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1. Inledning 

Det har nyligen inträtt en betydelsefull förändring i studiet av den västerländska 
esoterismen i och med att en professur inrättats för ”det historiska studiet av 
hermetisk filosofi och angränsande strömningar” vid universitetet i Amsterdam. Den 
enda lärostol av sådan art som funnits tidigare är den vid École Pratique des Hautes 
Études vid Sorbonne, Paris, där inriktningen är ”esoteriska och mystiska 
strömningars historia i det nyare och samtida Europa.” Dessa esoteriska strömningar 
kan sägas utgöras av hermetisk filosofi, alkemi, paracelsism och rosencreutzianism, 
kristen kabbalah och dess senare former; teosofiska och illuministiska strömningar 
samt olika ockulta och angränsande intressen under 1800- och 1900-talen fram till 
samtida strömningar som New Age rörelsen. En parisisk esoterisk tidskrift av känt 
märke som fokuserar på dessa strömningar skall från och med i år utges av ett 
etablerat akademiskt förlag, Brill i Leiden, och kommer att få den engelskspråkiga 
titeln Aries – Journal for the Study of Western Esotericism.  Ett annat exempel är 
den sedan 1987 i Lausanne utkomna akademiska tidskriften Politica Hermetica 
som har publicerat temanummer i skärningspunkten esoterism och samhälle.  

Jag vill i detta spännande skede av en utvidgning av förståelsen för dessa 
esoteriska strömningar göra en jämförande studie av tre bibliotek med samlingar av 
esoteriska texter: Bibliotheca Philosophica Hermetica i Amsterdam, Arcana-
biblioteket i Härnösand, och Donnerska institutets Steinerbibliotek i Åbo, Finland. 
Bibliotheca Philosophica Hermetica är inriktat på västerländsk esoterism. Arcana-
biblioteket är inriktat på mänsklighetens sökande efter det gudomliga i alla religioner, 
i alla tidsperioder  och i alla världsdelar. En central del av Arcana-samlingen är 
esoterismen i Europa. Steinerbiblioteket är en akademiskt väletablerad 
religionshistorisk specialsamling knuten till Åbo Akademi. Samlingarna vid de två 
första biblioteken är privatsamlingar som har byggts upp under en följd av år och 
sedan donerats eller övergått till etablerade huvudmän. Steinerbiblioteket har 
utvecklats ur en stor donation av paret Uno och Olly Donner. Arcana-biblioteket har 
av dess grundare Carl Hjalmar Lidblom enligt testamentet donerats till Arcana-
stiftelsen, Bibliotheca Philosophica Hermetica har räddats som kulturarv av 
holländska staten efter samlaren Joseph R. Ritmans ekonomiska svårigheter.  
      Jag vill jämföra dessa biblioteks presentation av sina samlingar för allmänheten: 
de har alla olika angreppssätt. Bibliotheca Hermetica (som jag förkortat kommer att 
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kalla biblioteket nedan) samlar efter en tydlig historisk-genetisk syn där renässansens 
hermetiska skrifter utgör basen och där skrifter och riktningar som historiskt beror av 
dessa också utgör en del av bibliotekets samlingar. I Härnösand arbetar man efter de 
principer donatorn ställt upp för att presentera samlingen. Donatorn utgår från de 
existentiella frågorna: Varifrån kommer vi? Varför lever vi? Vart går vi? Alla 
människor, i alla civilisationer, har i alla tider sökt svar på dessa frågor. Arcana-
biblioteket vill fånga in frågeställningarnas svar i en global miljö där texter kring 
esoterism inom buddhism, taoism, hinduism och islam (ex. sufismen) också spelar en 
betydande roll. Även naturreligioner är representerade. Denna globala inriktning och 
detta synsätt skulle kunna befruktas av en jämförelse med Bibliotheca Hermeticas 
mer avgränsade västerländskt historiskt-genetiska synsätt. Donnerska Institutets 
Steinerbibliotek har utvecklats till att bli en välutvecklad global religionshistorisk 
samling. Donatorn Uno Donner och hans maka Olly, född Sinebrychoff, var 
emellertid mycket starkt inriktade på Steiners antroposofi. 

Jag vill undersöka hur samlingarna har byggts upp efter den deklarerade 
inriktningen på Hermetica, Arcana och Steiner. Hur kan dessa begrepp och 
samlingsområden definieras och hur tillåter denna definition samlingarna att växa. Vad 
inkluderas och vad utesluts? Hur förhåller sig de nya inköpen till donatorns vision om 
biblioteket som ett mikrokosmos av esoteriska strömningar. Ett exempel är 
Donnerska Institutets bibliotek, där den antroposofiska aspekten  numera har tonas 
ned till förmån för allmän religionshistorisk forskning. Paret Donner ville att man 
fullständigt skulle utforska Steiners antroposofi genom att samla antroposofiskt 
material samt att man skulle studera den mystiska erfarenhetens inflytande på 
religioners och kulturers utveckling. Inriktningen har dock blivit traditionellt 
vetenskaplig med målet att låta biblioteket utgöra en religionsvetenskaplig resurs. 

Upssatsens syftet är att studera donationsprocessen och utvecklingen av 
samlingarna med sikte på att beskriva den tanke som formats om biblioteket som ett 
esoteriskt mikrokosmos. Bibliotekens rumsliga utformning och dekor och 
samlingarnas klassificering blir därför en del av studieobjektet. Man har från Arcana-
bibliotekets sida föreslagit att jag skall rekonstruera materialet i fyra lådor som 
innehåller rekvisita och dekor till de två s. k. ”symbol- eller mysterierummen”.   

Det kan därför också vara av intresse att följa utvecklingen av bibliotekens idé 
sedan renässansen, den epok då de hermetiska skrifterna nådde Italien. Bibliotekens 
nära förknippning med museala rum, så kallade ”Kunstkammern”, under renässansen 
har påverkat synen på bibliotek som mikrokosmos av en större värld av fenomen 
och idéer. Renässansesoterikerna spred idén om korrespondenser och samband 
mellan makrokosmos (den större världen eller kosmos) och mikrokosmos 
(människans värld) och det får en återverkan på samlandets utformning. Muséernas 
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utveckling kan därför jämföras med inrättandet och spridningen av bibliotek i det 
tidig moderna Europa.1 I renässanspalatsen skapades ofta en utställningssal 
(museum), ett offentligt rum, i anslutning till ett mera privat studierum (studio) där 
böcker samlades som kunde belysa samlingarnas innehåll. De lärde fick upp ögonen 
för biblioteket i det antika Alexandria, vid namn Museion. Pedagogen Comenius 
kunde därför under 1600-talets första hälft ännu skriva, ”Museum is a place where 
the scholar sits alone, apart from other men, addicted to his studies, while reading 
books”.2 Det är också tankeväckande att det äldsta kända biblioteksmottot 
myntades av Ramses II  2000 år före vår tideräkning och löd ”Huset för själens 
läkekonst”.3 Mottot beskrevs i Diodorus Siculus världshistoria och kommenterades 
av Poggio Bracciolini under renässansen. 1710 togs mottot upp av Eric Benzelius 
som införde det på Uppsala universitetsbibliotek. Man lät trycka mottot på grekiska 
och i guld på bibliotekets bokpärmar: iatreion psychés. Synen på böcker som ett 
själsligt medikament snarare än som källor för praktisk och nyttoinriktad information 
kan väl förenas med samlarnas syn på sina böcker i min studie. 

Jag har också en förförståelse som baserar sig på mitt eget historiska hanterande 
av de rosencreutziska nätverken kring Östersjön och i Italien under 1600-talet4  

Det tycks finnas en värdehierarki där de äldre hermetiska och mystiska texterna 
tillmäts ett digrare värde än texter och praktiker från de samtida esoteriska 
strömningarna. Det är tydligt att New Age idéer om en pågående förandligad 
utveckling kommer i konflikt med de i samhället dominerande materialistiska och 
rationalistiska ideologierna. En historisk inriktning på bevarande av hermetiskt 
källmaterial är inte på samma sätt provocerande. Avspeglar sig detta förhållande i 
bokinköpen och i bibliotekens övergripande ideologi? 

 

1.2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Studien kommer inte vara teoretiskt bestämd i sin helhet. Olika delundersökningar 
kan däremot vara teoretiskt inspirerade. Den tyske kulturfilosofen Walter Benjamins 

 
1 Paula Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting and Scientific culture in Early Modern Italy. 
Berkeley, California 1994. 
2  Ibid. s. 102. Findlen citerar Amos Comenius, Orbis sensualium pictus. London, 1659. s. 200 
3 Lutz, Cora E. ”The Oldest Library Motto: Psyché Iatreion [in Greek] XH IATPEION”, Library 
Quarterly 48 (1) Jan 78, s. 36-39. ISSN 00242519 
4 Susanna Åkerman, Rose Cross Over the Baltic: The Spread of Rosicrucianism in Northern Europe. Brill, 
Leiden 1998. Idem, ”Queen Christina of Sweden, the Porta Magica and the Italian poets of the Golden- 
and Rosy Cross” URL: http//:www.levity.com/alchemy/queen_christina.html   
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uppackande av en donation ger en tankediger bakgrund till själva utförandet av 
undersökningen, samt till det delproblem som samlingarnas utvidgning genom samtida 
donationer utgör.5 Benjamin  beskriver den oordnade information som böcker utgör 
innan de klassificerats och placerats i en bestämd ämnesföljd i ett bibliotek, varje 
bok är en värld som emellertid begränsas eller utvidgas när den kommer i beröring 
med andra bokryggar som av samlaren ansetts tillhöra samma klassning. Bibliotekens 
ämnesindelning är därför en väg till att få grepp om bibliotekens syn på esoterism. Att 
på ett ställe få tillgång till en samlad och ordnad esoterisk tradition ger en möjlighet till 
överblick över esoterismens historiska inflytande.  

Ett av mina huvudsyften är att studera bibliotekens etableringsprocesser: 
samlingarnas uppbyggande och slutliga etablering kan ses som en kulturell process 
som kan studeras med utgångspunkt från Pierre Bourdieus sociologiska tänkande 
kring symboliskt kapital och erkännandeprocesser. Symboliskt kapital är det som av 
sociala grupper igenkänns som värdefullt och tillerkänns värde.6 I vårt fall gäller 
striden om vad som skall anses vara värdefulla böcker. Den esoteriska traditionen 
har ofta misskänts av etablerade institutioner, som kyrkan eller akademin. 
Bibliotekens strävan att ge permanens åt sina esoteriska samlingar verkar i ett 
intellektuellt fält av idéer, där spridning av texter utgör en viktigt inslag. De esoteriska 
idéerna skall vinna erkännande i allt större kretsar. Jag vill också hänvisa till Joacim 
Hanssons studie av folkbibliotekens ideologiska identitet7 vars resultat kan jämföras 
med de esoteriska bibliotekens mål att underbygga en förandligad värld, en både 
traditionalistisk och utopisk strävan. Hansson finner att de svenska folkbiblioteken i 
sin begynnelse verkade som samhällsbevarande institutioner, med en i egentlig 
mening konservativ vision om den enkle medborgarens samhällsanpassning. Det 
esoteriska biblioteket hävdar traditionens betydelse som en reflex mot 
upplysningsprojektets rationalism, något som av vissa kritiker  betraktas som 
reaktionärt, medan det av deltagarna i traditionen uppfattas som ett led i en 
evolutionär utvecklingsprocess där den andliga medvetenheten hela tiden ökar. Man 
kan i Max Webers religionssociologiska anda se de esoteriska kretsarnas 
verksamhet som ett försök av lekmannaintellektuella att etablera ett värdesystem och 
en social värdehierarki som står i strid med de i samhället gängse.8 Weber hävdade 
att antikens gnostiker som förklarade världen genom ”en mystagogi med en hierarki 

 
5  J. Burgett, ”Unpacking a Donor’s Library: A Gifts Librarian’s Nod to Walter Benjamin” Acquisitions 
Librarian (22) 1999. S. 5 - 14. 
6  Pierre Bourdieu, Kultur och kritik – anföranden. Daidalos, Göteborg 1992  
7 Joacim Hansson, Folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursanalys . Valfrid, Borås, Göteborg 1998. 
8 Max Weber, Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder . 3 vol. Lund, Argos, Lund, 1983 -   
1987. Del II s. 82 - 88.  
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av helgelser”9 utarbetades av grupper som sysslade med skriv- och berättarkonst 
utan att för den skull ha någon världslig makt, utan snarare drog sig undan politiken. 
Med en något ålderdomlig formulering skriver Weber: 

 Representanter för denna intellektualism har utgjorts av människor som levt på 
existensminimum, såsom lägre ämbetsmän och innehavare av obetydliga prebenden, vilka 
som regel haft en utbildning som ansetts som obetydlig, vidare skrivare som inte tillhörde 
de priviligierade skikten under perioder då skrivandet var ett specialyrke, alla slags 
elementärlärare, vandrande sångare, föreläsare, berättare, uppläsare och liknande 
proletaroida yrken. Men framförallt tillhör denna kategori den självlärda intelligentian från 
de underpriviligierade skikten.10  

 

Denna opolitiska intellektualism fann emellertid också anklang hos ”opolitiska 
adelsmän eller rentierer, ämbetsmän och innehavare av prebenden (sinekurer) vid 
kyrkor, kloster, lärdomsanstalter eller andra institutioner.”11 Denna bild av opolitisk 
världsfrånvändhet kommer emellertid i ett annat ljus när deras esoteriska läror är på 
väg att institutionaliseras. Vi kommer inte ifrån att de esoteriska biblioteken är satta 
att långsiktigt förändra det intellektuella fältet.  

 

 

1.3.    Frågeställningar 
 
 

Etableringsprocessen har tre viktiga faser: först själva skapandet av samlingarna, 
sedan öppnandet av samlingarna för allmänheten samt beslutet att donera biblioteket 
till en etablerad huvudman, och slutligen hur man i den nya formen går vidare med 
samlingens utveckling. Detta reser några frågor: Hur har samlingen byggts upp och 
hur har etableringsfasen genomförts? Vad kan man lära av donationsprocessen? 
Vilken är bibliotekariernas syn på sin roll vid dessa specialsamlingar? Hur för de 
arvet vidare? 

Vilken vision ger samlingen uttryck för? Hur vill biblioteket i Amsterdam definiera 
den västerländska esoterismen genom begreppet hermetism? Vad lade donatorn i 

 
9 Ibid. s. 86 - 87. 
10 Ibid. s. 87. 
11 Ibid. s. 87. 
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Härnösand in i ordet Arcana? Hur förvaltar Donner Institutets bibliotek sitt 
antroposofiska arv? Vad inkluderas, vad utesluts? Vad vill biblioteken göra av sitt 
ämne? Hur förhåller sig bibliotekens historiska samlingar till moderna strömningar 
som beror på  teosofi, antroposofi och New Age? Hur förhåller sig de nya inköpen 
till donatorns vision om biblioteket som ett esoteriskt mikrokosmos? 

Hur är samlingen tänkt att fungera, vilken bild vill biblioteket ge av sina 
samlingar? Skiljer sig biblioteken från varandra innehållsmässigt pga. av faktorer som 
inte bara beror på deras olika resurstillgångar? Vilken uppgift kan samlingarna anses 
ha i dagens värld?  

 
 

1.4. Källmaterial 
 

Bibliotheca Hermetica har en mycket stor webbsajt: www.ritmanlibrary.nl som 
innehåller policy dokument, en artikel med intervju med grundaren om hans 
samlande, definitioner av den hermetiska traditionen, virtuella bokutställningar etc. 
Bibliotekets chefsbibliotekarie Frans Janssen har publicerat en översikt över 
Bibliotheca Hermeticas verksamhet utifrån slagordet ad fontes - till källorna12. Han 
beskriver sju texter som har speciellt stor betydelse för att prägla samlingarna. 
Biblioteket har också många utställningskataloger och symposiedokument som 
publiceras vid det egna förlaget ’In de Pelikaan’. Donner Institutet arrangerar 
symposier som publiceras i deras egen skriftserie. Donationsprocessen är belagd i 
paret Donners testamente och i protokoll, vilket också gäller för Lidbloms donation. 
Arcana-biblioteket har också ett smärre material av presstexter om grundarens 
verksamhet kring sin samling. Lidbloms bibliotek utgjordes av böcker och tidskrifter 
organiserade i temaområden, men också av en symbolsamling som var en integrerad 
del av Arcana-samlingen. Symbolsamlingen har arkiverats. Fotografering av 
donatorns bostad har också gjorts och det är därför möjlighet att dokumentera hur 
Arcana-samlingen var uppställd i donatorns bostad i Härnösand. Lidblom har också 
försökt beskriva samlingens esoteriska kärna och utarbetat riktlinjer för hur 
esoteriska symboler skall förstås i ett arketypiskt sammanhang. Ett intressant material 
är också Lidbloms randanmärkningar i sina böcker. Ofta finns kommentarer skrivna 
på böckernas bokpärmsinsidor. Med ledning av anteckningarna kan man finna 

 
12 Frans A. Janssen, ”Ad fontes. On the Bibliotheca Philosophica Hermetica”, Quaerendo 27 (4) Autumn 
1997. s. 251 - 279.  
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exempel på böcker som Lidblom fann speciellt intressanta. Anteckningarna ger en 
inblick i Lidbloms tankevärld och kan fungera som ett komplement till andra källor. 
Arcana-stiftelsen fick mottaga nästan hela Lidbloms dödsbo, så materialet kring hans 
person är mycket omfattande. Jag avgränsar materialet kring Lidblom så att 
personliga dokument som inte har relevans för bibliotekets utformning inte tas med i 
undersökningen. Undersökningen har gjorts genom intervjuer och studier  på plats i 
alla tre biblioteken. 

