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För ett drygt år sedan 
rapporterade stiftssidan 
från historikern Martin 
Kjellgrens inventering av 
församlingarnas böcker. Den 
omfattande inventeringen 
pågår fortfarande, och 
Martin rapporterar löpande 
på sin intressanta blogg. 
Denna vecka publicerar vi en 
förkortad version av hans 
senaste inlägg – om ”Fysiko-
teologi i sockenbiblioteket”.

I boksamlingen i Askeby kyrka 
finns sex volymer med uppbyg-
gelselitteratur, som alla köpts in 
1789. Troligen har fler volymer in-
gått i denna investering ”af Aske-
by Kyrkas medel”, och att döma 
av kyrkoherde Nils Aurelius d.y:s 
anteckningar på försättsbladen, 
var böckerna från första början 
tänkta ”at utlånas till församling-
ens tjenst, åt dem som äro ange-
lägne om Christendoms Kunskap 
och sitt lefwerne derefter ställa.”

Böckerna kan alltså ses som ett 
tidigt embryo till det som under 
1800-talet skulle utvecklas till 
regelrätta sockenbibliotek.

Den som i dag vill ha ett låne- 
kort vid ett offentligt biblio-
tek får skriva på låneregler, där 
man bland annat förbinder sig 
att handha materialet på ett an-
svarsfullt sätt, men även 1700-ta-
lets låntagare uppmanades till 
varsamhet: ”Som Boken går ige-
nom många händer påminnes, 
at icke öpnas med swettiga och  
otwättade händer, at icke sölas.”

BÖCKERNA VAR alltså avsedda att 
bidra till sockenbornas kristna 
uppbyggelse, och urvalet skvall-
rar om kyrkoherdens och sock-
enmännens andliga preferenser. 
Titlar som Wälgrundade tankar 
om bibel-läsande, eller 46 Pas-
sions Betraktelser, För Barn och 
andra enfaldiga Christna — el-
ler varför inte Sanna och falska 
Christnas Kännemärken talar sitt 
tydliga språk. Men ibland kunde 
kyrkoherden även ge egna kom-
mentarer till innehållet som än 
tydligare visar på hans andliga 
och intellektuella böjelser.

I en av volymerna, där flera 
kortare verk bundits samman, 
uttrycker Aurelius sitt ogillan-
de över den franske författaren 
och dramatikern Desboulmiers 

traktat Rose, Eller wärkningar 
Af Hat, Wänskap och Kärlek. Det 
angelägna ämnet ”hade man icke 
wäntat så wara afhandlat”, men 
Aurelius konstaterar att texten 
trots allt inte är direkt förledande 
och låter den vara kvar — kanske 
i första hand för att den ”kan icke 
skiljas utur bandet.”

I SAMMA volym har Aurelius också 
fogat in en längre anteckning till 
ledning för läsaren. Den kommer 
som en direkt kommentar till 
den nederländske läkaren, ma-
tematikern och teologen Bernard 
Nieuwentijdts Betraktelse Om De 
Dödas Upståndelses Möjelighet; 

Som, Emot Atheisters och Fritän-
kares inkast, af Naturliga grunder 
bewisas (Stockholm 1760):

I anledning af nästföregåen-
de, will man icke förtiga, det man 
sedt, och hur Doctor Hagström i 
Linkiöping med exempel eller lik-
nelse wisat Guds stora Allmagt i 
sin wärkning. 

Då han öpnade en natural sam-
ling i ett skåp, som inuti är beklädt 
med en ganska myckenhet insec-
ter af så kallade Sommar foglar 
[dvs fjärilar – reds anm.] af olika 
storlek och färg. Hwaribland fans 
1:o En owanlig stor, luden och bro-
kig mask, närmast liknad största 
Kohlmasken: derbredewid 2:o en 

Klimp, likasom ludit, finhårigt 
mögel, osnyggt: och 3:o. derhos 
en stor fieling eller Sommarfogel 
som med utwäkta wingar, nära 
ett qvarter bred, af allehanda pri-
dar och färgor, prydelig. 

