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ÖVER GRÄNSERNA

Text: Niklas Olaison

D
et är inte bara i modern tid som kristna vetenskaps-
män har ställts inför utmaningen att försöka jämka 
samman vetenskapens världsbild med religionens. 
Redan på 300-talet skrev kyrkofadern Basilius ett 
verk som kallades Hexaemeron (de sex dagarna) där 

han försökte förklara Bibelns skapelseberättelse i veten-
skapliga termer. Denna bok fick en hel rad efterföljare. 

Den kanske mest spännande av dessa efterföljare var 
den engelske franciskanermunken från 1200-talet Robert 
Grosseteste, som i sin lilla skrift De Luce (Om ljuset), som 
författades omkring 1225, gör en tolkning av skapelsen 
som är slående lik den moderna Big Bang-teorin. 

Grosseteste står inför ett flerfaldigt problem, dels att 
förena Bibeln med vetenskapen, men också att förena den 
senantika nyplatonska tanken att världen gradvis har ema-
nerat ur Gud, som ett slags uttryck för Guds väsen, med 
den teologiska dogmen att Gud skapade världen ur intet.

Den vetenskapliga världsbild som Grosseteste hade att 
ta ställning till var i stort sett den som utarbetades av den 
grekiske astronomen Klaudios Ptolemaios på 100-talet, i 
förening med Aristoteles’ filosofi och fysik. Denna världs-
bild tänkte sig att jorden, som utgjorde både världens 
cent rum och dess botten (för ”neråt” betydde mot världens 
mitt), bestod av de fyra elementen, jord, eld, vatten och 
luft, som bildade olika skikt alltefter hur tunga eller lätta de 
var (jord underst, eld överst).

Klot på klot

Utanför dessa sfärer fanns de nio planetsfärerna (de sju 
kända planeterna, solen och månen), som alla kretsade 
runt jorden. Dessa bestod av ett slags femte element, något 
slags absolut genomskinlig och oförstörbar kristall, som 
genom sin rotation förde runt planeterna i regelbundna 
banor. Högst upp fanns himlafästet eller fundamentet, där 
fixstjärnorna var fästade. I den kristna världsbilden blev 
detta också den plats där Gud och änglarna höll till (var 
annars?). Världen var alltså ett slags klot inbäddat i en serie 
andra klot. Den var ändlig (och med våra mått mycket, 
mycket liten) och tydligt hierarkiskt ordnad.

Grossetestes tolkning av skapelseberättelsen är lika 
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Allt skapas med ljuset

Nyckeln till Grossetestes skildring är att ljus har egenska-
pen att det lyser upp omkring sig, och alltså förmeras, så i 
samma ögonblick som detta ljus skapades så fortplantade 
det sig åt alla håll och lyste så upp allt omkring sig. Genom 
en halsbrytande matematik som laborerar med olika stora 
oändligheter drog Grosseteste slutsatsen att en oändligt liten 
punkt som brer ut sig oändligt skapar ett ändligt rum. För 
någonstans måste det ju ta slut. För ju mer ljuset spred sig, 
desto tunnare blev det, och till slut blev det så tunt att det 
inte kunde sprida ut sig mer utan att det skulle skapas ett 
tomrum. Och naturen avskyr ju tomrum, som bekant (hor-
ror vacui var en grundpelare i den aristoteliska fysiken).

Därför skedde det som så att ljuset nådde en slutpunkt 
i en cirkel på ett visst avstånd från mitten. När ljuset alltså 
nådde sin yttersta utbredning stannade det och stelnade 
till materia, till himlafästet. Men fortfarande var det den 
renaste tänkbara formen av materia och därmed oför-
störbar. Och den lyste i sin tur. Inte utåt, för det finns ju 
inget utåt (rummet har bara spänts ut så långt som ljuset 
orkade) utan inåt. Ända tills ljuset från himlafästet (som 
var ett reflekterat ljus och därför lite svagare och inte lika 
rent) nådde sin gräns i sin tur när det korsat nästan hela 
universum. Och där stelnade det till en ny sfär i sin tur. 
Som lyste. På detta sätt kom de nio planetsfärerna till. 

Men när den lägsta sfären (som är månens) sände ut 
sitt ljus hade det blivit så grumligt, om man kan säga 
så (det var ju en kopia av en kopia av en kopia etc.), att 
den materia som det bildade inte längre var oförstörbar. 
Den bildade istället eld som var ett av de fyra förgängliga 
elementen. Eldens ljus bildade i sin tur luft och luftens 
reflektion vatten och jord. Men vid det här laget var ljuset 
och den materia det bildade så grötigt att jord och vatten 
inte ens orkade skikta sig ordentligt utan blandades med 
varandra, vilket i och för sig är lyckosamt, för annars skulle 
hela jorden stå under vatten.

På detta sätt lyckas Grosseteste elegant förena Bibelns 
berättelse med medeltidens världsbild.

Det finns förstås några saker i den bibliska världsbilden 
som inte så lätt låter sig förenas med Grossetestes förkla-
ring. Bibeln talar ju om vatten ovanför himlafästet (Bibeln 
tänker sig grovt sett världen som en bubbla av ordning i 
kaosvattnen), och det är något som egentligen är otänkbart 
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i Grossetestes modell. Men på det hela taget är Grosse-
testes tolkning en bländande kombination av teologi och 
vetenskap utifrån sin tids förutsättningar.

Inte minst ger Grossetestes teori en ny innebörd till 
uttrycket ”ljusets barn”. För enligt hans sätt att se är materi-
ens yttersta väsen ljus, och materia och energi är ett och 
desamma. Men för Grosseteste är ljus inte bara en fysisk 
kvantitet och ett uttryck för energi utan en förmedlare av 
Guds vilja. Det är det gudomliga ljuset som enligt honom 
gör det möjligt för oss att inse sanningen. Vi är, enligt 
Grosseteste, sannerligen ”ljusets barn” – på mer än ett 
sätt, och på åtminstone ett sätt som inte är helt olikt den 
moderna fysikens synsätt. 

Biskopen Robert Grosseteste levde i England på 1200talet, men hans idéer om universum är påfallande moderna.  
Niklas Olaison berättar om en biskop som var långt före sin tid.

”Næss skildrar hans epokgörande upptäckter 
med en sådan berättarglädje att man får lust att rikta kikaren 

mot skyn och själv börja spana efter Jupiters månar.”         
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Ett porträtt av Robert Grosseteste inuti ett A i början på en av hans predikning-
ar. Bilden är tagen från boken Works of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln.

enkel som genial. Han utgår från Guds handling när han 
säger ”Varde ljus”, och menar att Gud med detta ur intet 
skapade en lysande punkt, en ren form som inte bestod av 
någon materia. Aristoteles menade ju att allt som finns be-
står av form och materia, där formen är det som ger tingen 
deras egenskaper. Grossetestes hisnande moderna tanke är 
nu att den rena formen är detsamma som ljus. Det betyder 
att ljus är den rena materien, kroppslighet i dess renaste 
form, och att all existerande materia skulle kunna beskri-
vas som mer eller mindre tungt och kladdigt ljus.

Ljus har i det här sammanhanget flera innebörder. Inom 
den nyplatonska traditionen som påverkat många teologer 
är ljuset en symbol för Guds sätt att kommunicera med 
människan. Därför blev optiken central för medeltidens 
vetenskapsmän. Grossetestes lärjunge Roger Bacon, som 
fortsatte i hans fotspår, gav en vetenskaplig förklaring till 
regnbågen och bidrog till att utveckla glasögonen.

Ljus från de första stjärnorna enligt NASA:s konstnärer.
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