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From: "Paul Wallander" <paul.wallander@aftonbladet.se>
Subject: Grafik underlag - påvevalet
Date: Fri, 15 Apr 2005 03:28:52 +0200
To: <patrik.lindvall@aftonbladet.se>
From: Per Karlsson <per.karlsson@aftonbladet.se>
Subject: FW: [nyhetschefer] Vägen till påven NY VERSION
Date: Thu, 14 Apr 2005 18:53:55 +0200
To: <paul.wallander@aftonbladet.se>
------ Vidarebefordrat meddelande
Från: Åke Malm Tin <ake.malm@tin.it>
Datum: Thu, 14 Apr 2005 18:38:11 +0200
Till: <nyhetschefer@aftonbladet.se>
Kopia: martin.wahlstedt@aftonbladet.se (Martin Wåhlstedt)
Ämne: [nyhetschefer] Vägen till påven NY VERSION

Vägen till en ny påve OBS NY VERSION

Så går spelet i Konklaven

Huvudregel: Lita inte på någon

Start 18 april Välkomna till världens hemligaste spel. 117 kardinaler
beredda. En blir påve - andlig ledare för 1,2 miljarder katoliker.

  1.. Två kardinaler är sjuka - återstår 115 kardinaler yngre än 80 år. Övriga får delta i diskussionerna men inte rösta. Gå till 7.
  2.. Tekniker genomsöker Sixtinska kapellet i jakt på spionkameror och mikrofoner. Ingenting får sippra ut om vad som förekommer.
  3.. Måndag 18 april kl 10. En särskild påvevalmässa (pro Eligendo Summo Pontifice ) i Peterskyrkan. Fullsatt sedan även allmänheten inbjudits. Den Helige Ande åkallas - den 
enda hjälp kardinalerna får - officiellt. Stå över ett kast.
  4.. Hurra för nya reglerna - ingen inlåsning i Sixtinska kapellet. Nu följs regelboken från 1996 som skrevs av Johannes Paulus II. Titel: Universi Dominici Gregis. Gå till sju. Se 
faktaruta.
  5.. Lämna nya kardinalshotellet, Sankta Martas hem. En gåva till kardinalerna från avlidne påven. Stanna över ett slag i tacksamhet.
  6.. Lunch med nära vänner bland kardinalerna. Det gäller att skapa allianser. Extraslag för lunchen var god.
  7.. Samling kl 16.30 i Välsignelsesalen i Apostoliska palatset. Borde ha varit Paolinska kapellet men där pågår restaurering.
  8.. Avmarsch till Sixtinska kapellet i procession. Kören sjunger Veni Creator Spiritus - Kom skapande ande, från 1100-talet. Gå till 8.1.
8.1 Gå till websajt http://hymnal.fc2web.com/sspx/rh066.html för att lära dig och höra hymnen. Läs i guideboken om kapellet - se faktaruta.

  9.. Latinamerikanerna studerar läget. Det krävs två tredjedels majoritet i början. Latinamerika har 20 kardinaler. En favoritgrupp - slå ett extraslag.
  10.. De nordamerikanska biskoparna rör sig mellan grupperna. De vet att de ensamma är chanslösa - men deras 14 röster kan fälla utslaget i en tung koalition. Efter pedofilihärvan 
har deras inflytande minskat. Gå två steg tillbaka och lär av latinamerikanerna.
  11.. En mäktig röst ropar på latin Extra omines - alla som inte är röstberättigade måste lämna kapellet. Gå tillbaka till 7.
  12.. Enligt gamla reglerna stängdes Sixtinska kapellet med dubbla reglar. Sänd ännu en tacksam tanke till Johannes Paulus II. Hans nya regler tillåter
kardinalerna att röra sig inom hela Vatikanstaten. Gå till 12.1 för att läsa om Vatikanstaten.
12.1 Vatikanstaten är världens minsta stat, 440.000 kvm, av vilka Apostoliska palatsen upptar 55.000. Ca 1000 invånare. Egen järnvägsstation, frimärken och radio- TV station. 
Försvar: schweizergardet 100 man.

