Undret i Bolsena
Sten Eriksson
GAMLA KYRKAN I HILLE, byggd på
1200-talet, fick i slutet på 1400-talet, då ännu
katolicismen rådde i vårt land, ett vackert
altarskåp. Det såldes senare för 150 riksdaler i
samband med att kyrkan revs och förvaras nu
i historiska museet.
I skåpets mitt är Kristus på korset avbildad,
omgiven av Maria och aposteln Johannes. I
fälten omkring finns 14 helgonbilder i guld
och blått samt något rött och grönt. Man tror
att skåpet är tillverkat i norra Tyskland.

Nu har biologen Johanna Cullen vid George
Mason University i Fairfax, Virginia, givit en
förklaring till undret. Vid ett laboratorieförsök
har hon odlat den vanliga bakterien Serratia
marcescens på ett nattvardsbröd. Efter tre
dagar började blodröda fläckar synas runt
brödet. Den röda färgen var mycket lika den
som finns på en fresk i Vatikanen, där undret
har förevigats av den berömde målaren och
arkitekten Rafael (Rafaello Santi).
Fenomenet med den röda färgen visar sig, vid
varmt väder, även på andra stärkelserika
matvaror, t.ex. potatis och gröt. ☼

Hille gamla kyrka.
Undret i Bolsena,
detalj av altarskåpet från Hille gamla kyrka.
Foto: ANTIKVARISK-TOPOGRAFISKA
ARKIVET (ATA) 1953.

På en av flygeldörrarna återges undret i
Bolsena, där nattvardsbrödet plötsligt började
blöda i en tvivlande prästs händer. Detta är ett
av den katolska kyrkans mest berömda
mirakel.
Detta under inträffade år 1263. En präst från
Böhmen var på väg till Rom och gjorde ett
uppehåll i Bolsena, 10 mil nordväst om Rom,
för att delta i en mässa. När han stod böjd
över altarbordet, kom han i tvivelsmål om
huruvida brödet verkligen var Jesu lekamen.
Plötsligt – som ett tecken från himlen –
började blod att synas på nattvardsbrödet. Det
rann på prästens fingrar och droppade ner på
altaret. Prästen påverkades mycket av
händelsen och skyndade i väg till Rom för att
underrätta påven Urban IV om undret.
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