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Abstract 

This study investigates the shofar and it´s relation to classical music in modern and contemporary time, and 

examine the cause of this interest in the western world among composers and musicians, namely the unique 

sound. The origins of the shofar stems from the Tanakh as a sacred ritual instrument and as a marketer of time 

up until today. Through rabbinic efforts of interpreting and preserving the authentic doctrines it has survived 

throughout millennia. 

 

With this newfounded interest conflicts and discussions of whether the shofar should be contained within its 

jewish sacred context of frame or whether it should be allowed to be used in profane music jewish or otherwise. 

With this paper I want to bring attention to the complex situation of the use of shofar and it´s motives in a 

profane world. Is it possible to take the shofar out of its traditional jewish context and maintain its reverence and 

authentic status of dignity. Through hermeneutic method these issues will be highlighted. 

 

Keywords: shofar, unique sound, Tanakh, ritual, rabbinic, authentic doctrines, hermeneutic. 
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1. Inledning 

 

Konst och estetik anses nära knutet till den bibliskt gammaltestamentliga livssynen. Dessa 

ämnen är således viktiga då de religionshistoriskt utgör ett fönster till en kultur 

som i sin kraft av ett ständigt reflekterande genom historien just förblivit en levande tradition. 

Insikten att traditioner förs vidare genom öppenhet och under ständigt nya villkor, utan inslag 

av hegemoni, utgör m.a.o. förutsättningen för att bibehålla den levande, paradoxen att 

“bevaras genom att ständigt förändras”.1 Det är tack vare den rabbinska traditionens lärande 

och vetgirighet som de bär sitt signum “bokens folk”. 

 

Religionshistoria som ämnesstudium rymmer tidsepoker med stor spännvidd mellan 

traditioner och uttryckssätt. Det är med en historisk hisnande tillbakablick mitt intresse 

fångats av det urgamla instrumentet shofaren vars rötter finns att finna i en för den moderna 

nutidsmänniskan helt osannolik skildring, berättelsen om Isaks bindande i Bibeln, Aqedah. 

Inskränkthet för vissa, visdom för andra! Inom vissa traditioner beaktas t.o.m. shofaren som 

ett guds instrument med profetisk genklang. Den judiska historien vittnar om många bottnar 

och tolkningar, här råder ett djup och en seriös medvetenhet att söka fånga. Torahn vilken 

utgör kärnan i judendomen är inte en statisk företeelse utan högst aktuell. Den fortsätter att 

tolkas med kontinuitet och autenticitet även i modern tid. Kanske är det kampen för 

överlevnad och tillika kunskapen och hemligheten i Tanakh och Torahläsningen som 

förmedlar bakgrunden till denna strävan att söka förstå och kombinera de båda verkligheterna 

av det sakrala och profana. Shofaren är ett sådant bra exempel på detta, anser jag. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

                                                                                                                                 

Syftet med denna studie är att söka utforska vad som är det unika hos shofaren, ett forntida 

rituellt liturgiskt instrument som bibehållit sitt kännetecken av att “väcka” ända fram till 

                                                           
1 Alter, R. Necessary Angels, Tradition and Modernity in Kafka. Benjamin and Sholem 1991.s89.                                                                                                                                                                  
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modern tid och vars ljud inspirerar många musiker. Shofaren måste betraktas som unik då 

den med sin sakrala och profan funktion väcker intresse inom olika musikgenrer, särskilt 

inom klassisk musik i modern tid. Den kan nämligen bara förstås utifrån sin fornhistoria med 

referenser till Bibeln. Få dåtida instrument i likhet med shofaren existerar och fyller en 

liknande funktion idag. Den har nämligen under de mest skiftande historiska sammanhang 

kommit att utgöra en bärande länk med betydelser och innebörd av nationell moralisk dygd 

och så kunnat prägla den judiska identiteten. Det finns en nyfikenhet inom musikvärlden idag 

angående olika ljud och ljudförnyelse inom många musikgenrer. Att kunna kombinera ett 

modernt musikskapande med ett sakralt instrument i modern tid måste även det betraktas som 

unikt. Hur viktig är bakgrunden och den egna associationen till shofarens kontext och kan 

vem som helst göra bruk av den. Det här är viktiga frågor att närma sig och belysa särskilt 

med tanke på att det knappt finns något publicerat material att tillgå.  

 

Hur kan man förklara den särpräglade kombinationen av gammalt och nytt, sakralt och 

profant som kännetecknar shofaren i modern tid inom många klassiska musikverk, likt en 

bärande länk med betydelser och innebörd av nationell moralisk dygd? 

• Vad är det med det ständigt återkommande väckande ljudet som på djupet tycks 

beröra människan? 

• Vad är det med det mysteriösa ljudet som utgör en inspirationskälla till 

musikkompositioner i modern tid? 

 

 

      

 

 

 

 

1.2.  Metod 

Jag ämnar använda mig av en relativt vanlig och allmänt förekommande forsknings-metod 

inom ämnet religionshistoria, hermeneutik. Själva ordet hermeneutik kommer från grekiskan 

och betyder att “uttrycka”, “översätta” eller “tolka”.2 Inom ämnet religionshistoria råder det 

ett stort intervall av mångsidighet där beroendet till den sociala och kulturella kontexten är 

avgörande för läsningen. Utgångspunkten för denna  
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metod är själva materialets intentioner med uttryck och utsagor, och där målet är att förstå 

dess betydelse. Själva religionsstudiet är inte något definitivt avslut eller ett mål i sig, utan 

enbart ett sätt att kunna uttala sig om de processer som ett religiöst samhälle genomgår. 

Hermeneutik behöver inte enbart omfatta bibliska och klassiska texter utan här tillåts även 

gränsöverskridande kulturellt textmaterial. Dagens hermeneutik kan sägas även omfatta 

konst, drama, fotografi och film samt tal, enl. Stausberg och Engler i boken The Routledge 

Handbok of Research Methods in the Study of Religion på sidan 276 med referens till 

Yanows bok Interpretation and method3. På samma sida i boken beskriver författaren Ingvild 

Saelid Gilhus metoden, likt en cirkel där själva inläsningen sker på ett sätt där man rör sig 

mellan olika textdelar såsom t.ex.. mellan struktur och innehåll och där det handlar om att 

söka hitta betydelsen “mellan raderna”.  

 

I uppsatsen kommer jag att utgå från material som utgörs av ett tal och en föreläsning samt 

intervjumaterial från etablerade musiker och kompositörer. Tal får betraktas som ett 

spännande inslag då det tillika bryter av det för uppsatser mest  sedvanliga sättet att använda 

primärkällor dvs. textmaterial, plus att jag anser att beroendet till shofarens kulturella kontext 

i talet och i föreläsningen framträder på ett mycket avgörande och adekvat sätt för materialets 

intentioner i sin helhet, särskilt  vad avser uppfyllandet av historiska dimensioner. Ett annat 

kriterium som starkt framträder är att den framhäver kunskap på ett för uppgiften 

penetrerande sätt med intellektuell spänst och visdom i rätt intertextualitet.  Jag använder 

mig vidare av intervjumaterial från musikkompositörer vilka alla hyser starka associationer 

till shofaren i sina musikverk. Se vidare presentation under material.  

 

Efter en sammanfattning av det ovan redovisade materialet och med den kunskap som finns 

inbäddad så har jag sökt framhäva och betona det gemensamma och centrala innehållet 

genom att plocka ut de mest representativa koncepten och idéerna. Dessa har jag sedan 

redovisat under egna rubriker och teman. Utgångspunkten under arbetets gång har hela tiden 

präglats av materialets intentioner och utsagor att söka komma den genuint autentiska 

betydelsen så nära som möjligt. Då även musiker utanför den judiska kontexten av idag 

frapperas av shofarljudet och då mitt material är begränsat bl.a. beroende på att jag saknar 

åtkomst till dyl. publikationer så är det huvudsakligen personer med inifrånperspektiv som är 

aktuella i denna uppsats, vilket får betraktas som en avgränsning.  

                                                                                                                                                                                      
2 Stausberg,M.Engler,S.The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion.s 275 
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Jag har längs med inläsningen av materialet kunnat tillägna mig innehållet inte bara en gång 

utan flera gånger och har så noterat hur materialet har förfinats till att samtidigt framhäva en 

större och djupare mening. Jag kan därmed konstatera att det finns en mångfald vilket gjort 

materialet innehållsrikt. En text står ju sällan ensam, utan den ingår i olika inbördes 

förhållanden och kontexter där något nytt gärna framträder. .Anledningen till att jag valt just 

denna metod är att det är det mest enkla söksätt som förmår att framhålla historiska 

dimensioner med innehåll från en tid till en annan. Syftet är att aktualisera det för 

nutidsmänniskan, och det handlar om att hitta relevanta svar och formuleringar så att full 

rättvisa ges. Här råder ett nära band mellan hermeneutik och rimlighetstolkning. Då jag på 

förhand vet att det ej råder enhetliga tolkningar utan en mångfald av traditionsströmningar 

gör sig gällande så räknar jag inte med att uppnå full enhetlig relevans. Intentionen är dock 

att söka komma det genuina innehållet så nära som möjligt utan att tappa respekten för andras 

aktning. 

 

Mitt primärmaterial behöver utökas och förstärkas genom sekundärkällor. För att erhålla 

åtkomst till tidigare publikationer så har jag använt databasen JStor, ett digitalt bibliotek för 

forskare och studenter med uppgiften att skapa och upprätthålla arkiv av vetenskapliga 

artiklar, tidskrifter och böcker. JStor  grundades 1995 av tidigare VD för Princeton 

University, William Bowen och är en icke-vinstdrivande organisation. Jag har även lånat 

böcker på Uppsala Universitetsbibliotek. Materialet presenteras under rubriken material.  

Jag har i denna fas av metodarbetet använt mig av sökord såsom shofar och shofar-blåsning. 

Dessa ord har hjälpt mig vidare in i ett djupare och för uppsatsen viktig betydelse, den 

historiska dimensionen med kulturella normer och värderingar som präglat shofaren under 

historiens gång.   

 

1.3.  Material 

Mina primärkällor består av tal, föreläsning och intervjumaterial från internet.  

“The Meaning of the Shofar” är titeln på det tal Professor Kolbrener höll å vägnar av sin 

arbetsplats BarIlan University i Tel Aviv, Israel, inom akademin för litteraturvetenskap. 

Universitetet är ett institut för högre utbildning allt från arkeologi, litteratur till nanoteknologi 

och etablerades 1955. Videotalet uppladdades 1 september 2013 på YouTube, en webbplats 

grundad 2005 avsedd för spridande av information i video-format. Kolbrener ger i sin 

                                                                                                                                                                                      
3 Stausberg,M.Engler,S.The Routledge handbok of Research Methods in the Study of Religion. s 276. 
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presentation ett perspektiv av det mysteriösa ljudet av shofaren såsom en tvåfaldig betydelse; 

att väcka människan till att uppnå harmoni med sig själv och med Gud.4 

På samma webbplats finns att hitta min andra primärkälla också av Professor William 

Kolbrener,  som heter “Creativity Autonomy and Independance: Torah of the 21st Century”, 

en föreläsning han höll 8 november 2012, i regi av Sinai Indaba i Sydafrika. Sinai Indaba är 

ett årligt konvent grundat av Chief Rabbi Warren Goldstein 2010, avsedd för internationellt 

judiskt tänkande med fokus på Torahstudium inom ortodox såväl som traditionell judisk 

tradition. Här ger Kolbrener en föreläsning av mer filosofisk karaktär där det från ett judiskt 

perspektiv sägs att det är “genom att höra” shofarljudet som man finner sitt sammanhang och 

sin anknytning.5  

Min tredje primärkälla är journalisten Lana Gerstens artikel från mediasidan 

www.forward.com. Denna hemsida lanserades 1990 som nättidning av den amerikanska 

tidningen, The Forward, grundad 1897 på yiddish. Gerstens artikel:  “Playing the Shofar: 

An Ancient Sound Finds a New Voice” handlar om Shofarens användning i moderna 

musikverk  från tre etablerade musiker: Judith Shatin, Robert Gluck samt Basya Schechter. 

Artikeln publicerades 18 september 2008.6 De berättar alla tre om sina associationer till 

shofarljudets viktiga betydelse i deras personliga liv på olika sätt. 

Sista primärkällan är Molly Parrs artikel “Four Questions with Robert Stern, Composer of 

Shofar”, från en intervjuserie i tidningen Jewish Boston Weekly Magazine, en amerikansk 

liberal tidskrift etablerad i Boston 2008, med fokus på judiska samhällsfrågor och filantropi. 