  13.. Nya varningar från Camerlengo, kyrkans högsta myndighet efter en påves död. Högtidliga ord: konklaven har börjat. Ingenting får läcka ut. Inga kontakter med omvärlden. 
Mobiltelefoner och faxmaskiner förbjudna innan en ny påve är vald. Regel 44.
  14.. Kardinalerna svär att inte bryta sekretesslöftet. Också assistenter, ceremonimästare avlägger eden. Varje ed avslutas med orden: Så må Gud bistå mig och dessa heliga 
evangelier som jag rör med min hand. Stå kvar två slag.
  15.. Sekretessen är grunden för konklaven. Hela kapitel 4 i regelboken handlar om detta. Camerlongo och tre utvalda kardinaler manas att "intensivt
vaka" över att kardinalerna inte på något vis tar eller får kontakt med omvärlden.
  16.. Mera förberedelser. Tre rösträknare skall utses bland kardinalerna. Stå över ett slag.
  17.. Tre infirmari skall utses. Det är kardinaler som skall gå och hämta röstsedlarna i Sankta Marta om någon blivit så sjuk att han inte kan ta sig till Sixtinska kapellet.
  18.. Ceremonimästaren håller upp valsedeln, alla kan se att den är rektangulär enligt regelboken. Överst står på latin Eligi in SummumPontificem. Under dessa ord skrivs en 
påvekandidats namn. Slå extraslag efter att ha gissat betydelsen av den latinska texten. Faktaruta.
  19.. Läs regel 66. Varje kardinal skriver ett namn, viker röstsedeln och bär den högt och väl synlig till en nydesignad urna med lock. Innan han lägger sin röst säger han med hög 
och ljudlig stämma: Jag åkallar vår Herre Kristus, som en dag skall döma mig, till vittne på att jag ger min röst till den som, enligt Gud, bör väljas.
  20.. Gör en enkel beräkning: varje kardinal skall gå till urnan, säg minst 30 sekunder. Läsa eden: 30 sekunder. Multiplicera med 115. Resultat: 1 timma och 55 minuter enbart för 
att röstningen. Gå tillbaka till 18 och begrunda.
  21.. En kardinal glömmer buga för altaret efter att ha lagt rösten. Får tillsägelse av ceremonimästaren. Gå två steg tillbaka. .
  22.. En kardinal ligger kvar på Sankta Marta. Tre infirmarii visar att en urna är tom. Lägger den i en ask som förseglas och går sedan till den sjuke som får lägga sin röst genom ett 
hål i asken. Sänder en tacksam tanke till påven som tillåter infirmari att rösta först och ge sig av för att hämta den sjukes röstsedel. Ta två steg framåt.
  23.. Förste rösträknare skakar om urnan ordentligt. Flera gånger, enligt regel 68.
  24.. Siste rösträknaren tar en röstsedel i taget och visar den så att alla kan se den. Om inte antalet stämmer med antalet röstande skall alla röstsedlarna omedelbart brännas.
  25.. Regel 69. Tre rösträknare sitter framför altaret. Den förste tar en sedel, öppnar den, läser namnet och lämnar den tll rösträknare nummer två, som läser namnet och lämnar 
sedeln till nummer tre som läser och uttalar namnet med hög röst så att varje kardinal kan skriva ner det på ett särskilt papper.
  26.. Ny beräkning: varje valsedel drar 30 sekunder. Rösträkningen tar ca 1 timme.
  27.. Medan rösträknare 1 och 2 skrivit namnen på var sitt papper, har rösträknare 3 tagit fram nål och tråd. När han läst upp namnet på sedeln sticker han hål på den med nålen och 
drar upp den på tråden.
  28.. Tanke: fiffigt sätt att undvika att någon försöker räkna samma valsedel två gånger. Huvudregeln gäller: LITA INTE PÅ NÅGON.. Karol Wojtyla var allt riktigt klurig. Ta två steg 
framåt
  29.. Ingen kandidat har fått 77 röster, alltså två tredjedels majoritet. Eftersom detta är första dagen blir det bara en omröstning.
  30.. Alla röstsedlarna samlas in. Likaså kardinalernas anteckningar. Allt läggs i den gamla gjutjärnskaminen tillsammans med fyrverkeripulver som ger röken svart färg. (Tidigare 
användes våt halm men resultatet var alltid tveksamt).
  31.. Ute på Petersplatsen står några 10.000-tal och väntar på röksignalen. Röken är svart - ingen påve vald. Gå hem och sov på saken. Ta en paus och tänk på Vatikanjournalis-
terna - många sover på luftmadrasser i pressrummet.
  32.. Även kardinalerna har återvänt till Hotel Sankta Marta. Vid middagen i matsalen drar diskussionerna igång. De fortsätter på rummen i olika grupper. Vilken väg skall man gå?
  33.. Vägval 1: är kyrkan för europastyrd? Om svaret ja - följ 34. Om svaret är nej - följ 35.
33.1 Kanske en afrikansk påve? Afrika har 11 kardinaler

33.1.1 Skäl: Kyrkan växer snabbast i Afrika. Ett gammalt missionsfält.

33.1.2 Är Francis Arinze en kandidat?