För att skapa en inkännande bild av de esoteriska strömningarna har 
bakgrundsmaterial samlats in genom möten med olika kännare. Ett samtal har förts 
om den teosofiska kunskapsvägen och New Age rörelsen med Bo Johansson, 
bibliotekarie på Kungliga biblioteket och översättare av teosofen Alice Bailey, som 
först myntade begreppet ”the New Age” som den kommande Vattumannens 
tidsålder. Han påminner om KB:s Olssenska Steinersamling och föreslog att jag som 
bakgrundsarbete skulle besöka de Teosofiska biblioteken på Kungsholmen och 
Karlaplan i Stockholm, samt Antroposofiska biblioteket på Hagagatan. Jag har en 
kontakt med Mikael Gejel, mångårig medarbetare i bokhandeln Vattumannen i 
Stockholm och har nyligen hört hans föredrag för Merlin Orden om den hermetiska 
kunskapsvägen. En annan kontakt är Kjell Lekeby, redaktör och höggradig 
frimurare som publicerat flera skrifter om alkemi och som introducerade mig till 
Arcana-biblioteket. Olle Hjern, präst i Swedenborgs Nya Kyrka, har berättat om 
Lidbloms starka intresse för swedenborgianismen.  

 

1.5. Forskningsöversikt 
 

Det har skrivits en del om specialsamlingar och donationer, men ofta inte ur den av 
mig planerade aspekten. Ofta talas om den ekonomiska vinningen i att ha och 
framförallt att skaffa donatorer. En hel del artiklar diskuterar hur man skall motivera 
att säga nej till donationer som inte är relevanta ur bibliotekets synvinkel.13 
Frågeställningen har inte visat sig ha betydelse för biblioteken i min studie eftersom 
de fritt väljer vilka böcker som ska ingå i samlingarna. Även om Arcana-biblioteket 

 
13 S. B. Carico, ”Gifts in Academic and Special Libraries – A Select Bibliography” Library Collections 
Acquisitions and Technological Services (4) Winter, 1999. S. 421 - 431. 
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växer med smärre donationer från privatpersoner så har man inte haft något problem 
med att få förståelse för sitt urval.  

Det har skrivits en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap i 
Borås 1998 som behandlar donationer och samlande: Maria Moilanens och Annett 
Nilssons Biblioteksmannen Gustaf Edward Klemming – en biografisk studie 
med fokusering på samlandet av svensk litteratur. De använder sig av Sten G. 
Lindbergs skrift Givarna gjorde biblioteket (Stockholm, 1977) och beskriver hur 
Klemmings uppsökande av olika donatorer bidrog till att komplettera Kungliga 
Bibliotekets svenska samlingar, ett projekt som fick sin näring av nationalromantiska 
strömningar. En annan magisteruppsats från Borås samma år  av Marie Lundbäck är 
New Age på Stockholms stadsbibliotek – Har stadsbiblioteket New Age 
litteratur? Hur fungerar bokinköp inom New Age ämnen? Uppsatsen 
problematiserar inköpen av denna typ av litteratur mot bakgrund av att intresset är 
stort från allmänheten medan det finns en tveksamhet bland bibliotekarierna. 

Det förefaller som om min inriktning på esoteriska bibliotek inte har några 
föregångare inom biblioteksforskningen. Det finns istället material producerade av 
bibliotekens egna företrädare. Mycken forskning har däremot bedrivits kring 
hermetismen och dess historiska inverkan. Frågor kring den västerländska 
esoterismen och dess definition och relation till det moderna har diskuterats flitigt 
under senare år. Flera översikter om dessa problem har nyligen utkommit.14 Olav 
Hammer diskuterar speciellt de kunskapsanspråk som finns bland deltagare i New 
Age traditionen. Hammer, och före honom Wouter Hanegraaff, skiljer tydligt mellan 
ett  perspektiv (emic) som med inlevelse försöker återge synen hos de troende 
deltagarna och ett annat (etic), forskarnas  egna, som måste bygga på kritisk analys.15 
Ett ökat intresse för renässanshermetismen blev följden av Frances Yates klassiska 
studie Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. London, 1964. Antoine 
Faivre har nyligen utvecklat Yates tankegång om renässansmagusens inflytelserika 
roll och delar in hermetikerna i tre typer: Magusen som försöker förmedla sina 
hermetiska erfarenheter genom ett magiskt och karismatiskt framträdande. 
Ostentatorn, dvs. akademikern som genom att peka på olika dokument försöker 
återskapa magusens värld. Den saturniska  melankolikern som genom ett privat 

 
14 Antoine Faivre, Access to Western Esotericism. State University of New York Press, Albany, 1994. 
Wouter Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. 
Brill, Leiden, 1996. Olav Hammer, Claiming Knowledege: Strategies of Epistemology from Theosophy to 
the New Age. Preprint, Diss. Lunds Universitet, Lund 2000. 
15  Hanegraaff (1996) s. 6. Hammer (2000) s. 4?.  
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och subjektivt sökande försöker återuppleva magusens livgivande krafter.16  Det är 
emellertid klart att i modern tid måste inte ett intresse för hermetismen kopplas till just 
melankolikerns situation. Däremot är en sökande attityd en förutsättning, eftersom 
hermetismen inte skriks ut på hustaken. Det har gjorts en del undersökningar om 
karaktären på New Age anhängare, men det går inte att belägga något definitivt 
socialt mönster enligt Liselotte Frisk, religionssociolog vid Dalarnas högskola. New 
Age är på väg ut i hela befolkningen säger hon i ett e-brev till mig.17 Däremot kan 
man fastslå att kvinnor dominerar stort bland New Age utövare och bilden är att ju 
mer avancerat intellektuellt en riktning är, ju fler  män är företrädda.18 Jag 
återkommer till denna skiktning mellan högt och lågt inom det esoteriska fältet.  

 

 

1.6. Metod   
 

Min undersökning bygger på kvalitativa intervjuer och på en kompletterande läsning 
av  bibliotekens egna texter samt tidningsartiklar och andra noteringar. Förutom min 
utredningen av begreppen Hermetica och Arcana har jag valt att intervjua 
bibliotekarier på de utvalda biblioteken. Jag reste sent i April till Amsterdam för att 
möta biblioteksföreståndaren Frans A. Janssen och var i Härnösand redan under 
våren 2000 för att undersöka Arcana biblioteket, vilket har upprepats vid två tillfällen 
nu i vinter. Jag har också intervjuat Tore Ahlbäck, Donnerska Institutets 
föreståndare. Jag har därför sett samlingarna på plats, och sett miljön kring dem med 
egna ögon. 

På Arcana-biblioteket har jag fått en mycket tät kontakt med Direktor Kurt 
Lundin och hans hustru, Inga-Britt Lundin, bibliotekarie som har ansvar för Arcana-
samlingen. Mycket information har kunnat absorberas under en längre tidsperiod vid 
mina besök. Anteckningar har förts över våra informella samtal, medan en mer 
formell intervju utfördes i Härnösand i februari efter mitt tre dagar långa besök i Åbo. 
I Bibliotheca Hermetica har jag spenderat fyra dagar med en formell intervju mot 

 
16 Antoine Faivre, Föredrag hållet vid IAHR:s Kongress i Durban, Sydafrika 5 - 12 augusti, 2000. Under 
utgivning. 
17 E-brev från Liselotte Frisk, 2001-03-03.   
18 Liselotte Frisk,  Nyreligiositet i Sverige - ett religionsvetenskapligt perspektiv.  Nya Doxa, Nora 1998. S. 
198-210. 
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slutet av vistelsen. Jag har också haft informella samtal med bibliotekarierna som 
arbetar där förutom Frans Janssen. Jag har också träffat grundaren Joseph Ritman 
men vårt samtal berörde inte biblioteksfrågor, utan istället planerades en kommande 
bokutställning i Sverige om de historiska rosencreutzarna.  

 

2. Bibliotekens val av namn   
 

Bibliotekens namn är valda med det speciella syftet att signalera närvaron av vissa 
esoteriska traditioner. Nationalencyklopedin definierar ”esoterisk” som ”hörande 
till det inre… lära eller en skrift som vänder sig till en mindre krets av invigda” medan 
esoterism förstås som en hemlig lära eller inre insikt tillgänglig endast för de invigda. 
Dessa esoteriker står i motsats till exoterikerna, de som inte får del av läran. Det 
finns alltså en glidning i ordet, det rymmer både en inre insikt och en hemlig lära. Den 
första aspekten kan en sökande kännare uppnå på egen hand, medan den andra 
aspekten alltid är begränsad till en kunskapsöverföring mellan mästare och elev. En 
sådan kunskapsöverföring anses av många esoteriker med teosofisk inriktning som 
oundgänglig. Man varnar till och med för ett enskilt sökande då de psykiska krafter 
som uppdagas kan vara överväldigande på ett negativt sätt. Andra avdramatiserar 
det enskilda sökandet och menar istället att det är just självarbetet som är 
oundgängligt. Det har också diskuterats i vad mån hermetiska texter är s. k. 
läsemysterier som upplevs vid blotta läsningen av texten, utan förmedling via en 
person.19. Biblioteken i min studie har en exklusiv skara trogna läsare, men är helt 
öppna för allmänheten. För Carl Hjalmar Lidblom var beslutet  att överlämna sitt 
personliga bibliotek till studerande och forskare ett medvetet ställningstagande att 
göra denna kunskap tillgänglig för alla som var beredda att göra den ansträngning 
som gör det möjligt att nå fram till denna inre kunskap om de stora livsfrågorna. 
Samma öppna inställning finner vi hos de andra donatorerna och samlarna i min 
studie. 

Som substantiv myntades esoterism först av Eliphas Levi (1810 - 1875) enligt 
Nationalencyklopedin och motsvarade då studier i alkemi, astrologi, teosofi och 
teurgi (änglamagi). Levi deltog i begynnelsen av vad som har betecknats som ”the 

 
19 Garth Fowden, The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind. Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey, 1986. s. 149. 
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occult revival” i Paris och London och till vilken många litteratörer vallfärdade, bland 
andra August Strindberg och W. B. Yeats.20 Ordet esoterisk är enligt Svenska 
akademiens ordbok belagt i svensk text sedan 1787 och man talade 1819 om 
”Tvenne religioner: en esoterisk… prestreligion… och en exoterisk folkreligion”, 
medan man anför ett citat från 1882 som använder distinktionen för att beskriva 
skillnaden mellan ”en strängt vetenskaplig och en lättfattlig (populär) 
framställningsmetod”.21  

Begreppet ”Hermetica” kommer från Corpus Hermeticum, de sjutton texter 
som är tillskrivna Hermes Trismegistos, den trefalt store, och som översattes från 
grekiska till latin av Marsilio Ficino och utgavs 1471 i Florens. Ficino hade varit 
verksam i många år som Platonöversättare men blev av sin gynnare Cosimo de 
Medici ombedd att lämna detta projekt för att i första hand ta sig an de hermetiska 
skrifterna. Dessa texter skrevs ner i romerska Alexandria på 200-talet efter Kristus, 
men renässansens lärde trodde att de utgjorde en ursprunglig egyptisk uppenbarelse 
som antogs ha influerat Moses när han växte upp i Egypten. Texterna utgörs av en 
dialog mellan Hermes, gudarnas budbärare som fått låna drag av den egyptiske 
skrivarguden Thot, och hans son Tat. I dessa samtal framstår gudomen som det Ena, 
det högsta ljuset, och det mänskliga medvetandet strävar att förena sig med detta. 
Häri såg Ficino ett trinitärt tänkande, en sorts treenighet i skapelsen, som förebådade 
kristendomen, men i själva verket är Corpus Hermeticum influerat av Platons 
metafysik. Den hermetiska texten Asclepius var känd och översatt till latin under 
medeltiden, men nu översattes också Poimandres och de andra texterna i Corpus. 
Budskapet i dem utgörs av en blandning av grekisk kosmologi och egyptisk magi. De 
hermetiska texterna med sitt budskap om själens återförening med det gudomliga 
influerade renässansakademierna i Italien och senare i Frankrike och tog sig uttryck 
också i Botticellis måleri. En mosaik över hur Hermes ger sina böcker till Moses 
utfördes på 1480-talet av Giovanni di Stefani på golvet i katedralen i Siena. (Se 
bilaga 3). En rad författare blev inspirerade att skriva nya texter och kommentarer 
med en kristet hermetisk inriktning. Studiet av den judiska mystiken blev samtidigt av 
intresse och den kristna kabbalismen utvecklades genom undersökningar och 
omtolkningar av Johannes Reuchlin och Giovanni Pico della Mirandola. Ficinos 
översättning utgavs i så mycket som 25 upplagor fram till 1640-talet.22  

 
20 Christopher McIntosh, Eliphas Levi and the French Occult Revival Rider, London, 1972. 
21 SAOB uppslagsord ”esoterisk”. URL: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
22  Jean Servier, Dictionnaire critique de l’esoterisme. Paris 1998. Artikel av Antoine Faivre, ”Hermetisme 
neo-Alexandrine, Occident moderne”, s. 609 - 611.  
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     Emellertid visade den lärde grekisten Isaac Casaubon 1614 i en studie att de 
hermetiska texterna inte var så gamla (äldre än Moses) som samtiden trodde utan att 
de var nedtecknade under 2:a århundradet efter Kristi födelse. Detta har kallats ”the 
explosion of the ancient myth”23, men visade sig inte hämma hermetiska idéers 
spridning genom alkemi och ordensväsendena under 1700-talet. Man har i dessa 
traditioner sett invigningen i riter och konstgrepp vara ett led i överförandet av en 
högre kunskap i en relation mellan mästare och elev. Kunskapen har en 
förkroppsligad och erfarenhetsmässig aspekt som bara kan förstås efter upplevelsen 
av mötet med riten eller det praktiska experimenterandet. Den högre esoteriska 
kunskapen skall också förstås som ett led i en uppenbarelse, en direkt härledning av 
gudomliga eller andliga förhållanden som bara kan fullt uppfattas genom mötet med 
ett personligt temperament färgat av en helhetsförståelse.  

Begreppet ”Arcana” betyder fördolda ting, hemligheter och kan härledas ur de 
urkristnas sed att hålla dopet och nattvarden hemligt för utomstående, den så kallade 
”arcani disciplina”.24 Denna esoteriska hållning har antagits vara influerad av de 
grekiska och romerska mysteriereligionerna vilkas riter också utfördes dolt för alla 
utomstående. Detta kan dels ha varit en säkerhetsåtgärd i tider av förföljelse men 
utvecklades också till att betyda att riterna endast var tillgängliga för speciellt invigda. 
De invigda hade fått kunskaper som gav dem förutsättningar att förstå det esoteriska 
budskapet. Begreppet ”arcana naturae” används i den alkemiska traditionen som 
syftande på naturens dolda metamorfoser. Emanuel Swedenborg använder sig av 
begreppet i sitt stora verk om bibeltolkning Arcana Caelestia (1749 - 56) för att 
beteckna himmelska ”lönnligheter” dvs. esoteriska sanningar. I sitt sista verk Den 
Sanna Kristna Religionen (1771) beskriver Swedenborg en initiations-scen i ett 
underbart utsmyckat tempel och ser efter scenens  genomförande ett motto över 
dess port: ”Nunc licet” som han tolkar som att ”Nu är det tillåtet att klart förstå trons 
mysterier” (§ 508). Lidblom var inspirerad av dessa swedenborgska passager men 
anspelade också på ordet ”Arca” som betyder kista, och som han menade hänsyftar 
på Förbundsarkens placering i det allra heligaste i Salomos tempel.25 Förbundsarken 
fick bara skådas av invigda präster. 

En modern undersökning av arkandisciplin, den stränga tystnadsplikten, visar 
emellertid att begreppet är en produkt av reformationens stridigheter och att något 
regelmässigt hemlighållande av symboliken i nattvarden och dopet aldrig 

 
23  Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Routledge and Kegan Paul, London, 1964.  
24  Lidbloms anteckning  1990-05-21 i Bilaga till protokoll för Arcana-stiftelsen daterad 1990-09-25.  
25 Lidbloms anteckning i anslutning till mysterierummet, box 45, samt pärm 67, Arcana-Biblioteket. 
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förekommit.26 Det var Isaac Casaubon som 1614 drog parallellen mellan de grekiska 
mysteriereligionerna och de urkristnas praktik, medan orden ”arcani disciplina” 
myntades först 1666 av Jean Daillé, men nu i en polemik mot Casaubon och andra 
som hade hävdat att denna strikta praxis av hemlighållande fanns hos de urkristna. 
Den stränga tystnadsplikten hos de urkristna skulle därmed vara en fiktion. 
Theologische Realenzyklopädie (Berlin, 1979) hävdar emellertid att en form av 
hemlighållande fanns hos de kristna under det 4:e århundradet då man kan finna 
selektiv tystnad som en pedagogisk princip: med katekumenerna, de ännu odöpta 
noviserna, fick prästerna inte diskutera den mystiska aspekten av nattvarden. Det 
fanns ett sätt att tala med nybörjare, ett med de som kommit en god bit på vägen, 
och ett för de fullkomnade. En reell tystnadsplikt har emellertid bevarats i 
ordensväsendet fram till våra dagar och är en viktig del av den alkemiska traditionen. 
Ritualen i ordnarna får inte avslöjas för utomstående liksom de exakta stegen i den 
alkemiska processen alltid framställs allegoriskt och beslöjat. Denna strikta hållning 
tycks i praktiken vara en utlöpare av de medeltida skrånas tystnadsplikt kring 
hantverkshemligheter. De medeltida frimurarna var inte bundna till ett skrå, men 
utvecklade istället initiationsritualer som symboliskt bevarade meningsinnehållet i 
katedralernas planritning. Lidblom var inte frimurare, men han utarbetade en tänkt 
process av esoterisk initiation i fyra stadier som skulle representeras i symbol- och 
mysterierummen. 

