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från 1400-talet. Man kan också fråga sig vad den problematiska be-
nämningen ”tysk folkemelodi” för flera förreformatoriska melodier 
egentligen står för.

I förordet till den tyska utgåvan framhålls att en kritisk utgåva 
inte är slutet på utan början till ny forskning. Med dessa båda verk 
läggs en sådan grund. Redan nu får läsaren stimulerande insikter 
kring psalmernas framväxt, innehåll och förändring. Inte minst ger 
utgåvorna möjlighet att sjunga psalmerna i olika versioner – i Wit-
tenbergs gathörn såväl som på andra håll.

Hans Bernskiöld

mark c. mattes
Martin Luther’s Theology of Beauty
A Reappraisal
Grand Rapids: Baker Academic, 2017. 226 sid. isbn 9780801098376.

Den välkände amerikanske Lutherkännaren Mark Mattes påpe-
kar i sin inledning till denna nya monografi att skönhet är ett mer 
eller mindre outforskat ämne inom Lutherforskningen. Även om 
förståelsen både av musikens och bildens teologiska potential har 
studerats ingående, inte minst under senare tid, är det på många sätt 
svårt att se hur skönhet skulle kunna spela en viktig roll i reforma-
torns tänkande. Det handlar ändå här om en teolog som kämpade 
med den ”fördolde guden” och betonade ”korsets teologi”, samti-
digt som han bröt med en stark medeltida tradition där nåd, merit 
och skönhet stod i ett nära och harmoniskt samspel med varandra. 
Mattes egen väg att hävda skönhet som en central dimension inom 
Lutherforskningen är inspirerad inte minst av tysken Oswald Bay-
er. I hans efterföljd vill Mattes visa att Luther inte är den ensidigt 
”existentialistiske” protestant som forskning efter Kierkegaard har 
tenderat att ge sken av. Hans teologi är därför inte huvudsakligen att 
ses som uttryck för individens kamp med Gud. Snarare framträder 
en ”kosmisk och eskatologisk bredd” som lever av Ordets pågående 
inkarnation med Kristus som skönhetens norm. Den utgångspunkt 
som möjligen mer än någon annan sätter sin prägel på Mattes bok 
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är övertygelsen att rättfärdiggörelsen bildar kärnan i Luthers teologi, 
samt viljan att påvisa hur dess realitet genomsyrar både dogmatiken 
och det kristna gemensamma livet som helhet. I metodisk mening 
utgår han från att Luther primärt är bibelteolog, vilket leder till 
slutsatsen att det primärt är i bibelutläggande texter som skönhetens 
betydelse för hans teologi kan undersökas.

I ljuset av denna övertygelse är det måhända inte helt förvånande 
att bokens inledande kapitel är något mindre intressant än övriga de-
lar. Mattes återanvänder här en tidigare författad översikt av Luthers 
generella förhållningssätt till senmedeltidens filosofiska landskap. 
Huvudbudskapet är att Luthers centrala distinktion mellan lag och 
evangelium inte kan reduceras till tidens filosofiska stridigheter mel-
lan nominalism och realism. När studien här poängterar att skönhet 
måste förstås utifrån Kristus, snarare än genom analogier med en 
världens skönhet, är dock anledningen inte särskilt övertygande ut-
tryckt. Det påföljande kapitlet, om godhetens plats i medeltida tän-
kande och hos Luther, lyckas bättre påvisa det större sammanhang 
som kan bilda utgångspunkt även för estetiska värden inom teolo-
gin. Mattes påvisar hur rättfärdiggörelsen genom tro bildar godhe-
tens brännpunkt och hur Guds handlande i Kristus är den primära 
form genom vilken det goda blir synligt. Luthers distinktion mellan 
passiv och aktiv rättfärdiggörelse visar sig samtidigt vara inte bara 
av etisk och politisk utan även av största estetisk betydelse. Skön-
het är då inte ett värde som underlättar eller motiverar män niskans 
växande mot gudslikhet, men estetiken är en central dimension av 
den glädje som följer av vad Gud har åstadkommit i Kristus. Dess 
naturliga och rättmätiga plats är med andra ord inte att på något sätt 
kompensera människans passivitet inför Gud i rättfärdiggörelsen. 
Snarare hör den hemma i det aktiva och gemensamma kristna liv där 
goda gärningar följer som en frukt av Guds handlande.