Förklarade: då 1:o Maskens lef-
nadstid löper till ända, tager han 
fäste på träd, wäggar eller Gär-
desgårdar och dör : Och hans wa-
relse förwandlar sig 2:o uti ett 
otäckt ludit skum och mögel, inom 
hwilket han lemnar endast ett frö, 
som på den fölljande wår uplif-
was, tillwäxer och blifwer en pry-
delig insect, och ändtledigas utur 
sitt fängelse, i sådan förunderlig 
skapnad förestälte, som få ögon 
wisas. 

Skulle wi då willja twifla om 
Guds Allmagt och hans ords san-
färdighet, at som ädlare warel-
ser, Han låta wåra dödeliga krop-
par, ehuru de warda förmultnade 
i Jorden eller förbrända till aska, 
lika det lemnade frö, låter uplif-
was wid frälsarnes Jesu åter-
komst med den stora Härsmakt på 
domsdagen (…)

Vad som framträder i Nils Au-
relius kommentar är inte mindre 
än en fysikoteologisk avhandling 
i komprimerad och förenklad 
form, tänkt att läsas och begripas 
av olärda människor.

I sak var fysikoteologin en för-

längning av hela den medeltida 
och tidigmoderna naturfilosofin, 
som i första hand handlade om att 
nå kunskap om den gudomliga 
visdom som avspeglades i natu-
rens lagar och ordningar. Studi-
et av Guds skapelse var för natur-
filosoferna en verksamhet som 
speglade teologernas studium av 
Gudsordet, såsom det uppenba-
rats för Bibelns författare och ge-
nom Guds människoblivande. 

MEN DENNA tanke om skapelsen 
som ”naturens bok” kom att in-
tensifieras under den vetenskap-
liga expansion som skedde under 
1700-talets lopp, och som fram-
går av titeln på Bernard Nieuwen-
tijdts traktat, växte de fysikoteo-
logiska idéerna fram i polemik 
mot det fritänkeri som möjlig-
gjorts av den tilltagande religiösa 
pluralismen i Europa. Själva be-
greppet fysikoteologi myntades 
av den engelske naturfilosofen 
och teologen William Derham, 
men de centrala tankegångarna 
finns också formulerade hos Carl 
von Linné.

Att stirra sig blind på det teo-
logiskt uppbyggliga innehål-
let i böckerna från Askeby, och 
att därigenom dra slutsatsen att 
kyrkoherde Aurelius framför allt 
strävade efter att hålla sina för-
samlingsbor i Herrens tukt och 
förmaning, skulle med andra ord 
vara grovt missvisande. Förmod-
ligen ansåg han — liksom de fles-
ta av sin samtids intellektuella — 
att vetenskapliga avhandlingar 
och djupsinniga filosofiska trak-
tater var alltför hårdsmält föda 
för olärda sinnen. Men vetenska-
pen och teologin hade för fysiko-
teologerna ändå samma mål: att 
ge människan del av den gudom-
liga kunskap som slutligen skul-
le föra henne till den eviga salig-
heten.
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Det är fascinerande att vi lever i en så gammal tradition. Kyrkan är verkligen en kulturbärare. Nästa år 
fyller Linköpings stift 900 år och det kommer att uppmärksammas på många sätt, bland annat  
på denna sida förstås. Runtom i våra kyrkor finns kulturskatter av olika slag och inte minst böck-
erna kan säga oss mycket om gångna tider. 
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En fysikoteologisk grundtanke, 
formulerad redan 1594 av astro-
nomen George Hartgyll i Generall 
Calendars: den kristne filosofen 
eller vetenskapsmannen väger en 
bibel mot en armillarsfär —  alltså 
en modell av universum —  och 
säger i språkbandet Verbum et 
Opera Jehovae Meditabor: ”Jag ska 
begrunda Guds ord och verk”
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