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När begreppet postmodernism först gjorde storskalig entré i det teo-
logiska rummet framstod det som ett paradigm där anspråk på kun-
skap, sanning och universella erfarenheter hyperkritiskt plockades 
sönder i sina beståndsdelar. Efter några decennier är bedömningen 
av dess agenda mer svårfångad men det tycks klart att kärnan ligger i 
avståndstagandet från vad den så kallade moderniteten tänks ha med-
fört. Den här aktuella boken följer i spåren av internationell teologisk 
litteratur som tar avstånd från moderna vetenskapliga metoder och 
samhällsteorier för att istället blicka tillbaka mot en förmodern värld 
som något av en förlorad guldålder. Författaren Henrik Tobin har 
tidigare publicerat en bok kring den lutherska ortodoxins musiksyn 
men presenterar nu istället ett brett panorama av tidigare teologisk 
estetik, från Psaltaren till 1200-talets Bonaventura.

Tobin beskriver själv inledningsvis boken som en resa, eller en 
”guide till delvis glömda världar” (s. 13). Beskrivningen av en resa är 
adekvat då texten likt en reseskildring söker teckna ögonblicksbilder 
av historiska platser och tider. Det framgår också tydligt att författa-
ren har fascinerats av sin egen bildningsresa i detta historiska material 
och nu söker presentera sina upptäckter som existentiellt relevanta 
för ett nutida sökande efter mening. Boken är rent stilistiskt utfor-
mad som essäer, snarare än mer objektiva presentationer, och dess 
vindlande trådar och utvikningar gör inte sällan argumentationen 
något vansklig att följa. Såvitt jag förstår bokens inledande kapitel 
är bokens primära syfte att återfinna ett holistiskt tänkande kring 
liturgi, musik och teologi som tänks ha gått förlorat genom deras 
moderna åtskiljande. Tobin pläderar för de andliga värdena i en sym-
bolisk liturgiuppfattning, där både teologins begrepp och liturgins 
uttrycksformer uppfattas som verkligt förankrade och delaktiga i en 
allt omslutande kosmisk helhet. Det är därför naturligt att hans nutida 
inspirationskällor söks i hur ortodox och delar av katolsk tradition un-
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der de senaste århundradena skapat en liknande liturgisk teologi som 
en motkraft mot den mer funktionella liturgisyn som präglar både 
många reformerta och så kallade progressiva traditioner. I det avse-
endet tycks Tobins sökande efter liturgins symboliska djupdimension 
indikera en liturgisyn som idag tycks bli alltmer sällsynt i hans egen 
lutherska tradition i Sverige. Det kontroversiella handboksarbetet i 
Svenska kyrkan tycks innebära en vattendelare vad gäller nutida litur-
gisk teologi, så till vida att liturgins form och mening där istället i en 
mer konstruktivistisk hållning primärt svarar mot specifika pastorala 
och pragmatiska behov.

Det ska sägas att Tobin uppvisar en enastående ambition att sätta 
sig in i förlorade epokers tankevärld och det är inte bara en till om-
fånget ”stor” bok han presenterar. Han har en förkärlek för den bib-
liska vishetstraditionen och presenterar därefter en rad av de mest 
välkända kyrkofäderna innan avslutningskapitlen behandlar medel-
tidens Guido av Arezzo, Thomas av Aquino samt Bonaventura. Flera 
av personteckningarna fungerar väl som introduktioner till hur olika 
estetiska och delvis musikaliska frågeställningar behandlas av inte 
minst ledande kyrkofäder. Samtidigt väcker bokens tillvägagångs-
sätt många frågor, både kring urval samt om själva tolkningen av 
dessa ofta språkligt och teoretiskt svårtillgängliga texter. Hade boken 
utgjort forskning eller varit en lärobok hade författaren i betydligt 
högre utsträckning behövt låta sina egna tolkningar utmanas av an-
nan forskning. 

Urvalet präglas huvudsakligen av texter som redan är flitigt disku-
terade och översatta. Dessutom får spekulativ musikfilosofi sägas ha 
ett tydligt företräde framför skildringar av personer och skeenden som 
nog måste anses ha haft större konkret inflytande på kyrkans guds-
tjänst- och musikliv. Den sista aspekten präglar hela bokens inrikt-
ning och skapar en del genomgående problem i framställningen. En 
uppfattning som denna sammanfattar tämligen väl vad saken gäller: 
”Man kan nog säga att med Guido av Arezzo lanseras musikteorin 
på allvar som teori i modernitetens mening, ungefär som vi uppfattar 
begreppet idag” (s. 286f). Tobin följer här dels en något clichéartad 
bild av att Guido skulle vara fadern till modern musikalisk notation, 
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en tes som knappast stöds av nutida forskning (här hade istället en 
presentation av Franco av Kölns notationssystem kunnat vara viktig). 
Sammanflätat med hållningen att tillskriva Guido den så kallade mo-
derna musikteorin är bokens olyckliga val att förbigå både den så vik-
tiga karolingiska epoken och övrig tidig medeltid med tystnad. Guido 
är i realiteten knappast någon central förnyare utan uttrycker snarare 
tankegångar som redan varit i svang hos en rad tidigare teoretiker.

