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Musik: ingen 
struntsak 
Forskare upptäckte nyligen att våra 
hjärnor är som gjorda för musik och 
att vår uppskattning av musik utgör 
en grundläggande aspekt av att vara 
människa (något som framgår väldigt 
tydligt av videon i länken i not 1, (övers. 
anm)

medan apor och andra djur med stor hjärna inte har samma 

behov av att utöva eller lyssna på musik? Precis som att tala 

även musikaliteten en speciell och distinkt egenskap hos 

och vår personliga musiksmak?

NY FORSKNING
-

-

-

som gjorde denna upptäckt beskrev musik som ett känslomäs-

som uttrycktes.

 Det är intressant att se att uppskattning av musik 

-

komposition att den utgör en oumbärlig del av det som gör oss 

till människor.

BETYDELSEN AV MUSIK
-

2 och utgör därmed en del av uni-

versums struktur; det är dock bara människor som kan bry sig 

om att det är så. Sedan Darwins evolutionsteori blev populär har 

mysteriet.

konst och musik har något att göra med de pragmatiska kraven 

-

om vi kan anpassa musik till att kommunicera - t.ex. en armé-

andliga och konstnärliga skäl.

KÄNSLOR OCH SJÄL
-

-

-

-

”musik handlar om 

anden.”3

sa: ”När du håller på med musik, är du inne på samhällets själ.”4 

”Att förneka 

verkligheten i en andlig kärna som essensen i varje människa gör 

det svårt att förstå sig på musik, eftersom musik, liksom moral, 

handlar om själen.”5

MÄNNISKOKROPPEN
-
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-

-

ett idealiskt sätt” 6 De till synes 

7

-

-

bästa tänkbara musikaliska tonerna. Mycket av instrumental 

rösten.

EN GÅVA

-

-

de musikern Ray Charles sa: ”Jag är född med musik inom mig. 

Musik var en del av mig, precis som mina revben, mina njurar, 

min lever, mitt hjärta och mitt blod. Den var en kraft inom mig 

redan innan jag kom upp på scenen. Den var en nödvändighet för 

mig liksom mat eller vatten.” 8 Musik är något outsägligt. Kanske 

uttryckte Victor Hugo detta bäst: ”Musik uttrycker det som inte 

kan sägas och där det är omöjligt att vara tyst.” 9

-
10

när ”morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner 

ropade av glädje” ( Job 38:7).11 På många ställen berättar Bibeln 

att musik är något väldigt speciellt: ”Stäm upp musik och slå på 

trummor, spela på ljuvliga lyror och harpor!” (Psalm 81:3).

Översättning: Theodor van der Waard

NOTER
1. Se videon på Australian Broadcasting Corporation CatalystTV, episode Music 
 on the Brain https://www.youtube.com/watch?v=rnUSNbqtVJI eller 
 (kortare krymp.nu/2zX)
2. Fauvel, J., Flood, R., och Wilson, R. (red.), Music and Mathematics: 
 From Pythagoras to Fractals, Oxford University Press, New York, 2003. 
 Se även Reilly, R.R., The music of the spheres, orthe metaphysics of music, 
 home.isi.org, 2001, och även Rehmeyer, J., The geometry of music, 
 sciencenews.org, 4 mars 2008.
3. Mangalwadi, V., The Book That Made Your World, Thomas Nelson, 
 Nashville, s. 7, 2011
4. In the Fiddler’s House (DVD), EMI Classics, 2006. 
5. Ref. 3, s. 7.
6. Gerle, R., The Art of Bowing Practice, Stainer & Bell, London, 1991.

 California—Viterbi, School of Engineering, viterbi.usc.edu, 6 februari 2008; 
 Catchpoole, D., Fingertip control, Creation 31 (2):31, 2009; 
 . (kortare: krymp.nu/2zY)
8. Charles, R. och Ritz, D., Brother Ray: Ray Charles’ Own Story, Da Capo 
 Press, Cambridge MA, s. 8, 2004.
9. Hugo, V., William Shakespeare (essay), Part I, Book II, Chapter IV, 1864.
10. Eller kanske tredje dagen, i fall erets hänvisade till torra landet som 
 kallas "jorden".
11. Ett klassiskt exempel på hebreisk parallelism, Båda meningarna uttrycker
 samma sak på olika sätt; "morgonstjärnorna" är också "Guds söner" 
 (bene Elohim = änglar på andra ställeni GT) som likt andra skapade varelser 
 (2 Mos. 20:11), blev de till tidigare denna dag.
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