar en svensk version, eller
översättning, av Arcana Arcanorum. Gustav III samlade på ockulta dokument och sökte
efter dem med ljus och lykta över hela Europa. Han lät flera av dessa hermetiska,
qabalistiska och rosenkorsiska manuskript översättas till svenska. Många av dem
hamnade till slut i Svenska Frimurar Ordens bibliotek, bl.a. denna version av Arcana
Arcanorum som gavs ut i Tyskland på latin och tyska första gången 1686 och trycktes ett
flertal gånger på 1700-talet, och till slut delvis publicerades i Sverige i bokform 1991.
Sålunda är detta en version av Arcana Arcanorum som föregår den som tillskrivs
Cagliostro och som återigen pekar på Tyskland som ursprungsland.
Denna svenska översättning av det tyska dokumentet heter Arcanum Arcanorum:
En Hemligheternas Hemlighet eller Philosophernas Mästerstÿcke - /: Magisterium /:.
Den i bokform publicerade versionen från 1991 baserar sig på en annan översättning från
tyskan utförd av hovjunkaren och pietisten Jacob Gripenstedt (1705-1782). Denna är
dock inte komplett. För att kunna läsa en komplett översättning måste man få tillträde till
frimurarnas bibliotek i Stamhuset, Stockholm.
Det intressanta att notera här är att den symbol (venus upp- och ner i kombination
med solsymbolen) som återfinns på Madathanus märke även återfinns i den svenska
versionen. Detta råkar (bortsett från solsymbolen) vara emblemet för mineralet Antimon
och för planeten Jorden, med andra ord Prima Materia.

Prima Materia

Faktum är dock att den sanna Arcana Arcanorum, även refererat till såsom ”Stair of
Naples”, blev profanerat redan 1897 av en fransk ockultist vid namnet Sedir i boken
”Venus Magi”. Denna var dock mera av ett sammandrag vilket presenterade operationen
alldeles för beslöjad med hermetisk symbolik för att egentligen ha avslöjat något för de
profana.
Dock utgavs år 1988 en ny bok på italienska i begränsad upplaga vilket avslöjade
hela systemet i sin fullständiga form och i klartext. Naturligtvis blev boken slutsåld efter
några dagar. Den har aldrig återutgivits sedan dess. Så för den som är tillräckligt enträgen
är det alltså idag inte en omöjlighet att finna Arcanan. Det samma kan sägas om ganska
mycket runt Gold- und Rosenkreutz. Men till skillnad från efterforskning av Golden
Dawn-traditionen kräver det en hel del tålamod, akademisk skolning och biblioteksvana;
för mycket att begära av det stora flertalet ockulta studenter idag.

Avslutningsvis skall jag nämna några väl valda ord angående Arcanans natur som
vem som helst kan ernå (och mer därtill) genom en enkel sökning på internet:
I den äkta Arcana Arcanorum brukar man sig av kroppens substanser (Prima Materia)
och sexualitetens passion (Hemliga Elden), precis som i den Tredje Ordens Inre Alkemi.
Man arbetar även i par; den Inre Alkemin bär endast frukt mellan Alkemisten och hans
Soror Mystica. Man synkronicerar även operationen efter vissa naturliga cykler.
Den äkta Arcana Arcanorum delas in i tre grader, varav den högsta kallas
Secretum Secretorum. I första graden arbetar paret var för sig och brukar sig av tre olika
substanser. I andra graden förenas de tre substanserna med varandra och i den tredje
graden har paret sex med varandra och underkastar amalgamet (av de tre substanserna)
den alkemistiska processen nigredo, albedo och rubedo. Allt avslutas med en serie av
alkemistiska reträtter i totalt mörker, vilket syftar till att framställa den ”lysande
kroppen”.
Den äkta Arcana Arcanorum är sålunda främst ett Inre Alkemistiskt system vilket
ägnar sig åt en odödlighetslära som syftar till att skapa sig en kropp av en kvalitet som
uppenbarligen bär en parallell med den Inre Alkemins Solara kropp.
Detta är allt jag ämnar att uttala mig om Arcanan utifrån det lilla jag vet om detta
delikata ämne. Jag har säkert redan hamnat på hal is i och med det som står att läsa om
ovan, men när det gäller de Högre Hermetiska Mysterierna och Arcana Arcanorum så är
det svårt, för att inte säga omöjligt, att inte hamna på djupt vatten.
Fines.