 Han har också efterlämnat en uppsats av konstnären och frimuraren i Härnösand 
Anders Lidén, tryckt i den engelska tidskriften The Beacon, som beskriver 
etymologin av ordet Arcana.27 Förutom det ovan sagda om Förbundsarken och 
”arcani disciplina” beskrivs en härledning av ordet ur den arabiska roten ’rukn’ som 
betyder vinkel eller hörn, extremiteten eller den yttersta delen, och därför den mest 
dolda eller hemliga och mystiska delen. Den arabiska pluralformen ’arkan’ har därför 
en identisk betydelse med det latinska ordet arcanum. Rukn betyder också bas eller 
grund och i bestämd plural, ’el-arkan’, betecknar det de fyra elementen: jord, vatten, 
luft och eld. Dessa representeras av de fyra hörnen i en kvadrat på vilken mänskligt 
liv är grundat. Det femte hörnet är toppen, vinkeln av alla vinklar, ’rukn-el-arkan’, i 
vilken de fyra andra vinklarna vilar i en enhet. Toppvinkeln är också platsen för 
”hörnstenen” eller grundstenen i en Pyramid, själva nyckelstenen som också återfinns 

 
26 Christoph Jacob, ”Arkandisziplin”, Allegorese, Mystagogie: Ein Neuer Zugang zur Theologie des 
Ambrosius von Mailand. Theophaneia 32, Verlag Anton Hein, Meisenheim, Frankfurt am Main, 1990. 
27 Anders Lidén, ”Arcanum Arcanorum”, The Beacon: A Magazine of Esoteric Philosophy, Presenting the 
Principles of  the Ageless Wisdom as a Contemporary Way of Life. Vol. LII nr. 4  July/August 1987. s. 103 
- 105.   
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i konstruktionen av domer och valv.28 Det är stenen som kröner alla byggnader och 
som nämns i Bibeln. Jesaja 28:16: ”Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad 
sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.” Så 
sägs i Psaltaren 118:22: ”Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en 
hörnsten.” Detta uppfattas profetiskt i Apostlagärningarna 4:11 som säger om 
Kristus: ”Han är den stenen, som av ’byggningsmännen’ – av eder själva aktades för 
intet, men som har blivit en hörnsten.” Denna sten är förkastad men inför Gud utvald 
och dyrbar och därför nås slutsatsen ”…låten eder själva såsom levande stenar 
uppbyggas till ett andligt hus…” 1 Petrus 2:5.29  Det var denna rika, i flera lager 
skiktade, esoteriska symbolik som innefattades i Lidbloms val av Arcana som namn 
på sitt bibliotek.  

Till omständigheterna kring namngivningen vid Donnerska institutets 
Steinerbibliotek återkommer jag nedan, men det kan sägas att Rudolf Steiner  
(1861 - 1925) grundade den Antroposofiska rörelsen efter att i många år varit 
medlem och ledare av Teosofiska Sällskapet. Han bröt sig ur teosofin 1909, då han 
ansåg att teosoferna var för starkt präglade  av österländsk buddhism. Steiner kom 
att utveckla en Kristen esoterism, en ny pedagogik med inslag av dans, färg och 
form, samt en antroposofisk läkekonst och biodynamiska idéer. 

Bibliotekens namn ger tydliga signaler om vilken historisk tradition som 
biblioteken förvaltar, men som vi skall se är denna signal inte alltid oproblematisk.  

     

3. Inledande presentation av biblioteken och deras 
grundare 

3.1. Bibliotheca Philosophica Hermetica 
 
 

Bibliotheca Philosophica Hermetica grundades 1957 av samlaren Joseph R. Ritman, 
som ordnade ett bibliotek i sin bostad där hans bekanta kom i kontakt med hans 
många rariteter. Följande beskrivning följer nära bibliotekets egen presentation på sin 
hemsida.30 Samlarens mål var att föra samman manuskript och tryckta skrifter inom 

 
28 Lidén (1987) s. 104. 
29 Lidén (1987) s. 105. 
30 ”Detailed description of the collections of the J.R. Ritman Library, Bibliotheca Philosophica Hermetica” 
URL: www.ritman.library.nl/coll2.html nedladdad 2000-10-30. 
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den kristet hermetiska traditionen, en samling som han ansåg vara av stort värde för 
studiet av  västerländsk andlighet. Skrifterna som tillhör denna andligt-filosofiska 
tradition har haft stort inflytande i gångna historiska perioder; t.ex. i Alexandria under 
det 2:a århundradet (gnostiska strömningar), under trettonhundratalet (västerländsk 
mystik), under andra hälften av 1400-talet i Italien (hermetisk filosofi) och under 
första hälften av 1600-talet i Tyskland (den rosencreutziska rörelsen och teosofiska 
grupper). 

Bibliotekets samlingar koncentrerar sig på fyra huvudsakliga områden: 

 
1. Hermetisk filosofi. Corpus Hermeticums ursprung i Alexandria och dess 
återuppväckande genom Marsilio Ficinos översättningar under den florentinska 
renässansen har tidigare beskrivits. Den hermetiska filosofin kan också påvisas i tre 
andra samlingsområden: mystik, alkemi och rosencreutzianism.    

 
2. Mystik. Mystik och hermetism är två nära förknippade andliga rörelser och har 
influerat varandra. Exempel på sådan ömsesidighet kan påvisas i verk av medeltida 
mystiker (Heinrich Suso, Meister Eckhart och Johannes Tauler) och senare filosofer 
som Jacob Böhme. 

 
3. Alkemi. Alkemin grundar sig på observationer av motsättning mellan den synliga 
(materiella) och den osynliga (andliga) världen. Den alkemiska praktiken blev en 
metafor för försoningen mellan motsatser inom människan, mikrokosmos, och hade 
kristna övertoner; många alkemister länkade samman den eftersökta vises sten med 
den återuppståndne Kristus. 

 
4. Rosencreutzare . Det finns aspekter hämtade från hermetisk filosofi, alkemi och 
mystik i Rosencreutzarnas tidiga skrifter. De rosencreutziska manifesten Fama 
fraternitatis och Confessio fraternitatis och Chymische Hochzeit (1614 - 1616) 
pläderade för en radikal reformation av religion, vetenskap och konst. Denna vision 
om en ny tid fortsatte att diskuteras i religiösa och vetenskapliga kretsar under hela 
sextonhundratalet. 

 
Detta betyder att det finns flera områden som faller utanför Bibliotheca Hermeticas 
intresseområden: ren medicin, kemi, magi, astrologi och modern ockultism. Verk 
som faller inom ett brett fält av europeisk andlig kultur (ex. Tidegärden (Books of  
Hours), utgåvor av Bibeln) inkluderas däremot. Jag återkommer till denna 
avgränsande samlarstrategi senare i uppsatsen. 



 17 

Biblioteket följer ”ad fontes” principen och försöker samla instanser av de äldsta 
exemplaren av de böcker som kommer inom intressefältet, dvs. manuskript samt 
första och tidiga utgåvor. Biblioteket innehåller numera c:a 16000 volymer, 450 
manuskript (c:a 200 före 1550), ungefär 4000 böcker tryckta före 1800 (400 är 
inkunabler, böcker tryckta mellan 1450 - 1500) och 11.000 böcker tryckta efter 
1800.     

Ritman hade i många år sin samling i sitt eget hem, men kunde expandera sitt 
bibliotek i en lokal alldeles nära sitt hem. Biblioteket öppnades för allmänheten 1984 
i lokalerna på Bloemstraat i Amsterdam och gav på så sett en rik källa till andligt 
tänkande i Nederländerna. Efter ekonomiska svårigheter räddades biblioteket 1997 
genom att det klassades som nationellt kulturarv av holländska staten. Biblioteket har 
byggts om och öppnade mars 2001 i större lokaler, nu har även grannhuset 
införlivats som biblioteksbyggnad. Lokalerna är eleganta och pryds i hallen av fyra 
renässans målningar över de fyra muserna i Quadrivium, dvs.  aritmetik, geometri, 
musik och astronomi. Längre in finns två skulpturer av renässansmecenaterna som lät 
översätta de hermetiska skrifterna, Cosimo och Lorenzo di Medici. Biblioteket har 
öppna hyllor för böcker före 1800, medan de äldre verken hämtas på begäran. 

Bibliotheca Philosophica Hermetica försöker göra den hermetiska traditionen 
tillgänglig genom att tillhandahålla dess källor samt publicera kataloger och 
textutgåvor och genom att bedriva forskning. Smakprov ur bibliotekets egna 
samlingar är alltid utställda i biblioteket och kataloger utarbetas för att beskriva 
utställningarna. Böcker och manuskript lånas också ut till utställningar på andra 
bibliotek. Bland verk som har publicerats av bibliotekets eget förlag ’In de Pelikaan’ 
märks första delen av bibliotekets inkunabelsamling: Christ, Plato, Hermes 
Trismegistus (1990) och den första holländska översättningen av Corpus 
Hermeticum (4:e utg. 1996).  

 

 

3.1.1. Joseph R. Ritman 
 
Ritman började samla böcker efter det att hans föräldrar givit honom mystikern 
Jakob Böhmes Aurora (1621) i present på hans tjugotreårsdag. Föräldrarna var 
engagerade i en modern rosencreutzarrörelse, Lectorium Rosicrucianum, och Ritman 
anslöt sig nu också. Ritman gjorde sig med tiden en förmögenhet på att låta tillverka 
engångsartiklar för utspisning på flygplan och kunde samtidigt bygga upp en ansenlig 
samling av inkunabler, tidiga utgåvor och manuskript inom den hermetiska 
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traditionen. Hans samling av rosencreutzartraktater  från 1600-talet kom att bli den  
största i världen.31  Ritman anställde också 1984 den spanskfödde bokforskaren 
Carlos Gilly att ta hand om denna avdelning och finansierade hans resor till Europas 
arkiv och bibliotek för att fotografera av manuskript och rara tryck med syftet att 
publicera en komplett bibliografi över denna rörelse. Man har samlat c:a 1500 objekt 
producerade på 1600- och 1700 talen. En första katalog, Cimelia Rhodostaurotica 
(1995), som beskriver rosencreutzarskrifter 1614 - 1660, har getts ut av bibliotekets 
egen press.  

1993 fick Ritman finansiella svårigheter, enligt uppgift därför att banken efter 
Gulfkrisen vägrat låta honom ytterligare belåna sin boksamling för nya inköp av 
Ficinos originalmanuskript från 1470-talet. Biblioteket var därefter under hot av att 
försäljas och därmed skingras eftersom banken ville sälja bokverken var för sig för 
att driva upp priset. Samlingen skeppades över till auktionsfirman  Christie’s i 
London. Ett upprop bland forskare som använt böcker som finns på biblioteket, 
bland dem Umberto Eco, fick emellertid holländska staten att gå in och rädda 
biblioteket genom att kulturmärka det. Ritman sålde 1997 sitt företag till en svensk 
intressent och kunde på så sätt göra sig skuldfri.32 I december 2000 sålde biblioteket 
en stor samling böcker på Sotheby’s för att bringa in medel till bibliotekets fortsatta 
drift. Dessa böcker kommer inte från de centrala hermetiska områdena utan utgörs 
av andliga och religiösa skrifter, med några undantag som tre verk av Giordano 
Bruno (dubletter) och första utgåvan av Spinozas Bibel-kritiska skrift Tractatus 
theologico-politicus (1670) (också en dubblett). Enbart en av Brunos skrifter 
ropades ut till ett pris av  8.000 pund.33   

 

3.2. Donnerska Institutets Steinerbibliotek 
 

Steinerbiblioteket är Nordens största religionshistoriska specialbibliotek. Det inledde 
sin verksamhet  1957, dvs. två år före Donnerska Institutet officiella grundande. 
Donnerska Institutet för religions- och kulturvetenskaplig forskning  är ett privat 
forskningsinstitut som grundades 1959 av en omfattande donation av Uno och Olly 

 
31 Paul Steenhuis, ”A modern Big Bang” Intervju med Ritman i NRC-Handelsblad, 7 januari 2000. 
Översatt på URL: www.ritmanlibrary.nl/interview.html nedladdad 2000-12-01. 
32  Ibid.  
33 A Selection of Printed Books Mostly from the Fifteenth to the Sixteenth Centuries, the Property of Mr. J. 
R. Ritman – Sold for the Benefit of Bibliotheca Hermetica, Amsterdam. Sotheby’s, London, Wednesday 6 
December 2000. Samt intervju med Frans Janssen 2001-04-27 
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Donner. Donationen syfte är ”att på strängt vetenskaplig grund befrämja 
religionshistorisk och kulturhistorisk forskning”, ett syfte som uttrycks i paret 
Donners testamente.34  Biblioteket har idag c:a 65.000 volymer nyare vetenskaplig 
litteratur, samt cirka 500 löpande serier och tidskrifter. Det är litteratur om 
religionernas historia, men även religionsfenomenologi, religionspsykologi,  
religionssociologi, och på senare tid kognitionsforskning om religion.35 Biblioteket har 
också en omfattande samling om antroposofi, speciellt en samling så komplett som 
möjligt av Rudolf Steiners egna verk och föredrag, men även verk av andra 
antroposofer. Man prenumererar på alla förekommande antroposofiska tidskrifter.36  

Biblioteket är ett presensbibliotek vilket innebär att böckerna finns i magasin och 
hämtas omdelbart, men endast lånas ut till forskarsalen, med undantag för 
fjärrutlånade böcker. Biblioteket är inrymt i en byggnad alldeles i början på 
Gezeliusgatan intill Åbo Akademis bibliotek och Åbo Domkyrka, men man planerar 
att inom något år flytta till nya större lokaler vid det nya Humanistcentrum som 
planeras längre ner på Gezeliusgatan. Biblioteket kommer då att hålla med öppna 
hyllor och ha direkt anslutning till religionsvetenskapliga institutionen.37 I den nya 
formen kommer bibliotekets samlingar alltså bli än mera tillgängliga och Institutets 
arbete kommer i praktiken att knytas närmare till Akademien. 

Institutet arrangerar återkommande nordiska religionsvetenskapliga kongresser 
och publicerar kongressföredragen i en egen skriftserie, Scripta Instituti 
Donneriani Aboensis. Serien har utkommit (1999) i 17 volymer sedan starten 1962 
då en professur upprättades i religionshistoria vid Humanistiska fakulteten Åbo 
Akademi med medel från Donnerska Institutet. Teman har varit Studier i shamanism 
(1967), Fatalistisk tro inom religion, folklore och litteratur (1967), Synkretism 
(1969), Mystik (1970), Nya religioner (1975), Religiös extas 1982) Samisk religion 
(1986) Ritualens problem (1993), Dans, musik, konst och religion (1996). 
Biblioteket ger ut en current contents publikation, dvs. en reproducering av 
tidskrifters innehållsförteckningar, Contenta religionum, som täcker 70 
religionsvetenskapliga tidskrifter, och man framställer sedan 1979 en bibliografi över 
nordisk religionsvetenskaplig litteratur som vartannat år publiceras i Temenos: 
studies in comparative religion presented by scholars in Denmark, Finland, 
Norway and Sweden.  

 
34 Donnerska institutet Steinerbiblioteket. Guide/Opas s.l. sa., s.1. (Aktuell Guide). 
35 Ibid. s. 2. Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06. 
36 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06. 
37 Intervju med Tore Ahlbäck, 2001-02-07. 
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Biblioteket har i linje med donatorernas intentioner i sitt testamente även delat ut 
stipendier för forskning rörande ”mystikens natur och manifestationer inom religion, 
konst, litteratur, filosofi, vetenskap och folktro.”38 Denna inriktning bygger på paret 
Donners vision om biblioteket. I de tilläggsbestämmelser av den 29 mars 1956 som 
paret utarbetade för biblioteket ville de att Institutet främst skulle beakta 
”mysteriereligionernas och ockultismens inflytande på olika religioners och kulturers 
uppkomst och utveckling.”39 Paret Donner ville inte heller göra ”något undantag för 
utforskandet av mer moderna företeelser inom religion, filosofi, vetenskap, konst och 
litteratur där mystik och ockultism gjort sig kännbart gällande.”40 Denna önskan om 
forskning kring ockultism sågs med skepsis av Akademins företrädare och 
inriktningen blev istället att utforska mystikens natur och manifestationer.41 Biblioteket 
har emellertid i linje med paret Donners riktlinjer köpt in en stor samling litteratur av 
den esoteriske samlaren Runar Forsström, medlem i den moderna 
rosencreutzarrörelsen Ancient Mystical Order of the Rose Cross.42 Biblioteket har 
också en stor samling litteratur om antikens mysteriereligioner, ett mer traditionellt 
forskningsområde inom religionsvetenskap. Biblioteket har delat in avdelningen 
Ockultism i två klasser: allmänt och mystik, därpå följer häxväsen och demonologi, 
hemliga sällskap, alkemi, astrologi samt spiritism. Klassificeringen blandar källtexter, 
även moderna, med vetenskapliga arbeten om dessa fenomen.  Det finns även en 
separat avdelning mystik, som tar upp tolkningen av mystiska erfarenheter; enskilda 
mystiker återfinns i kristendomsklassen eller i avdelningar som behandlar övriga 
religioner.    