33.1.3 Vem är han? 73-åring från Ibu-folket. Blev katolik vid 9 år, ärkebiskop vid 34. Högste ansvarig för kyrkas riter och mässordningarSträng med reglerna men stor karisma. Gå till 
43.

33.2 Kanske en sydamerikansk påve? Här finns 20 kardinaler.

33.2.1 Skäl: Sydamerika har flest katoliker i världen.

33.2.2 Katolska kyrkan har stark konkurrens från evangeliska kyrkor. På 30 år har 20 miljoner övergett katolska kyrkan för någon evangelisk kyrka. En brasiliansk påve kunde 
förändra situationen.

33.2.3 Är Claudio Hummes, 70, ärkebiskop i San Paolo en kandidat ?

33.2.4 Vem är han? Son till tyska immigranter, en av 14 barn, präst vid 24 år och snabb karriär. Samarbetade med president Lula, har stark social medkänsla, kan tänka sig en 
diskussion om kondomer (men försiktigt). Skicklig i kommunikation. Kör kurser i "religiös marknadsföring". Gå till 43.

33.3 Kanske en asiatisk påve? Asien har 10 kardinaler.

33.3.1 Asien är viktig för kyrkan. Filippinerna är med 110 miljoner en stark broms mot Islams frammarsch. Kanske är Kina på väg att öppna en dörr mot Vatikanen.

33.3.2 Är Ivan Dias en kandidat?

33.3.3 Vem är han? Humoristisk 69-åring från Bombay: "Jag försökte med mirakel som moder Teresa. Men tydligen räckte inte min tro till". En vatikandiplomat med vidsträckt 
kontaktnät. Känner till 17 språk men "talar bara 8". Självironisk men dogmatiskt stenhård. Ingen att räkna med för den som kräver nya sexuella normer. Gå till 43.

  34.. Det behövs fortfarande en europeisk påve. Välj bland 58 kardinaler
  35.. Kanske en från Italien som har 20 kardinaler.
35.1 Skäl: Italienarna kan kyrkan och många har arbetat i styrelsen, Kurian, i årtionden. Många är öppna för nya inslag - revolutionären Johannes XXIII kom från Norditalien. Många 
vill ha en duktig kuriapåve efter förre påvens ständiga resande, det blev för litet tid att sköta kyrkans affärer.

35.2 Italienska kandidater: Ladbrokes håller på Dionigi Tettamanzi, Milanos ärkebiskop. Andra satsar på Venedigpatriarken Angelo Scola.

35.2.1 Tettamanzi är liten och rund som Johannes XXIII, ett varmt humoristiskt ansikte. Har varit ärkebiskop i Genua och Milano där han mött varma lovord. Har stor kapacitet som 
medlare. Gå till 43.

39.3.1 Scola kommer från en fattig familj, pappan var socialist. "Pappa slet ihjäl sig för att vi bröder skulle få studera". Erkänd teolog. Står nära rörelsen Komunion och Befrielse. 
Kritiserar Lega Nord. Gå tll 43.

  36.. Kanske en europe från något annat land? Tyskland har 6 kardinaler, Spanien 6, Frankrike 5, Polen 3. Övriga 18.
36.1 En tysk - kardinal Josef Ratzinger, 77? Han har varit påvens närmaste medarbetare och haft ansvar för dogmerna. Han håller benhårt på gamla principer. Som dekan ledde han 
jordfästningen och höll en stark predikan. Har kämpat hårt sista tiden för att mjuka upp bilden av sig själv som en hårding. Gå till 43

36.2 Ännu en tysk - kardinal Walter Kasper, 71. Betecknas ofta som progressiv. Har skrivit ett herdabrev och uppmanat frånskiljda att återvända till kyrkan. Ratzinger tillbakavisade 
brevet. Har ansvarat för ekumeniken, samarbetet, med andra kyrkor. En bra kommunikatör. Gå till 43.