Tesen att en ny musikteori lanseras under denna tid indikerar en 
förståelse av att konkreta eller ”moderna” teorier kring specifika mu-
sikaliska element som t.ex. akustik och rytmik inte skulle spela en 
central roll i tidigare musikåskådning. I Tobins framställning spelar 
filosofen Boëthius en mycket framskjuten roll som förmedlare av 
antikens lärdomar och grund för medeltidens musikaliska bildning. 
Tyvärr utelämnas den möjligen lika betydelsefulle Martianus Capella 
och i själva läsningen av Boëthius fokuserar Tobin på att samläsa 
de viktiga skrifterna De institutione musica och De consolatione philo-
sophiae. Det kan vara naturligt utifrån författarens intresse för det 
övergripande metafysiska ramverket mellan musik och kosmologi, 
men trotsar filosofens egen uttryckliga övertygelse att man inte alls 
kan redogöra för musik utan att studera dess inneboende matematis-
ka egenskaper. Här skulle därför den mer handgripliga diskussionen 
i verket De institutione arithmetica behöva spela en naturlig roll för att 
ge en mer nyanserad bild. Det kan tyckas som en mindre detalj att 
diskutera uttolkningen av Boëthius men problemet är symptomatiskt 
för författarens inställning till sitt ämne. Inte minst när en förmo-
dern liturgi- och musikåskådning presenteras som relevant för nutida 
kyrkoliv finns det anledning att undra vilka implikationer bokens 
presentation bär med sig. I den (olyckliga) åtskillnad av musik och 
teologi som Tobin ser inledas under Luthers tidevarv ligger ett gradvis 
uppvärderande av musiken som en konkret och handgriplig mänsk-
lig praktik, i kyrkans tjänst. Man kan därför undra om inte Tobins 
framställning (förmodligen oavsiktligt?) undanröjer stora delar av 
den tankemässiga grunden för den kyrkomusik och det konstnärskap 
som enbart kunnat växa fram i samspel med ett modernt samhälle. Att 
söka en gemensam metafysisk grund för liturgi, teologi och musik i en 
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spekulativ kosmologi kan självfallet till dels ge en andlig fördjupning 
även för nutidens praktik. Samtidigt kan man inte gärna ignorera att 
en rad av de diskuterade författarna hade en restriktiv hållning till 
musikalisk praxis som i nutiden skulle framstå som direkt repressiv. 
Det kan därför vara värt att hålla i minnet att bokens framställning 
på flera avgörande punkter nedtonar de aspekter av antikens estetik 
som mest uppenbart förebådar de konkreta musikaliska frågor som 
dagligen konfronterar nutida musiker i kyrkans tjänst. 

Sammanfattningsvis måste Tobin ges beröm för att på svenska pre-
sentera en ingång till delar av en tanketradition som för många läsare 
annars är svårtillgänglig. Det hade dock varit värdefullt om han själv 
indikerat något tydligare vilka problem som kan uppstå då svunna 
epoker ska tjäna som ett föredöme för nutidens tänkande och praktik.

Jonas Lundblad
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Henry Weman (1897–1992), domkyrkoorganist i Uppsala 1927–1964 
och från 1943 även kantor/körledare, har fått sin uppväxt och livsgär-
ning skildrad av en person som känner honom väl: sonen Gunnar 
Weman, teolog, präst, biskop – under sina sista år i tjänst 1993–1997 
Svenska kyrkans ärkebiskop. Resultatet har blivit en väldokumente-
rad, ytterst läsvärd framställning av faderns mångsidiga insatser på 
det kyrkliga, främst det kyrkomusikaliska området. Boken innehåller 
naturligt nog även många fint skildrade familjeinteriörer som här har 
måst förbigås, både från Henrys barndomshem och från hans äkten-
skap med makan Birgitta f. Stavenow (1907–2001) och deras barn 
Gunnar, Erik och Birgitta. 

Det måste ha varit rätt unikt att som Henry Weman redan vid 30 
års ålder bli innehavare av den kanske allra mest attraktiva organist-
tjänsten överhuvudtaget inom Svenska kyrkan. Men sonen berät-
tar att pappan redan som liten gosse blev fascinerad av den enkla 