Artikeln publicerades 3 september 2012.7 I denna intervju med Professor emeritus Robert 

Stern berättar han hur shofaren med sin symbolism utgjort en inspirationskälla i hans 

musikskapande. Han har bland annat skrivit ett oratorium, med titeln Shofar, ett större 

musikaliskt verk med berättande text där orkester, sångsolister och kör ingår. 

 

Sekundärkällor är främst utdrag ur vetenskapliga rapporter, recensioner från avhandlingar 

och böcker samt tidskrifter inom religionshistoria, arkeologi, musik och estetik. Denna 

litteratur har främst utnyttjats för att få förkunskaper i ämnet som rör shofaren och för att jag 

ska kunna orientera mig i redan etablerade reflektioner. Det är således med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt av koncept och dess mening som det är möjligt att lyfta in dessa i en samtida 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=vEEtYAfaH_s 
5 https://www.youtube.com/watch?v=xrh--7GsoZQ Tid:31:40. 
6 http://forward.com/articles/14206/playing-the-shofar-02527/ 
7 https://www.jewishboston.com/four-questions-with-robert-stern-composer-of-shofar/ 

http://www.forward.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xrh--7GsoZQ
http://forward.com/articles/14206/playing-the-shofar-02527/
https://www.jewishboston.com/four-questions-with-robert-stern-composer-of-shofar/
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kontext och därmed uppnå förståelse i modern tid. Författarna heter R.Alter, Y.Z.Eliav, 

E.R.Goodenough, V.Greene, P.Costa Kim, A.Idelsohn, M.Miller, J.H.Tickton, R.Smith, 

M,Stausbergh, S.Engler, D.Pals, J.Lindblom, Guy D.Stiebel, L H.Schiffman och 

S.Weitzman. 

 Författaren och forskaren Patricia Costa Kim skriver om det musikaliska arvet och hur 

musik vilket överlevt tusentals år frambringar olika slags kunskap och verkar 

självförstärkande, särskilt vad gäller liturgin. Avraham Idelsohn räknas till mästarna vad 

avser judisk musikhistoria. Erwin Goodenough var arkeolog och forskare som särskilt 

intresserade sig åt judiskt religiösa symboler. Professor och forskare Steven Weitzman är 

specialiserad på judisk kultur. Han har ägnat mycket studier åt Qumranfynden och ritual. 

Jason H. Tickton är musikprofessor och forskare ang. shofarens användning och bruk i sin 

autenticitet samt vad gäller de liturgiska shofarblåsningarna. Han betraktar t.ex.. Edward 

Elgar´s Op.49 The Apostles som en imitation av shofarljuden. Han menar att det är intressant 

att notera att inget annat instrument än shofaren används alt. är tillåtet i de ortodoxa 

synagogorna, till trots för att shofaren i egentlig mening inte är ett musikaliskt instrument.8 

Virginia Greene är konservator och forskare på sakrala föremål. Hon menar att det inom varje 

religion, kultur, folkgrupp etc  finns särskilda riktlinjer med etisk standard. 

Hon påstår att det inom traditionell judendom finns två kategorier för indelning av sakrala 

föremål; de föremål vilka bär en särskild kvalitet av helighet och de vilka är av betydelse och 

nödvändighet för utövandet av föreskrifter resp. ritual men saknar den “inneboende essensen 

av helighet”, ett exempel på ett sådant föremål är shofaren. 

I Ruth Smith´s avhandling framgår att G.F. Händel lyfta fram sakrala texter från Bibeln. Guy 

D.Stiebel är en annan forskare som ägnat stort intresse åt forntida musikhistoria och rabbinsk 

litteratur samt bedrivit arkeologistudier i Israel. 

Lawrence H Schiffman tjänstgör vid NewYork University som professor och hans 

forskningsområden rör främst den antika judiska historien och Dödahavsrullarna. 

Y.Z.Eliav tjänstgör vid Hebrew University i Jerusalem och hans forskning handlar om 

rabbinsk litteratur och judisk historia. Malcolm Miller är musikologist och hans intresse rör 

shofarens historiskt bibliska bakgrund samt det nyväckta intresset för shofarljudet bland 

kompositörer och musiker idag. 

 

 

                                                           
8 Tickton, J. H. Sounds of the Shofar. s16,34                                                                                                                                        
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1.4.  Teori om ritual 

Ett kännetecken för ritual är att det utförs återkommande och med exakthet vid särskilda tider 

och stunder samt vid  särskilda platser. Undantag finns för det man brukar kalla “krisriter”9. 

Vissa teoretiker uppfattar tro som det mest centrala i religion medan det för andra innebär 

ritual. Robert A. Segal refererar till William Robertson Smith som i sin bok Lectures on the 

religion of the Semites menar att ritual är det mest centrala i religion, men att det endast gäller 

primitiv religion10. Många efter honom har dock kommit att mena att ritual utgör kärnan i all 

religion.11 Ritual har m.a.o. mer och mer kommit att omfatta utlevd religion. För att förstå 

shofarens centrala symbol för judisk identitet så krävs en bakgrund i judisk religionshistoria 

och betydelsen ritualer. I enlighet med Roy Rappaports syn på ritualer i Pigs; att de utgjorde 

kärnan i allt socialt liv och att de är sammanlänkade till världen som människan delar med 

Gud, ser han ritual i betydelsen religion som något som håller människan levande och 

hälsosam. I boken Ritual and religion menar han att religion ger livet mening. Tron har blivit 

central även om den först är en produkt av ritualer. Han menar vidare att ritual som koncept 

förmedlar struktur bland individer för gemenskap. I Ultimate Sacred Postulates, teorin om 

heliga eviga sanningar, framhåller han vissheten att bortom den naturliga kända sfären är det 

något som innefattar mer än den nu kända världen och samtidigt emotionella dvs. det 

hebreiska Shema; “Hear O Israel, the Lord our God the Lord is One”. Heliga sanningar med 

immanent visshet, inte bara för att de är oföränderliga utan för att de ligger bortom 

vetenskapliga förklaringar till historiska skeenden. Religiösa ritualer såsom oföränderliga 

betraktas på något sätt likt ett etablerande av ett fenomen, enl. Rappaport.12 Israels 

monoteistiska religion har alltid haft karaktären av ett samhälle präglat av teorin om ett 

enhetligt samhälle, vilket hållits samman av en helig Gud och utkorelsetanken.  

 

Här vill jag samtidigt återkomma till den amerikanske sociologen Peter L. Berger som 

framförde teorin om “the sacred canopy”, ett samhälle med enhetliga tolkningar betraktas 

nämligen som självförstärkande.13 

 

Enär shofaren ingår i ritual och har så gjort under tusentals år likt en obruten länk in i modern 

                                                           
9 https://www.britannica.com/topic/ritual/Life-crisis 
10 Stausberg,M.Engler,S. Contemporary Theories of Religion, a critical companion. s66. 
11 Stausberg,M. Contemporary Theories of Religion, a critical companion. s 66. 
12 Stausberg,M. Contemporary Theories of Religion, a critical companion. s 74-76. 
13 Pals, Daniel. Eight Theories of Religion. s 297.       
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tid med sina funktioner av sakralt och profant, såsom vid de årliga högtiderna och 

ceremoniella framträdanden så utgör den ett bra exempel på ett rituellt instrument. I ritualen 

ligger nämligen också teorin om kommunikation inbäddad. Något återkommande med 

samma innehåll och funktion av att väckas till reflektion och rannsakan och vidare till ett 

samlande för ett folk, som ett “återuppväckande” med inslag av det emotionella utan att tappa 

det distinkt unika. Är det månne i ritualens kommunikativa fenomen där shofaren ingår, som 

Guds kärlek till sitt folk infinner sig som exklusiv. Jag har i en primärkälla exempel på hur 

shofarens ljud fängslar till att förmedla och väcka människans relation till sig själv samt till 

Gud, en slags tvåfaldig andemening.14 

 

1.5.  Tidigare forskning 

Studiet av shofaren utgör ingen egen forskningsdisciplin utan ingår i andra forsknings- 

ämnen såsom bl.a. religionshistoria, arkeologi, musikvetenskap och konstvetenskap. 

Till trots för en ansenlig lång forskningstradition inom judendomen så berörs mitt ämne 

enbart i brottstycken, och det är bakgrunden till den stora utmaning som det inneburit i 

förfärdigandet av denna uppsats.  

De flesta forskningsrapporter och artiklar som jag under arbetets gång tagit del av är skrivna 

av personer med “inifrån-perspektiv”. Detta utgör en fördel särskilt vid hermeneutik av 

autentiska källor, att kunna läsa något från någon som vet något om hur något har använts i 

eftertiden liksom vad som hände efteråt, vilket vi annars inte vet som vid textläsning i nutid. 

Att veta utfallet kan dock även innebära att historien ses på ett förutseende sätt med risken att 

förbise det faktum att varje ögonblick av detaljer kan andra resultat ha varit möjligt. 

 

En annan aspekt när det gäller förhållandet dåtid och nutid är hur själva tolkningen kan ha 

influerats alt. information kan ha gått förlorad. Vid läsning av texter som överförts från dåtid 

med en kontinuerlig historisk tolkning där man kan ana och skönja en slags samhörighet då 

kan man lätt ha överseende med hur själva förfarandet vid tidigare skeden av 

tolkningsöverföring ägt rum. Risken att bli blind för det självklara råder av den enkla 

anledningen att det utgör en självklarhet för personer med inifrån perspektiv, skriver Ingvild 

Saelid Gilhus.15 När det gäller tolkning av religiösa texter så förutsätter det förtrogenhet med 

den aktuella traditionen och ingående kunskaper.16 Detta påstående kan tolkas som ett 

                                                           
14 https://www.youtube.com/watch?v=EEtYAfaH_s                                                                                                                                                                 
15Stausberg,M.Engler,S.The Routledge Handbook  of Research Methods in the Study of Religion.s282  
16 Stausberg,M.Engler,S.The Routledge Handbook of Research Methods in the study of Religion. s282  
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dynamiskt tillskott att kunna tillhöra den egna tolkningstraditionen, ett synsätt som kan 

appliceras i detta arbete.  

 

Nelson Gluck en amerikansk rabbin, som ägnade sig åt pionjärforskning inom biblisk 

arkeologi (död 1971). Tillsammans med forskare W.F. Lofthouse studerade han bl.a.    

begreppet “kärleken”, och då kopplat till Guds kärlek Israels folk, förbundsfolket. De båda 

kunde konstatera att termen chaesaed, kärlek har en social orientering.17 Det betyder att det 

är ett sinnelag och ett handlingsätt som beror på gemenskapen mellan två parter. Man hyser 

  

chaesaed mot en medlem i familjen, stammen, folket, mot en vän, en gäst, mot en medpart i förbundet osv. När 

Gud (Jahve) hyser chaesaed mot Israel, gör Han det mot Israel såsom hans eget folk, hans medpart i förbundet, 

såsom någon Han bundit sig vid, svurit en ed mot och givit löften.  

 

Det framgår att ordet står i omedelbar förbindelse med ordet aemaet, trohet eller trofasthet. 

Kärleken är här grunden för förbundet emedan trofastheten blir en följd av det. 

Då shofaren intar en viktig ceremoniell plats i fornhistorien, dekalogen, vill jag inledningsvis 

nämna detta som något grundläggande. 

 

Professor Steven Weitzman, verksam vid Stanford University USA är forskare och 

specialiserad på den hebreiska Bibeln och judisk kultur. Han har bidragit med ett genombrott 

i sin forskning med hjälp av Qumranfynden 1947. I ljuset av det komplexa vad avser ritual så 

kan jag inte förbise att ägna viss uppmärksamhet åt detta, då shofaren i nutid endast kan 

förstås i ljuset av sin historia. Han har i Revisiting Myth and Ritual in Early Judaism 

behandlat frågan om huruvida det judiska folket under de sista århundradena av andra 

tempelperioden kommit att förstå sambandet mellan sina egna ritual och sina förfäders.18 

Hur är det möjligt att identifiera de sätt på vilka ritual kunde sammanlänkas till det bibliska 

arvet samt utforska anledningen till det. Vad säger detta om hur forntida judar uppfattade sitt 

heliga arv och sin historia, och vilken betydelse fann man i ritualet och Bibeln. Han kunde 

med hjälp av sin forskning påvisa uppenbara tolkningsbegränsningar inom Myt och 

ritualskolan.19 Sammanfattningsvis så argumenterar hans uppsats för genombrott ang. 1) 

liturgiska kompositionsverk inkl. recitationer och böner vid både vardag och högtid samt 2) 

                                                           
17 Lindblom,J.Profetismen i Israel.s 399. 
18 Weitzman,S. Revisiting Myth and Ritual in Early Judaism. s21-54.  
19 Encyclopedia, Myth and Ritual School.                                                 
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ny teoretisk forskning och tolkning inom ritual. Det är således kombinationen av dessa källor 

med nya forskningsrön och tolkningssätt som har öppnat upp för nya aspekter avseende hur 

och varför judarna under andra tempelperioden relaterade sina ritualbeteenden till sitt sakrala 

ursprung. Originaltexterna innehöll böner för årets högtider och det kunde även handla om 

böner som…”requesting God to remember…recounting God´s past action on be-half of 

Israel..20 

Med hänvisning till 4Mos.14:13-19 att man i bönerna använde förgrundsgestalter såsom 

Moses t.ex.. så bidrog det till att folket själva kunde förstå sina egna böner genom att de 

använde samma tal och böner som sina förfäder, likt ett återskapande av det förgångna. 