Bibliotekets föreståndare, Tore Ahlbäck, doktor i religionshistoria, har i intervju43 
med mig uttryckt sin egen förståelse för vad ockultism innebär, nämligen 
undersökningar av de jordbundna, dvs. inte Gudsanknutna, makter och krafter som 
påverkar människan, medan innebörden av religion är  knutet till de antropomorft 
föreställda suprahumana varelser som människor i olika religioner vördar. Esoterism 
kan däremot, enligt Ahlbäck t. ex. av Antoine Faivre, förstås som den intellektuella 
förklaringen av ockulta handlingar. Esoterismen  rör sig på ett högre intellektuellt plan 
medan ockultismen ofta påträffas inom folktro. Ahlbäck menar dock att den 
underliggande värderingen och skiktningen mellan respektabel intellektualism och 

 
38 Donnerska Institutet Steinerbiblioteket, Åbo 1991, s. 2. 
39 Stiftelsens för Åbo Akademi Delegations Protokoll vid Ordinarie mötet den 16 nov 1959 i Akademiens 
Konsistoriesal. (39 sidor). s. 14. Bil. 2. Bestämmelser för fonden för Religions- och kulturhistorisk 
forskning. 
40 Ibid. s. 14. 
41 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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folklig vantro kan ifrågasättas. Man finner i religiösa sammanhang ibland inslag av  
både religion och ockultism, t. ex. i ingnidandet av en helig salva för vederkvickelse. 
Donnerska Institutet vill idag, enligt Ahlbäck, snarare inrikta sig på mystikens uttryck 
i olika religioner och kulturformer, det är också här som ett större vetenskapligt 
intresse finns. Han har själv skrivit vetenskapliga uppsatser om Teosofi, Antroposofi 
och millenarism, medan hans doktorsavhandling handlade om den tyska rörelsen 
under 1920-talet, Gralsbewegung.44 

  Om Steinerbiblioteket uttryckte paret Donner sin vilja att: Häri bör ingå icke 
blott samtliga Rudolf Steiners egna skrifter utan även den vidlyftiga litteratur, vartill 
han hänvisar, jämte senare tillkommen vetenskaplig litteratur på samtliga de områden 
han behandlat eller berört.”45 Bibliotekarien och antroposofen Margareta Sundström, 
som blivit utbildad i talteknik av den inflytelserika tyska antroposofen Marie von 
Sievers, arbetade från 1958 fram till sin död 1975 med att sammanställa den 
litteratur till vilken Steiner hänvisar, ett enormt omfattande arbete eftersom Steiner 
har producerat mer än 6000 skrifter och föredrag, många stenograferade av hans 
åhörare.46 Efter Sundströms död har detta arbete avstannat, men biblioteket har 
skapat en beredskap för Steinerforskning genom att inköpa allt material av Steiner, 
skrifter som ännu är under utgivning. En begränsning är dock att man förvärvar 
texterna på originalspråket, tyska.47 

 

3.2.1. Uno och Olly Donner, född Sinebrychoff 
 

Paret Donner var medlemmar av det svenskspråkiga antroposofiska sällskapet i 
Helsingfors och Uno Donner (1872 - 1958) var dess ledare från grundandet 1922 till 
1932.48 Paret hade kommit i kontakt med Antroposofin i Tyskland 1913 och träffade 
också Rudolf Steiner. Uno Donner var diplomingenjör och ägare av Tammerfors 
ylleindustri, medan Olly (1881 - 1956) var arvtagare till Sinebrychoffs bryggeri.49 De 
var således mycket förmögna och bodde på en stor gård, Gerknäs, utanför 
Helsingfors. De blev emellertid barnlösa och ägnade mycket kraft åt sina hobbys. 
Uno var amatörmålare och han hade lärt sig att skickligt behandla både färg och 

 
44 Ibid. 
45 Bilaga 2 citerad ovan n. 39, s. 15. 
46 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06.  
47 Ibid. 
48 Uppslagsverket Finland del 3. Helsingfors, 1985. s. 198 - 200. 
49 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06 samt H.W. Donners nekrolog, ”Olly och Uno Donner”, 
Årsskrift utgiven av Åbo Akademi XLII. Åbo 1959. s. 29 - 38. 
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form vilket syns i hans självporträtt och i det av hans fru som numera hänger i 
biblioteket. Några motiv kan sättas i samband med hans antroposofiska intresse. En 
arkiverad diabild av Donners målning av moder och barn har av kvinnans klädedräkt 
och huvudbonad att döma omisskännliga drag av den egyptiska gudinnan Isis och 
Horusbarnet.50 En annan symbolisk bild i arkivet visar en ridå i alla regnbågens färger 
som dras över en scen som är klädd i svart med vita ’dönickar’ fastsatta i fonden.51 
Jag tolkar det som antropsofins inträde i ortodoxins värld. Olly skrev ett tjugotal 
romaner och skådespel, även på franska, utgivna på Bonniers och Söderströms, men 
på egen bekostnad. Om hennes uppsättning Gerknäs sagor och spel där djur, troll 
eller ljusets änglar spelades upp till hennes melodier av barn på en sommarkoloni i 
närheten, har det sagts ”I sagans form synes det… som om Olly Donner lättast 
kunde ge gripbar gestalt åt de väsens öden som befolkade hennes fantasivärldar och 
som endast med svårighet kunde förmås till gästspel i vår egen.”52 Antroposofin blev 
parets gemensamma livsprojekt och de besökte flitigt Steiners Goetheanum i 
Dornach. När Uno insjuknade i cancer begav de sig till Lokas klinik i Basel där de 
behandlades med antroposofiska metoder.53 De beslöt att göra en donation för 
inrättandet av ett Steinerbibliotek och ett Institut för religions- och kulturvetenskaplig 
forskning. De valde att göra donationen till den svenskspråkiga högskolan Åbo 
Akademi, men om akademien någon gång i framtiden skulle förlora sin självständiga 
svenskspråkiga ställning skall donationen gå till svenska litteratursällskapet i Finland, 
eller någon annan institution som är villig att ta emot den.54 Testamentet skrevs i 
Arlesheim 29 mars 1956. Inriktningen på institutet skulle vara att ”på strängt 
vetenskaplig grund bedriva religions- och kulturhistorisk forskning”55 och som dess 
motto ville paret Donner anföra Goethes ord, citerade av Steiner: 
 

Die hohe Kraft der Wissenschaft. Der ganzen Welt verborgen,  
Und wer sie hat, ihm wird es geschenkt; Er hat sie ohne Sorgen.56 

 

3.2.2. H.W. Donners medlande roll vid donationen 
 

 
50 Diabildsarkivet över Uno Donners målningar, ”Mor och Barn”, i Steinerbibliotekets ägo. 
51 Ibid. ”Teaterscen”. 
52 H. W. Donners nekrolog (1959) s. 33 - 34. 
53 Intervju med Tore Ahlbäck  2001-02-06. 
54 Donationsbrev daterat Arlesheim 29 mars 1956. 3 bl. Paragraf 5. Kopia i Steinerbibliotekets ägo. 
55 Ibid.  Paragraf 2. 
56 Bilaga 2 citerad i not 39 ovan, s. 14. 
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Paret Donner utsåg också en övervakare av donationens verkställande, Heinrich 
Wolfgang  Donner, sedermera professor i engelska vid Uppsala Universitet.57 Han 
skulle ”äga i ljuset av vunna erfarenheter lämna nödiga direktiv för de fall där våra 
föreskrifter icke lämna någon ledning.”58 Uppgiften skulle sedan övergå till den som 
han utsett som ställföreträdare i hans ställe.  H. W. Donners roll skulle visa sig 
betydelsefull för donationen. Paret Donner hade nämligen i sina bestämmelser från 29 
mars 1956 sagt att ”Prästvigda eller vid teologisk fakultet graduerade personer må 
icke tilldelas stipendier och icke heller anställas vid Rudolf Steiner Biblioteket eller 
det därtill knutna institutet”.59 Detta uppfattades som mycket utmanande av delar av 
Konsistoriet för Åbo Akademi, och donationen syntes vara i fara att tillbakavisas. H. 
W. Donner gjorde då följande tolkning.  

Genom att till medlemmar av interimsstyrelsen utse teologie doktorer har donator velat 
antyda att denna paragraf icke får tolkas bokstavligt… Vad donator avsåg (och detta låg 
honom varmt om hjärtat) var att förhindra intrång på institutets verksamhet från sådant 
dogmatiskt tänkande som vilar på förutfattade meningar. I själva verket var dogmatik 
honom motbjudande. Men hans mening var för den skull icke att någon sökare efter 
sanningen skulle uteslutas för sin tros skull. Snarare må för institutet samma föreskrifter 
gälla som för The Gifford Lectures in Natural Theology vid det skotska universitetet, 
nämligen att föreläsare ”icke behöva angiva eller underskriva någon trosbekännelse, att de 
må tillhöra vilken religion som helst eller, som det stundom heter, alldeles icke hava någon 
religion; de må kalla sig skeptiker, agnostiker eller fritänkare, blott styrelsen med omsorg 
tillser att skickliga och aktningsvärda män kallas, sanna tänkare, uppriktiga älskare och 
allvarliga sökare efter sanningen”. 60  

 
H. W. Donner menade att donator själv hade medgett att göra undantag från sin 
egen regel i den fria forskningens namn men tillade att institutet måste byggas på 
lekmannagrund och ”i den mån undervisning bedrives skulle den äga rum under 
Humanistiska fakultetens auspicier.”61 Denna tolkning av paret Donners intentioner 
sågs som tillfredställande och Åbo Akademi mottog donationen som var investerad i 
reala värden, dvs. aktier i Donners fabrik och bryggeri. De har omvandlats till en 
bredare fond aktier som idag löper på c:a  50 miljoner finska mark.62 
        Donationsprocessen gick alltså inte smärtfritt utan det fanns motstånd och 
farhågor att ”Akademiens goda namn kunde löpa risken att sammankopplas med en 

 
57 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06. 
58 Donationsbrev signerat i Arlesheim 29 mars 1956, paragraf 4. 
59 Bilaga 2 citerat i n. 39 ovan, s. 15. 
60 Protokoll citerat i n. 39 ovan. Bilaga 5. Protokoll fört vid sammanträde av Interimsstyrelsen för Olly 
och Uno Donners Fond för Religions- och kulturhistorisk forskning måndagen den 6 oktober 1958 å 
Stiftelsen för Åbo Akademi. s. 27.   
61 Ibid. s. 27. 
62 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06. 
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som  kvasivetenskaplig ansedd tankeriktning.”63 Man begärde ytterligare 
klargöranden innan donationen kunde accepteras. H.W. Donners medlande tolkning 
var avgörande för att  donationen skulle mottagas och förmodligen bidrog löftet om 
inrättandet av en professur i Religionshistoria för donationens accepterande. 
Akademien kunde på så sätt leda forskningen vid biblioteket.64 Det var en liten 
eftergift för Akademien att acceptera namnet Steinerbiblioteket i ljuset av de mycket 
stora värden som donationen bestod av.   

 

3.3. Arcana-biblioteket 
 

Carl Hjalmar Lidblom, bibliotekarie vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, ägnade 
hela sitt vuxna liv åt studier och forskning inom de områden, som hör samman med 
mänsklighetens sökande efter svar på de eviga frågorna: Varifrån kommer vi, Varför 
lever vi? Vart går vi? Han beskriver Arcana-samlingen som indelad i tre 
huvudområden: 1. Myt, symbol, mysterium i religioner, filosofi, dikt, konst, samhälle, 
samt esoteriska traditioner. 2. Naturvetenskaper, psykologi och världsbild. 3. 
Kulturhistoria och historia, från olika epoker och världsdelar, speciellt med hänsyn till 
ovannämnda intresseområden samt allmänt.65 Lidblom beslutade att göra sin samling 
tillgänglig för allmänheten och satte igång en process för att genomföra det praktiskt. 
Den 25 September 1990 fattades beslut om att bilda en stödförening med uppgift att 
bilda Arcana-stiftelsen. Vid detta sammanträde utsågs också en styrelse för 
Stödföreningen med donatorn som sekreterare, Jan Digné som ordförande och 
representant för Härnösands kommun, Carl Edvard Edvardsson som representant 
för landsarkivet, Inger Axelsson som representant för Högskolan 
Sundsvall/Härnösand och Kurt Lundin på donatorns eget förslag. Lidblom drabbas i 
maj 1991 av stroke och bad då Kurt Lundin att ersätta honom i arbetet med att 
bygga upp Arcana-stiftelsen. Lidblom avled den 11 september 1991. Arbetet med 
uppgiften att bilda stiftelsen fortsatte och Arcana-stiftelsen i juridisk mening bildades i 
oktober 1992 med landshövding Ingemar Öhrn som ordförande. Regeringen fattade 
1997 beslut om att statliga myndigheter inte kunde vara huvudmän för eller vara 
representerade i stiftelser. Detta beslut förhindrade Länsstyrelsen och Landsarkivet 

 
63 Protokoll citerat i n. 39 ovan, Bilaga 7, ”Till Stiftelsen för Åbo Akademi delegation”,  20 oktober 1959, 
s. 30. 
64 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-06. 
65 Pärm i Arcana-biblioteket: ”Arcana. Donators ämnesuppdelning” Avdelning 1.  
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att vara huvudmän för Arcana-stiftelsen. Detta innebär inte något brott i deras 
insatser för att stödja Arcana-verksamheten, bl. a. har Länsstyrelsen under många år 
gett bidrag till katalogiseringen av Arcana-biblioteket.66 Biblioteket överflyttades till 
Arkivhuset i nära anslutning till Mitthögskolan med vilken Arcana har ett nära 
samarbete, när det gäller katalogisering i LIBRIS. (Sambiblioteket invigdes i februari 
2000 och ligger i kvarteret tvärs över gatan från Arkivhuset.) Arcana-samlingen 
består av  de c:a 10.000 böcker som ingick i donationen, samt de omkring 2000 
böcker som förvärvats efter Lidbloms bortgång. Arcana-biblioteket har en 
programförklaring ur vilken jag citerar: 67 

ARCANA-STIFTELSEN har som ändamål att främja utbildning och debatt inom ARCANAS 
ämnesområden: religion, filosofi, utomeuropeisk idéhistoria, livsåskådningsfrågor, 
vetenskapsteori, kulturhistoria, konsthistoria m.fl. 

Man förtydligar också donatorns roll för samlingens utseende:  

Stiftelsens grundare, Carl Hjalmar Lidblom, har i sitt livsverk ARCANA-STIFTELSEN och 
ARCANA-BIBLIOTEKET medvetet strävat efter att respektera och dokumentera 
mänsklighetens sökande efter det gudomliga. I ARCANA-STIFTELSEN finns – som en 
konsekvens av detta synsätt – alla världsdelar, tidsperioder, religioner och livsåskådningar 
dokumenterade. 

 
Man tillägger också att stiftelsen även i fortsättningen verkar för ett globalt 
perspektiv: 

 

ARCANA-STIFTELSEN har därför som målsättning att lägga särskild tyngd vid 
utomeuropeisk idéhistoria och att inom detta forskningsarbete vara ett komplement till 
andra institutioner, vilka i huvudsak ägnar sig åt Europas idéhistoria. 

 

Biblioteket tillhandahåller därmed litteratur som kan tjäna som grund för studier i en 
global miljö av  religion, filosofi, idéhistoria och livsåskådningsfrågor. Lidblom har 
själv formulerat en beskrivning av samlingens kärna:  

En speciell kärna, omfattande cirka en fjärdedel av samlingen, representerar de s  k 
esoteriska traditionerna inom olika kulturkretsar . Härtill ansluter sig specialaspekter 
som mystik, spekulativ religionsfilosofi, ockultism, naturfilosofi, ordensmystik etc. Även de 
vanliga ’ortodoxa’ lärorna är givetvis rikt representerade. 

 
66 Samtal med Kurt Lundin, 2000-11-22 i Härnösand, samt ett brev till mig från Lundin 2001-01-04. 
67 Blått fyrbladstryck ”Arcana-stiftelsen och Arcana-biblioteket” s. 2 - 3. 
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Nyplatonismen och hermetismen och deras förgreningar fram till nutid har ägnats 
betydande utrymme. 

Naturvetenskapen och dess världsbilder i olika tider samt nutidens spekulation om ett 
samband mellan naturvetande och metafysik ingår även. 

Forskaren liksom den vanlige sökaren kan finna ett rikt litteratururval.68 

 
Lidblom vill också peka på hur dessa gömda traditioner motarbetats genom 

tiderna men att det numera föreligger en tolerantare situation: 

Gnosticismen, alltmer uppmärksammad, faller också inom detta område, som ofta förnekats 
och angripits av kyrkor och etablerade läror, såsom endera ’kätterskt’ eller alltför 
svårgripbart. I vår tid med frihet, bildning och demokrati faller dessa gränser. Samlingen är i 
vidaste mening ekumenisk.69  

 

Arcana-biblioteket består av böcker som har förvärvats av Lidblom i studiesyfte. 
Lidbloms målsättning var att samla kunskap och hans personliga bibliotek präglas 
därför av att det är texterna som är den viktiga förutsättningen för att studera dessa 
frågor. Lidblom var inte intresserad av förstautgåvor eller presentationsband. Istället 
är många volymer enkla pocketupplagor med Lidbloms flitiga anteckningar. Ett stort 
antal vetenskapliga avhandlingar ingår också i samlingen. Böckerna var material för 
Lidbloms forskning och sökande efter den underliggande enhet som han tyckte sig 
finna i de olika esoteriska traditionerna världen över. Han utarbetade också en 
schematism över de arketypiska lagar som de symboler uttrycker som han kunnat 
samla in från olika religiösa riktningar och kulturella uttryck. Dessa lagar eller 
begreppsliga samband kom han att samla i ett verk som han ville kalla AION, vilket 
betyder tidsålder, efter C. G. Jungs studie med samma namn av hur självet kommer 
till uttryck i antikens andliga symboler.70 Dessa lagar skulle vara en del av den tänkta 
initiationsprocess som Lidblom utarbetade för att representeras i symbol- och 
mysterierummen och som jag återkommer till.  

