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Det finns olika uppgifter om vad som 
skiljer människan från de övriga djuren 
– språket ligger högt på listan, den mot-
stående tummen brukar nämnas. Men 
också musiken utgör ett av människans 
absoluta särmärken. Vi är ensamma om 
den lek med ljud, som vi kallar musik. 
De »sjungande« djuren nyttjar bara sig-
naler, de är inte i när heten av vår ljud-
lek. Innebär det att musik är en evolu-
tionär anpassning? Frågan är ett tvis-
teämne sedan evolutionslärans vagga. 
Darwin funderade över den musikalis-
ka förmågan och fann den vara en av 
våra mest mystiska egenskaper, efter-
som den inte är »till minsta nytta för 
människan«.

Orden citeras av den populärveten-
skapligt flitige och framgångsrike Oli-
ver Sacks i förordet till »Musicophilia«, 
en samling beskrivningar av sjukdoms-
fall eller medfödd särart med musika-
lisk särbegåvning eller obegåvning, för-
lorad eller nyvunnen musikalisk förmå-
ga, musikepilepsi och musi-
kogen epilepsi, musik -
hallucinationer och »musik 
på hjärnan« i form av små-
trudelutter som finns in-
ombords vare sig de är 
välkomna eller inte. 
Sacks lägger nog sin röst 
på att evolutionen har 
gynnat musikförmågan 
i sig och att den inte en-
dast är en livskvali-
tetshöjande bieffekt 
av vår hjärnas många 
förmågor. Han argu-
menterar inte for-
mellt för den tesen, 
men den lyser igenom flera gång-
er i texten: då han beskriver musikens 
emotionella kraft även för personer med 
uttalad demens liksom då han bevittnar 
nyetablerad »musikalitet« hos en per-
son efter blixtnedslag. (Sacks menar att 
hjärnskada kan tänkas medföra ett 

bortfall av hämmande inflytande på 
den musiktalang som naturen byggt in i 
hjärnan.)

Författaren skriver medryckande och 
välformulerat, och han är väl påläst i 
den aktuella »musikneurobiologiska« 
litteraturen, en genre som stadigt väx-
er. Hans allmänbildade utblickar är 
också legio. Och hans medmänskliga 
och uppföljande intresse för sina pa-
tienter imponerar – för att inte tala om 
hur han orkar med brevskrivarna, som 
måste vara hundratals! Översättningen 
bygger på en andra amerikansk upplaga 
av boken; jag har läst den första, och 

den nu översatta är avsevärt 
utvidgad med ett stort 
antal citat av brev Sacks 

fått från läsare av första 
upplagan.

Här får man också an-
ledning till kritik. Läs-
ningen blir stundom tröt-

tande, därför att Sacks för-
faller till att ta med alltför 

många likartade upplevelser 
från patienter och brevskri-
vare. Tilläggen är dels gjorda 

som utvidgad text, dels som 
fotnoter – notapparaten är 

omfattande redan i första upp-
lagan och har i den översatta 

ökat med drygt 25 procent. Ty-
värr störs flytet i läsningen. En smula 
störande är också att Sacks passar på 
att vinna nya poänger på gamla lagrar 
genom att återanvända fall från sina ti-
digare böcker.

Ibland uppkommer misstanke hos läsa-
ren att Sacks överdriver för att göra sin 
framställning intressantare. Vännen 
som skulle lyssna på Mozart och »lyss-
nade med stor njutning« för att sedan 
upptäcka att han aldrig satt på skivan; 
den tondöve kantorn i synagogan som 
spelade fel »ibland en tredjedels oktav 
bort« utan att själv höra det men som 
accepterades av rabbinen därför att han 
gjorde sitt bästa; kvinnan med musik-
hallucinationer som hörde »delar av 
’O  Come, all Ye Faithful’ nitton och en 
halv gånger på tio minuter«, eller när 
han på egen hand med hjälp av rytmiskt 
sjungande klättrar ned från ett norskt 
fjäll efter ett fall med quadricepsruptur 
och nervskador och ett »obrukbart« 
(useless) ben – man sätter ett frågeteck-
en i kanten. Det är en ovälkommen 
misstanke med hänsyn till allt spän-
nande och intressant han berättar. Och 
hur kommer det sig att Sacks ständigt 
möter människor med musikhallucina-
tioner, medan jag med 35 år som neuro-
log och ett musikintresse som (sanno-
likt) matchar hans, inte har mött en 
enda?