Författaren hänvisar till William Robertson Smith ang. sambandet myt och ritual; “as a rule 

we find that while the practise was rigorously fixed, the meaning attached to it was extremely 

vague, and the same rite was explained by different people in different ways”.21I samband 

med utgivningen av Smith´s Lectures on the religion of the Semites, så inträdde 1889 en 

banbrytande allmän förskjutning vad avser betoningen på det mest centrala i religion, från tro 

till ritual. Smith själv ansåg dock att detta synsätt endast kunde appliceras på s.k. primitiv 

religion. Efter honom har dock religionshistoriker kommit att bedöma ritual som kärnan i all 

religion, likt utlevd praktiserande tro. Synen på tro likt trosbekännelse har istället kommit att 

betraktas likt något abstrakt och artificiellt, menar författaren.22 

 

Esther Chazon verksam vid The Hebrew University of Jerusalem, Israel är enl. S.Weitzman 

en av de främsta experterna på ord, och hon menar att alla de dagliga bönerna uppvisar en 

gemensam struktur bestående av titel - formell introduktion såsom att be Gud komma ihåg 

t.ex.. Remember, Lord - en historisk prolog vilken refererar till att påminna Gud; 

“Remember, that we are all your people..”…requesting God´s past action on behalf of Israel  

-  en begärandebön om befrielse från trångmål och nöd, förlåtelse..om kunskap från Torah - 

en avslutande välsignelse - responsen amen, amen. Bönerna refererar inte bara till en tidigare 

utförd gudomlig gärning utan till tillfällen då Gud handlat i historien och inför framtiden. Det 

är särskilt genren om begärandeböner i samband med högtider som var bäst behållna med 

syftet återspeglat i den bibliska exegetiken, 4Mos.10:19..”your festivals you are to sound the 

                                                           
20 Weitzman,S. Revisiting Myth and Ritual in Early Judaism. s 29. 
21 Weitzman,S.Revisiting Myth and Ritual  in Early Judaism s 46. 
22 Ibid. 
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trumpets… shall be for you as occasions to be remembered  before God”.23 

 

Erwin Goodenough (död 1965), var arkeolog och forskare som särskilt intresserade sig åt att 

värdera symboler inom judisk kult. Han var bl.a. verksam vid Uppsala Universitet. De nya 

rön som hans forskning bidragit till är framförallt iakttagelsen att de judiska religiösa 

symbolerna återspeglar en djupare mening och innebörd än vad själva bildframställningar och 

dekorationer visar. Han menade att för att något ska vara en levande symbol så måste den ha 

en emotionell påverkan. Denna emotionella påverkan av symbolen kallar han värde, vilket 

han skarpt åtskiljer från en verbal förklaring. Hans noggranna studium och hypotes har 

etablerat principen om ett beständigt värde, lingua franca.24 

Det är ett misstag att beakta shofaren som enbart ett kultinstrument, skriver Goodenough.25 

Generellt sett har den använts som en markerare av viktiga händelser. Allt annat än nyåret 

och yom kippur har varit sekundära. Shofarblåsning, för att utropa sabbaten eller ett nytt 

påbud om halakahbeslut tycks ha haft liten betydelse för allmänheten, men desto mer inom 

rabbinska kretsar, menar författaren. Att shofarblåsning ägde rum vid begravningar skedde 

enbart sporadiskt, till trots för shofaren som symbol på gravstenar.26 Detta tycktes mer 

vanligt i diasporan än i landet Israel, menar författaren. Begravningssymboler uppträder 

istället på väggar och byggnader, och som små föremål placerade inne i gravvalv. Den 

tidigaste uppkomsten finns i Kapernaum, där den på båda sidor flankeras av menorahn resp. 

rökelseskoveln.27 Det råder en viktig fakta och korrelation till att just nymånen som till sin 

form liknar ett horn, och att bruket av hornet är en symbol för nymånen inom kulten (med 

företräde för nymånad vid nyår) påstår Goodenough.28  

 

Avraham Idelsohn, musikologist bosatt i Jerusalem Israel fram till sin död 1938,  räknas till 

en av de mest citerade mästarna vad avser judisk musikhistoria och han står för de 

rekonstruerade referenserna till all musik vilken har sitt ursprung i Bibeln, 1000 talet f.t. Hans 

forskning varade i ca 25 år och han har bl.a bidragit till att hitta paralleller mellan instrument 

benämnda i gamla testamentet och urgamla instrument från Egypten, såsom den stora harpan, 

                                                           
23 Weitzman,S.Revisiting Myth and Ritual  in Early Judaism. s 31    
24 Goodenough,E. Jewish Symbols in the Greco roman Period.Vol.4. s 36-37. 
25 Ibid. s167 
26 Goodenough,Erwin R.Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Vol.Four.The Problem of     Methods 

Symbols from Jewish Cult.Bollingen Series. s167-168.                                                            
27 Ibid. s 168.                                                                                                                                            
28 Ibid.s 171 
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navel, med den grekiska lyran, vilken spelas med plektrum t.ex.. Han räknas som den första 

person vilken samlat material såsom sångtexter resp folksånger från synagogor runt hela 

Orienten och i Europa för att därefter analysera och kategorisera dessa. Materialet finns 

publicerat i Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies. Fastän dessa primitiva och enkla 

instrument förtjänade 

museilik förtjänade museilik status så har shofaren bibehållit sin plats i synagogan.29 

 

Författaren och forskaren Patricia Costa Kim, verksam vid universitetet i Washington fram 

till sin död 2012, har ägnat mycket vetenskapligt arbete åt det musikaliska förvärvet och hur 

det utgör ett ex. på muntlig överföring inom en kultur, vilken överlevt åtskilliga tusentals år. 

En granskning av det musikaliska arbetet ger inte bara information om värdet av musik och 

dess form, utan förmedlar även undervisning och inlärningsmetoder vilken ärvts från tidigare 

civilisationer. Inflytande över tid och från olika platser har stärkt betydelsen vad gäller 

liturgin, allt medan man bibehållit starka band till den egna traditionen. Forskare likt Joseph 

Singer, Avraham Zvi Idelsohn och Hanoch Avenary kan konstatera och visa stor respekt för 

den process av musikalitet  som passerat genom de judiska samhällena med stark 

medvetenhet, skriver författaren. Deras rön stödjer nämligen den sammanflätning av 

kulturella strängar genom hela den östra västvärlden oberoende av några särskilda gruppers 

önskan att få upprätthålla distinktionen. Till den senare gruppen räknas esserna, 

qumransekten, en avlägsen asketisk from grupp vilken skrev sin egen litteratur och lära, 

väsensskild från övr. ca 150 f.t.- 150 e.t.29 

 

Malcolm Miller är en musikologist, verksam i Londonregionen menar att det är förvånansvärt 

litet publicerat kring shofaren idag, men att den börjar bli mer synlig som en kraftfull 

musikalisk resurs i större kompositionsverk världen över idag. Millers intresse rör framförallt 

instrumentets historiskt bibliska bakgrund med symbolism samt det nyväckta intresset för 

shofaren inom musikvärlden idag. Detta historiskt urgamla horn vilket haft och fortfarande 

har funktionen av sakral essens med en profan betydelse har aldrig tappat sin betydelse och 

blivit förlegad, menar författaren. Tvärtom, det har alltid genom mångtusenårig historia, 

bibehållit status av nationell tillhörighet.30 

                                                           
29Idelsoh,Z.A.Jewish Music in It´s Historical Development. s 10.  
29a Costa Kim,Patricia.Transmission of Music in the Hrebrew Tradition; Learning from the Songs of the 

Synagogue. s 40.                                                                                                                                                                 
30Miller,M.Historic Brass Society Jouranl 14,2002. PH.D.Kings College London. s83. 
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I mitt arbete önskar jag lyfta fram shofaren i syftet att fler ska få kunskap om shofaren och 

dess betydelse, inte bara historiskt utan även i modern tid. Hornet tycks oansenligt men 

väcker förundran och nyfikenhet, särskilt i musikvärlden. Det råder en komplexitet huruvida 

ett sakralt och samtidigt profant instrument inom den judiska texttraditionen ska bevaras 

inom sin traditionella sfär eller ges tillåtelse att få utvecklas och “finna nya rum” inom 

konstens alla uttryck. Tappar den sin dignitet och genuina essens inom nya moderna genrer 

inom sin egen tradition alt. utanför sin tradition eller behåller den sitt värde oavsett! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

2.  Bakgrund 

 

Den forntida historien om shofaren finns från äldre biblisk tid. Textavsnittet är hämtat från 

1Mos.22:13 

När då Abraham lyfte upp sina ögon, fick han bakom sig se en vädur, som hade fastnat med sina horn i ett 

snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. 

 

Detta avsnitt utgör den äldsta källan till termen shofar och den kan härledas från ordet 

s(h)apparu, en tidig semitisk assyrisk term som kan översättas med  bergsget.31 Det ansågs 

mest brukligt att kunna tillverka en shofar av ett vädurshorn vars horn var böjt till formen, till 

skillnad från hornen av en bergs- resp. vildget som har raka horn, skriver författaren. Han 

skriver vidare att shofaren ofta är sammanlänkad med termerna keren (horn) och yovel 

(vädur).  

Det finns inte någon berättelse i Bibeln som är så ofta läst, reciterad och använd i bön som 

detta textavsnitt. Under de dagliga bönegudstjänsterna efter den inledande 

morgonvälsignelsen och före recitationen av offerlagarna, läser den riktigt fromme 

berättelsen om bindandet av Isak. Sålunda läser man skildringen i detta avsnitt och 

formulerar den sedan som en bön under årets alla dagar. Bindande av Isak är den 

huvudsakliga textläsningen i synagogan under Rosh Hashanahs andra dag. Den reguljära 

torahläsningen omfattar även detta textavsnitt. De skriftlärda har betraktat detta textavsnitt 

som en nyckel till den rabbinska läran om försoning och frälsning. Här undervisas det om den 

stora prövningen i Abrahams liv. Alla hans drömmar och förhoppningar var kopplade till 

Isak. Förbunden, prövningarna ja, allt i hans liv var centrerat kring löftet om en son. Allt han 

tidigare varit med om når sin höjdpunkt i sonen. Allt det Gud hade lovat honom var beroende 

av att Isak får leva och överleva. Förklaringen var inte att primärt pröva Abraham, utan att 

öppet demonstrera Abrahams tro. I skiftande historiska sammanhang så har det under hela 

den judiska historien funnits ett återvändande till detta grundläggande avsnitt, likt en bärare 

av hopp och tröst i visionen om vem Gud är. Vid högtiden Rosh Hashanah blåser man i 

shofaren främst för att påminna Gud om villighet till offer och lydnad inför buden, 

åminnelsedagen. Bindandet av Isak ska här förstås som det judiska folkets bindande inför 

Gud, enl. rabbinsk tradition. Enl. traditionen skapades jorden på denna dag och det är just vid 

Rosh Hashanah, nyåret som Gud bedömer människornas gärningar under det gångna året.32 

 

                                                           
31 Idelsohn,A.Z. Jewish Music in I´ts Historical Development. s  9. 
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Shofarens betydelse som instrument omnämns första gången vid Sinai berg och i samband 

med att lagen mottas, 2Mos.19:13-19. 

När jubelhornet ljuder med utdragen ton, då må de stiga upp på berget. Och Mose steg ned från berget, till 

folket och helgade folket…och ett mycket starkt basunljud hördes, kol shofar; och allt folket i lägret 

bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret, Gud till mötes; och de ställde sig nedanför berget. Och hela 

Sinai berg höljdes i rök, vid dt att Herren kom ned därpå i eld; och en rök steg upp därifrån, lik röken från 

en smältugn, och hela berget bävade storligen. Och basunljudet blev allt starkare och starkare. Mose talade, 

och Gud svarade honom med hög röst.  