Samlingen innehåller också en rad essäer och skönlitteratur som belyser 
människans andliga eller psykologiska utveckling eller helt enkelt litteratur av hög 
kvalitet som tilltalade Lidblom i hans sökande. Många verk är av akademiskt snitt 
och är ofta på engelska, franska eller tyska. Till samlingen finns också fotokopior av 

 
68 Lidbloms anteckningar i Bilaga 1990-05-21 i Protokoll Arcana-stiftelsen 1990-09-25. 
69 Ibid. 
70 C.G. Jung, Aion: självets symbolhistoria. Natur och Kultur, Stockholm 2000. Orginalutgåvan publicerad 
1951. 
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uppsatser i ämnen som intresserade Lidblom särskilt som t. ex. judisk mystik med 
texter kring kabbala eller den apokryfiska Henoksboken.71  

 

3.3.1. Carl Hjalmar Lidblom 
 

C. H. Lidbloms far var häradsskrivare i Härnösand. Familjen bodde i ett stort hus 
som Lidblom sedermera sålde för att flytta in i en lägenhet på Storgatan i staden. 
Modern, Henny, bodde hos honom i Göteborg och i Härnösand till sin död. Han 
studerade nyspråkliga grenen på Uppsala enskilda läroverk och funderade på att 
studera juridik. Han övergav emellertid juridiken för humanioran och bedrev 
universitetsstudier i Uppsala,  Stockholm och Göteborg i tio-tolv terminer med 
studier i religionshistoria, litteratur- och idéhistoria samt arkeologi. Lidblom gifte sig 
aldrig, men var förlovad med en fransk kostnärinna i fyra år. Han började sälja tavlor 
i hemmiljö i Härnösand och tog senare anställning som bibliotekarie vid Länsstyrelsen 
i Västernorrland. Han genomgick en kortare bibliotekskurs med inriktning på 
företags- och myndighetsbibliotek. Han engagerade sig i Mittnordensamarbetet och 
var en av dem som redan tidigt arbetade för att bygga upp vänskapliga kontakter 
med Baltikum. Han arbetade på att ta fram material om de 55 landshövdingar som 
verkat i Härnösand genom tiderna.72 Han  var en av medarbetarna i boken om den 
legendariske 1700-tals personligheten, landshövding Örnsköld.73 Lidblom är också 
medförfattare till en bok om Ådalens litteratur och konst.74  

Det var i sökandet som Lidblom bildade sin identitet. Han var teosofiskt och 
antroposofiskt intresserad och fann mycket av värde i den rosencreutziska 
traditionen, vilket hans symbolsamling vittnar om. Han tog kontakt med 
swedenborgska kretsar, men var även intresserad av grekisk-ortodox religion samt 
av katolska mystiker. Lidblom höll kontinuerligt även en salong i sitt hem där en 
vänkrets diskuterade böcker och idéer.75 Hans sökande var emellertid mycket 
självständigt och han anslöt sig av allt att döma aldrig formellt till någon rörelse eller 
orden.76  

 
71 Se Box 63 och 65, Arcana biblioteket. 
72 L-G Stenwall, ”Sina bästa vänner har han i bokhyllan” Nya Norrland  22 oktober 1988. s. 17, Idem. ”En 
trägen flanör i böckernas värld”  Nya Norrland 28 november 1990, s. 24. 
73 Landshövdingeberättelser : Per Abraham Örnsköld : 1762-1769. Bjästa, 1993 
74 Gudrun Lindahl, Johannes D. Degen, Carl Hjalmar Lidblom, Konst, musik, litteratur i Ådalen. Bjästa, 
1983. 
75 Samtal med Nils Sjölin, Arcana-stiftelsens ordförande, 2000-11-22 i Härnösand. 
76 Samtal med Kurt Lundin 2000-11-22 i Härnösand. 
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4. Synen på esoterism avspeglat i bibliotekens 
placeringssystem   

 
 

I detta avsnitt vill jag undersöka det esoteriska ämnets konstruktion genom 
bibliotekens urval och klassifikation. Lidblom har talat om att Arcana-biblioteket har 
en speciell kärna som representerar de esoteriska traditionerna inom olika 
kulturkretsar. Han utarbetade ett placeringssystem i olika etapper. Han fann 
esoterism i alla religioner, men även i naturfilosofin eftersom esoterismen rör sig kring 
den inre meningen i olika teorier om världen. I ett placeringssystem som han inte 
betraktade som avslutat finns dock följande ämnen som indelar den västerländska 
esoterismen. Esoteriker, medelhavsvärld: Pythagoras, Apollonius, Plotinus, 
Jamblichus, Origines, Julianos d. y.77 Det är tydligt att Lidblom i detta avsnitt 
fokuserar på den pythagoreiskt-platonska traditionen och hur den tolkats av tidiga 
kristna som Origines eller platonikern Julianos d. y. (Den senare är av allt att döma 
Julianos Apostaten, kejsaren som försökte vrida klockan tillbaka och rensa Rom från 
kristendomen. Han föredrog Mithraskulten och Moderjordgudinnan). Lidblom 
indelar ämnet Esoterism i följande underavdelningar: Alkemisk, Allmän samt 
gnosticism, Fideli d’Amore, Graal, Katarerna, Kristen samt blandat, Mandéer 
(döparsekt), Renässansfilosofer, den platonska traditionen samt kabbala.78 Det är 
tydligt att Lidblom ser en utveckling som går genom medeltida tänkare som den 
platonska gruppen Fideli d’Amore som tänks ha påverkat Dante i början på 
trettonhundratalet ungefär samtidigt som katarerna i Languedoc blev förföljda av 
kyrkan, de följdes av de provencalska trubadurernas sånger om den heliga graal och 
cykeln kom till en höjdpunkt i renässansens återupptäckt av de hermetiska skrifterna 
och  platonismen. Det finns här en likhet med situationen i Bibliotheca Hermetica där 
man förutom de fyra huvudämnena (Hermetica, Alchemy, Mysticism, Rosicrucians) 
också har ett referensbibliotek med följande klasser, där jag strukit under de 
områden som bildar en tidig historisk tradition: Gnosis, Comparative religion, 
Esotericism, Krishnamurti, Theosophy, Anthroposophy, Symbolism, Modern 
Devotion, Knights Templar, Orientalia, William Blake, Manicheism, neo-
Manicheism (Cathars), Grail, Sufi, Kabbala, Freemamasonry, Others.79 

 
77 Pärm ”Arcana. Donators ämnesuppdelning” Avdelning 3. I Arcana bibliotekets ägo. 
78 Ibid. 
79 Readers’ guide - Bibliotheca Philosophica Hermetica. 
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Bibliotheca Hermetica konstruerar en tradition som utgår ur manikeismen, dvs. den 
religiösa åskådning som betraktar världen som en kamp mellan mörker och ljus, och 
ser samma utvecklingslinje som Lidblom genom katarerna och graalsdiktningen, till 
Tempelherreorden, vilken Lidblom senare tillägger som specialklass under namnet 
”Heliga landets väktare som esoteriker”, i anslutning till rosencreutzarna, äldre och 
yngre samt  frimureri.80 Bibliotheca Hermeticas klasser är ganska stora, vilket ger en 
tydlighet och en estetik som inte kan upprätthållas i ett akademiskt specialbibliotek, 
eftersom man där är mer intresserad av finfördelning. Hylluppsällningen är övertagen 
från tiden för Ritmans privata samling och har bibehållits i de nya större lokalerna. 
Samlingen är dock inte större än att besökaren kan på några timmar ögna igenom 
hyllorna och på så sätt finna vad han eller hon söker. I dataregistret kan man än så 
länge bara söka på författare och titelord, ämnesord är ännu inte inlagda. 
Bibliotekarierna är också väl hemmastadda i biblioteket och kan ge vägledning. 

Det Donnerska Steinerbiblioteket har en specialklass där de för samman 
Mandeism, manikeism och gnosticism.81 Denna specialklass är placerad efter 
klasserna om Antikens religioner, Grekisk och Romersk religion samt Hellenistiska 
religioner och Mysteriereligioner. Även Arcana-samlingen har litteratur inom dessa 
för den västerländska religionshistorien grundläggande områden. Steinerbiblioteket 
har däremot fört samman många ämnen i en stor kristendomsklass som är indelad 
efter tidsperioder, inte efter enskilda riktningar, förutom grekisk-ortodox religion och 
nya rörelser, de senare placeras efter Nya tiden (1500-): protestantisk. Detta ger en 
ganska grov indelning. Bibliotekarierna menar att en ny indelning skulle vara lämplig, 
men man ryggar inför det mödosamma arbetet att göra om hylluppställningens 
systematik. Det har trots allt fungerat och bibliotekarierna är invanda med systemet.82 
Eftersom besökarna ofta är religionshistoriskt utbildade kan man utgå ifrån att de 
hittar. Kanske blir situationen en annan när biblioteket flyttar in i nya lokaler i 
Humanistcentrum.  

Lidblom gjorde en utökad lista över Kristen esoterism – gnosis, vilken innehöll 
klasserna Allmänt och prekristet (jämför övriga religioner), jämför nyplatonism-
hermetism. Sedan kom: Antik och tidig medeltida gnosis, Mandéer, Druser, Katarer, 
Senmedeltida esoterism, renässansplatonism etc. Katedralsemblematik och 
arkitektur. Fideli d’amore. Heliga landets väktare och esoteriker. Alkemistisk 
esoterism och ursprunglig rosencreutzeri. Paracelsism,  1600 och 1700-talets 

 
 URL: http://www.ritmanlibrary.nl/readers_guide.html nedladdad 2001-01-27. 
80 Pärm ”Arcana. Donators ämnesuppdelning” Avdelning 2. I Arcana-bibliotekets ägo. 
81 ”Donnerska Institutets hylluppställningssystematik” 3 bl. Steinerbiblioteket. 
82 Samstämmig bedömning  i samtal 2001-02-06 med bibliotekarierna vid Steinerbiblioteket Monica Sirén, 
Björn Dahla och Tomas Mansikka  
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metafysiker och esoteriker. 1700 och 1800-talets förromantiska och romantiska 
naturfilosofer och mysticism. Senare rosencreutzeri och frimureri. Eklektisk teosofi, 
Guénon och besläktade. Några fristående skolor och tänkare på 1900-talet. 
Blavatskys teosofiska riktningar (med en hänvisning till en annan avdelning i 
klassningssystemet). Graal och Arturlegenderna. Enskilda kristna esoteriker. Som 
synes är uppdelningen den samma som tidigare men nu mer detaljerad. Lidblom låter 
också Blavatskys teosofi nämnas i denna grupp, men hänvisar till en annan avdelning 
för dess många undergrupper och nya skolbildningar. Det är tydligt att Lidblom 
arbetade mycket intensivt med sin hylluppställning, med mycken finfördelning, så att 
en enskild klass kunde innehålla bara fem, sex böcker. Bibliotheca Hermetica har ett 
snävare område att uppdela, men man tänker införa ämnesord i sitt dataregister, som 
kommer att fylla funktionen av att spåra böckerna. Som vi skall se arbetar man 
också på en egen thesaurus över domänerna hermetism och esoterism. 

 

 

4.1. Officiella ämnesordssystem 
 

 
LIBRIS klassificerar ofta esoteriska arbeten från mitten av nittonhundratalet, t.ex. av 
René Guénon och Frithiof Schuon, under Religion. Allmänt. Filosofi, eller Religion. 
Allmänt. Psykologi. Detta blir ett trubbigt instrument eftersom den förra klassen ger 
2908 träffar och den senare 951 träffar. Det är därför först i ett specialbibliotek som 
äldre esoterisk litteratur kommer till sin rätt, dvs. att författarna blir synliga i sitt 
esoteriska sammanhang. Från och med det sena 1980-talet har LIBRIS börjat 
använda ämnesordet Hermetism vilket numera ger 24 träffar. Sedan 1995 används 
ämnesordet Esoterism i LIBRIS, vilket nu ger 23 träffar. (Dessa ord i substantivform 
finns däremot ännu inte med Microsofts stavningsprogram). En förbättring har alltså 
skett, kanske som en långväga följd av den franske professorn vid Sorbonne, 
Antoine Faivres plädering för begreppet esoterism som intellektuell kategori.  

På symbolområdet är det bättre ställt i LIBRIS. Väljer man ämnesordet 
Symboler får man 916 träffar medan Religion Symboler ger det mer hanterliga 71 
träffar. Arketyper ger 85 träffar. Sökning med ämnesord är ofta problematiskt. 
Ämnesordet Idéhistoria ger 3235 träffar och måste kombineras med andra ord för 
att vara användbart. Så kanske har det esoteriska fältet numera inte en så dålig 
utgångspunkt. Ordet Hermetica ger 25 träffar, de flesta böcker producerade av 
biblioteket i Amsterdam eller utgåvor av Corpus Hermeticum. New Age ger 174 
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träffar, medan Esoterika inte används i LIBRIS annat än för en grekisk ortodox text 
som just nämner skillnaden mellan exoterik och esoterik i titeln. Esoterika är annars 
en placering som Akademibokhandeln i Stockholm och Åbo använder för vad som 
mest är New Age litteratur, astrologi eller trendriktningar som Qi gong och Feng 
shui. I Vattumannens bokhandel i Stockholm finns placeringen Esoterika/Ockultism, 
Allmänt som främst innehåller olika uppbyggelseböcker eller romaner i New Age 
traditionen, vilket är intressant eftersom många skulle tro att hela bokhandelns 
innehåll skulle kunna placeras under denna klassning. Enligt bokhandelns företrädare 
Mikael Hedlund är klassningen en plats för böcker som inte kan placeras mer 
specifikt. Ämnesordet Esoterism har än så länge behållit sin intellektuella karaktär 
och man får hoppas att det inte kommer att användas för böcker som bättre placeras 
i New Age kategorin. Kanske finns det behov i LIBRIS för ett ämnesord som 
Esoterika för mer praktiskt orienterade texter som inte omedelbart måste betecknas 
New Age. Jag tror dock att en sammanblandning av esoterism (som en intellektuell 
hållning) och esoterika (praktiska tillämpningar) skulle underminera projektet att 
presentera och vinna erkännande för en sammanhållen västerländsk esoterisk 
tradition, något som framförallt Bibliotheca Hermetica arbetar med. De har också 
tydliggjort att de inte samlar på modern ockultism, där man räknar moderna verk 
som publicerade efter 1800. Detta är en sanning med modifikation eftersom det finns 
en avdelning ”Esoterism”, som samlar böcker som inte faller in under någon av 
specialklasserna. 

Esoterism betecknar antingen ett sätt att tolka religiösa handlingar, åskådningar 
och texter, ett sökande efter den inre meningen i en text, eller den historiska tradition 
i vilken ett sådant tolkande har ägt rum. Det är förmodligen svårt för en otränad 
bibliotekarie att inrangera böcker i klassen esoterism om det inte framgår explicit av 
texten att det är just i denna tradition som författaren arbetat i. Trots denna svårighet, 
trots begreppets svårfångade domän, har klassen esoterism börjat att användas i det 
svenska klassificeringssystemet SAB.  

I SAB-systemets avdelning för ämnesord finns ämnet Esoterism, medan man 
påpekar att esoterik ej skall användas.83 Vid Esoterism sägs också: se även Alkemi, 
Gnosticism, Hermetism, Ockultism och Paracelsism. Paracelsism-klassen är liten och 
tämligen ny, men markerar det inflytande som skrifter av den tyske läkepraktiserande 
alkemisten och esoterikern Paracelsus (1495-1541) hade i Sverige under tidigt 
1600-tal. Rosencreutzarna, bl.a. vår svenske riksantikvarie Johannes Bureus (1568 - 
1652) var influerade av Paracelsus profetior om Elias Artista, den fullkomnade 

 
83 Se URL: http://www.amnesord.kb.se  
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alkemist som skall uppträda vid tidens ände.84 Flera hundra  böcker hittas däremot 
om man istället slår Paracelsus i det valfria fältet som söker på titel och författare 
samt andra förekomster av ordet. Den blandade klassen Esoterism – New Age finns 
också och hamnar under Religion Cm eller Filosofi Db. Alkemi är en del av 
kemihistorien Uce:k, Gnosticism är en underavdelning av religion Cmgg, Hermetism 
hamnar också under Cmgg eller under Db. Ockultism hamnar däremot under Blb, en 
underavdelning av Mysterier Bl; Religiösa mysterier klassificeras under Cm. 
Ockultism – religionsfenomenologi hamnar under Cm.03. Vid Ockultism finns en 
hänvisning, se även: Det* övernaturliga, Esoterism.  

Det förefaller som begreppet esoterism ännu inte har bildat en tydlig 
klassificeringspraxis, eftersom referenser till New Age och till övertro kvarstår som 
nära förbundet med begreppet. Om man betraktar esoterism som den intellektuella 
förklaringen av ockulta handlingar, vilket Ahlbäck förespråkar, blir fortfarande 
gränsdragningen mellan esoterism och ockultism flytande. Det är intressant att 
Antoine Faivre nyligen i sin Access to Western Esotericism har försökt ringa in 
begreppet esoterism genom en rad kännemärken som återfinns i uttryck för denna 
tradition och som omfattar: sökandet efter korrespondenser, en levande natur, 
imaginationens centrala roll, erfarenheten av transmutation, praktiken att hitta 
konkordanser mellan olika traditioner och ytterst i alla traditioner, hävdandet att 
överförandet av kunskap sker inom en viss tradition skapad av relationer mellan 
mästare och elev.85 Debatten om dessa kännemärken pågår fortfarande, men man 
kan notera att de ger ringa vägledning för den som inte redan är bekant med den 
typiska esoteriska litteraturen. Man kan därför fråga sig hur den svenska 
bibliotekspraxisen kommer att utveckla sig när det gäller användandet av SAB-
klassen esoterism. Förmodligen kommer klassen endast användas för texter där 
författarna explicit använder begreppet, vilket kan leda till att böcker med denna 
inriktning inte hittas av läsare. 