Den senare åtskillnaden utvecklas vidare i två centrala kapitel 
som utvärderar skönhetens implicita betydelse i Luthers bibelföre-
läsningar, av såväl tidigare som senare slag. Inte minst i hans tidiga 
Dictata super Psalterium söker Mattes demonstrera hur en så kallad 
forensisk rättfärdiggörelselära bildar utgångspunkt för att associera 
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synd med det estetiskt motbjudande och Guds frälsande verk med 
skönheten. Tankegången är att Luther vidareför Thomas av Aquinos 
koncentration av skönhetebegreppet till kristologin men samtidigt 
avvisar den ”pankalism” där hela världen kan ses som uttryck för en 
gudomlig harmoni. En variant av den senare tanken återskapas dock 
av Luther, men helt byggd på tanken om att det är Guds självutgi-
vande kärlek i Kristus som bildar grund för det skapades skönhet. I 
hans åskådning blir människan alltmer motbjudande i Guds ögon 
ju mer hon förlitar sig på sin egen godhet, medan å andra sidan hen-
nes skönhet framträder allt tydligare ju mer hon förlitar sig på Kristi 
verk i henne själv. 

Senare skrifter, som Luthers föreläsningar över Galaterbrevet 
och Genesis, visar hur medeltidens mest centrala estetiska begrepp 
– proportion, klarhet, fullständighet – fortsätter att utgöra en fond 
för hans tänkande. I vissa stycken omvänder han deras inneboende 
logik, som i utläggningar om hur Kristi skönhet blir allt tydligare 
ju mer han själv går in i och delar mänsklighetens mest sönderrivna 
och ”smutsiga” villkor. Samtidigt äger dessa kriterier en positiv be-
tydelse i den antropologi som framträder när Luther utlägger den 
första människans syndfria villkor i paradiset – före den självförhär-
ligande och syndfulla kärlekens intåg i skapelsen.

När Mattes tar steget från dogmatikens kärnstycken till frågor 
om musikens och bildens teologi accentueras betydelsen av Luthers 
kamp mot mer radikala reformatoriska rörelsers inkarnationsteo-
logi. Ett kapitel om musiksynen bygger vidare på välkända teman 
från senare tiders forskning. Bland dessa finns hur musiken i kraft 
av sin status som Guds skapelse och gåva ges en mer långtgående 
positiv värdering och hur evangeliets frihet tänks höra samman med 
den konstnärliga förmågan att fritt utveckla musikens möjligheter. I 
kontrast till en reformert präglad ikonoklasm visar Mattes genom-
gående på den inkarnatoriska satsen finitum capax infinitum – det 
begränsade kan rymma det obegränsade – som kärnstycket i Luthers 
konstsyn, liturgiska teologi och sakramentslära: Guds verk och dess 
förkunnelse är alltid knutna till fysiska och konkreta former. Att på 
andra rent andliga vägar själv söka efter Gud går i motsatt riktning 
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mot Luthers fokus på Kristus som skönhetens uppenbarelse samt 
de konkreta och estetiska former där det glädjefulla budskapet kan 
föras vidare.