  

Här offentliggörs shofaren för första gången och beskrivs likt en gudomlig röst. Gud ber 

Israel om att de ska vara lydiga. Villkoret för att de ska kunna vara hans unika och avskilda 

folk är ett liv i lydnad för hans röst. Vad är hans röst? Torahns bud. Tre dagar senare hör 

Israel “rösterna” från berget. Tidigt på morgonen kommer molnet över Sinai. Det börjar 

dundra och blixtra och ljudet, en röst, av en shofar hörs. Gudsuppen- barelsen vid Sinai berg 

inleds med röster, åska som ackompanjeras av blixtar och ett starkt shofarhorn. Dessa röster 

tilltar i styrka etc. Allt folket hörde Guds röst, när han uttalade de tio förbundsorden. Detta 

var en händelse utan motstycke, en hel nation 

hörde bokstavligen Guds röst, när han talade. Folket hörde inte Gud på ett över-naturligt sätt, 

eller ett skenbart sätt utan de hörde Guds röst fullt hörbart. Sinai berg var en helig plats. Det 

finns en symbolisk koppling mellan Sinai bergs helighet och tabernaklets heliga område. 

Innan Herren steg ned på Sinai berg i kap.19:19-25 fick Mose uppdraget att märka ut en 

gräns runt berget. Denna gräns kom att markera att berget var ett avgränsat område. Den 

utgjorde en tydlig gräns mellan det heliga området och det område som inte var helgat. 

 

I Psalm 81:3-4 står det att Israel åläggs att stöta i basun vid nymånadshögtiden. Högtiden 

finns förskriven i 3Mos.23:23-24;                                                                  

                              Och Herren talade till Mose och sade; Tala till Israels barn 

                                    Och säg; I sjunde månaden, på första dagen i månaden, 

                                    skolen I hålla sabbatsvila, en högtid med basunklang till  

                                    Att bringa er i åminnelse inför Herren, en helig sammankomst. 

Den är även föreskriven i 4 Mos.29:1; 

                               Och i sjunde månaden, på första dagen i månaden, skolen I 

                                     hålla en helig sammankomst, ingen arbetssyssla skolen I då 

                                     Göra. En basunklangens dag skall den vara för eder 

 

Nymånadshögtiden, nyåret eller Rosh Hashanah är en högtid med tio dagar av bot 

                                                                                                                                                                                      
32 www.jewishvirtuallibrary.org/akedah 
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vilket kulminerar i Yom Kippur, försoningshögtiden, där shofaren ska ljuda, 3Mos.25:9. 

Shofaren ljuder gång på gång under Rosh Hashanah, främst för att påkalla lyssnare till en 

andlig förnyelse. Här finns en skyldighet inbäddad, nämligen att höra blåsningens budskap. I 

efterbiblisk tid utgör detta den främsta anledningen, nämligen åminnelsen inför Herren, likt 

en helig sammankomst. Själva blåsljudet utgör alltså själva åminnelsen av mottagandet av 

lagtavlorna, och en möjlighet att samla folket så att de kann skaka av sig sin andliga dåsighet 

för att istället kunna komma i rannsakan och omvända sig under nio dagar som en 

förberedelse inför försoningshögtiden. Detta var den stund på året då de mest hängivna och 

fromma befanns utföra goda gärningar, dvs. perioden mellan trumpet/ shofarhögtiden och 

försoningshögtiden. 

 

Den faktiska historien kring tempelkulten härrör för tiden ca 587-200 f.t. - 200 e.t.33  

Musiken under första templets tid präglades av influenser från Egypten. De viktigaste 

instrumenten under denna tid ansågs stränginstrumenten vara, navel den stora harpan utan 

resonanslåda och kinnor eller lyran, den lilla harpan även den utan resonanslåda till en början. 

Den senare fanns i två olika utföranden; fyrkantig form enl. semitisk  

tradition eller i triangulär form en. Assyrisk fenicisk modell. Ovanstående instrument var 

båda lika, det enda som skiljde var antalet strängar. Själva genklangen från den lilla harpan 

beskrivs som ljuvlig och mjukt lyrisk emedan genklangen från den stora harpan var starkare. 

Man spelade med fingrarna på den stora harpan och med ett plektrum på den lilla.34  

                                                                                                                                       

Orkestern under denna tiden bestod även av följande blåsinstrument; shofaren vilken  

saknade allt musikaliskt innehåll, den användes för signalering. Dessutom skulle minst två 

silvertrumpeter, chatzotzeroth finnas som minimum för att kunna hålla tempeltjänst. Som 

maximum var etthundratjugo trumpeter i tjänst samtidigt. Idelsohn skriver att enl. Mishna var 

det tillåtet med max en shofar vid nyårsfirandet samt max två vid fastetider. Det var endast 

tillåtet för prästerna vilka var de professionella musikerna att bruka trumpeterna. Termerna 

tekiah och teruah spelades och appliceras på båda ovan instrument. Idelsohn hänvisar till 

Josephus och beskrivningen av en chatzotzera som ca en halv meter lång.35 

 

Under andra templets tid så finns ref. till olika slags blåsinstrument; utgav, en liten ihålig pipa 

                                                           
33 Idelsohn,A.Z.Jewish Music in It´s Historical Development. s8 
34 Idelsohn,A.Z. Jewish Music in It´s Historical Development. s 8.                                                         
35 Ibid. s11. 
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av vass, abbub.36 Enl. traditionen skriver Idelsohn så sägs abbub ha förekommit i templet 

sedan Moses dagar, den var tillverkad av fin vass och  

förmedlade en söt musikalisk ton. Halil eller chalil var ett stort rör som också användes, men 

endast under årets tolv festivaldagar i syftet att öka glädjen. Den ansågs ej sakral och fick ej 

användas under sabbaten, utan mer vid bröllop och festival 

processioner. Alamoth var en slags dubbelflöjt tillverkad i trä vilken fann sin plats bland 

stränginstrumenten i orkestern. Orkestern bestod även av slagverk; tof, en liten primitiv och 

populär trumma vilken spelat rollen som rytmindikator vid festivalhögtider bland tidiga 

semitiska grupperingar. Den användes även vid dans.37 

 

Musiken efter andra templets förstörelse år 70 e.t. och Bar Kochbaupprorets misslyckande är 

135 e.t. med hela sin konstart av instrumentalmusik kom att gå förlorad en kort tid efteråt. 

För leviterna så föll allt i glömska och bara ca två generationer senare så var all formell 

yrkeskunskap runt musiken borta, och med den all verklig känsla och upplevelse endast ett 

styckverk. Musiken tycktes ha tystnat och endast den vokala sången med intonationer 

inspirerade från psaltaren och pentateuken med recitationer av böner återstod. Det var 

sedermera dyl. musikinslag som nu kom att prägla livet i synagogorna i städerna och på 

landsbygden. Ingenting var nedskrivet, utan den autentiska källan som fanns bevarad vid 

denna tid var den muntliga  

traditionen, så skriver Idelsohn.38 

En tid av anpassning till de omgivande muslimska och kristna samhällena ägde rum, s.k. 

akulturation. Ett vanligt mönster var att fortsätta och utöva sin egen kultur och samtidigt 

skaffa sig ett sekulärt yrke. Även de vilka känt sig tvungna att konvertera levde ofta kvar i sin 

egen tradition, i hemlighet. En slags bikulturell mångsidighet utvecklades bland många, 

vilket blev ett sätt till överlevnad.  

Den rabbinska tiden är tiden när rabbinerna intar en central roll i synagogorna.39 Allt 

religiöst liv som tidigare var koncentrerat kring templet och prästerskapet övertas nu av 

synagogorna. De tolkade torahn som nu blev det heliga föremålet man samlades kring. 

Centrum är det heliga landet som fortfarande utgör centrum för synagogorna, rabbinerna och 

de ritual som växer fram i exil och det som folket i gemen har att förhålla sig till. I Talmud 

                                                           
36 Idelsohn,A.Z.Jewish Music in It´s Historical Development s11 
37 Ibid. s 14.                                                                                                                                              
38 Idelsohn,A.Z. The Jewish Music in I´ts Historical Development. s 19.                                                
39 Ibid. 
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införde rabbinerna ett nytt sätt att tolka Torahn, midrash som betyder förklara, utveckla, 

undersöka etc. När Talmud Bavli var färdigskriven så fortsatte rabbinerna med midrashim. 

De utvecklade då Legalistiska Midrashim (Halakhas) och Legendariska Midrashim 

(Aggadah). Med Mishna kom indelningen av bestämda tider och helgandet resp. formandet 

och systematiseringar t.ex.. åminnelse över skapelsen, att åtskilja helig textläsning i tempel 

resp. synagogan från vardagliga gärningar. Även liturgin vid nyåret och ritualer för 

shofarblåsningar. Regelsystem utvecklades och nya användningsområden för shofaren inföll 

såsom t.ex.. blåsning vid larm, fara och nöd etc. En tid av formaliseringar och 

institutionalism, dvs. den moraliska dimensionen att skilja mellan gott och ont framträder nu 

starkt. Det kunde även handla om livserfarenheter som formar moralkoder vilka bottnar i 

mötet med det gudomliga. Själva kärnan omges av ceremonielets form som bär folket genom 

historien och Talmud med medskrivna tolkningar för det andliga livet. 

Den babyloniska Talmud började sammanställas ca 500 e.t. med rabbiner som förvaltare med 

tolkningsföreträde, den utgör förutsättningar för bevarandet av den judiska kalendern och all 

traditionell judendom.40  

Att så kunna förankra sina förfäders tro förtjänar respekt med innehåll som legitimitet vilket 

går i arv från generation till generation samtidigt som den bygger morgondagens tro. 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Schiffman,L.H.The Dead Sea Scrolls and The History of Judaism.s155-159.        
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3.  Analys 

I min analys har jag valt ut centralt viktiga koncept och ideér och sökt skapa en helhetsbild av 

det insamlade materialet. Personerna som ingår i mitt primärmaterial betonar olika saker 

utifrån olika perspektiv. Jag börjar med att ge exempel från modern tid för det är ju här min 

frågeställning introduceras. Då shofaren bär på en lång historia med stor bredd så ligger 

tyngdpunkten på ett historiskt perspektiv med symbolism samt arkeologimotiv. I övrigt följer 

analysen inget särskilt mönster utan det är idéerna som styr innehållet utifrån ett kulturellt 

hermeneutiskt perspektiv.  

 

3.1.1.  Shofaren i klassisk musik - några exempel. 

Robert Stern, professor emeritus i Musik vid Universitetet i Massachusettts, USA berättar 

att shofaren har utgjort en inspirationskälla i hans musikskapande. Hans musikstycke är 

presenterad i Awakening, den första kommersiellt utgivna CD:n av kören Coro Allegro. Han 

har vidare ang. sitt oratorium sagt att instrumentet shofar, inte är det huvudsakliga motivet i 

hans musikskapande, utan vad shofaren symboliserar. Shofarblåsningen i musikverket är en 

metafor för vår mänskliga livserfarenhet, om hoppet av att bli och förbli hel som människa 

och om rädslan inför att bli omintetgjord. Han uttrycker att ljudet av shofaren alltid har 

fängslat och fascinerat honom. Under sin uppväxt i New Jersey så var shofarens 

genomträngande ljud något dramatiskt för honom. I samband med ett stort körverk så var 

hans önskemål att fokusera på shofaren, men har var osäker på sina framskridande planer till 

dess att hans Rabbi Shelia Weinberg, introducerade boken Seek My Face Speak My Name, 

skriven av Rabbi Arthur Green. Stern uttrycker att han blev fängslad av boken som därmed 

banade vägen för ett fortsatt musicerande med nya musikverk. Det var just mysteriet kring 

shofarblåsningen; förhållandet till Gud och en banad väg som människan av fri vilja kan 

välja. Han refererar till boken där de fyra shofar-blåsningarna representerar böner bortom ord. 

I boken står det; 

                             Shofaren gråter ut på Rosh Hashanah, jag var hel och jag var  

                                   bruten till och med krossad till bitar, men jag ska bli hel igen. 

Teikiah börjar här som en hel ton, Shevarim och Teruah som stackato och fullständigt 

krossade. Och den sista Tekiah Gedolah är ett löfte om att bli hel igen. Stern uttrycker att han 

blev rörd av idén om att bli hel igen, en slags rening för själen. Han uttryckte ett behov av att 

skapa ett libretto. En begåvad kompositör vid namn, Catherine Madsen erbjöd honom hjälp. 

