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VATIKANEN
– världens minsta stat
Text & foto Carl-Henrik Larsson

I nordvästra Rom ligger Vatikanstaten med påven som högste ledare.
Här finns inte enbart världens största kyrka, Peterskyrkan, utan också
konst- och kulturföremål utan dess like. Vatikanen har dessutom gett
ut egna frimärken sedan 1929.
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tt befinna sig på Petersplatsen, den öppna plats som breder ut
sig framför Peterskyrkan,
och betrakta omgivningen,
är en mäktig upplevelse. På
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Petersplatsen samlas årligen miljoner troende katoliker för att höra och se påven predika, eller för att invänta konklavens beslut om
att en ny påve är vald.
Peterskyrkans
väldiga
kupol, ritad av mästaren
Michelangelo, fyller blickfältet samtidigt som otaliga
turister blandade med präster, munkar och nunnor i
ständig rörelse passerar revy.

En plats med lång historia
Vatikanen som idag är världens minsta självständiga
stat med drygt 800 innevånare, kan sannerligen sägas
vara uppbyggd på historisk
mark.

Under det antika Roms
glansdagar, första århundradet e.Kr., upptogs det
som idag är Petersplatsen
av kejsar Neros väldiga cirkus. I denna arrangerades
kapplöpningar och blodiga
skådespel som roade innevånarna i Rom.
Kejsar Nero (d. 68 e.Kr.)
var särdeles hatiskt inställd
till kristendomen, och när
stora delar av Rom brann
ner till grunden år 64 e.Kr.
gav han de kristna skulden.
Tusentals kristna mördades under de mest spektakulära former man kan
tänka sig. Och många av
dessa kristna martyrer fick
sätta livet till på kejsarens
cirkus under publikens ju-

➥

Petersplatsen utgör
Vatikanens hjärta och
det är här katoliker
från världens alla hörn
samlas för att lyssna
när påven predikar eller när ny påve skall
väljas. Under Petersplatsen ligger lämningarna av Neros cirkus, en storslagen
arena där många kristna martyrer fick sätta
livet till för att roa den
romerska befolkningen. Däribland aposteln Petrus, vars grav
enligt den kristna
historieskrivningen
skall finnas under
Peterskyrkan.

NORDISK FILATELI September 2013

7

06_11:Layout 1

2013-08-28

11:05

Sida 8

Detta foto har tagits från Palantinen – kejsarnas kulle i Forum Romanum – och
Peterskyrkans väldiga kupol ses i fjärran samt på frimärket här intill som gavs
ut 1993. Under sommartid och religiösa högtider besöks kyrkan, som är världens största, av extremt många turister och troende katoliker. Ett tips är att förlägga besöket tidigt på morgonen eller på kvällen, då köerna inte är timslånga.
Tänk dessutom på den klädkod som gäller! Har man shorts eller kjol som slutar
ovanför knäna, eller korta eller alltför urringade tröjor, så blir man inte insläppt.

➥ bel, däribland aposteln Petrus

som enligt kristendomens historia korsfästes upp och ner.
Kroppen begravdes i utkanten
av arenan, under det som idag
utgörs av Peterskyrkan.
Efter att kristendomen under 300-talet segrat och blivit
statsreligion, uppfördes en basilika på platsen där Peterskyrkan nu står.
Det enda som idag påminner
om platsens tidigare historia,
är den obelisk som står placerad
mitt på Petersplatsen. Denna

obelisk som har sitt ursprung i
det antika Egypten, utgjorde
nämligen mittpunkten i Neros
antika cirkus.

Vatikanen blir egen stat
Att just Vatikanen skulle bli
katolska kyrkans och påvedömets hemvist var ingen självklarhet. Påven och katolska
kyrkan hade från början sitt
residens i Lateranen i östra delarna av Rom, i Lateranpalatset, där Roms domkyrka San
Giovanni in Laterano är belägen. Den som reser till Rom
kan rekommenderas ett besök
i denna kyrka. San Giovanni
in Laterano är den äldsta kyrkan i Rom, med anor från 300talet, och den räknas interiör-

mässigt som en av de vackraste kyrkorna i världen.
Vatikanstaten har sitt ursprung i Kyrkostaten, en statsbildning som sträckte sig från
mellersta till norra delen av
det som idag är Italien. Staten
som styrdes av påven med säte
i Lateranen, kom ofta i konflikt
med det Tysk-romerska riket,
vars kejsare inte var nämnvärt
villiga att underställa sig påvedömets makt.
Beskattningsrätten var en
av frågorna som gav upphov till
många dispyter, däribland med
den franske kungen Filip IV
(1268–1314) som beskattade