I två avslutande kapitel genomför Mattes en välbehövlig uppgift 
genom att som en av de första författarna etablera en kritisk dia-
log mellan Luthers tänkande och inflytelserika paradigm inom de 
senaste decenniernas nyvaknade intresse för teologisk estetik. Det 
rör sig framför allt om den katolska rörelsen ”nouvelle théologie” 
samt dess präglande roll även för olika postmoderna ambitioner att 
återskapa en förmodern helhetssyn, där skapelsen på nytt ses som en 
analogi och ett utflöde av Guds skönhet. Å ena sidan argumenterar 
Mattes tydligt för hur även Luther kunde se hela världen som uttryck 
för Guds kärlek, vilket ger den en inneboende skönhet som trotsar 
varje modern ”avförtrollad” sekularism. Å andra sidan driver han 
tesen hur nyplatonska tankemönster i nyare teologi återskapar en 
hierarkisk världsbild, där människan och skapelsen ytterst behöver 
uppstiga bortom det konkreta och materiella för att nå återlösning-
ens fullkomlighet. För Mattes innebär detta i flera stycken att åter-
upprätta den ”svärmiska” och distanserade andlighet vilken Luthers 
kristologi och egen livshållning så tydligt avvisar.

Mattes bok är en viktig händelse i dagens teologiska landskap, 
med långtgående positiva bidrag att integrera i förnyelsen av ett 
nutida lutherskt kyrkoliv. Ingen publikation har före denna tagit 
ett sådant helhetsgrepp på estetiken hos Luther och på ett liknande 
sätt kunnat klarlägga bärande stråk som förenar Luthers teologi och 
fromhet med hans hållning till (det teologiskt inspirerade) konst-
närskapets estetik.

Boken är författad i en tydlig och enkel stil som lättare gör den 
tillgänglig än mycken annan forskningslitteratur. Mattes stora hän-
givenhet och djupa förtrogenhet med Luthers skrifter är dess vikti-
gaste grund, men leder också till en exegetiskt utläggande stil som 
sällan väcker invändningar mot de refererade verken. Behandlingen 
av både bibelhermeneutik och filosofi gränsar tyvärr återkommande 
till förenklande och förminskande attityder. Särskilt olycklig är den 
rent schablonmässiga bild av Immanuel Kant som vid ett par tillfäl-
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len används för att skapa motsats mellan Luther och en ”andefattig” 
modernitet.

I en svensk kontext kan Mattes framstå som företrädare för en 
gammaldags typ av Lutherforskning. Men om valet står mellan möj-
ligheten att genom en något för apologetisk framställning kunna 
lära känna lutherskt tänkande på djupet, eller mer ”progressiva” 
läsningar som inte sällan knappt tycks ha öppnat grundtexterna – 
då finns det goda skäl att hellre lära känna Luther i sällskap med en 
författare som Mattes.

Jonas Lundblad

erkki mörck
”Guds speleman”, ”Vår Herres kantor”
Albert Runbäck 1894–1974
Distribution: Arkens bokhandel, Lund, 2017. 305 s. isbn 978-91-7267-394-6

Från 1940-talet och ett par decennier framåt låg sannolikt en trave av 
körsamlingen Lauda Sion på orgelläktaren i varje landsbygdskyrka. 
Undertiteln ”ett hymnarium för kyrkoårets samtliga sön- och helg-
dagar” antyder att här hade kyrkomusikern en komplett samling 
sånger för sin kyrkokör. Utgivare och kompilator av samlingen var 
Albert Runbäck. Som kyrkomusiker i Båstad 1916–1959 var han väl 
förtrogen med de många landsbygdsförsamlingarnas svårigheter 
med både rekrytering och repertoar till sina kyrkokörer. Förordet 
anger i klartext syftet med utgåvan, att ”framför allt vara till tjänst 
i de församlingar, där körresurserna äro små”. Satserna var oftast 
trestämmiga – kanske en anpassning till de bekanta svårigheterna 
att besätta mansstämmorna – och urvalet sånger relaterades till den 
aktuella söndagens psalmval, för vilket Runbäck tillsammans med 
kyrkoherden Knut Peters arbetat fram en lista över lämpliga predik-
stolspsalmer. Uttrycket ”hymnarium” förefaller vara valt inte bara av 
ett slags traditionsskäl utan också för att markera sambandet mellan 
kör- och församlingssången i gudstjänsten. 

Runbäcks uppenbarligen starka pedagogiska ambitioner riktade 
sig även på andra sätt till resurssvaga och kanske understimulerade 