Hon föreslog att Sinaiberättelsen kunde bli ett bra motiv för oratoriet. Librettot är uppbyggt i 

fyra akter där varje akt inleds med en shofarblåsning. Tekiahblåsningen representerar 
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uppenbarelsen på Sinai och förbundet mellan Gud och Israel. Shevarimblåsningen 

representerar stunder när händelser börjar bryta samman och som leder till otrohet; den 

gyllene kalven. Teruahblåsningen representerar Guds vrede och sönderfallet av 

förbundsrelationen mellan Gud och Israel. Den fjärde och sista blåsningen Tekiah Gedolah 

anspelar på när förbundet åter byggs upp genom en ny uppsättning av lagtavlorna och därmed 

återställs förbundet till sitt ursprung av helhet. Musikverket handlar m.a.o. inte om shofaren 

som instrument, utan om vad blåsningarna symboliserar; den mänskliga sårbarheten och 

svagheten med en innerlig bön om en värld som kan reflektera det bästa en människa kan 

uppnå. 

Det framgår att musikstycket börjar ganska tyst men att det utvecklas till att bli mer dissonant 

och fyllt med drama. Stycket fortskrider i takt med att själva förhållandet mellan Gud och 

israeliterna blir allt starkare och musiken stegras. Detta märks tydligt i orkestern och kören 

och i det vackra librettot som Catherine Madsen skrev uttrycker Stern. Librettot är en 

mästerverk, enligt honom själv. 

                                Var och en längtade efter en vänlig älskare / vi har bara varann/ 

                                       vi skapar världen tillsammans / det finns ingen annan strävan/ 

Musikstycket är enl. Stern skrivet på ett reflekterande och melodiskt sätt. Vissa delar är alltså 

skrivna på ett mer stillsamt och personligt sätt. Helheten representeras med en       

kärleksduett, där både librettot och den skrivna musiken rör sig från drama till drama.41 Av 

Sterns berättelse framgår klart och tydligt att det är ekot från Sinaiberättelsen, mötet mellan 

det gudomliga och det mänskliga som utgör temat i oratoriet. Det mysteriösa ljudet som 

präglat hela hans uppväxt och som utgjort en stor inspirations-källa i hans musikskapande. 

Man kan nog samtidigt påstå att det råder en viss fri tolkning vad avser shofaren samtidigt 

som den utgör en påminnelse om “rösten” att erinras. Det är uppenbart att shofaren med sina 

blåsningar präglat Stern under hela hans uppväxt och där denna särpräglade kombination av 

det forntida och nya, det sakrala och profana blivit en identitetsskapande länk. Att använda 

shofaren i sitt musikskapande var ej heller självklart. Han tog det under begrundan och 

uppsökte sin rabbin vilken gav klartecken. I Sterns situation blev det ett ok. men de rabbinska 

cirklarna är många. 

 

Som kontrast till nutida oratorieverk vill jag lyfta fram barockkompositören Georg Friedrich 

Händel. Han komponerade oratoriet Messias 1742 och han hade långt framskridna planer på 

att introducera och återuppväcka ett flertal urgamla instrument från Kung Davids tid. Om 
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detta skriver Ruth Smith i sin doktorsavhandling om Händel.42 

Det framgår att Händel tillförde tromboner i flera av sina symfonier och lyfte fram sakrala 

texter t.ex. Sauloratoriet. Ur scen nio i akt två och New Moon Symphony görs en hänvisning 

till bibeltexten 1Sam.20:18,24. Denna symfoni hade inslag av trumpeter med hänvisning till 

Psalm 81:3.4 bl.a. där det står; “Stämmen upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor 

tillsammans med psaltare. Stöten i basun vid nymånaden, vid fullmånen, på var högtidsdag”. 

Man kan verkligen påstå att denna kompositör i likhet med dagens Stern identifierade typen 

trumpet vilken skulle blåsas på Nyåret, Rosh Hashanah likt vädurshornet, skriver Smith.43 

Smith skriver vidare att det är kombinationen av motiven och trombonens klang som bildar 

nyårsshofarens ljud till de lyssnare som berörs av dem.44 Denna källa tycks styrka att 

shofarljuden bara hörsammas av dem det berör.  

 

Judith Shatin, musikkompositör och professor vid Universitetet i Virginia samt grundare 

och ledare för The Virginia Center for Computer Music. Hon uttrycker att själva ljudet av 

shofaren, är något väldigt viktigt för henne som kompositör.45 Detta urgamla instrument, 

shofaren, tillhör ett av de allra äldsta i världen och det frambringar ett speciellt ljud med sitt 

djupa stämningsfulla tonläge. Det var just själva ljudet som fick Shatin att blanda in shofaren 

i sina nutida kompositioner, berättar hon. Det framgår att hon använt shofaren i två verk. Det 

första verket heter “Elias Triumfvagn” och var ett beställningsverk av kvartetten Kronos, 

världens främsta experimentella klassiska stråkensemble från San Fransicsco som använder 

digitala inspelningar av shofarljud. Kvartetten framförde musikstycket över hela världen 

mellan 1996 -1997, och blev därefter föremål för en ny CD inspelning vars särdrag kom att 

ingå i Cassatt Strängkvartett från Manhattan. Albumet släpptes våren 2009. Själva 

musikstycket innehåller variationer av tydliga shofarljud till diverse tekniker i syftet att hitta 

en symfoni av toner. Shatin kommenterade stycket genom att uttrycka att hon betraktade 

stycket som väldigt känsloladdat. Hon säger sig vara fascinerad över att modern teknik till 

trots kan förmedla stark emotionellt laddad musik. Det är just sammanblandningen mellan det 

gamla och det nya som länge fascinerat henne. Under årens lopp har Shatin liksom gjort 

sammanflätningar från de gamla judiska berättelserna in i sina musikverk. 

Kronoskvartetten har för övrigt en lång historia inom film och har spelat många soundtracks, 

                                                                                                                                                                                      
41 https://www.jewishboston.com/four-questions-with-robert-stern-composer-of-shofar/                                                                                                                                                                 
42 Smith,R.Early Music´s Dramatic Significanse in Handel´s Saul.s 173. 
43 Ibid. 
44 Smith,R.Early Music´s Dramatic Significanse in Handel´s ”Saul”.s 182. 



 

25 

 

bland annat till Darren Aronofskys kultförklarade “Requiem for a Dream”. Gruppen gästade 

Uppsala för ett spelningstillfälle på UKK 5 maj 20017 för ett samarrangemang med den 

svenska tonsättaren Karin Rehnqvist. 

 

Det andra verket hon har komponerat heter “Teruah” eller “Rop av glädje”, här använder hon 

shofaren i sin råa form och ton. Verket var ett samarbete med Pittsburgh Music Festival och 

Jewish Music Commitee Los Angeles 2006. Det framfördes i yemenitstil där shofarens längd 

uppmätte ca en meter. Enl. shatins beskrivning så inkluderar Teruah de stora blåsningarna 

associerad med högtiderna.46 Teruahn består av en serie på nio korta blåsningar medan 

shevarim består av en grupp av tre brutna blåsljud, tekiah av en lång not och tekiah gedola en 

hel obruten lång blåsning, längre än alla stötljuden tillsammans. Shofaren uppträder självt i 

dessa rytmfrekvenser och där sedan själva blåsensembeln och slagverken svarar med en 

glädjefanfar. Detta vitala och översvallande ljud som tycks så intensivt i Shatins musikstycke 

vill hon ska imitera samma shofarljud som hörs från synagogan. Shatin medger att inte alla är 

bekväma med hennes sätt att bruka shofaren som är så intimt förknippad med högtider i den 

judiska kalendern. Det finns personer som tycker det är olämpligt att använda den utanför de 

heliga högtiderna, i konsertmusik som hon skriver. Hon menar att hon inte har funnit 

någonstans i Torahn som antyder att det skulle vara felaktigt att använda shofaren på det 

sättet hon gör.47 För mig är det bara ett sätt att skapa kontakt med min tradition, svarar hon. 

Sannerligen, forskare har uppmärksammat att under den bibliska tiden så ljöd shofaren vid 

viktiga tillkännagivande såsom t.ex. att sammankalla till krig, vid fredstider, vid nymåne, ja, 

hela historien vittnar om tillfällen då shofaren ljöd utanför de religiösa sakskälen, skriver hon. 

Traditionen säger vidare, enl. henne att det var vid en av de mest signifikanta händelserna i 

Bibeln, när lagbuden gavs till Moses vid Sinai som shofaren ljöd, avslutar hon.48 

Återigen är det shofarens unika forntida ljud med sinaiberättelsen och de årliga högtiderna 

som står i fokus och inspirerar till musik. Det är ledmotiven i Torahn som tycks viktiga för 

Shatin likaså de föreskrivna blåsningarna med rätt rytmfrekvenser som åtföljs enl. 

traditionen. Konsertmusiken med shofaren som inslag är ett sätt att skapa kontakt med sin 

bakgrund och tradition, märks tydligt. Här återigen är det ledmotiven från Bibeln som 

förklarar denna kombination av det gamla och det nya i modern musik, ett sakralt och 

                                                                                                                                                                                      
45 http://forward.com/articles/14206/playing-the-shofar-02527/  
46http://forward.com/articles/14206/playing-the-shofar-02527/ 
47Ibid 
48 http://forward.com/articles/14206/playing-the-shofar-02527/ 
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samtidigt profant instrument i en profan värld utanför synagogan, men med ett ljud som ska 

efterlikna ljudet från det sakrala rummet. Vilken religiös tradition Shatin kommer ifrån 

framgår inte mer än att inte alla är bekväma med hennes sätt att använda instrumentet i sina 

kompositionsverk. Man kan säga att shofarljudet har format hennes musikskapande till att 

hitta sina rötter och identitet.  

 

Robert Gluck, är musikprofessor vid Universitetet i Albany och ledare för skolans 

Electronical Music Studio. Han uppger att han har blåst shofar i över 30 år, till en början som 

rabbin inom en rekonstruktionistisk församling.49 Senare som musiker med intresse för 

experimentella elektroniska ljud för horn. Han tycktes gilla idén av att skapa ett ljud där 

kontrollen saknas. Han skriver; “Jag spelade med idén om ett vilt otämjt ljud”. Den CD han 

utgivt spelades in med en jazztrio och där införlivas shofarens blåsljud i två sånger, liksom 

hans tidigare två utgivna album, “Elektronisk Brygga” och “Elektroniska Sånger”. För Gluck 

så är inspelningarna likt en andlig länk till den nuvarande världen. “Jag ser musik som något 

uttrycksfullt och reflekterande, och det är så jag kan relatera till det religiösa livet”, säger 

han.50 Det råder ingen separation, menar han.51 

Hornet och ljudet utgör en andlig brygga i Glucks liv, det är så hans religiositet uttrycks. 

Hans bakgrund som rabbin, visserligen i en tillåtande tradition, talar för att det inte utgör 

något hinder.   

 

Basya Schechter, en sång och låtskrivare är ledre för New York baserade bandet Faraos 

Döttrar, är en annan musiker som experimenterar med att sammanföra traditionella sångtexter 

med eklektiska instrument. I motsats till Shatin och Gluck så använder Schechter shofaren 

endast vid tiden för nyåret.52 Och det gör hon därför att det är vid den tidpunkten på året som 

den utgör en påminnelse för henne om dess känne-tecken enär den representerar hornet från 

väduren som Abraham offrade i Isaks ställe.53 Här är det återigen ledmotiven från Bibeln 

som gör sig gällande. Av respekt för instrumentet sakrala funktion kan man ana, att det 

endast är vid tiden för nyåret som hon använder det i sin musik. Ljudet är för henne 

påminnelsen om Isaks bindande och hon uttrycker att hon önskar sammanfläta ljudet på både 

ett musikaliskt och universellt sätt. 

                                                           
 

51 Ibid  
51 http://forward.com/articles/14206/playing-the-shofar-02527/                                                                                                                                                                 
52 Ibid. 
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I motsats till Schechter som enbart använder shofaren i samband med nyåret, så vill jag 

nämna Edward Elgar. Elgar hade ett intresse för nya testamentet och hans stora mest kända 

oratorium, The Apostles från 1903, är baserat på bibliska texter.54 Det är för övrigt det 

tidigaste mest kända kör - och orkesterverket med en shofar. Schechter framträder här som 

mycket konservativ i ljuset av Elgar som framförallt använde shofaren vid inledning av sina 

verk. För att återgå till The Apostles där shofaren uppträder med sina traditionella blåsljud av 

tekiah, shevarim och teruah efter rytmisk notskrift.55 Det finns ett påbud i Mishna med 

traditionella villkor angående den autentiska längden av en tekiah. Den ska förklaras likt en 

lång not emedan man sedan 400-talet och Rabbi Abahu i Caesarea är överens om att både 

shevarim och teruah kan användas som stackato eller en vibration.56Påbudet i Mishna gäller 

även intervaller med upphov till stigande musikaliska passager och konventionen med 

indelning av noter gruppvis. Musikologist Miller poängterar här att Elgar inte strikt följer 

rekommendationen från Mishna kanske på grund av hänsyn till variationer då tonhöjden hos 

varje enskild shofar inte är exakt den andra lik.57 Det kan även bero på att han betraktade 

Mishnahs bud som mindre relevanta eller oförståelse inför buden då han förmodligen 

tillhörde en kristen tradition och därmed saknade den kulturella länken till den judiska 

traditionen och därmed även i viss mån de hebreiska melodiflödena, menar Miller.58 

Symbolvärdet är dock detsamma hos Elgar enl. Miller då hans uttalade intention härrör från 

normala shofarmotiv, såsom i The Last Judgement.59 Själva motiven härrör från gamla 

testamentets ceremoniella ritualer; att väcka, skildra och beskriva såsom t.ex.. 

morgongryning till ett profetiskt utvidgande av en profetisk framställning av Messias 

ankomst och förlossning. Symbolvärden och shofarmotiv vars rötter finns i pentateuken kan 

dock betraktas som utvidgat och i viss mån förändrat och rekontextualiserat, menar Miller. 