En vakt ur schweizergardet, påvens personliga vaktstyrka, är avbildad på detta frimärke
från 2007. Schweizergardets primära uppgift
är att skydda påven. För Vatikanstatens säkerhet ansvarar Vatikanstatens gendarmeri.
För att man skall bli antagen till schweizergardet skall man vara schweizisk medborgare, ogift, 19 år fyllda och minst 174 cm lång.
All kommunikation sker på tyska, och de kläder och beväpning som syns på frimärket är
endast för ceremoniellt bruk. Flertalet schweizergardister är civilklädda och beväpnade
med tyska automatvapen av märket Heckler
& Koch.
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Detta frimärksblock gavs ut av Vatikanen 1986 och ger
en tydlig och överskådlig bild över Vatikanstaten. Innanför Vatikanstatens murar finns det både en radiooch tv-station, en järnvägsstation, bostäder, institutioner och inte minst Vatikanbiblioteket, vars boksamling
är ovärderlig. Här finns även Vatikanens väldiga parkanläggning med många ovanliga träd och växter. Vatikanmuseet och Peterskyrkan är de enda som är öppna
för allmänheten.

kyrkan hårt. Konflikten slutade
med att Filip IV under 1300talets första decennium med
militära medel tog kontroll
över kyrkostaten, och 1309 flyttade han påvedömet till franska Avignon.
Det var först under 1370-talet, närmare bestämt 1377, som
påven flyttade tillbaka till Rom
och då valde Vatikankullen som
residens.
Påvedömet i Avignon upphörde dock inte, utan under perioden fram till 1417 fanns det
två påvar, en i Avignon och en i
Vatikanen. Under ett antal år
fanns det till och med tre påvar, två i Avignon och en i Vatikanen, eftersom bråk uppstått
om vem som var den rättmätige påven.

Vatikanen blir
självständig stat
Kyrkostaten var en fungerande statsbildning fram till 1870,
då den efter Italiens enande
blev en del av Italien. Därefter
var påvedömet beroende av en
utomstående makt för sitt uppehälle, och kungariket Italien
tillät inte påven att fungera som
någon maktfaktor inom landets
gränser.
Konflikten avslutades 1929
genom det så kallade Lateranfördraget, som slöts mellan påven Pius XI och Benito Mussolini, och som upprättade Vatikanen som en självständig stat.
Påven är statschef över Vatikanen, men det är genom ämbetet Heliga stolen som han

utövar sin makt
över den katolska kyrkan. Vatikanen ger Heliga
stolen, som är påvens säte som
biskop av staden
Rom, ett politiskt
oberoende, och
ger påven frihet
att styra den katolska kyrkan
utan påverkan från andra stater eller politiska intressen. Det
är också Heliga stolen som upprätthåller de internationella relationerna med omvärlden, inte Vatikanen.

Världens största kyrka
Vatikanen och påvedömet har
genom århundraden samlat
ovärderliga konst- och kulturföremål, som finns samlade i
Vatikanmuseet och andra platser i Vatikanen. Vatikanens
roll som en av de främsta kulturbärande institutionerna i
världen får inte underskattas,
även om en hel del av dess
samlingar endast är tillgängliga för forskare med särskilda
tillstånd.
Det är faktiskt bara Peterskyrkan och Vatikanmuseet, omfattande även Sixtinska kapellet, som är öppna för allmänheten. Innanför den 3,2 kilometer
långa muren som omgärdar Vatikanen finns flera intressanta
byggnader. Naturligtvis finns
påvens bostad där, det påvliga
palatset, en mängd förvaltningsbyggnader, en radio- och
tv-station, en enorm parkan-

läggning och Vatikanbiblioteket.
Bibliotekets samlingar som
förvaras i bombsäkra utrymmen, omfattar otroliga 1,5 miljoner volymer, och en stor del
av dem är mycket ovanliga, och
flera av verken i samlingen är
dessutom ovärderliga.
Den främsta sevärdheten i
Vatikanen är utan tvekan Peterskyrkan. Kyrkan utgör i sig
en kulturell skatt, både interiört och exteriört. Den 132,5 meter höga kyrkan, med en golvyta på över 15 000 m2 slår besökarna med häpnad.
Peterskyrkan började uppföras 1506, och den tog 120 år
att färdigställa. Kyrkan inrymmer skulpturer och konstföremål i yppersta världsklass av
bland annat Michelangelo och
Bernini.
Mästerskulptören Giovanni
Lorenzo Bernini (1598–1680)
utförde tillsammans med sina
elever en mängd uppdrag både
inne i och utanför kyrkan. Högaltaret från vilket påven förrättar gudstjänst utgör tillsam-