I Library of Congress mycket omfattande ämnesordslista (LCCS Subject 
Headings) används inte Esotericism.86 Endast två angränsande exempel finns: 
Esoteric Astrology, med hänvisningen Broader Term: Astrology, samt Esoteric 
Buddhism med hänvisningen Use Tantric Buddhism.87 Däremot finns Hermes (Greek 
deity) och Hermetic Philosophers och Hermetica, philosophy in literature.88 För 

 
84 Susanna Åkerman, Rose Cross Over the Baltic – the Spread of Rosicrucianism in Northern Europe, 
Brill, Leiden, 1998. 
85 Antoine Faivre (1994) s. 10ff, förslaget diskuteras i Wouter Hanegraaaff (1998), s. 397 – 400. 
86 Library of Congress Subject Headings, 23rd edition. Washington D. C. 2000. 
87 Ibid. Vol. II, D-H, s. 1963. 
88 Ibid. s. 2654. 
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Hermetically sealed (hermetiskt tillsluten) skall användas Sealed double glazing. För 
den spridda termen Hermeticism skall enligt LCCS användas Hermetism, vilket 
kanske är betänkligt, då Antoine Faivre propagerar för en språklig norm som anger 
att engelskans Hermetism skall användas för antikens hermetiska rörelse, såsom 
uttryckt i Corpus Hermeticum, medan Hermeticism bör användas för utvecklingen 
efter renässansen. LCCS anger också två Narrower Terms: Hermetic Interpretation, 
ex. av Mary Blessed Virgin, samt Hermetism in literature.89 

LCCS har också en avdelning Occultism, vilken byter ut de tidigare termen 
Occult sciences samt det nu utbytta lite märkliga bedömningstillägget Occultism – 
Controversial literature.90 Under Occultists finner vi bl.a. som Narrower Terms: 
Rosicrucians, Neopagans, Fortune tellers, Palmists, Witches, Astrologers. Under 
Occultism finns delklasser som Alchemy, Hermetism, Sigils, Ascended Masters, 
Astrology, Magic, Music and occultism samt något förvånande Stock exchanges and 
Occultism. 

I Dewey Decimal Classification (DDC) finns Hermetism som 135.45 medan 
Occultism hamnar under 133, dvs. i klassen Parapsychology and Occultism. Här 
finns en hänvisning ”For Rosicrucian, Hermetic, and Cabalistic traditions see 
135.4”.91 Klassen 135 kallas Dreams and Mysteries med förklaringen: ”Class 
mysteries of magic and witchcraft in 133.43, class interdisciplinary works on 
mysteries in the sense of reported  phenomena not explained, not fully verified in 
001.94”.92 Till Dreams and Mysteries hör emellertid 135.3 Dreams, 135.4 
Rosicrucians, Hermetic, Cabalistic traditions. 135.43 är Rosicrucianism, 135.45 
Hermetism, 135.47 Cabala med tillägget ”see also 296.16 for Cabala in Judaism”.93 
Att se dessa traditioner som uttryck för drömmar och mysterier bygger på en 
föråldrad syn, eftersom den precisa kartläggningen av Rosencreutzarnas och 
hermetiska alkemisters aktiviteter har tagit stora steg framåt på senare tid, speciellt 
genom Bibliotheca Hermeticas insatser. Kanske kommer framtida utgåvor av DDC 
ta hänsyn till denna nya kunskap. Situationen kommer i alla händelser att dramatiskt 
förändras när Carlos Gilly publicerar sina stora catalogue raisonné över 
Rosencreutzarrörelsen, vilket bör ske inom några år.  

Den judiska kabbalan har använts på många olika i sätt den esoteriska 
traditionen, vid 296.16 läser man därför: ”The texts of religious Cabalistic works are 

 
89 Ibid.  
90 Ibid. Vol. IV, N-R, s. 4247. 
91 Dewey Decimal Classification and Relative Index. Devised by Melvil Dewey. Edition 21, Albany. New 
York, 1996. Vol 2, s. 99.  
92  Ibid. s. 108. 
93 Ibid. 
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classed here even if the editor introduces and annotates them from an Occult or 
Christian perspective”.94 Denna uppdelning mellan källtexter och annan litteratur går 
också igen i ett annat skede:  

Class knowledge reputedly derived from secret and ancient texts but not applied for 
religious purposes in 133 [Parapsychology and Occultism], however, class editions of the 
texts in 200 [Religion] even if annotated from an occultist point of view, e. g. discussion of 
occult traditions derived from the Zohar 135.47, but the text of the Zohar 296.162.95  

 

Man gör en tydlig skillnad mellan ockult och religiös mystik. ”Class occult mysticism 
in 130, class religious mysticism in 291.422.”, dvs. under 291.4, Religious 
experience, life, practise.96 Slutligen kan sägas att det finns en grupp 186.4, 
Neoplatonic philosophy, med tillägget ”class here Alexandrian philosophy, 
comprehensive works on ancient and modern Neoplatonism.”97 Förmodligen hamnar 
texter kring Corpus Hermeticum i denna klass. Esoteric Societies har en egen klass, 
366.  

Bibliotheca Hermetica har emellertid bestämt sig för att i samarbete med 
Universitetsbiblioteket i Amsterdam utarbeta en thesaurus för esoterism baserad på 
den hermetiska traditionen.98 Ansvarig är forskaren Carlos Gilly som har insikt i den 
hermetiska traditionen genom sitt mångåriga arbete med att göra kataloger till 
bibliotekets bokutställningar, han får hjälp av bibliotekarien Dr. Visser, vid 
universitetsbiblioteket. Denna thesaurus, vilken ännu är på projektstadiet, skall kunna 
vara användbar även för andra bibliotek. Bibliotheca Hermetica har ingen tro på att 
kunna reformera Dewey-systemet inifrån, utan går sin egen väg även i denna 
bibliotekstekniska fråga. 

 

5. Donationsprocessen – exemplet Arcana 
 

Som vi sett ville Lidblom 1990 donera sitt bibliotek till en stiftelse som kunde arbeta 
för dess bevarande för framtiden. Han föreslog namnet Arcana-samlingen i Norrland 
för att markera dess lokala betydelse.99 Han skulle själv vara sekreterare för stiftelsen 

 
94 Ibid. s. 279. 
95 Ibid. ”Manual of Use of the DDC”, s. 987. 
96 Ibid. s. 111. 
97 Ibid. s. 150. 
98 Intervju med Bibliotekschefen Frans Janssen 2001-04-27 
99 Förslag till Stadgar 1990-05-21. Arcana-bibliotekets ägo. 
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i fem år och ägna sig åt samlingens ämnesuppdelning samt att ta emot besökare. 
Emellertid fick han en stroke efter bara ett år och fick se till att någon skulle kunna 
ersätta honom. Han utnämnde nu Kurt Lundin till medlem och sekreterare i styrelsen. 
Vid Lundins besök på sjukhuset talade Lidblom om hur han i Nathan Söderbloms 
anda ville att samlingen skulle verka ekumeniskt till att omfatta hela mänsklighetens 
sökande efter det gudomliga, efter det grekiska ordet ”oikumeinikos” – 
världsomfattande – myntat under Alexander den Stores tid.100 Vid första mötet på 
hösten 1990 för att bilda en stödförening för Stiftelsen Arcana restes frågan om det 
var  värt att bevara ett privatbibliotek av denna karaktär och någon menade att en 
universitetsrepresentant skulle göra en bedömning av samlingen.101 Lundin kunde 
emellertid per brev argumentera för att Arcana-samlingen borde kunna vara en 
tillgång för humanistisk forskning och seminarier som förläggs till Härnösand.102  
Samlingen tillåter många olika infallsvinklar och Arcana-stiftelsen kom att betona att 
samlingen innehåller arbeten om förhistoria, historia, idéhistoria, kulturhistoria, 
jämförande filosofi, religion, mytologi, symbolkunskap och idéburen litteratur.103 Det 
är tydligt att en boksamling som doneras till en ny huvudman inte talar för sig själv 
utan behöver sina kunniga försvarare. Lundin har erfarenheten av att ha studerat 
utomeuropeisk idéhistoria och han har skrivit om den arabiska vetenskapens 
utveckling.  Man kan nog också förmoda att Lidbloms goda förankring i staden 
hjälpte till att intressera representanter från Härnösands kommun, Landsarkivet och 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand till att delta i stödföreningen. Lidblom var trots sina 
specialintressen ingen marginaliserad person, utan hade redan kontakter med stadens 
etablissemang. 

Lidblom ville också att samlingen skulle bevaras odelad104, vilket var viktigt 
eftersom högskolan i Härnösand ville ”slakta”, dvs. dela upp, samlingen och införliva 
den med sina egna samlingar. Stiftelsen lyckades emellertid ordna lokaler i 
Arkivhuset och detta arrangemang tycks vara tryggat för framtiden. Böckerna ägs 
dessutom av stiftelsen, även om böckerna bär högskolans streckkod.105 Däremot ville 
Lidblom försäkra sig om att samlingen inte skulle bli något rent museum där böcker 
arkiveras för allmän beskådan. Hans lägenhet, med bokhyllor överallt följda av de 
visuellt tilltalande symbolarrangemangen hade lätt kunnat uppfattas på detta sätt. Det 

 
100 Intervju med Kurt Lundin 2001-02-23 
101 Ibid. 
102 Brev från Kurt Lundin till Stiftelsens ordförande Länsrådet Nils Sjölin 1990-09-23. Kopia i Arcana-
bibliotekets ägo. 
103 ”Stiftelsen Arcana-samlingen” Informationsblad daterat Härnösand augusti 1991. Arcana-biblioteket. 
104 Förslag till Stadgar 1990-05-21. Paragraf 4. 
105 Intervju med Kurt Lundin 2001-02-23. 
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var viktigt för honom att böckerna skulle komma till studerandes användning.106 
Stiftelsen har genom Lidbloms testamente fått ta över nästan hela dödsboet, förutom 
vissa möbler, silver, och konst som gick till släktingar och muséer, samt samlingen av 
musiklitteratur som gick till Lidbloms gode vän Lars Lindsjö.107 Lidbloms personliga 
papper finns därför i stiftelsens ägo och en hel del litteratur som Lidblom betraktade 
som sin privata, utanför själva Arcana-samlingen, kom också att ingå. Biblioteket 
markerar dessa böcker med PB, personligt bibliotek, men de registreras för övrigt 
på samma sätt som kärnlitteraturen. Något  kapital ingick inte i donationen och 
flyttningen av biblioteket från Lidbloms lägenhet fick göras på frivillig basis. Paret 
Lundin bidrar med sitt obetalda arbete för att katalogisera, registrera och ta emot 
besökare. Biblioteket har dessutom en projektanställd bibliotekarie som registrerar i 
LIBRIS i Sambibliotekets lokaler och man kommer att få en ny projektanställd med 
förstärkt anställningsstöd under 6 månader. Arcana-biblioteket får driva vidare sin 
samling med hjälp av samarbete med landsarkivet och mitthögskolan och lanserar 
därför samlingen som en allmän kultur- och religionshistorisk resurs. 

Lidblom var mycket medveten om dataregistreringens möjligheter och ville att 
samlingen skulle vara tillgänglig på andra orter genom fjärrlån. Man har satsat på att 
registrera samlingen i LIBRIS samtidigt som man gör en registrering i Filemaker Pro 
där ämnesord läggs till varje bok och en speciell beskrivning, en abstract,  görs i ett 
tilläggsfält för att tydliggöra vad boken behandlar. Man menar att de flesta besökare 
inte vet vilken de bok de söker, utan snarare söker efter ett ämnesområde. Paret 
Lundin som känner samlingen väl efter att så länge ha arbetat med den kan också ge 
personlig sakkunnig ledning. Med hjälp av LIBRIS har fjärrlånebeställningar börjat 
strömma in och år 2000 hade man 80 fjärrlån, många till universitetsorter i Sverige 
och Norden. 

  

6. Den eviga visdomens amfiteater – visionen av Arcana-
biblioteket 

 
En boksamling kan användas på ett outtömligt antal sätt och varje besökare har sitt 
eget syfte med att söka upp en speciell bok. Det kan emellertid vara av intresse att 
utröna samlarens egen syn på sin boksamling för att få en aning om det personliga 
intresse som motiverade detta mödosamma och livslånga samlande. 

 
106 Ibid. 
107 C. H. Lidbloms Testamente, daterat 1990-01-02. 
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       En journalist har intervjuat Lidblom och gör följande observation:  

Snart nog förlorar han sig bort i världen och seklerna. Talar om mer eller mindre kända 
religioner och trosriktningar och om idéhistoriska avsnitt, närmare eller fjärmare i tiden. 
Bollar med årtal och namn och vidlyftiga skeenden, som hakar i varandra och påverkar 
människors liv.108 

Den yttre observatören hade svårt att följa Lidblom i alla detaljer och sammanhang 
som han kunde plocka fram ur sin rika lärdom. Vi kan dock komma närmare hans 
vision av sitt bibliotek genom att följa de anteckningar han skrivit ner om 
utformningen av det två centrala rummen i sin boksamling, de s. k. symbol- eller 
mysterierummen.    

Lidblom medvetna strävan var att Arcana-samlingen skulle vara en integrering av 
bibliotek och symbolsamling organiserade i temaområden. Han ville att hans 
boksamling skulle kompletteras med symboler som skulle spegla den värld som 
böckerna framställer. Han ville med symbolerna skapa ett rum som kunde liknas vid 
det studiesal som framställs i Heinrich Khunraths, i esoteriska kretsar berömda, bok 
Amphitheatrum Sapientiae aeternae (Hanau, 1609).109 Boken har fyra runda och 
fyra kvadratiska bilder, vilka bl. a. anspelar på en initiation i alkemins och den 
beledsagande teosofins principer. Mysterierummet skulle efterlikna Khunraths bild av 
den arbetssal, det ”oratorium et laboratorium” dvs. det bönerum och laboratorium, 
som alkemisten inrättat i sitt hem. (Se bilaga 2). På Khunraths bild ser vi till vänster 
alkemisten i bön framför en rad symboliska texter placerade på ett altare speciellt 
inrett i salen för kontemplation. Till höger finns de alkemiska redskapen och 
verktygen och i bildens framkant finns ett bord med musikinstrument. I perspektivets 
mitt finns ett bakre rum, förmodligen alkemistens privata ’studio’ med böcker och 
manuskript. Lidblom ville att en minnesplatta skulle upprättas i biblioteket i anslutning 
till Khunraths bild. Texten är naturligtvis på latin eftersom Lidblom efterliknar 
titelsidan till Khunraths bok, samtidigt som han ger den ett nytt innehåll. Texten lyder: 

Amphitheatrum sapientiae aeternae 

Sapientia dei manifestati 

Omnium mundorum et totius 

Hominis singularis, inter se correspondentes. 

 
108 L-G Stenwall ”En trägen flanör i böckernas värld” Nya Norrland 28 nov 1990 s. 24. 
109 Khunrath-texten, Box 45, Arcana-biblioteket. 
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Homo maximus universalis est  

Logos, makro et mikrokosmos creator 

Et in christo incarnatus 

Adam Kadmon est homo maximus 

 

In hoc cubiculo sapientia illis symbolis  

Mythisque, simulacris et literis raepresentatis  

expressa est. 

Pro memoria  et studio 

Suspice Angelos Caelorum et magistros sapientiae 

Accipe sonum et lucem 

 

Sit Deus omnia in omnibus  

 

Denna text har framarbetades i flera omgångar av Lidblom, och översattes steg för 
steg av en av Lidbloms närmaste och trognaste vän under en lång följd av år, Lars 
Lindsjö 1987. I svensk version lyder texten: 

 

Amfiteater avseende den eviga visdomen 

som är visdomen om Guds manifestation, nämligen alla världarna och bland dessa 

hela den enskilda människan, vilka alla analogivis korrespondera mot varandra. 

Homo maximus (Universus) är Logos, genom vilken makrokosmos och mikrokosmo s har 
skapats och som inkarnerats i Kristus. Adam Kadmon är densamme som Homo Maximus. 
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I detta rum har denna visdom uttryckts genom symboler och myter, gestaltade i form av 
avbildningar och skriftligen,  

Till stöd för minnet och för kontemplation. 

Vörda himlarnas änglar och vishetsmästarna. 

Mottag ljuset och ljudet. 

Må Gud bliva allt i alla. 

 
Detta skulle bli inledningen i den symboliska representation eller ”montage” som 
Lidblom utarbetade för mysterierummet. Idén utvecklades under lång tid och redan i 
januari 1962 formades den första tanken på det arketypiska världsberget som skulle 
symboliseras av en trappstegspyramid, en ziggurat.110 Lidblom utförde pyramiden i 
lera och målade den svartgrå, men funderade länge på att göra den helt vit. I 
pyramiden fanns en krypta i vilken ”Osiris kista” var tänkt att inrymmas. Samtidigt 
som ”berget” modellerades tänkte Lidblom utarbeta en hektograferad ”rundskrift” 
om symboliska arketyper vid namn AION.  Han skulle att komma att arbeta på 
detta verk till sin död 1991. Samtidigt som han arbetade på pyramiden läste han 
Jorge Luis Borges ”betydande bok”111 Biblioteket i Babel (på svenska 1963) som 
tydligen blev en inspirationskälla för det fortsatta samlandet och byggandet av den 
parallella symbolsamlingen. Borges beskriver ett utopiskt och labyrintiskt bibliotek 
där alla världens böcker finns uppställda i hexagonformade rum, såsom i en bikupa. 
Inspiration till detta arbete fann Lidblom som nämnts bland annat hos 
djuppsykologen Carl Gustav Jung samt hos religionsforskaren Mircea Eliade. I 
Eliades bok Heligt och Profant, i svensk översättning 1968, antecknade han flitigt, 
speciellt kring föreställningen om det heliga berget som världens medelpunkt. 