Jag menar att här kan man tydligt urskilja en skarp linje mellan två olika texttraditioner fast 

med liknande shofarmotiv; nya testamentets shofarmotiv och de som finns i den judiska 

traditionen med pentateuken som enda grund. Konsekvensen blir enl. Miller att en ny 

                                                                                                                                                                                      
53 http://forward.com/articles/14206/playing-the-shofar-02527/ 
54 Miller,M.The Shofar and I´ts Symbolism.s 98. 
55 Ibid. 
56 Idelsohn,Z.A.The Jewish Music in It´s Historical Development.s 10  
57 Miller,M.The Shofar and It´s Symbolism..s 99 
58 Miller,M.The Shofar and It´s Symbolism.s99 
59 Ibid. 
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anakronistisk symbolism bör införas.60   

 

3.2.1.  Symbolism Historisk tid sakralt och profant 

Det är det bibliska mönstret som utgör grunden för shofarens användning. Den tidigaste 

historiska källan till shofaren likt ett instrument samt likt guds röst finns att läsa i 

2Mos.19:13-19. Själva texten handlar om berget Sinai och mottagandet av lagbuden. 

Berättelsen innehåller ljudet av ett mycket starkt basunljud och ska symbolisera det eviga 

förbundet mellan Gud och Israels folk. Det finns ett nära samband med basunljudet som blev 

allt starkare (kol-hashofar) och tiden för när Mose talade med Gud och Gud svarade honom 

med hög röst (be-kol). Det åsyftar Guds röst som en länk mellan himlen och det jordiska. 

Tekiah gedolah är jubelhornet som ljuder med lång utdragen ton och som reciteras i 

shofarritualen i synagogan vid nyåret. I Sak.9:14-15 tillskrivs shofarblåsning Gud själv, vid 

återsamlandet av ett förskingrat folk. Det används även som larmsignal och i militära 

sammanhang. 

I dagens moderna Israel så har shofaren funktionen av rituell blåsning vid nyåret Rosh 

Hashanah, det tillräknas en mitzah att höra blåsningen. Den har även en samhällelig funktion 

vid presidentinstallationer och vid militära åminnelsehögtider etc.61 

 

I tempelritualen var shofaren inte bara funktionell utan även den estetiska utsmyckningen  

såväl som en åminnelse, en signal till det “kollektiva minnet” och därmed en symbol för 

nationell medvetenhet, ja tom identitetsskapande.62 Själva ljudet har dessutom fått en 

speciell betydelse av ånger och omvändelse. Under nyåret och yom kippur är ledorden 

respekt och vördnad sammanlänkat med shofaren. Att tillkännage och utropa jubileumsåret är 

en annan symbolisk mening i kontexten, namnet kommer från yovel (vädurshorn).63 

Association till förlåtelse och försoning finns i berättelsen om aqedah. Symbolismen handlar 

enl. Miller här om social rättvisa och frihet med hänvisning till den profetiska litteraturen och 

utropandet av “frihet genom landet”. Shofaren har en rad symboliska betydelser som den 

projicerar utifrån olika funktioner. 

Som en militaristisk larmsignal så kännetecknar den nationell överlevnad och styrka. Som ett 

ritual och ett ceremoniellt instrument så upfyller den funktionen att årligen utropa högtider 

                                                           
60 Miller,M.The Shofar and I´ts Symbolism. s99 
61 Miller,M. The Shofar and I´ts Symbolism. s86,87.                                                                               
62 Miller,M.The Shofar and It´s Symbolism.s88. 
63 Ibid.s88 
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och åminnelser och så belysa den nationella identiteten.  

Själva sinaiberättelsen markerar den gudomliga makten och förbundet emedan konceptet av 

frihet avser jubileumsåret. Som en förlängning av den symboliska betydelsen finns 

Josuaboken och Domarboken där klimax nås vid slaget om Jeriko. Denna händelse betonar 

Guds närvaro med militaristiska signalljud, där ljudet används för att sätta skräck i fienden 

genom höga rop som tillägg till blåsningarna. Detta strategiska användande av 

skräckinjagande ljud var avgörande vid berättelsen om Gideons arme, Dom.7:16-22. I denna 

berättelse gav Gideon en mindre grupp av trehundra soldater varsin shofar, detta för att ge 

intrycket av en mycket större arme´. Vanligtvis förekom en shofar per grupp om ca 

åttahundra till tiotusen soldater. Ljudet av dessa trehundra Shofaren och facklor i mitten av 

natten var både vilseledande och effektivt. Den militaristiska symbolen av denna signal var 

att avancera för frammarsch och tillika ett förebud om undergång i fiendelägret.64 

 

Kallet till det individuella samvetet och ansvaret kan inte frångås, det ingår. Några exempel 

att illustrera är t.ex.. profeten Hesekiels syn på väktarens plikt att blåsa i shofaren och varna 

vid fara och Israels plikt att besvara, (Hes.33). Profeten Jesaja använder symbolen av varning 

i kontexten av ett handlande i hopp om ett skapande av ett etiskt samhälle, Jes.58:1, “Häv upp 

din röst såsom en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse”. Temat om den sociala 

friheten förkroppsligades i jubileums-året till att gälla andlig frihet, enl. profeterna. Synsättet 

kan sägas vara präglat av den militaristiska symbolismen med idén om gudomligt beskydd 

och förödelse för fienden. Profeten Sakarja anspelar på shofaren som ett krigsinstrument men 

som garanterar befrielse från en förtryckande makt, Sak.9:14. Profeten Amos skriver att frihet 

för Israel representerar möjligheten att förenas i tillbedjan inför Gud.  

Ett paradigm av visionären Jesaja utspelar sig där shofaren signalerar till ett skingrande folk 

om ett samlande vid det heliga berget, där det mäktiga shofarhornet ska blåsa, Jes.27:13. 

En kontrasterande symbolism är den högtidlighållna trumpeten av dom. Joel 2:1 “Stöten i 

basun på Sion och blås en larmsignal på mitt heliga berg; må alla landets inbyggare darra för 

Herrens dag kommer, ja, den är nära”. Denna kraftfulla bild av trumpeten som blåser på 

domens dag är symbolen för hornets profetiska synsätt. Begrepp som glädje och lycka är 

associerade med trumpeter i gamla testamentet, en roll som shofaren övertog, särskilt under 

tempelperioden. Här ingick den i det regelbundet rituella musiklivet. I Mishna och Talmud 

finns det dokumenterat hur den användes och med kodifiering om mönsterbilden av 
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ritualblåsning inom liturgin. Det är särskilt i Mishna som det särskilda notmönstret av 

shofarblåsning finns nedtecknat. 

Dagens nyårsblåsningar härstammar från denna nedskrivning vars rötter finns i pentateuken. 

Ytterligare några funktioner hos shofaren att nämna är betydelsen av tidsmarkerare för 

sabbat, högtider, faror etc.65 

 

 

3.2.2.  Hornet, toner och rytmljud 

Shofarhornet kommer från en vädur (bagge, ovis aries) en get eller en kudu, antilop. 

Generellt har shofaren två former; den böjda från väduren som kröks i en bred kurva eller den 

raka från ibex, capra, stenbocken (handjur).66Många typer av horn kan bli shofarer. 

Människor har levt på olika platser och områden och använt sig av de horn som funnits 

tillgängliga. Shofartillverkare är idag en yrkesgrupp. Varje horn är unikt med olika klang och 

ljudet är beroende på längd och munstyckets djupborrning. Det finns m.a.o. olika stilar och 

utföranden; marockanska, italienska, babyloniska, yemenitiska etc. Den yemenitiska kan bli 

upp till en meter lång, emedan vädurshornet mäter en längd på mellan sjutton cm och 

trettiofem cm. För att underlätta själva blåsningen så tillsätter man ett slags munstycke.67 I 

Mishna finns detaljbeskrivningar, allt från själva arbetsprocessen från ett djurhorn till ett 

instrument.68Shofar betraktas som kosher så länge den inte blir utsmyckad genom att bli 

målad eller perforerad. Det är dock tillåtet att omge den med tyg och remsor, märk; att den 

inte utan vidare får repareras utan tanken är att den bär kvaliteten av att vara ett föremål i sin 

råa och enkla beskaffenhet.69 

Den som blåser i hornet kan framkalla ett fåtal toner ungefär c-g-c eller likvärdiga intervaller. 

Själva tonhöjden är beroende på storleken samt på själva ihåligheten hos hornet. Instrumentet 

låter sig producera olika rytmiska takter från långa toner till 1/32 takt. Det är dock omöjligt 

att spela melodiskt på det, utan man blåser i det ungefär som i en trumpet enl. Idelsohn.70 

Malcolm Miller argumenterar för en annan uppfattning, nämligen att det finns kapacitet att 

framkalla stämmor genom att variera läpptryck och genom att kontrollera andningen. Man 

kan m.a.o. genom att experimentera och använda varierande slag av övertoner och varierande 
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former och storlekar på själva instrumentet framkalla en melodisk stämma.71 Man håller 

hornets munstycke snett mot högra mungipan, med klockstycket uppåt när man blåser.72 

 

I själva liturgin så är det ljudrytmen och inte tonhöjden i hornet som är det avgörande. Det 

finns tre grundläggande rytmljud, de heter; tekiah - indikerar ett långt ljud som blåses före 

eller efter de andra ljuden. Shevarim - innehåller tre blåsningar. Teruah -  

Inkluderar nio korta blåsljud, likt stackato. Tekiah Gedolah - är en förlängning av tekiah och 

är lika lång som samtliga inkluderande blåsljud. Ett fullt klart ljud är det som traditionsenligt 

ska ingå i en fullständig ritual. Dessa tre grundläggande regler vad avser själva tonlängden 

bl.a.. finns samlat i Shulchen Aruch, code of Jewish Law.  

Tekiahs längd kan variera, emedan teruah primärt består av nio korta blåsningar. Shevarim 

består av tre blåsningar i snabb takt, där varje blåsning är lika lång som tre tekiah, tre 

shevarim är alltså lika långa som nio teruahs. Blåsningarna ljuder i serier av kombinationer.73 

Anledning till liturgisk shofarblåsning kan kort sammanfattas så här; det sker i åminnelse av 

skapelsen, Isaks bindande, mottagandet av lagtavlorna vid berget Sinai, profetorden, templets 

förstörelse i Jerusalem  de tio dagar av ånger och omvändelse och nyåret.74 

Sammanfattningsvis, det existerar en ritualkodex för blåsningarna. För att kunna följa den 

tycks det viktigt att ha anknytning till traditionen och den ritualkodex som finns nedtecknad. 

 

3.2.3.  Argument mot / för 

Invändningar mot profan användning 

Virginia Greene för resonemang kring hantering av sakrala föremål som är tillägnad s.k. etisk 

standard. Hon påstår att det inom traditionell judendom råder kategoriindel-ningar vad avser 

sakrala föremål.75 Det finns de föremål som bär en särskild kvalitet av helighet, tashmishey 

kedusha, ett ex. på en sådan är en torahrulle. Sedan finns det de föremål vilka är av betydelse 

och nödvändighet för utövandet av föreskrifter resp. ritual men som saknar den “inneboende 

essensen av helighet”, tashmishey mitzvah. Shofaren är ett ex. på ett dyl. föremål tillsammans 
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med menorahn bl.a. Dyl. föremål går vanligtvis i arv. När ett sakralt föremål ej längre 

används rituellt så bör den fortsatta hanteringen ske på ett för föremålet kategoriskt 

jämbördigt sätt. Här spelar även traditionen en stor roll för bestämning av vad som ska ske 

när ett sakralt instrument inte längre kan vara i bruk. Hon menar att när det kommer till 

shofaren så bör den kasseras och inte repareras om den inte längre kan användas. Däremot 

om en flisa saknas t.ex.. efter att ha blivit kantstött eller bara råkat få ett hack så kan det 

enkelt jämnas till. Råkar det istället vara en större skada eller att munstycket gått sönder så 

bör den genomgå en större reparation, instruktioner och regler för dyl. finns i code of Jewish 

Law.76 Inom den judiska ortodoxin så råder restriktiva förhållningsregler till allt vad rör den 

egna traditionen. Då shofaren bär essens av helighet så är den även för-knippad med 

gudomliga uppenbarelser, vilket kan betyda att platsen helgas.77 Därför tillmäts shofaren en 

extremt viktig betydelse för helig vandel och moralisk dygd.  