➥

Staden Roms domkyrka, San Giovanni in Laterano, belägen i östra Rom räknas som en av världens vackraste kyrkor interiörmässigt. Den byggdes redan under 300-talet på order av kejsar Konstantin, men har sedan genomgått
flera restaureringar. Kyrkan tillsammans med det intilliggande Lateranpalatset utgjorde påvedömets maktcentrum fram till 1309, då påvarna flyttade till
franska Avignon. Vatikanen övertog senare Lateranens roll som påveresidens. Detta frimärke gav Vatikanstaten ut 1993.
NORDISK FILATELI September 2013
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Vad de flesta inte känner till är att en av de största kyrkorna i världen, efter Peterskyrkan, finns i Elfenbenskustens huvudstad Yamoussaoukro. och den rymmer så
många som 18 000 gudstjänstbesökare. Den stod klar i slutet av 1980-talet och invigdes under högtidliga former av påven Johannes Paulus II. Kyrkan som kostade
landet en astronomisk summa pengar att uppföra, är avbildad på detta frimärke
utgivet av Elfenbenskusten 1997.

➥ mans med mängder av skulp-

turer, föreställande helgon och
apostlar, exempel på Berninis
otroliga skicklighet som skulptör. Även själva Petersplatsen
med sina skulpturprydda kolonnrader är ett verk av den
produktive Bernini.
När man besöker Peterskyrkan får man inte missa att gå
ner i kryptan under kyrkan,
där drottning Kristina ligger
begravd tillsammans med påvar och andra kungligheter som
visat katolska kyrkan sin högaktning.

Sixtinska kapellet
Sixtinska kapellet är påvens
privata kapell, och för att komma till kapellet måste man gå
igenom hela Vatikanmuseet.
På museet kan man beskåda
allt ifrån antika skulpturer till
mumier och medeltida konstföremål.
De flesta besökarna har dock
målet inställt mot Sixtinska
kapellet vars tak- och väggmålningar med motiv hämtade ur

första moseboken, utfördes av
mästaren Michelangelo under
1500-talets första decennier.
Kapellet används också när
konklaven väljer en ny påve.
Efter att påven Benedictus
XVI i februari i år på egen begäran valt att avgå, inledde
konklaven, bestående av maximalt 120 kardinaler, den utdragna processen att välja en
efterträdare. Bakom lykta dörrar, inlåsta i Sixtinska kapellet, röstar konklaven om vem i
sällskapet som är mest lämpad.
Vid röstningen gäller två tredjedelars majoritet, annars fortsätter processen.
En misslyckad valomgång
efterföljs av svart rök i den välkända skorstenen, och den uppstår då valsedlarna bränns med
våt halm. Den vita röken, då
valsedlarna bränns med torr
halm, signalerar att konklaven
kommit fram till ett beslut.
Vid det senaste påvevalet utsågs den argentinskfödde kardinalen Jorge Mario Bergoglio
(f. 1936) till efterträdare. Under sitt nya påvenamn Franciskus, välkomnades han av
hundratusentals troende kato-

liker som i timmar köat på Petersplatsen för att bli välsignade av den nye påven.

Vatikanens frimärksutgivning
Vatikanstatens inkomster kommer från flera håll. Souvenirförsäljning, främst i form av
krucifix och ikoner, är omfattande, liksom utgivning och försäljning av kristna böcker och
skrifter, samt inträdesavgiften
till Vatikanmuseet.
I detta sammanhang är också frimärksförsäljningen en viktig faktor. Vatikanstaten gav
ut sina första frimärken 1929,
samma år som staten erkändes
officiellt. Dessförinnan hade påvedömet under kyrkostatens
tid gett ut frimärken mellan
åren 1852 och 1868.
Inledningsvis var Vatikanens frimärksutgivning mycket blygsam och uppgick till endast ett fåtal utgåvor årligen.
Det var faktiskt först under
1950-talet som frimärksutgivningen ökade, och idag ger Vatikanen ut ett trettiotal frimärken årligen. Det kan tyckas
mycket med tanke på Vatika-