  37.. Kanske en belgare? Godfried Daneels, 71, ärkebiskop i Mechelen. Kräver mera demokrati i kyrkan och ser gärna kvinnor på höga kyrkliga poster. Ännu inte mera än så, men... 
Går till 43.
  38.. Från andra dagen blir det två omröstningar på morgonen och två på kvällen.
  39.. Efter 34 ormöstningar och ingen påve vald röstar man om fortsättningen. Ett förslag: endast de två som fått flest röster i senaste omgången kvarstår som kandidater. Då kan 
det räcka med enkel majoritet. Metoden bestämmer kardinalerna i en ny omröstning.
  40.. Efter många omröstningar verkar saken vara klar. En kandidat som ingen tänkt på blir vald.
  41.. Allt valmaterial samlas in och bränns i spisen med bengalisk eld som ger vit rök. Gå till 44.
  42.. Inför ceremonimästare och kardinalkollegiets sekreterare samt alla i konklaven ställer den äldste kardinalen frågan till den utvalde: Accepterar du det kanoniska valet till påve? 
Blir svaret ja är nästa fråga: hur vill du kalla dig?
  43.. Den nye påven kläs i sin vita skrud med röd kappa. Det finns tre versioner redan färdiga i olika mått från skrädderiet Gammarelli vid Via Santa Chiara, granne till Pantheon.
  44.. Den nye påven presenteras för 100.000 troende från balkongen mitt på Peterskyrkans fasad. Hälsningsorden lyder Detta är en stor glädje - vi har fått en ny påve - Habemus 
Papam.

Faktaruta

Ordförklaringar

Konklav - från latinets cum clave, med nyckel. Anspelar på att påvarna
låstes in i Sixtinska kapellet och inte släpptes ut förrän en påve blivit
vald.

Sixtinska kapellet: Påven Sixtus IV började bygga 1473. 1508 fick
Michelangelo uppdraget att måla taket. Han fyllde det med
skapelseberättelsen och gamla testamentet och arbetade fyra år. 23 år senare
målade han Yttersta domen på väggen ovanför altaret. .

Nya regelboken - Titel: Universi dominici gregis (efter textens
inledningsord). Påven Johannes Paulus omarbetade de tidigare reglerna 1996.
Det är tradition att påvliga brev, herdabrev eller encyklikor får namn efter
textens inledningsord. Fritt översatt till svenska lyder inledningsfrasen:
Den romerska kyrkans biskop är herde för all Herrens hjord, i vilken den
salige aposteln Petrus, efter beslut av den gudomliga Försynen, genom att
utge sitt eget blod, gav Kristus martyrskapets högsta vittnesbörd.

Eligi in SummumPontificem Jag väljer till påve....

Spelkreatör: Åke Malm, Rom

Två kardinaler 
är sjuka – 

återstår 115 
kardinaler yngre än 
80 år. Övriga får 
delta i diskussio-
nerna men inte rösta. 
Gå till 5.

Måndag 18 april kl 10. En särskild 
påvevalmässa (pro Eligendo Summo 

Pontifice ) i Peterskyrkan. Fullsatt sedan även 
allmänheten inbjudits. Den Helige Ande åkallas 
– den enda hjälp kardinalerna får – officiellt. 
Stå över ett kast.

Lämna nya 
kardinalshotellet, 

Sankta Martas hem. En 
gåva till kardinalerna från 
avlidne påven. 
Stanna över ett 
slag i tacksamhet.

Samling kl 
16.30 i 

Välsignelsesalen i 
Apostoliska 
palatset.

Avmarsch till 
Sixtinska 

kapellet i procession. 
Kören sjunger Veni 
Creator Spiritus – 
Kom skapande ande. 
Gå till 6.1.

6.1 Gå till webbsajt 
http://hymnal.fc2

web.com/sspx/rh066.html 
för att lära dig och höra 
hymnen.
Stå kvar ett slag.

Det krävs två 
tredjedels 

majoritet i början. 
Latinamerika har 20 
kardinaler. En 
favoritgrupp. 
Slå ett extraslag.

De nordamerikanska 
biskoparna rör sig mellan 

grupperna. De vet att de ensamma är 
chanslösa – men deras 14 röster kan 
fälla utslaget. Efter pedofilihärvan har 
deras inflytande minskat. 
Gå två steg tillbaka och lär 
av latinamerikanerna.

Alla som 
inte är 

röstberättigade 
måste lämna 
kapellet. 
Gå tillbaka 
till 5.

Nya regler tillåter 
kardinalerna att röra 

sig inom hela Vatikanstaten.