 

 

3.2.3 Argument för profan användning 

Konst och estetik har alltid varit viktigt för människan. Konst är ett uttrycksmedel och ett sätt 

att förstå och bearbeta händelser ur livet och att så kunna förmedla något av värde till andra. 

Här handlar det om att “tänja” texten och söka lyfta fram motivet. Så som de flesta personer 

som kommit till tals i primärkällorna så är det vad shofaren representerar som är det viktiga. 

Här råder det varianter av tolkningar beroende på vilken tolkningstradition personerna tillhör. 

Bland de flesta musiker och kompositörer som kommit till tals så är det shofarmotiven som 

återspeglas i musiken, och inom den egna traditionen. Här råder definitivt avvikande 

uppfattningar huruvida klassisk musik med shofarmotiv inkluderande den nytestamentliga 

kontexten kan räknas in eller inte. Miller anser att Elga´r musik och symbolvärden av att 

väcka t.ex. är helt likvärdiga men fått ett viss utvidgat och i viss mån förändrat uttryck.78 I 

modern tid så måste det även i fortsättningen få finnas utrymme för skapande och konst. I 

fruktan för att shofaren ska tappa sin betydelse inom sin egen kontext om man beblandar den 

med andra traditioner och tolkningar utanför den egna. Denna antydan finns hos Miller. 
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Shatin å andra sidan, har komponerat musik med shofarinslag till Kronoskvartetten.79 Det 

verkar vara en sekulär ensemble utan religiös anknytning. Här kan man verkligen reflektera 

över varianter av tolkningar. Finns det en risk att det distinkt unika går förlorat? I detta fallet 

tycks enbart det konstnärligt utövandet ha varit rådande utan hänsyn till vare sig tradition 

eller religiös anknytning.  

Kan man behålla shofarmotiven i sitt konstutövande utanför den egna judiska kontexten, ja i 

viss mån verkar det så. Elgar är ett ex. på detta. Respekt och kunskap inför den kodex av 

rituell lag som finns bör eftersträvas, det är något som flertalet musiker betonar. Varianter av 

tolkningar råder beroende på  religiös inriktning. Alla personerna som ingår i primärkällorna 

vittnar om att shofaren innebär en personlig länk till den egna identiteten, med en religiös / 

filosofisk innebörd lik ett sätt att bearbeta viktiga händelser i livet. 

 

                                                                                                                                       

3.2.4.  Shofarmotiv arkeologiskt  

Shofaren har stark anknytning till flera unika händelser i Bibeln. Det är händelser av 

gudomliga uppenbarelser såsom vid berget Sinai, vid högtider såsom Rosh Hashanah, Yom 

Kippur, Jubileumsåret, sekulärt militaristiska sammanhang och vid ceremoniella  

kröningar. Efter förstörelsen av andra templet så uppträder shofaren avbildad på div.  

mosaikobjekt, murar, målningar, glasskivor, oljelampor och på gravstenar i landet och 

utanför landet. Det tycks som att shofarmotiven på de uråldriga föremål man hittat åtföljer 

tempelritualen. Den framträder tillsammans med menorahn och rökelseskoveln 

(skoveln/ lulav i landet / ethrog i diasporan).80 Dess framställningar är bildliga uttryck för en 

längtan om ett återuppbyggt tempel likväl löftet om en gudomlig  förlossning.81 Templet 

ansågs nämligen utgöra platsen för Guds närvaro. Således kom detta rituella objekt att bli ett 

av de mest viktiga genom hela historien.82Sepphoris Synagogue Mosaic från 400-talet e.t. är 

anmärkningsvärd på många sätt.83 Den är stor och välbevarad med de flesta tydligt judiska 

föremål. Shofaren är t.ex avbildad med ett förgyllt munstycke och resten av hornet är 

dekorerat med guldremsor. Traditionen att utföra dekorationer på horn av ädel metall härrör 

från det antika fjärran östern från 200-talet f.t. Assyrisk litteratur vittnar bl.a. om bruket att 

använda blåsinstrument från horn med sina breda och smala munstycken dekorerade med 
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guld eller silver, vid ritual. Fastän någon hornshofar ännu ej upptäckts vid arkeologiska 

utgrävningar i Israel, så har ett hornförmål hittats i Tel Meggido, från sen bronsålder. Den 

vittnar om vissa kännetecken på shofarens form, och kan jämföras med oljekaret som 

användes vid Davids och Solomos kröning. Formen på detta kärl efterliknar shofarens form 

och utseende med dekorationer av tre guldremsor, så skriver författaren. Han anger vidare en 

ref. till Mishnah Rosh Hashanah 3:3 att på fastedagar användes böjda horn från väduren där 

munstycket var förgyllt med silver.  

Återigen, även arkeologin vittnar om den centrala och viktiga symbol för judisk ritual 

shofaren varit. Den har således kommit att utgöra en bärande länk med betydelser in i modern 

tid och så blivit en symbol för nationell tillhörighet. 

 

 

3.3.1.  Symbolism Modern tid sakralt och profant 

Under den senare delen av 1900-talet och in i nutid så har shofaren kommit att bli en del av 

många större kompositionsverk inom olika genrer, så skriver Miller. Den judiska 

livserfarenheten av teman som tragedi och triumf finns karakteriserade i flera verk. Det lär 

vara shofarens rika symbolism som utgjort inspirationskällan till mycket musikskapande. 

Shofaren uppvisar en plats för skapande och försök till svar genom djupsinnighet som leder 

till konstnärligt utövande. 

Ljudet av shofaren tilltalar även den själsliga och andliga sidan hos människan. Tanken är att 

shofaren ska väcka henne till att lystra och betänka sitt liv. Den judiska erfarenheten är 

präglad av tragedi och triumf med shofaren som symbol av hopp och vägvisare. Shofarens 

motiv blir här synliga. Samtidigt har shofaren kommit att bibehålla sina ceremoniella och 

rituella funktioner vid högtider och åmminnelsetider i dagens moderna samhälle. Det som är 

märkbart i användandet av shofaren som symbol i många musikverk är att de forntida 

symbolerna som nationell identitet, nationell olycka , nationell försoning och profetia finns 

med. Det här är teman man samlat, fördjupat och i viss mån vidareutvecklat i syfte att bringa 

förståelse av att bemästra och kunna hitta ett sätt att relatera till nutida händelser i omvärlden. 

Det är en slags integration inom konstmusiken. I västvärlden har ett nytt perspektiv med nya 

möjligheter öppnats upp för shofaren med viss anpassning till modernismen och 

postmodernismen. Det finns en slags dragning inom flera genrer till i vilken utsträckning som 

shofaren kan införlivas i den musikaliska strukturen. Det finns ingen förutbestämd klangfull 
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ton att förvänta men det finns variationer av olika tonlägen.84Miller menar att antingen finns 

den representerad i sin egen autentiska kontext eller så finns den omformad85.Till skillnad 

från den forntida hebreiska melodin så har den i modern tid fått ett mer varierat uttryckssätt 

t.ex.. genom att den kommit att framstå som en profetisk symbol, inom både den judiska och 

kristna kontexten. Denna kluvenhet betänker Miller är något uppenbart i den variation av 

anpassning som förekommer t.ex.. utifrån motiv och symbolism. Det pågår vidare ett 

filosoferande hos Miller vilket kanske kan tolkas i termer av entonigheten hos shofaren, den 

har blivit “färgad” från andra influenser och uppnått något av en harmonisk prägel, och 

därmed fått en anakronistisk karaktär. Den har omformats till att bli något exotiskt och 

spännande med nya utmaningar av ljuduttryck inom konventionella orkestrar.86 

En reflekterande tanke är att det kan tyckas enkelt och utmanande att skapa musik med inslag 

av detta unika instrument, man bör dock erinra sig den historiska bakgrunden parad med 

värdighet och respekt i sinnet. Idag så experimenterar musiker med ljud av div. slag allt för 

att skapa nya ljud med effekter och så ta musiken in i nya dimensioner av känsloupplevelser. 

Många är på jakt efter nya totalupplevelser i musikens värld. Essensen av värdighet vilket är 

förknippat med instrumentet får inte gå förlorad. Från primärkällorna vittnar alla om sin egen 

referensram till den egna texttraditionen, ändock kan man skönja att det är ingen självklarhet 

att förena ett sakralt instrument in i en profan miljö, även om den egna förhistorien infinner 

sig. Flera personer från primär materialet samtycker nog, och här är det i regel den 

rabbintradition man tillhör som fått vara vägvisare. 

 

3.3.2.  Yom Teruah 

Yom Teruah eller Rosh Hashanah är samma högtid att fira i enlighet med Torahn. Teruah 

betyder en blåsning i hornet som liknar en gråt.87 Rabbinerna är däremot oense om huruvida 

den ska likna en melankolisk klagan eller ett mer kontrollerat stackato-ljud. Båda ljuden 

används. Shevarimblåsningen är tre halvlånga stötljud i ett slags duckande emedan teruah är 

nio korta stötljud som påminner om en kontrollerad gråt. Shevarim- teruah är en kombination 

av de två. Före resp. efter dessa två kommer en enkel lång stöt, en tekiah som anspelar på att 

kalla samman, att väcka, ett ljud för glädje samt ett sätt at utföra en högtidlig hälsning. Den 

sista heter tekiah gedola, den inrymmer i tid alla stötarna sammantaget. Jag noterar att Miller 

                                                           
84 Miller,M. The Shofar and I´ts Symbolsim. s 98. 
85 Ibid.                                                                                                                                                      
86 Miller,M. The Shofar and I´ts Symbolism. s 99                                                                                    
87 Idelsohn,Z.A.Jewish Music in It´s Historical Development.s 12 



 

36 

 

har iakttagit observationer från David Wulstan när det kommer till teman som fröjd och 

glädje. I gamla testamentetet och fram till profeterna så associeras glädje oftast med 

trumpetljud, ha-tzozerot. Den rollen att uttrycka glädje övertas så småningom av shofaren. I 

kontexten runt templets firande och musik såsom när David dansade framför 

förbundsarken…1Krön.15:2888 

                               Och hela Israel hämtade upp Herrens förbundsark under jubel 

                                     och basuners ljud (be-teruah u-kol shofar); och man blåste i  

                                     trumpeter och slog cymbaler och lät psaltare och harpor ljuda. 

 

Här återkommer shofarens teruahblåsning likt en gråt som även Stern återberättar.89 Det 

finns med andra ord en rigorös komplett tolkning som är i överensstämmelse med 

fornhistorien. 

 

 

3.3.3.  “Connect through hearing” 

Den vardagliga rytmen för judiskt liv följer de judiska högtiderna i den judiska kalendern. 

Det är från ett judiskt perspektiv genom att höra som man finner sitt sammanhang och sin 

anknytning, “Connect through hearing”, enl. Kolbrener. 

When I am leasning I am being addresssed, somebody is talking to me..When somebody is 

talking to you, you are being addressed. And when you are being addressed what what might 

follow from that? I might have to change and part of my response may be I have to change. I 

am implicated. Hearing penetrates you, it get´s inside of you..Hearing allows one to 

internalize. Learning for jews is not only cognitive, it´s with our whole bodies, it´s a matter of 

integration. It´s a matter  not only of hearing, but of connecting. Through hearing I connect to 

my tradition..horizontally to the divine…vertically to the community..through connections I 

have the opportunity to grow..a connection as a way of finding and become myself. ..Baal 

ShemTov says there is 600.000 letters in the Torah and 600.000 men gathered at Mt Sinai. For 

every person there is a letter. In order for me to find who I am I have to connect to my 

letter…90 

 

Professor Kolbrener säger i ett youtubeklipp att Rosh Hashanah, det judiska nyåret, på något 

sätt är en uppenbarelse där Gud manifesterar sig själv genom shofaren. Shofaren utgör en 

erinran och påminnelse om “shofaren” som lät höras på berget Sinai. Den är samtidigt en 
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påminnelse om den “stora shofaren” som en gång i framtiden i slutet av dagar ska ljuda. Den 

är även en påminnelse om händelsen vid skapelsen då Gud blåse livsande i människan. Det är 

sålunda inte bara en erinran om den judiska historien utan om människans “tillhörighet”. 