Författarens kunnande om musik 
och repertoar är gediget, och han stolt-
serar gärna med det. Men då han påstår 
sig en dag undermedvetet vara fylld av 
en »svit av melodier«, som han upptäck-
er är Bachs »Capriccio vid en högt äls-
kad broders avresa« och förstår sitt un-
dermedvetna val som betingat av att 
hans egen bror är svårt sjuk – då tycker 
jag att han skryter med sin repertoar-
kännedom och trovärdigheten sviktar.

Översättningen flyter lika ledigt som 
Sacks’ originaltext. Dock finns några 
facktermsgrodor – en granskning av så-
väl musikolog som neurolog hade inte 
skadat. »Loud« (stark) är i regel översatt 
med »hög«; »key« i betydelsen tangent 
har blivit »tonart«; »auditorier« (dvs 
konsertsalar/hörsalar) har blivit audi-
torier; och att i Sverige kalla Beetho-
vens »Hymn till glädjen« (det vill säga 
nionde symfonins »An die Freude«) för 
»Ode to Joy«, därför att Sacks gör det i 
sin engelska text, är stötande. 

På den neurologiska sidan träffar man 
bland annat på »herpesviruset encefa-
lit«; »innerörats snäcka är fårad av ett 
membran« (»lined with«, alltså klädd 
med ett membran) samt det alldeles 
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Xenotransplantation var namnet på ett 
hett medicinskt forskningsområde på 
1990-talet. Tekniken att transplantera 
över gränsen mellan olika arter, från 
djur till människa, härbärgerade 
många möjligheter. I transplantations-
världen förväntades inte 
minst lösningar på pro-
blemen med organbrist. 
Vid millennieskiftet 
2000 hade forskningen 
om xenotransplantation 
likväl tappat fart. Fram-
för allt hade varningar-
na för virussmitta tagit 
udden av den tidigare så 
lovande forskningen. 
Ungefär samtidigt bör-
jade ett nytt forsk-
ningsområde få luft 
under vingarna. Stam-
cellsforskningen hade 
en ambitionsnivå som 
liknade sin föregånga-
res och dessutom fördel av att arbeta 
med uteslutande humant material.

Sociologen Anders Persson och filoso-
fen Stellan Welin har skrivit en intres-
seväckande bok om bakgrunden till och 
de sociala och etiska förutsättningarna 
för de två medicinska forskningsområ-
dena. I bokens inledning riktar förfat-

tarna uppmärksamheten mot en speci-
ell aspekt av den biomedicinska forsk-
ningen i fråga, nämligen på vilket sätt 
xenotransplantation och stamcells-
forskning kom att bli omtvistade tekno-
logier (contested technologies). Deras 
egen forskning ansluter sig därmed till 
en speciell gren som undersöker forsk-
ningskontroverser av olika slag.

Kapitel 2 innehåller inledningsvis en 
redogörelse för olika historiska exem-
pel på xenotransplantation. Kapitlet 
diskuterar därefter de olika riskscena-
rier och reglerande åtgärder som xeno-

transplantation kom att kopplas 
till. Viktig för att förstå 
varför själva teknologin 
förlorade sitt attraktions-
värde är upptäckten av 
det endogena retroviruset 
PERV och forskarnas för-
slag till att införa ett glo-
balt moratorium för forsk-
ningen. Kapitel 3 borrar i 
en etisk fråga som 1990-ta-
lets xenotransplantations-
forskning ställdes inför och 
som också har allmängiltig 
betydelse: När och hur ska 
man i en forskningsprocess 
inleda kliniska försök på 
människa?