Den tänkta, eller som Lidblom själv antecknade den ”fingerade”, 
initiationsprocessen innehåller  fyra stadier, loger eller tidsåldrar:112  

 
0. Inledning eller förberedelse. Här möter man Väktarna över djupen och 

passionerna i människan och kastas ut i ett kaos som liknas vid Dantes inledande 
färd genom den mörka skogen där faror hela tiden hotar. 
 

 
110 Kuvert, Box 45, Arcana-biblioteket.  
111 Ibid. 
112 Esoteriska Montage, Box 45, Arcana-biblioteket. 
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I. Reningens stadium. Här förs man in i Cista mysteriorum, mysteriernas kista 
eller sarkofag i vilken Osiris en gång lades för att sedan återuppstå. Isis och 
Neftys vakar över kistan som på så sätt liknar förbundsarken med dess 
vakande änglar. 

II. Upplysningens och undervisningens stadium. Här möter man olika 
vishetslärare från de egyptiska, tibetanska och kinesiska kulturkretsarna. 
Även Graalstraditionen lärs ut. Den heliga graal, som sten eller pärla, vaktas 
av graalsriddare. Från denna högre graal utstrålar ett ”mörkt ljus”, svart 
sammet, som utmynnar i den kristna graalskalken. Detta symboliseras i 
frimurarmontaget under bilden av Notre Dâme i Paris. Det heliga bröllopet 
sker här mellan graalskungen och vishetsdrottningen och avspeglas i alkemisk 
tradition. En rad andliga lagar tänks ingå i undervisningen. De samlas i 
manuskriptet AION. 

III. Skapartronens stadium. Inspirerat av kabbala. Föregås av själens stigande 
genom de olika ”himlarna”, ”sfärerna”, det är antingen sju eller nio sfärer. 
Slutligen framkomst till Tronen, tronvagnen, (merkabah) med skaparen-logos 
på sin tron. 

IV. Den slutliga vilan (Anapausis). Nirvana. El Fana, Mot en punkt, den absoluta 
enheten. Som i vilan mellan hjärtats slag. Om det helt omanifesterade och 
okända i det gudomliga ”icke-Varat” finns ingen kännedom och ingen 
undervisning. Buddha är läromästaren för Nirvana. Det är den allra högsta 
”himlen”. Då sker ingenting längre. 

 
Till Anapausis fogas Lidbloms dikt, ”skriven under stark inspiration”.113 
 

En Rörelse och en Vila. 

Såsom ett hjärta är du, o, Väldige 

Ett oändligt stort pulserande hjärta 

Jublande och blödande i Rörelse 

Självande och salig i berörande mångfald 

Men vikande i Enhetens - Mittens Ensamhet 

 
113 Dikter, Box 47, Arcana-biblioteket samt anteckning i Box 45. 
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I den stora Anapausis  

Och så Du andas också i oss 

                                      C. Hj. 1962. 

”Vad är er Faders tecken, som är i er? 

En rörelse och en vila” 

                                    Thomas evangeliet      

 

Lidblom förtydligar: ”materialet är ordnat efter en fingerad ordensmystik med anor 
och anknytningar i antik, medeltid och senare. En huvuduppdelning har gjorts i fyra 
olika delar, loger, stadier eller tidsåldrar där en utveckling till allt rikare och mognare 
kunskap tänks ske genom invigning, initiation, investitur. Ytterligare uppdelning i 
grader finns däremot ej.”114 En förutsättning är här en esoterisk kunskap för invigda, 
men initiation framställs även exoteriskt i myter världen över, för initiationen är enligt 
Lidblom arketypisk.115 

En rad lagar tänks ingå i de olika lärornas undervisning, t. ex. affinitet, 
komplementaritet, signaturlära, vetekornslagen, offertanken, mörker och ljus. 
Framförallt den större arketypläran om makrokosmos - mikrokosmos i motsvarighet, 
tal och mått i naturen, människan och templen. Dessa lagar, som också var tänkta att 
ge infallsvinklar på samlingen, utarbetades i AION och i ett utkast på hela fem 
pärmvolymer utmejslade Lidblom ett antal avdelningar som skulle ordna de myt- och 
symbolkomplex som han ansåg intressantast.116 Dessa var: kosmogoni (upphovs- och 
ursprungsmyter), det kosmiska jaget och visheten, kosmologi (det andliga kosmos 
utprojicerat på världen och världsalltet), energi, treenighet, rörelsen-existensen, vila – 
vara – evighet, Vägen (förvandlingar och integration av olika själskrafter, mostvaras 
av grader i mysterieriter), magiskt-mytiska erfarenheter, existens-skiktens symbolik 
(myt, rit, artefakt, symbol), Parallellismen (myt, rit, artefakt å ena sidan och det inre 
livets tillstånd - upplevelser å den andra), döden, själsbegreppet. Huvudinriktningen 
på arbetet var en ”pneumatisk-somatisk antropologi och ontologi” (dvs. andligt-

 
114 Mysterierummets montage och porträtt, Pärm 67 bland boxarna, Arcana-biblioteket. 
115 Ibid. 
116 AION Innehållsförteckning, ”Referens och Arbetsbok” sid 1-622  Översikt över alla fem banden. 
Arcana-biblioteket.  
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kroppsliga samband) som förklaring av tillvaron, av gudar, myter, dikt och av 
kosmos och människan..  

Det är tydligt att Lidblom kontinuerligt arbetade på innehållet i dessa kategorier 
och att hans bibliotek utgjorde den källa han ständigt öst ur. Genom att göra 
samlingen tillgänglig för andra ville han föra insikten om mänsklighetens gemensamma 
existentiella problematik vidare. Den esoteriska insikt som han arbetat på att nå 
under sitt liv skulle på så sätt föras vidare till nya grupper av människor.  

Till mysterierummens symboler fogade Lidblom också sju porträtt av ett urval 
personer från olika esoteriska traditioner i västerlandet genom tiderna.117 Dessa 
placerades till vänster om Khunrath-bilden, under den latinska inskriptionen och 
dikten ”En Rörelse och en Vila”. Först sattes en bild upp av den ideella människan 
(mikrokosmos) inställd i en bredare cirkel (makrokosmos) tagen ur rosencreutzaren 
Robert Fludds stora verk Utriusque cosmi historia (1617). Till vänster placerades 
en bild från 1200-talet av Gud-skaparen som uppritar världens konturer med en 
passare (en byggmästare-murare alltså, tillägger Lidblom). Till höger om Khunraths 
bild placerades Tempelherreordens siste stormästare Jacques de Molay som 
brändes på bål 1314 på föranstaltande av franske kungen. Under denna sattes en 
bild på W. B. Yeates, ”den irländske författaren som representant för den förnämliga 
esoteriska orden ’the Golden Dawn’.” Sedan kom en bild på Fabre d’Olivet 1799, 
en ”fin esoteriker” med inriktning på ”Pythagoras, västerlandets äldsta skolbildande 
esoteriker och ordensbildare”. Följd av Bernhard av Clairvaux ”som i begynnelsen 
ingick i Tempelherreorden och skrev dess första stadgar.”    

Sedan kom Johannes Valentin Andreae som skrev Chymische Hochzeit (1617) 
- det alkemiska bröllopet - och var en av rosencreutzarnas ”grundfäder”. Han var 
följd av Adam Weishaupt, ”den frimureriska Illuminatordens grundare på 1700-talet, 
aldrig helt förstådd.” Slutligen sattes ett porträtt upp av Herman Keyserling 
”grundaren av en vishetsskola i Darmstadt i vår tid”.  

Denne Keyserling har skrivit om relationen mellan österlandet och västerlandet, 
men närmare besked om hans vishetsskola har jag inte kunnat finna. Weishaupts 
Illuminatorden var enligt Lidblom en anti-klerikal orden som spred upplysningsidéer i 
militant stil. De andra ovan nämnda är välkända representanter för rosencreutzeriska 
och frimureriska ordnar, samt deras förhistoria. En anteckning i marginalen av 
Lidblom säger ”flera bilder tillagda 1988”.118 Vilka dessa var är svårt att 
rekonstruera, men en genomgång av de boxar i vilken symbolerna  och porträtten 
arkiverats kan kanske ge besked. Detta faller emellertid utanför min undersökning 

 
117 ”Mysterierummets montage och porträtt”, Pärm 67 bland boxarna, Arcana-biblioteket.. 
118 Ibid. 
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eftersom  andemeningen i det symboliska montaget och inriktningen på västerländsk 
esoterism i denna del av biblioteket har tydliggjorts. 

Lidblom använde sin boksamling så gott som dagligen vilket kan ses i en pärm 
som  på cirka hundra handskrivna sidor bevarar de textexcerpter119 som han 
omsorgsfullt kontemplerade, sittande på sin meditationsstol och lyssnande till klassisk 
musik från sin stora skivsamling av c:a 500 inspelningar: rekonstruktioner av musik 
från antiken, sakral musik från medeltiden och musik från andra världsdelar ingick i 
samlingen. Lidblom noterade dag för dag vilket musikstycke som spelades upp och 
vilket textavsnitt han tagit sig an, ofta var de bara på några rader. Dessa kunde till 
exempel vara 14.10.87 ”’Han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det.’ 
Mal. 3:3 (Ave Maria Kaiserin, LP)”, eller 10.4 1988: ”’Många äro Thyrsus 
(stavarna) bärarna, men få äro baccusar’ Platon Phaedo 67 - 69. Skillnaden mellan 
de utvärtes-rituellt invigda många och de få som upptagit den inre meningen i 
mysterierna i sin själ”. Eller en annan dag samma år: ”Hermetismen är ej bara 
kunskap om högre ting och extatisk kontemplation, den kräver även etik och moral. 
Mu: Carl Philip Em. Bach ’Die letzten Leiden des Erlösers’ (i P2)”. Eller   8.6. 1988: 
”Summa Scientia nihil scire, Fr. C. R. Eques auri Lapidis, Anno 1459. Ur 
Alkemiska Bröllopet (1616), J.V. Andreae”. Det vill säga: ”Summan av 
vetenskapen är att ingenting veta,  Broder Christian Rosencreutz, Riddare av den 
gyllene Stenen, År 1459”. Lidblom säger själv att flera olika traditioner är företrädda 
och att hans arbete med dessa texter är en inövning i tystnad och lyssnande.120 Han 
använde sig av en rad källor och många av dem finns antydda i den lista över de 
författare som han ansåg särskilt bör läsas och som jag tillägger som bilaga. (Se 
bilaga 1). 

 

7. Bibliotekens strategier för att vinna erkännande  

 
Det finns en spänning mellan samlingarnas nuvarande användning och den intention 
som donatorn har velat åstadkomma i fallen Arcana- och Steiner-biblioteken. 
Bibliotheca Hermeticas grundare är ännu i livet och kontrollerar sin samling, och 
biblioteket har valt att påverka besökarna med utställningar, bokproduktion och 

 
119 ”Arbetsbok och dagtexter” Sep 1981- dec 1982: 1-39, aug 1987-aug 1989: 5-102. Pärm 67 bland 
boxarna, Arcana-bibliotekt. 
120 ”’Itinerär’ över Metafysik- och Esoterism, läsning med kontemplation.” Pärm 67 bland boxarna, s. 5. 
Arcana-biblioteket. 
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presentation av egen forskning. Biblioteca Hermetica har en offensiv inriktning och 
arbetar medvetet med esoterism kategorin. I de andra, nordiska, biblioteken tycks 
en tvetydighet råda, när man har valt att inte sätta ljuset på det esoteriska utan istället 
lanserar bibliotekets samlingar som ett bidrag till allmän religions- eller kulturhistoria. 
Esoterismen tycks som ämne inte vara så allmänt erkänt att det lönar sig att arbeta 
med den i publika sammanhang. Hur har Bibliotheca Hermetica hanterat omvärldens 
bedömning av mystik och hermetism?   
         Biblioteket arbetar med bokutställningar som har genomförts i bibliotek på 
centrala platser, som New York, Moskva, St. Petersburg, Wolfenbüttel, 
Amsterdam, Haag, Bryssel, Florens och nu i höst även i Venedig. Några sådana 
utställningar har handlat om Marsilio Ficino och hans relation till Hermes Trismegistus 
som ”pater philosophorum” (Florens), andra om alkemins hemligheter, eller en 
omfattande presentation av rosencreutzartraktater utgivna under 1600-talets första 
hälft (Wolfenbüttel). Ytterligare andra utställningar har kallats ”Not for scholars – 
manuscripts in the vernacular from the Hermetic tradition”, ”The Silent language. 
Symbols of Hermetic philosophy”, ”500 years of Gnosis in Europe” (St. Petersburg),  
”The Hermetic Gnosis”, ”Kabbala and hermetic philosophy”. Det finns ett antal 
tillfällen då man i olika format visat ”Highlights of the collection.” Biblioteket har 
också arrangerat symposier där forskare samlas för att ge föredrag kring olika 
hermetiska teman. Biblioteket har därmed kombinerat sin satsning på att samla och 
förvalta med ambitionen att sprida kunskap om den hermetiska traditionen inom 
biblioteksvärlden. Målet för bibliotekets bokproduktion är att belägga skrifternas 
historia på en akademisk nivå, samtidigt som några av deras utställningar dragit 
mycket stor publik, i Florens kom inte mindre än 16.000 besökare.121 
       Eftersom man samlar på originalutgåvor är samlingen högt värderad rent 
ekonomiskt. Ett tecken på Bibliotheca Hermeticas tidiga satsning på kvalitet är 
medlemskapet i Grolier Club, ett exklusivt sällskap av boksamlare i New York, som 
lanserar och bedriver forskning kring boken som utställningsobjekt och typografiskt 
föremål.122 Att besökaren i Bibliotheca Hermetica på ett ställe kan få tillgång till en 
samlad esoterisk tradition, med de konkreta historiska beläggen för dess utveckling i 
form av rara böcker, ger en situation där samlingarna omvandlats till kraftfullt 
symboliskt kapital. Strategin är att samlingen skall vara så stark att den talar för sig 
själv. Man nöjer sig dock inte med detta utan satsar stort på forskning, egen 

 
121 Intervju med Frans Janssen 2001-04-27. 
122 Paul Steenhuis, ”A modern Big Bang” Intervju med Ritman i NRC-Handelsblad, 7 januari 2000. 
Översatt till engelska på URL: www.ritmanlibrary.nl/interview.html nedladdad 2000-12-01. 
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bokproduktion och utställningar. Bibliotheca Hermetica har i alla dessa aktiviteter 
tagit på sig uppgiften att sprida budskapet om hermetismen. Bibliotekets webbplats 
är skapad av Adam McLean i Glasgow som driver den största webbplatsen om 
alkemi på nätet. Bibliotekets webbplats har ett antal ”virtual exhibitions”, som 
presenterar urval ur samlingarna, med bilder av böcker eller manuskript beledsagade 
av innehållsbeskrivningar och bokhistoria. Ett mått på spridningen av bibliotekets 
rykte är antalet sidor som länkas till bibliotekets hemsida. Bibliotheca Hermeticas 
hemsida har ett flertal hänvisande hemsidor, närmare bestämt 135 stycken i Altavista. 
Det är också av stor betydelse att Bibliotheca Hermetica också länkas på McLeans 
startsida: Hans Alchemical Virtual Library är nämligen länkad från inte mindre än 
5000 sajter på nätet i Altavista. (Sökningen efter länkar på Altavista är representativ 
eftersom länksökningen utesluter länkar inom den egna sajten.)  
      Kampen för  bibliotekets erkännande har varit spektakulär. När biblioteket 
hotades av försäljning på auktion i mitten på 90-talet, satte en kampanj igång för att 
rädda biblioteket. Forskare världen över skrev på en protestlista och som vi sett var 
en av dem Umberto Eco. Ett viktigt instrument för spridningen av denna lista var 
nätet. Holländska staten gick in och räddade biblioteket genom att kulturmärka det. 
Kulturmärkningen innebar att biblioteket måste bevaras intakt i sin miljö, och 
bibliotekets böcker blev därmed osäljbara. (Endast ett annat bibliotek i 
Nederländerna är kulturmärkt, det medeltida Walburgisbiblioteket i Zutphen).123 
Detta tycktes vara den eklut som biblioteket behövde gå igenom för att nå 
omvärldens fulla erkännande. Biblioteket framställer hermetismen som en andlig 
tradition i Europa som har haft en kontinuerlig närvaro genom seklen, även om den 
nått en begränsad krets av läsare. Deras långsiktiga arbete börjar ge resultat i ett gott 
renommé även bland icke-esoteriker.  