Vatikanens konst- och antikvitetssamling som förvaras i Vatikanmuseet, är av yppersta världsklass. Ett av
konstverken är den s.k. Laokoongruppen, som visas på frimärksblocket nedan som kom ut 2006. Laokoongruppen är en senhellenistisk marmorgrupp, tillverkad under århundradet f.Kr., föreställande prästen Laokoon som tillsammans med sina söner dödas av ormar. Den har varit i påvedömets ägor sedan 1500-talet då
den hittades i ruinen av det som
en gång varit kejsar Neros hus.
Detta frimärkspar som Vatikanen gav ut 1994, visar en detalj från Sixtinska kapellets tak, närmare bestämt syndafallet. Det var mästaren Michelangelo som utförde takmålningarna under 1500-talets första decennium. Ormen lurar människorna – Adam och Eva – att äta av den förbjudna
frukten, och därför drivs de ut ur Edens lustgård. Sixtinska kapellet är för
övrigt påvens privata kapell i
Vatikanstaten, och
det är också här konklaven, påvevalet,
hålls. Kapellet är en
del av Vatikanmuseet.
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T.v.: Påven Paulus VI, med ämbetsperioden 1963–78, är
avbildad på detta frimärke utgivet av Vatikanen 1963.
Paulus VI:s främsta insatts var att han genomförde liturgireformen, att gudstjänsten inom katolska kyrkan
skulle förättas på modersmålet, och inte som tidigare
endast på latin. Hans efterträdare, Johannes Paulus
var endast påve i en månad innan han avled. Johannes
Paulus II från Polen blev sedan den förste icke-italienske påven sedan 1500-talet.
T.h.: Med detta frimärke från 2008 ville Vatikanstaten
uppmärksamma FN-dagen som firats sedan 1948. Vatikanstaten är dock inte själv medlem av FN. Faktum är
att Vatikanen är den enda internationellt erkända staten
i världen som inte är medlem. Sedan mitten av 1960-talet har Heliga stolen istället innehaft permanent observatörstatus i FN. Orsaken till att Vatikanen inte blivit
fullvärdig medlem är att man velat vara politiskt neutral.

nens storlek, men då får man
betänka att många människor
dagligen besöker Vatikanen och
skickar vykort eller annan post
därifrån.
Mer än 20 000 besöker dagligen Peterskyrkan, och det är
långt ifrån alla som besöker Vatikanen som tar sig tid att köa
för att komma in i kyrkan. Sommartid och under religiösa högtider är anstormningen dessutom betydligt högre. På så vis
fyller Vatikanens frimärksutgivning ett viktigt syfte.

Fantastiskt bemötande
Från starten 1929 fram till
1970-talet trycktes Vatikanens
frimärken mestadels i djuptrycksmetoderna ståltryck och
fotogravyr. Dessa tryckmetoder
används till en del fortfarande,
men numera även offset vid
kombinationstryck. Även en-

bart offsettryckta frimärken förekommer också.
Av förklarliga skäl ansluter
merparten av frimärksutgivningen från Vatikanen motivmässig till kristendomen. Jesus, jungfru Maria, helgon, påvar och andra religiösa personligheter figurerar på många av
utgåvorna, även om historiska
föremål och vyer från Vatikanen också finns avbildade.
I Vatikanen finns det två
postkontor där man kan köpa
de senaste och vissa av de äldre frimärksutgåvorna. När jag
besökte Vatikanen i våras fanns
det också möjlighet att på ett
av postkontoren köpa en komplett postfrisk samling av Vatikanens utgåvor från 1929
fram till 2013 för 1 500 euro.
Det måste räknas som ett humant pris med tanke på att flera av de tidiga utgåvorna be-

tingar ganska höga katalogvärden.
Servicen är dessutom förstklassig och man gör sig lätt förstådd på engelska. Under högsäsong har man också stationerat ett mobilt postkontor i form
av en postbuss på Petersplatsen.
Hittar man inte vad man söker i frimärksväg i Vatikanen
så finns det flera välsorterade
frimärksaffärer i Rom.
Jag vill avslutningsvis tipsa
läsekretsen om en av dem i vilken jag mottog ett fantastiskt
bemötande. Frimärksaffären
som både är mycket välsorterad vad gäller frimärksutgåvor
från Vatikanen och Italien, heter Philatelia Fischer di Danieli Fischer sas, och ligger på adressen Via Torino 160, inte så
långt från järnvägstationen i
Rom.
❑

T.v.: Vatikanen är världens minsta stat både till ytan och befolkningsmässigt. Runt Vatikanen löper en 3,2 kilometer lång mur som syns på fotot. Det är endast Peterskyrkan och Vatikanmuseet som är öppet för allmänheten.
Muren med anor från 800-talet är precis som den senare uppförda Peterskyrkan, till stor del uppbyggd av material från antika romerska tempel och byggnader.
T.h.: I Vatikanen finns det två postkontor där de senaste frimärksutgåvorna säljs. Ett mobilt postkontor inrymt i en buss, finns också stationerat på Petersplatsen när anstormningen av turister och troende är
som störst. Vatikanstatens frimärksutgivning fyller ett viktigt syfte eftersom det dagligen skickas tusentals vykort och brev härifrån.
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