Nya varningar från 
Camerlengo, kyrkans 

högsta myndighet efter en 
påves död. Högtidliga ord: 
konklaven har börjat. Ingenting 
får läcka ut. Inga kontakter med 
omvärlden.

Kardinalerna svär att 
inte bryta sekretess-

löftet. Också assistenter, 
ceremonimästare avlägger 
eden. 
Stå kvar två slag.

Tre infirmari 
skall utses. 

Det är kardinaler som 
skall gå och hämta 
röstsedlarna i Sankta 
Marta om någon 
blivit sjuk.

Ceremonimästaren håller 
upp valsedeln, alla kan se 

att den är rektangulär enligt 
regelboken. Överst står på latin 
Eligi in SummumPontificem. Under 
dessa ord skrivs en påvekandidats 
namn. 
Slå extraslag.

Varje kardinal skriver ett namn, 
viker röstsedeln och bär den 

högt och väl synlig till en nydesignad 
urna med lock. Innan han lägger sin 
röst säger han med hög och ljudlig 
stämma: Jag åkallar vår Herre Kristus, 
som en dag skall döma mig, till vittne 
på att jag ger min röst till den som, 
enligt Gud, bör väljas.

Varje kardinal skall 
gå till urnan: 30 

sekunder. Läsa eden: 30 
sekunder. Multiplicera med 
115. Resultat: 1 timma och 
55 minuter. 
Gå tillbaka till 15 
och begrunda.

En kardinal 
glömmer 

buga för altaret efter 
att ha lagt rösten. 
Får tillsägelse av 
ceremonimästaren. 
Gå två steg 
tillbaka.

Förste 
röst-

räknaren 
skakar om 
urnan 
ordentligt.

Siste rösträknaren 
tar en röstsedel i 

taget och visar den så att 
alla kan se den. Om inte 
antalet stämmer med 
antalet röstande skall alla 
röstsedlarna omedelbart 
brännas.

Tre rösträknare sitter framför 
altaret. Den förste tar en sedel, 

öppnar den, läser namnet och lämnar den 
tll rösträknare nummer två, som läser 
namnet och lämnar sedeln till nummer tre 
som läser och uttalar namnet med hög 
röst så att varje kardinal kan skriva ner 
det. Rösträkningen tar ca 1 timme.

Medan rösträknare 1 
och 2 skrivit namnen 

på var sitt papper, har 
rösträknare 3 tagit fram nål 
och tråd. När han läst upp 
namnet på sedeln sticker 
han hål på den med nålen 
och drar upp den på tråden.

Ingen kandidat 
har fått 77 röster, 

alltså två tredjedels 
majoritet. Eftersom 
detta är första dagen 
blir det bara en 
omröstning.

Alla röstsedlarna samlas in. 
Likaså kardinalernas anteck-

ningar. Allt läggs i den gamla 
gjutjärnskaminen tillsammans med 
fyrverkeripulver som ger röken svart 
färg. (Tidigare användes våt halm men 
resultatet var alltid tveksamt).

Ute på Petersplat-
sen står några 

10.000-tal och väntar på 
röksignalen. Röken är 
svart – ingen påve vald.

Vägval 1: Är 
kyrkan för 

Europastyrd? Om 
svaret ja – följ 28. 
Om svaret är nej - 
följ 29.

Kanske en 
afrikansk påve? 

Afrika har 11 kardinaler

Är Francis Arinze 
en kandidat?

Vem är 
han? 

En 73-åring från 
Ibu-folket. Blev 
katolik vid 9 år, 
ärkebiskop vid 34. 
Högste ansvarig för 
kyrkas riter och 
mässordningar. 
Sträng med 
reglerna men stor 
karisma. 
Gå till 38.

Kanske en sydamerikansk 
påve? Här finns 20 

kardinaler.

Är Claudio Hummes, 
70, ärkebiskop i San 

Paolo en kandidat ? Son till tyska 
immigranter, ett 
av 14 barn, 
präst vid 24 år 
och snabb 
karriär. 
Samarbetade 
med president 
Lula, har stark 
social 
medkänsla, kan tänka sig en diskussion om 
kondomer (men försiktigt). Skicklig i kommuni-
kation. Kör kurser i "religiös marknadsföring". 
Gå till 38.

Kanske 
en 

asiatisk påve? Asien 
har 10 kardinaler.

Är Ivan Dias 
en kandidat?

Vem är 
han? 

Humoristisk 69-åring 
från Bombay: "Jag 
försökte med mirakel 
som moder Teresa. 
Men tydligen räckte 
inte min tro till". 
Gå till 38.