Somliga upplever shofarens ljud som skälvningar, ett genljud eller ett eko, men ett ljud som 

införlivar. Det är tänkt att den ska tala till människans inre och att påminna henne om hennes 

begär och längtan efter Gud, sin skapare. Han fortsätter och menar att när känslan av 

sammanhang och gemenskap känns bruten och förtvivlan gör sig gällande, då människans 

inre kontakt med sig själv inte riktigt infinner sig och hon befinner sig i disharmoni så finner 

hon i shofarens ljud en känsla av vördnad, av samma prägel som den som infinner sig i 

synagogan. 

Kolbrener säger vidare att Rosh Hashanah bär även namnet Yom Teruah, vilket betyder att 

denna högtid omfattar shofarblåsning i synagogan, en mitzvah (av roten zevet=att ta del i, att 

höra). I 4Mos.4:29:1 finns skriftstället om Yom Teruah, ropets dag. Det är härifrån uttrycket 

dagen då basunen ljuder kommer, fast det egentligen är ropets dag. Det är ett mysterium att 

shofaren, den stora shofaren, ska ljuda i slutet av dagar. Detta uppfattas som ett tecken på 

messias ankomst. Shofaren uppvisar m.a.o. en tvåfaldig betydelse såsom att; föra människan 

nära Gud samt att föra människan till ro med sig själv, samtidigt. Shofaren är här endast ett 

medel för att det ska kunna ske. Shofarens ljud påminner om en gråt, en gråt av ångest och 

förtvivlan av att vara borta från sig själv och sin Gud, häri ligger en slags metafor av en 

människas känsloliv. Rosh Hashanah är alltså en högtid med möjlighet att tillåtas bli berörd i 

sitt eget själsliv för att kunna uppnå sinnesro med sig själv och Gud.91 

Det är upplevelsen av det unika ljudet från shofaren som förenar dessa berättelser. Ljudet är 

så nära sammankopplat till de historiska berättelserna, och det är här som de kommunicerar 

sitt budskap. Ty att blåsa i en shofar är tänkt att nå rätt öra, och att uppfattas av rätt öra. Ty, 

endast de som har anknytning kan höra. Ljudet är tänkt att kommunicera ett budskap, och 

endast den det berör tilltalas av det. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Kolbrener,W. www.youtube.com/watch?v=vEEtYAfaH_s                                                                                                                                                                 
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4.  Sammanfattning och slutsats 

Religionshistoria inrymmer tidsepoker med stor spännvidd. Shofaren, det urgamla 

instrumentet från fornhistorien vittnar om detta. Syftet är nämligen att söka förklara det unika 

ljudets “väckande” vilket idag i modern tid inspirerar många musiker och kompositörer, 

särskilt inom klassisk musik. Ljudförnyelse av olika slag väcker till nyfikenhet inom såväl 

den sekulära som religiösa musikvärlden. Det är här shofaren kommer in med sin 

genomträngande och dova ton. Det är med hjälp av hermeneutik som materialet har 

bearbetats vilket idag även omfattar tal, enl. Stausberg och Engler i boken The Routledge 

Handbook of Research Methods in the Study of Religion på sidan 276 . Målet med denna 

metod är att hitta betydelsen “mellan raderna” och att framhålla den historiska dimensionen i 

syftet att aktualisera den i modern tid, såsom Ingvild Saelid Gilhus skriver på samma sida i 

nyss nämnda bok. Primärmaterialet har efter inläsning sammanfattats till olika koncept och 

idéer, enbart efter intressanta textdelar, utan sökmönster. Med hjälp av sekundärmaterial och 

sökord som shofaren och shofarblåsning, har jag tillägnat mig djupare insikter och förståelse 

inom flera kontexter såsom t.ex.. arkeologi. Stor hänsyn har tagits till intertextualitet då 

materialet ingår i en social och kulturell bakgrund. Målet har varit att ge relevant information 

för att belysa ämnet. Det är framförallt musiker med inifrån-perspektiv som ligger till grund 

för materialet. Mina primärkällor består av elektroniska källor; tal , föreläsning och 

intervjuer. Sekundärkällor utgörs främst av utdrag ur vetenskapliga rapporter, recensioner 

från uppsatser och böcker samt tidskrifter inom religionshistoria, arkeologi och musik. Ett 

kännetecken för ritual är att det utförs återkommande och med exakthet vid särskilda tider 

och stunder. Michael Stausberg har i boken Contemporary Theories of Religion, a critical 

companion på sidan 276 en referens till Roy Rappaports bok Ultimate Sacred Postulates och 

det hebreiska Shema. Ovanstående får utgöra den teoretiska utgångspunkten, då shofaren ingå 

i ritual såsom vid högtider och ceremoniella framträdanden i enlighet med den judiska 

kalendern. 

Studiet av shofaren utgör ingen egen forskningsdisciplin utan den ingår i andra 

forskningsämnen såsom bl.a. religionshistoria, arkeologi, musikvetenskap och konst. 

Steven Weitzman är en forskare som med hjälp av Qumranfynden 1947 gjorde genombrott 

med nya forskningsrön och tolkningssätt vad avser liturgiska kompositionsverk med 

recitationer samt inom ritual. Avraham Idelsohn ägnade tjugofem års forskning till judisk 

musikhistoria och han räknas till mästarna vad avser referenser till all musik vilken har sitt 

ursprung i Bibeln från 1000 talet f.t. Jason H.Tickton är en musikprofessor som forskat kring 

de liturgiska shofarblåsningarna. Malcolm Miller, en musikologist vars intresse framförallt 
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rör shofarens historiskt bibliska bakgrund med symbolism samt det nyväckta intresset för 

shofaren inom musikvärlden.  

Shofarens fornhistoria finns att läsa om i Bibeln. Textavsnittet från 1Mos.22:13 och Isaks 

bindande utgör ett grundläggande avsnitt i den judiska historien likt ett åter-vändande med 

symbol om hopp och tröst. Vid högtiden Rosh Hashanh blåser man i shofaren för att påminna 

Gud om villigheten till offer och lydnad inför buden. Shofarens betydelse som instrument 

omnämns första gången vid Sinai berg och i samband med att lagen mottas, 2Mos.19:13-19. 

Här offentliggörs den första gången och beskrivs likt en gudomlig röst.  

 

I Analysen framförs centrala koncept och idéer. Här presenteras moderna musikkompositörer 

inom den judiska traditionen vilka använder shofaren i sin musik, främst klassisk musik. 

Även Edward Elgar och hans verk The Apostles nämns från 1903 som det tidigaste mest 

kända verket med shofaren, ett verk baserat på nya testamentet.  

Den historiska symbolismen av rituell shofarblåsning särskilt vid Rosh Hashanah samt den 

profana funktionen vid åminnelsehögtider och div. installationer berörs. Själva hornets unika 

klang och ljud där tonhöjden är beroende på storleken på hornet och själva ihåligheten tas 

upp. Den betraktas ofta som ett icke-melodiskt instrument men det finns argument mot ett 

sådant påstående. Genom att variera läpptryck och reglera andningen så finns kapacitet att 

blåsa stämmor i hornet, enl. Miller. Det finns tre grundläggande rytmljud vilka 

traditionsenligt ska ingå i en fullständig ritualblåsning. Regler runt själva blåsljuden finns 

samlade i Shulchen Aruch, en särskild regelbok samlad i Mishnah, vilken härrör från 

400-talet och anses extremt viktig vid utföranden. Det råder invändningar mot profan 

användning av shofaren på grund av att den betraktas som ett sakralt föremål, vilket betyder 

att den tillmäts en viktig betydelse inom judisk religionshistoria. 

På samma sätt finns argument för en profan användning av shofaren, och då främst inom 

klassisk musik. Hos de flesta musikerna så är det shofarmotiven från Bibeln som återspeglas i 

musiken där shofaren ingår. Här är det den religiösa  traditionsinriktningen under en rabbin 

som får avgöra om det anses adekvat och lämpligt. Shofarens bildframställningar på div. 

mosaikobjekt, målningar, oljelampor och gravstenar som hittats genom arkeologiska 

utgrävningar efter andra templets förstörelse och genom historien är uttryck för en längtan 

om ett återuppbyggt tempel och löftet om gudomlig förlossning, skriver Goodenough,E.R. i  

Jewish Symbols in the Greco-Roman Period.Vol.Four på sidan168. Med den judiska 

livserfarenheten av teman som tragedi och triumf så har shofaren kommit att bli en del av 

många större kompositionsverk idag. Tanken är att shofaren ska väcka människan till att 
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lystra och betänka sitt liv. Det är således de forntida symbolerna som nationell identitet, 

nationell olycka, nationell försoning och profetia som shofaren finns med som symbol i 

många musikverk. Det råder en kluvenhet idag huruvida shofaren kan införlivas inom den 

profana musikgenren för att skapa nya ljud med effekter, Kronoskvartetten är ett sådan 

exempel. Dessutom finns det skepticism huruvida shofaren  kan anses lämplig att användas 

med nytestamentliga motiv, jämför Elgar under tidigare ref. “Connect Through hearing” - det 

judiska perspektivet att kunna höra och så finna sitt sammanhang och sin anknytning enl. 

Kolbrener. Han talar om shofarens eko, ett ljud som införlivar. Ett ljud som är tänkt att tala 

till människans inre och påminna henne om hennes längtan och begär efter sin skapare. 

Själva ljudet är nära sammankopplat till de historiska berättelserna i Bibeln ty det är här de 

kommunicerar sitt budskap. Ty, att blåsa i en shofar är tänkt att nå “rätt öra” och att uppfattas 

av “rätt öra“, avslutar Kolbrener.  

 

Konst har alltid tjänat människor som en form av kommunikation, vilken överstiger allehanda 

hinder. Historiskt har kompositörer skrivit för liturgiska texter så att dess budskap bättre ska 

förstås och med fler sinnen. Ett sätt att återinföra alternativt återvinna den judiska 

texttraditionen med liturgier till sitt ursprung är att använda shofaren. Den får här funktionen 

av en gränsöverskridande bärare av tradition och tro. 

Den klassiska musiken blir här ett sätt att kunna relatera ett innehåll av signifikans som 

shofaren representerar, aqedah och mottagandet av lagtavlorna vid berget Sinai, t.ex.. Här har 

länken från fornhistorien knutits samman med nutida klassisk musik med betydelser och 

innebörd av nationell identitet.  

Att kunna bevaras i sin tradition genom att ständigt förändras och utvecklas och så hitta nya 

rum för bildning och estetik i modern tid, den klassiska musiken kan erbjuda människan detta 

ur ett mänskligt psykologiskt perspektiv. Att väckas av förundran och nyfikenhet inför 

shofarmotiven och så bearbeta händelser ur vardagslivet med teman om hopp, tröst och 

framtidstro. Detta perspektiv gäller den enskilde såväl som ett folk.  

Även historien vittnar genom de arkeologiska utgrävningar som gjorts om shofaren som en 

viktig symbol för ritual. Nyckeln till att förstå och omfatta detta unika ljud är att låta det 

judiska perspektivet få vara en vägvisare; det är nämligen genom att höra som man finner sitt 

sammanhang och sin anknytning, enl. Kolbrener. Det är shofarens unika och genomträngande 

ljud som fångat många musiker och inspirerat dem i sina kompositionsverk. Här råder det 

olika bottnar med tolkningsuttryck av variationer beroende på traditionsinriktning såsom t.ex. 

rekonstruktionistisk judendom, konservativ judendom, reformjudendom eller ortodox 
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judendom etc.  

Att använda shofaren i musik utan koppling till kontexten måste innebära att mycket saknas, 

likt ett naket skal utan innehåll. Med ett hermeneutiskt perspektiv så går det inte att bjuda in 

shofaren i sekulära musikaliska rum utanför den egna texttraditionen. Däremot tycker jag, 

genom att belysa detta ämne så kan detta till synes enkla horn få ett utvidgat erkännande med 

kunskap om den historia den besitter och är präglad av fram till modern tid. Det är min 

uppfattning, att för att denna tradition ska fortgå i en växelverkan av gammalt och nytt, 

sakralt och profant så är det bästa sättet att den införlivas i sin egen texttradition med 

ledorden värdighet och respekt. Fornhistoriens ramar är redan givna. Dock kommer tiden att 

avgöra den messianska erans inträde och den andra shofaren som i likhet med gamla 

testamentet återfinns i nya testamentet.  
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