Kapitel 4 fokuserar den kontroversiella 
frågan om human embryonal stam-
cellsforsknings vara eller icke-vara. Ka-
pitlet är i huvudsak en genomgång av de 
debatter som förts och de beslut som 
fattats i den omtvistade frågan i Stor-
britannien, Sverige och USA. Katolska 
kyrkan och abortmotståndare profile-

rade sig tidigt som determinerade mot-
ståndare till den aktuella forskningen. 
Till skillnad från inom xenotransplan-
tation har det däremot inte funnits någ-
ra uttalade motståndare till stamcells-
forskningen bland forskarna själva.

I kapitel 5 diskuteras ett fenomen 
som berör både xenotransplantation 
och humana embryonala stamceller: 
forskningens kommersialisering. Att 
införa ekonomiska incitament i forsk-
ningen är på många sätt nödvändigt, 
men innebär också en rad sociala och 
etiska dilemman. Kapitlet undersöker 
närmare relationen mellan de kommer-
siella krafterna och de förutsättningar 
som gäller i forskarvärlden.

Det avslutande kapitlet är en diskute-
rande sammanfattning där författarna 
ur ett samhällsperspektiv jämför vill-
koren för xenotransplantation och hu-
mana embryonala stamceller. Kapitlet 
summerar också kring de frågor som 
rests angående forskningens kommer-
sialisering. Vidare diskuteras hur all-
mänheten kan involveras i processen. 
Författarna kritiserar den vanliga upp-
fattningen att mer information i en sak 
nödvändigtvis ska leda till mer positiva 
attityder.

Boken behandlar ett angeläget ämne 
och är pedagogiskt skriven. Författarna 
har ambitionen att på ett allmänbegrip-
ligt sätt genomlysa de två medicinska 
forskningsfältens sociala och etiska ut-
maningar. Boken kan med fördel läsas 
såväl av intresserad allmänhet som av 
studerande på olika utbildningar i med-
icinsk etik och vetenskapshistoria.
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Människans musikaliska hjärna … 
obegripliga uttrycket om den armampu-
terade pianisten med »barkartad frigö-
relse . . . av det lättretliga området i 
stumpen« (»cortical disinhibition . . . of 
the excitable area of the stump«, alltså 
frikoppling . . . av aktivitet i hjärnbarken 
i området motsvarande stumpen).

Den enarmade pianisten – Paul Wittgen-
stein, som förlorade sin högerarm i för-
sta världskriget och beställde pianokon-
sert för vänster hand av flera komposi-
törer, ett önskemål som bland andra Ra-
vel hörsammade – har blivit titel på den 

svenska utgåvan. Det är att göra våld på 
en så elegant titel som »Musikofili« – 
vad ligger bakom förlagets och översät-
tarens beslut att göra så? Knappast 
rädsla för svåra facktermer; i boken är 
de många utan att förklaring ges – kom-
missur, parahippocampal, ideationell, 
eidetisk, för att nämna några. Snarare 
ett försäljningstrick för att uppnå en 
analogi till succén »Mannen som för-
växlade sin hustru med en hatt«? Brom-
bergs förlag är inte ensamt om tricket – 
på tyska lär boken heta »Der einarmige 
Pianist«. (Rekordet vad avser förstöring 

av en god originaltitel är kanske Victor 
Borges »My favorite intermissions«, 
som på svenska gavs ut som »Musik, det 
är fult det«!)

Mina kritiska synpunkter är relativa 
randanmärkningar. Sacks’ bok är, föga 
oväntat, en elegant exposé över några av 
den mänskliga hjärnans märkvärdiga 
funktioner och en av dess mest hänfö-
rande prestationer – fenomenet musik.
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