Det 
behövs 

fortfarande en 
europeisk 
påve. Välj 
bland 58 
kardinaler

Kanske en från Italien som har 20 kardinaler. 
Italienska kandidater: Ladbrokes håller på Dionigi 

Tettamanzi, Milanos ärkebiskop. Andra satsar på 
Venedigpatriarken Angelo Scola.                    Gå till 38.

Kanske en 
europé från 

något annat land? 
Tyskland har 6 
kardinaler, Spanien 6, 
Frankrike 5, Polen 3. 
Övriga 18.

En tysk – kardinal Josef 
Ratzinger. Han har varit påvens 

närmaste medarbetare och haft ansvar för 
dogmerna. Han håller benhårt på gamla 
principer. Som dekan ledde han jordfäst-
ningen och höll en stark predikan. Har 
kämpat hårt sista tiden för att mjuka upp 
bilden av sig själv.                Gå till 38.

Ännu en tysk – kardinal 
Walter Kasper, 71. Beteck-

nas ofta som progressiv. Har skrivit ett 
herdabrev och uppmanat frånskillda att 
återvända till kyrkan. Ratzinger tillbakavi-
sade brevet. Har ansvarat för samarbetet 
med andra kyrkor. En bra kommunikatör. 
Gå till 38.

Kanske en 
belgare? 

Godfried Daneels, 71, 
ärkebiskop i Mechelen. 
Kräver mera demokrati i 
kyrkan och ser gärna 
kvinnor på höga kyrkliga 
poster. 
Gå till 38.

Från 
andra 

dagen blir 
det två 
omröst-
ningar på 
morgonen 
och två på 
kvällen.

Efter 34 omröstningar 
och ingen påve vald 

röstar man om fortsättningen. 
Ett förslag: endast de två som 
fått flest röster i senaste 
omgången kvarstår som 
kandidater. Då kan det räcka 
med enkel majoritet. Metoden 
bestämmer kardinalerna i en ny 
omröstning.

Efter 
många 

omröstningar 
verkar saken 
vara klar. En 
kandidat som 
ingen tänkt 
på blir vald.

Allt 
val-

material 
samlas in och 
bränns med 
bengalisk eld 
som ger vit 
rök. 
Gå till 38.

Inför 
ceremoni-

mästare och 
kardinalkollegiets 
sekreterare samt 
alla i konklaven 
ställer den äldste 
kardinalen frågan till 
den utvalde: 
Accepterar du det 
kanoniska valet till 
påve? Blir svaret ja 
är nästa fråga: Hur 
vill du kalla dig?

Den nye påven presenteras för 100 000 troende från balkongen mitt på 
Peterskyrkans fasad. Hälsningsorden lyder:  Detta är en stor glädje – vi 

har fått en ny påve – Habemus Papam.

Den nye påven kläs i sin vita skrud 
med röd kappa. Det finns tre 

versioner redan färdiga i olika mått.

Konklav - från latinets cum clave, med nyckel. Anspelar på att påvarna låstes 
in i Sixtinska kapellet och inte släpptes ut förrän en påve blivit vald.

Sixtinska kapellet: Påven Sixtus IV började bygga 1473. 1508 fick Miche-
langelo uppdraget att måla taket. Han fyllde det med skapelseberättelsen och 
gamla testamentet och arbetade fyra år.

Nya regelboken - Titel: Universi dominici gregis (efter textens inlednings-
ord). Påven Johannes Paulus omarbetade de tidigare reglerna 1996. Det är 
tradition att påvliga brev, herdabrev eller encyklikor får namn efter textens 
inledningsord. Fritt översatt till svenska lyder inledningsfrasen: Den 
romerska kyrkans biskop är herde för all Herrens hjord, i vilken den salige 
aposteln Petrus, efter beslut av 
den gudomliga Försynen, 
genom att utge sitt eget 
blod, gav Kristus 
martyrskapets högsta 
vittnesbörd.

Eligi in 
Summum 
Pontificem: 
Jag väljer till 
påve....

Ordförklaringar

Spelkreatör: Åke Malm, Rom    Grafik: Patrik Lindvall

Spelet om den nya påven
Så går spelet i konklaven.               Huvudregel: Lita inte på någon. Start 18 april. Välkomna till världens hemligaste spel. 117 kardinaler beredda. En blir påve – andlig ledare för 1,2 miljarder katoliker. (Använd en tärning för att spela.) 