Arcana-biblioteket kämpar med mycket mindre resurser men har en fin privat 
boksamling med svenska mått mätt. Man kompletterar samlingen med referensverk 
som Mircea Eliades Encyclopedia of  Religion, men också referensverk om utom-
europeiska kulturer som Unescos General History of Africa, Joseph Needhams 
Science and Civilization in China samt illustrerade böcker som de magnifika Art 
Oceanien och Treasures of Asian Art.124 Genom dem kan besökaren söka sig fram 
till källorna. En annan komplettering är religionshistoriska avhandlingar från Åbo 
Akademi och Symposiedokument från Donnerska Institutet, samt deras skrifter 
Temenos och Contenta Religionum. Man har också skrifter från Institutionen för 
vetenskapsteori i Göteborg. Strategin är att biblioteket skall vara en lokal resurs, 

 
123 Intervju med Frans Janssen 2001-04-27. 
124 Intervju med Kurt Lundin 2001-02-23. 
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men också att man skall nå ut med sitt material genom fjärrlån. För att uppnå detta 
arbetar man med att registrera och tillgängligöra samlingarna och man lägger ner 
mycket omsorg på att skriva abstracts om böckerna och ange ämnesord. 
Etableringsfasen har förlöpt väl. Man har lyckats bygga upp ett kontaktnät i staden 
och har även tagit kontakt med olika akademiska företrädare inom 
universitetsvärlden för att upplysa om samlingens existens. Biblioteket ordnar årligen 
föredrag med teman som tangerar bibliotekets samlingar.  Arcana-stiftelsen och 
Stödföreningen organiserar dessa föreläsningar och seminarier i samarbete med 
Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, Domkyrkoakademin, 
Humanistiska klubben i Härnösand, Pensionärsuniversitetet m. fl. Några sådana 
fördrag har varit: Kartorna – människornas bilder av världen av Professor Ulla 
Ehrensvärd; Gunnar Ekelöf och Antiken av Professor Paul Åström; De tio budorden 
av Professor Tryggve Kronholm; Dante Alighieri av Fil dr. Giacomo Oreglia, Pavel 
Florenskij och den ryska andliga traditionen av Docent Per Arne Bodin; Comedia 
dell’Arte av Giacomo Oreglia; Islam – en- men också många världar av Direktor 
Kurt Lundin, Arcana-biblioteket; Strindberg och Swedenborg av Ambassadör Lars 
Bergqvist; Teosofi och Antroposofi av Direktor Tore Ahlbäck, Donnerska Institutet; 
Jerusalem – i historia och nutid av Professor Emeritus Magnus Ottosson samt Bysans 
– Ortodox kristendom – Världshistoria av Fil dr. Elsa Hörling.125 Verksamheten är 
ett viktigt led i att levandegöra samlingarna.  

Man har också en närvaro i Sambiblioteket genom en monter i fackavdelningen 
där information om Arcana-samlingen ställs ut tillsammans med en buddhastaty och 
andra etniska statyetter. På så sätt kan besökare i Sambiblioteket få kännedom om 
Arcana-samlingens existens. Till en början var man lovad en vägg i biblioteket där 
man tänkt hänga upp klipp om Lidblom och Arcana-samlingen. Tyvärr placerades ett 
stort konstverk på samma vägg och skönhetsrådet gick inte med på att detta skulle 
konkurrera med Arcana-informationen. Montern är dock placerad väl synlig och 
signalerar att biblioteket vill nå ut även till en bredare allmänhet.  

Donnerska Institutets Steinerbibliotek inriktar sig på att förvalta samlingarna som 
religionsvetenskaplig resurs. Som vi sett ordnar man årligen nordiska 
religionsvetenskapliga  symposier och man har delat ut stipendier för forskning. Ett 
viktigt moment i utvidgningen av samlingarna är policyn att man läser 
facktidskrifternas recensioner av böcker innan de köps in. Det kan därför dröja 
något år innan boken anländer, men urvalet är kvalitetssäkrat genom inblicken i de 

 
125 Två-bladfotokopia med titeln ”Till alla som är intresserade av ARCANA-stiftelsens verksamhet” 
1998-05-05. 
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recensioner som getts. På så sätt utnyttjar man bibliotekets mycket stora 
tidskriftssamling inom religionsvetenskap.126  

Institutet gör få konkreta insatser för antroposofin, men man har förutom 
Steinersamlingen en mycket stor samling av Blavatskys teosofi, i vilken rörelse 
Steiner under sin tidiga utveckling var medlem och ur vilken antroposofin har vuxit 
fram. Biblioteket prenumererar på så gott som alla antroposofiska tidskrifter. Man 
anser sig därför ha skapat en beredskap för forskning om antroposofi. Biblioteket är 
väletablerat som en religionsvetenskaplig institution i Norden och några problem 
orsakade av  kopplingen med Steiners namn, som befarades i bibliotekets 
begynnelse, har man i praktiken inte upplevt. Snarare upplevs väl kopplingen till 
Antroposofin som tecken på en tolerant hållning. Ett problem kan dock uppstå i 
internationella kontakter eftersom bibliotekets engelska namn enligt donationen är 
”The Steiner Memorial library”, vilket signalerar att inriktningen är antroposofisk, 
medan biblioteket i realiteten är en religionsvetenskaplig specialsamling.127 Kanske 
har också Antroposofins praktiska arbete och alltmer erkända ställning i Sverige 
bidragit till att motsättningarna mellan akademin och inriktningen på Steiner har tonats 
ner. Antroposofernas eget bibliotek på Hagagatan i Stockholm drivs helt ideellt, med 
fem pensionärer som arbetar som bibliotekarier när biblioteket hålls öppet på 
eftermiddagarna alla dagar i veckan. Man har här samma erfarenhet som i Åbo av att 
det tyska materialet upplevs som svårtillgängligt av svenska läsare. Det 
Antroposofiska biblioteket i Stockholm har däremot gruppuppsättningar av Steiners 
verk som kommit ut på svenska, vilka lånas flitigt. Placeringen mitt i staden anses 
vara värd de kostnader som Antroposofiska sällskapet måste uppamma  för 
bibliotekets drift.  Om Donners gett sin donation direkt till Antroposofiska sällskapet 
i Finland hade kanske ett liknande men mera storartat bibliotek kunnat skapas, men 
kopplingen till religionsvetenskaplig forskning hade gått förlorad.128 Donners ville 
placera in Steiners skrifter  i ett forskningssammanhang, kanske ett sätt att låta 
rörelsen försöka vinna erkännande utanför kretsen av anhängare. Man kan notera att 
betoningen på allmän religionshistoria också står i samklang med teosofins principer 
om att man bör undersöka världsreligionernas inbördes likheter. Kanske var 
Donners som antroposofer också något influerade av den teosofiska idén om ett 
universellt brödraskap baserad på gemensamma och globalt förekommande religiösa 
idéer. Tyvärr ger materialet om paret Donners ingen vägledning om denna min 
förmodan är riktig, men deras intention att upprätta ett allmänt religionshistoriskt 

 
126 Intervju med Tore Ahlbäck 2001-02-07. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
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bibliotek med inriktning på erfarenheter av mystik talar för att de hade en snarlik 
universalistisk vision. Den teosofiska hållningen går också till en del igen i Lidbloms 
idéer om de universella esoteriska lagar som kommer till uttryck i världsreligionerna. 
Det är också på denna abstrakta nivå som samlingarna i Steinerbiblioteket och i 
Arcana-samlingen erbjuder så enormt många infallsvinklar, vilket ju är en inneboende 
styrka. 

 

8. Slutanalys  
 

Det är tydligt att samlarna i biblioteken i min studie har insett nödvändigheten och 
nyttan av att konstruera en historisk tradition som visar på esoteriska idéers närvaro i 
kulturen genom historien. En väl grundad historisk genealogi ger dessutom goda 
förhållanden för att vinna erkännande. Det är tydligt att man i Bibliotheca Hermeticas 
fall vill förändra det intellektuella fältet i Europa genom att påvisa den Hermetiska 
traditionens närvaro hos så många olika grupperingar och författare. Man har byggt 
upp ett ansenligt symboliskt kapital, som till viss del också motsvaras av samlingens 
rent ekonomiska värde.  En annan policy för att markera bibliotekets inriktning är att 
man avvisar magi, astrologi och modern ockultism. Vid närmare betraktan gör 
biblioteket emellertid undantag från denna regel då man samlar på klassiska magiska 
femtonhundratalsverk som De occulta philosophia av Cornelius Agrippa och en del 
referensmaterial kring änglamagiska, Enochiska, verk av John Dee. Dessa skrifter 
betraktas som en del av den vita magin, som går ut på att åkalla änglar och 
planetväsen. Vad man däremot inte vill befatta sig med är svart magi, en riktning som 
är nog så framträdande på den internationella scenen och på nätet. Uppgiften i 
dagens värld är istället att sprida en ljus andlig tradition.129 Man vill ge bilden av en 
traditionsrik strömning som haft betydelse i Europa. Det är därför nödvändigt att 
också samla de centralaste verken i den hermetiska traditionen i vilka ingår vit magi. 
Denna vita magi finns redan i Corpus Hermeticum och hos Ficino. Huvuddelen av 
samlingen är dock inriktad på filosofi i den platonska och hermetiska traditionen, 
samt mystik under medeltid, renässans och sextonhundratal. Den flitigast samlade 
författaren är mystikern Jacob Böhme. 

Genom sin egen forskning kan biblioteket också ge en tydligare bild av rörelser 
som verkat som en dold underström i europeisk historia, som i exemplet 
rosencreutzarna. Det samlade resultatet av moderna samhällsförändringar blir att man 

 
129 Intervju med Frans Janssen 2001-04-27. 
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kan studera esoterismen mera förbehållslöst. Sekulariseringen medför också att 
dessa ofta kätterska riktningar ej längre betraktas som samhällsfarliga, utan snarare 
som intressanta andliga alternativ till de dominerande ideologierna. Samtidigt är den 
historiska inriktningen en garant för att budskapet inte uppfattas som direkt 
utmanande, utan mer som ett led i att förvalta gångna tiders idéer. Bibliotheca 
Hermetica är grundat av en modern rosencreutzare, men Ritman har lagt sig vinn om 
att anställa forskare och bibliotekarier som inte är knutna till hans rörelse, ett sätt att 
vinna i trovärdighet.   

Arcana-biblioteket har en samling vars grundare var intresserad av generella och 
globala sammanhang. Inriktningen blev därför mycket allmän eftersom grundaren såg 
symbolsammanhang i alla världsbilder, den speciella avsikten var att i detta 
sammanhang fokusera på idén om det esoteriska och arketypiska. Dagens Arcana-
stiftelse är ingen organisation som vill bedriva någon speciell linje, utan man förvaltar 
samlingens globala innehåll. Man går inte ut och propagerar för bibliotekets 
esoteriska kärna, utan tillhandahåller samlingen som en allmän resurs, kanske en 
riktig strategi i en liten stad, där kunskapen om esoteriska riktningar inte är så 
utbredd bland den allmänhet som biblioteket vill nå. Biblioteket är dock medvetet om 
att de som söker sig dit är inriktade på speciella företeelser som vid ett besök kan 
utvidgas till ett intresse för många flera ämnesområden vid anblicken av hyllorna.  
Samlingen har ett symboliskt värde i det att den samlar material inom områden som 
kan bidra till humanistisk forskning i Härnösand.  

Steiner-biblioteket har också en allmän öppenhet inför religionshistoriens 
problematik, men räknar kallt med att besökarna är välinformerade i religionshistoria. 
Biblioteket  förvaltar den vetenskapliga traditionen i första hand, men möjliggör 
antroposofiskt studium på vetenskaplig nivå. Det finns inget behov att nå ut till 
allmänheten eftersom Åbo Akademi har tillräckligt många religionsstuderande för att 
samlingarna skall bli välutnyttjade. Detta får dock till följd att det antroposofiska 
materialet underutnyttjas, eftersom det vetenskapliga intresset för antroposofi är lågt. 
Den religionshistoriska samlingens symboliska värde är oomtvistat i akademiska 
sammanhang och associationen med antroposofin har inte minskat bibliotekets 
renommé, trots farhågor på 1950-talet. Kanske kan biblioteket i en framtid använda 
sitt symboliska kapital för att tydligare omhulda donatorernas intressen för 
antroposofi, man är i alla händelser förberedd för forskning i ämnet. 

Esoteriska idéer har alltid verkat som en underström som inte accepterats av 
officiella institutioner eller som åtminstone inte publikt manifesteras i dessa 
institutioner. När nu esoteriska bibliotek finns för handen kommer de också att verka 
som officiella institutioner med möjligheter att sprida sitt budskap bland allt flera. 
Kommer idéerna då att granskas hårdare av kritiker?  Det förefaller som den nya 
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akademiska forskningen kring esoterism framförallt verkar för att ge tillgång till dessa 
gömda traditioner, medan en kritik får anstå tills traditionen är bättre belagd och 
genomlyst.130 Det är viktigt att komma ihåg att begreppet ”esoterism” betecknar 
fenomen eller hållningar som har en inbördes familjelikhet men som inte omedelbart 
betecknar en och samma väsenskärna. Esoteriska idéer har därför en mycket stor 
spännvidd, vilket kan verka förvirrande för den utomstående betraktaren. Denna 
osäkerhet kan också att komma att avspegla sig i bibliotekens 
ämnesordsgivningspraxis inom dessa områden. Med bibliotekens öppenhet kring sina 
samlingar kommer många läsare få en ökad kännedom om dessa olika esoteriska 
schatteringar. Vad kommer att hända när kunskapen om esoteriska idéer och deras 
historia etablerats inom allt fler läroområden? Det är kanske bäst att vara realist. En 
av mina informanter har helt enkelt försökt förklara det att esoteriska idéer till stora 
delar är så okända med att de i grunden är en ”de introvertas revansch” och att det 
därför inte finns förutsättningar för att de en dag skall basuneras ut för allmänheten. 
Vägarna till den inre kunskapen kommer alltid att föregås av ett enskilt sökande även 
om synligheten hos traditionsbärarna blir bättre genom bibliotekens verksamhet. 

  

 

9. Sammanfattning 
 

Jag har undersökt tre bibliotek som samlar på texter inom esoterisk tradition. 
Bibliotheca Hermetica samlar och sprider hermetiska idéer inom västerländsk 
tradition. Arcana-biblioteket arbetar med en global samling där det viktiga är de 
symbolsammanhang som förekommer inom alla världsåskådningar. Donnerska 
institutionens Steiner-biblioteket förvaltar Steiners skrifter, men tillhandahåller 
framförallt litteratur inom allmän religionshistoria i en vetenskaplig kontext. 
Biblioteken har haft olika problem att brottas med och mycket har berott på 
samlarens ursprungliga inriktning. Man kan med emfas säga att samlarna gjorde 
biblioteken, men att förvaltningen av samlingarna tar sig olika uttryck allt efter 
bibliotekens situation och resurser. Biblioteken har mött motstånd och skepsis, men 
samlingarna har efter hand vunnit alltmer erkännande. Jag har också granskat 
bibliotekens hylluppställningar för att se i vilken tradition biblioteken ser sitt 
esoteriska innehåll. Ett problem har identifierats när det gäller ämnesord och 

 
130 Ett undantag är Olav Hammer (2000) som är mycket kritisk mot esoterikernas kunskapsanspråk. 
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klassificering kring esoteriska begrepp, dessa ämnesord blir ofta trubbiga som 
sökmedel och kräver mycket kunnande från den som klassificerar. Den rakaste 
lösningen på detta problem är Bibliotheca Hermeticas ambition att utarbeta en 
thesaurus för esoterism baserat på den hermetiska traditionen som även kan komma 
andra bibliotek till godo. Jag ser med spänning fram mot resultatet. 
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Bilaga 1: C. H. Lidbloms lista över särskilda författare131 
 
Författare som särskilt bör läsas. Ett urval för studie- och meditationsrummet 
”Amphitheatrum Sapientiae Aeternae”. 

 
Äldre: 
”Hermes Trismegistos” (alexandrinsk gnosis) 
Seneca 
Origenes 
Plotinus 
”Dionysios Aereopagita” 
Johannes Scotus Eriugena (fornkyrklig teolog) 
Bonaventura (katolsk franciskan, teolog) 
Sohrawardi (sufisk neo-platonsk ljusmystiker, tassawa sufism) 
Gregorios Palamas (ortodox teolog) 
Mäster Eckhart (medeltida mystiker) 
Agrippa von Nettesheim (medeltida ockultism och kabbala) 
Marsilio Ficino (renässansens neoplatonism, Florens) 
Pico della Mirandola 
Th. Paracelsus  (alkemist, naturfilosof, läkare)   
H. Khunrath  
Jakob Böhme (kristen teosof) 
John Dee 
Valentin Weigel (mystiker, präst) 
Robert Fludd 
Emanuel Swedenborg 
Louis Claude de Saint-Martin (kristen mystiker och esoteriker, 1700-talet) 
Franz von Baader (katolsk teosof) 
Joseph v. Görres (katolsk teosof och mystiker m.m.) 
Eliphas Levi (ockultist 1800-talet) 
Johan av Korset (helgon, klosterledare) 
Bernard av Clairvaux (helgon, kyrklig ledare, tempelherre) 
Seraphim av Sarov (ortodoxt helgon och starets) 

 
131 Box 45, Arcana-biblioteket. 
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Pascal (den personliga Gudsrelationen och Gudsbilden) 
 
Nutida: 
 
C. G. Jung (symboler, arketyper) 
Hans Kayser (symboliker, kulturhistoriker) 
H. v. Keyserling (religions- och kulturfilosofi) 
P. Garrignon-Lagrange (professor i mystisk teologi, Rom) 
Vladimir Lossky (ortodox teolog, ljusteologien m.m.) 
Simone Weil 
Frances Yates (specialist på renässans och rosencreutzar esoterism) 
Anagarika Govinda (tibetansk buddhism och ockultism) 
Karl Kerenyi (Religions- och kulturhistoriker) 
Rudolf Steiner (antroposof) 
Vladimir Ouspensky (fri teosof) 
René Guénon (esoteriker) 
Fritjof Schuon (esoterism speciellt sufism) 
J. G. Bennet (esoterism och esoterisk historia) 
Kurt Almqvist (esoteriker) 
Henry Corbin (sufism och sassanider) 
Etienne Gilson 
Idries Shah (sufism) 
Peter Nilsson 
 

Härtill kommer en rad diktare som ej nämnts, här främst bl. a. Mauriac, Blake, 
Goethe, Bernanos, Aukrust, Leskov, Hofmanstahl, Thomas Mann, Lagerlöf, 
Thoreau, Proust, Rosemary Lehman, Ljungqvist m. fl. Deras diktning  är präglad av 
idéer, religion eller filosofi, de är ej blott berättare, miljöskildrare etc. Flera författare 
med stark psykologisk skildring står mej också nära som: Per Hallström, Arvid 
Brenner, Dagmar Edquist, Per Rundquist, Stina Aronsson för att nämna några 
svenskar. De är ej oväsentliga för andliga studier. 

 

 
 

 






