
liga gränserfarenheter har sysselsatt me-
dicinen sedan ursprunget av den väster-
ländska kulturen i både den judisk-krist-
na traditionen och den grekiska tanke-
världen. Frågan har fått ny aktualitet i
Sverige i samband med Hans Lohmans
verk »Psykisk hälsa och mänsklig miljö«
från början av 1970-talet.

Idéströmningar präglar synsätt
Varje tid har sin föreställning om vad det
innebär att vara frisk och leva ett gott liv.
I en första del öppnar och vidgar förfat-
tarna synen på hälsan i ett historiskt per-
spektiv. Därefter bryts det problematis-
ka hälsobegreppet mot övergripande
tolkningar av livet som helhet. Tolk-
ningar och värderingar om människan
och världen förmedlas företrädesvis av
religioner och ideologier samt andra
idéströmningar som präglar den enskil-
des synsätt och handlingsmönster.

Hälsa vårt högst prioriterade värde
På ett förtjänstfullt sätt presenterar för-
fattarna allmänt erkända auktoriteter och
deras modeller om sambandet mellan
»känsla av sammanhang« (Antonovsky)
och hälsa. De nämner givetvis också sin
egen forskning som bland annat visar att
hälsa är det högst prioriterade värdet i
vårt samhälle. Man prioriterar ofta det
man saknar eller tror sig sakna. I en tid
dominerad av stress, yttre kaos och inre
nöd kan frågan om betydelsen av livs-
åskådningens och personlighetens roll
vinna förnyad aktualitet.

Hälsan som medel och som mål
Författarna pekar på den viktiga distink-
tionen mellan hälsan som medel och häl-
san som mål. För unga människor fram-
står ofta hälsan som ett medel för att pla-
nera och genomföra sina livsprojekt. För
äldre människor betyder god hälsa mer
och mer ett mål i sig. Att trots tilltagan-
de bräcklighet finna en mening och må
bra är åtråvärt i sig.

Etymologisk ordförklaring saknas 
I sitt viktiga verk bemödar sig författar-
na om tydlighet och noggrannhet när de
definierar sitt komplexa ämne och dess
centrala språkliga redskap. Man kan 
ibland sakna det etymologiska
begreppsursprunget av centrala termer
som kris eller trauma. Att hamna i en kris
innebär då att se möjligheter, att börja
urskilja, bedöma, välja, fatta beslut. En
kris är inte en katastrofal händelse utan
snarare en inbjudan att efter en svår hän-
delse möta verkligheten på nytt, på all-
var och att söka förändra den.

Inga nya tankegångar
Bokens främsta förtjänster är kanske
inte originalitet eller förmedling av helt

nya kunskaper. Texten är i gengäld gedi-
gen, oftast tydlig och mycket läsbar. Den
ger en sammanfattning av livsåskåd-
ningens och än mer av personlighetens
samband med kroppsliga reaktioner. En
naturvetenskapligt bildad och tränad
person får här en chans att bekanta sig
med en humanistisk språkform och pro-
fil som andas vishet och söker närhet till
många människors upplevelse av sina
hälsoproblem. 

Värdefull kunskapskälla
Boken är en värdefull kunskapskälla för
all vårdpersonal som söker orsakssam-
manhanget bakom kroppsliga symtom
och psykiska besvär.

Vad händer i hjärnan
när vi sysslar 
med musik ?

Jan Fagius. Hemisfärernas musik. Om mu-
sikhanteringen i hjärnan. 196 sidor. Göte-
borg: Bo Ejeby Förlag, 2001. Pris ca 258 kr.
ISBN 91-88316-31-9.

Recensent: Fredrik Ullén, med dr och pia-
nist, enheten för neuropediatrik, institutio-
nen för kvinnors och barns hälsa, Karolins-
ka institutet, Stockholm.

❙ ❙ Sedan Nils L Wallins banbrytande
bok »Biomusicology« kom ut 1991 har
det skett en dramatisk ökning av biolo-
giskt orienterad forskning på musik.
Detta är något man ser inom flera fält:
evolutionsvetenskap, musikvetenskap,
musikpsykologi och – inte minst – neu-
robiologi. Studier av neurala mekanis-
mer för musikperception och musikpro-

duktion ger för neurobiologen inte bara
viktig information om hur nervsystemet
hanterar komplex sensorik och motorik.
Musiker som grupp är också idealiska
för studiet av plastiska anpassningar av
hjärnans organisation, som en följd av
intensiv, långvarig träning. 

En viktig förutsättning för denna
ökade forskningsverksamhet är natur-
ligtvis den metodologiska revolution
som de nya »imaging«-teknikerna, t ex
fMRI (funktionell magnetresonansto-
mografi) och PET (positronemissionsto-
mografi), inneburit för studiet av aktivi-
tetsmönster i den mänskliga hjärnan.

Om musikens neurobiologi
Men en ökad nyfikenhet på den musika-
liska hjärnan är inte något man bara ser
bland forskare, utan även hos den veten-
skapligt intresserade allmänheten, och
det är till denna Jan Fagius framför allt
vänder sig i sin nya, utmärkta bok om
musikens neurobiologi, fyndigt kallad
»Hemisfärernas musik«. 

Efter ett par inledande kapitel om
hjärnans organisation och neurobiolo-
gisk metodik ger Fagius en översikt av
både experimentella och neurologiska
studier av musikbearbetning i hjärnan.
Jan Fagius lyckas på ett imponerande
sätt med den allt annat än enkla populär-
vetenskapliga uppgiften att sammanfat-
ta stora delar av den relevanta neurobio-
logiska litteraturen utan att vare sig bli
otillgänglig för lekmannen eller överför-
enklande. 

Fokus ligger framför allt på studier av
musikperception och på frågor kring la-
teralisering av musikaliska funktioner i
hjärnan, men exempelvis musikalisk
minnesförmåga och emotionella reak-
tioner på musik behandlas också i egna
avsnitt. Musikaliskt relevant motorik –
t ex inlärning och kontroll av fingerse-
kvenser och rytmisk motorik – är dock
överlag betydligt mer styvmoderligt be-
handlat. I de avslutande kapitlen berörs
musikalisk talang, musikterapi, den kon-
troversiella men medialt uppmärksam-
made Mozarteffekten och evolutionära
aspekter på musik.

Rekommenderas varmt
Sammanfattningsvis kan »Hemisfärer-
nas musik« varmt rekommenderas till
alla med en nyfikenhet på vad som hän-
der i hjärnan när vi sysslar med musik.
Inte bara lekmannen utan även den mu-
sikaliskt intresserade neurologen och
den vetenskapligt nyfikne musikern har
med stor sannolikhet en hel del att häm-
ta i denna, även stilistiskt sett, mycket
välskrivna bok. Illustrationerna håller
god kvalitet och den omfattande refe-
renslistan är ett bra hjälpmedel för den
som vill gå vidare till facklitteraturen. •
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