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Maria Torget (Mariaplein) in het centrum 

van Stockholm heeft een grote fontein en 

een aantal bronzen sculpturen, waaron-

der een buste van Swedenborg gemaakt 

in 1973 door Gustav Nordahl.  

Op het voetstuk net onder de buste be-

vindt zich een bronzen reliëf dat het be-

kende verhaal uitbeeld  over Swedenborg 

en de 'engel' in de spiegel.  

Zoals het verhaal gaat, vroeg een meisje 

uit de buurt herhaaldelijk aan Sweden-

borg om haar een engel te laten zien. 

Uiteindelijk stemde hij in en leidde haar 

naar een tuinhuis in zijn tuin. Hij vertelde 

haar: "Nu zul je een engel zien", trok hij 

een gordijn op en het meisje zag zichzelf 

weerspiegeld in een spiegel.  

 

Deze gebeurtenis, voor het eerst opgeno-

men door Bernhard von Beskow in zijn 

biografische schets van Swedenborg uit 

1859, vond plaats nabij Maria Torget, in 

de tuin van Swedenborgs huis aan 

Hornsgatan. 
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• p. 2-9: Uit het boek over de Echtelijke Liefde (Amore Conjugialis) 

vindt u hoofdstuk 9 afgedrukt, waarin wordt gehandeld over: 

De verandering van staat door het huwelijk van de man en de vrouw 

(nrs. 184-208) 

 

• p. 9-16 : EXODUS  

Over de inwoners van andere aardbollen. 

 

• p. 17-21: DE HEER – een werkje uit het boek:  

Kleine theologische werken en brieven van Emanuel Swedenborg 

Uitgegeven door de Swedenborg Society, Londen 1975. 

 

• p. 21-22: Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen.  

Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’, vervolgd met de nrs. 728 – 738. 

 

• p. 23: The Moment Is Now is de titel van een nieuwe publicatie van de 

Swedenborg Foundation USA, samengesteld door Anders Hallengren.  

Het handelt over een tijdgenoot en geestverwant van Swedenborg:  

Carl Wadström (1746-1799). Hij was een Zweedse econoom, schrijver en 

Swedenborgiaan die zich in woord en daad heftig verzette tegen de slaver-

nij en de doodstraf. 

 

• p. 24:  Nieuws en citaten. 
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