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he parhaista ystävistä, mainitsi Raggen
serkkunsa Lars-lvarin "serkkunaan ja
parhaana ystävänään". Lars-lvar Ring-
bom oli taidehistorioitsija, professori
ÄOo AkaOemissa, ehkä parhaiten tun-
nettu suuren "Graalin temppeli ja Pa-
ratiisi"-kirjansa takia. Anders Ringbo-
mista tuli analyyttisen kemian profes-
sori, ja hiukan nuorempi serkku Nils-
Erik Ringbom, hänkin aivan varhaises-
ta lapsuudestaan Vikminnen asukas,
oli säveltäjä ja monia vuosia Helsingin
kaupunginorkesterin intendentti.

Kirjassa "Hur det kom sig" Ragnar
kuvaa melko perusteellisesti kouluaiko-
jensa henkistä ympäristöä; sillä oli hy-
vin vähän tekemistä luonnontieteiden
kanssa mutta sitäkin enemmän kirjal-
lisuuden ja maalaustaiteen. Luokkato-
vereiden joukossa oli Torger Enckell,
maalari, ja koulutovereina Torgerin vel-
jet Olof ja Rabbe, edellinen sittemmin
kirjallisuuden professori ja jälkimmäi-
nen sekä runoilija että maalari, Gunnar
Björling oli jonkun aikaa opetusharjoit-
telijana "Norssissa", ja Granit kuului
piiriin, joka keskusteli kirjallisuudesta
Björlingin kanssa koulun jälkeenkin.

Oli siis luonnollista, että Ragnar nuo-
rena ylioppilaana kuului kirjallisen mo-
dernismin ympärille muodostuneeseen

piiriin. Vuosina 1923-26 hän oli "Stu-
dentbladetin" toimittajana. Noilta vuo-
silta löytyy kirjoittajien joukosta joitakin
vanhoja tuttuja: Lars-lvar Ringbom kir-
joitti silloin tällöin taidearvosteluja ja
Rabbe Enckell runoja. Olof Enckell ja
Cid Tallqvist (sittemmin "Quosegon"
toimittaja) kuuluivat myös tuona aika-
na lehden kirjoittajakuntaan.

Kukaan ihminen ei voi valita kaikkia
teitä. Useimpia meistä pakotetaan vuo-
sien mittaan tiettyyn kapea-alaisuuteen
tai ainakin luovuutemme eriytymiseen.
Ragnar Granitilla on kuitenkin ollut tar-
ve välillä irtautua olosuhteiden henki-
sistä rajoista. Vuonna 1928 hän olijuuri
aloittan ut tutkijan uransa neurofysiolo-
gina Charles Sherringtonin luona Ox-
fordissa, mutta se ei estänyt häntä kir-
joittamasta muutam ia pienehköjä artik-
keleita ruotsinkielisen kirjallisen mo-
dernismin ohjelmaa julistavan aika-
kauslehden "Quosegon" kahteen en-
simmäiseen numeroon.

"Quosegon" ajoista on paljon vettä
virrannut kirjallisten siltojen alla. Vuon-
na 19BB kysyn Granitilta, mitä uudem-
paa suomalaista ja ruotsalaista kirjalli-
suutta hän on lukenut. "En paljoakaan
suomalaista, Veijo Meren Kivi-kirjan,
sehän on hyvä, ja Eeva Kilpeä ja Matti

Klingeä", hän sanoo, ja suomenruotsa-
laisista hän mainitsee Mikael Enckel-
lin kirjan "Under beständighetens
stjärna", jolla on paljon kosketuskohtia
Ragnar Granitin omaan nuoruuden-
maailmaan. Muista suomenruotsalai-
sista hän mainitsee Göran Steniuksen
ihailtavan "Klockorna i Rom", Cleven,
Kihlmanin, Carpelanin, Tikkasen, Zil-
liacuksen, Johannes Salmisen, Jörn
Donnerin suuret romaanit ja viimeksi
lukemansa Inga-Britt Wikin hienon
analyysin todellisuuden kohtaamises-
taan.

Ragnar Granit on lämpimästi kiin-
nostunut ihmisyydestä kaikissa sen il-
menemismuodoissa. Tämä on varmas-
ti ollut tekijä, joka on auttanut häntä
säilyttämään kohtuullisen sielullisen
harmonian siinä paineessa, jonka alai-
seksi huippututkija joutuu. Ei varmaan-
kaan ole ollut kyse vain acedia-uhkas-
ta. Kansainvälisen tutkijahuipun ympä-
rillä voi puhaltaa jäisiä tuulia, ja vaik-
ka kaikkia huipulle yrittäjiä yhdistävät
henkiset koydet, voi sattua, että otteen-
sa menettänyttä kilpailijaa ei erikoisem-
min surra.

Varhaisia opintoja
Granit on lähtöisin taiteisiin suuntautu-
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neiden idealistien piil'istä, jonka mie-
lenkiinnon kohteita hän on myöhem-
min luonnehtinut seuraavasti: " Fysiik-
kaa ja kemiaa ei koskaan mainittu".
Kui n ka tästä h u manistisesta totuuden-
etsijästä sitten tuli hermofysiologi?
Luulen että hyvä vastaus voisi olla: juu-
ri siksi, että hän oli totuudenetsijä. Mis-
tään välittömästä oivalluksesta ei kui-
tenkaan ollut kysymys. Hän päätti en-
sin ryhtyä opiskelemaan oikeustiedet-
tä ia kesällä 1919 hän luki filosofiaa
AOb nmdemissa ja kiinnostui siellä
psykologiasta. Lääketiedettä hän ryh-
tyi lukemaan saadakseen psykologian
opinnoille "selkärankaa". Ensimmäi-
seksi hän kuitenkin suoritti filosofian
kandidaatin tutkinnon aineyhdistelmä-
nään teoreettinen ja käytännöllinen fi-
losofia, estetiikka ja kemia.

Hypoteesi totuudenetsimisestä saa
tiettyä tukea siitä, mitä Granit on myö-
hemmin kirjoittanut päivästä, jolloin
hän sai kandidaatin todistuksensa:
"Muutoin muistan sen päivän eräänä
onnettomimmista akateemisessa elä-
mässäni. Niin valtava oli tunne siitä, et-

9. Carl Magnus Wrede (kaatui talvisodas-
sa) 1930-luvun loppupuolella laboratorios-
sa, jossa Nobeltyö tehtiin.

tä oli tullut 'maisteriksi' ilman mitään
todellista tietämystä mihin tukeutua.".

Sir Charles Sherringtonin
I uona
Helsingissä Granit opiskeli tosissaan
sekä psykologiaa että lääketiedettä.
Senaikaisista opettajistaan hän muis-
telee erityisen mielellään Eino Kailaa,
joka oli silloin dosentti ja psykologian
opettaja. "Hän oli suurten henkisten
mittojen filosofi ja tiedemies", sanoo
Raggen, "ja hänestä tuli myös hyvä ys-
tävä." Mutta ilmeisesti vasta kevätluku-
kaudella 1928 Granit löysi sen, mitä
hän todella etsi Charles Scott Sherring-
tonin luota Oxfordista. Granit halusi
ymmärtää näkemistä ja oivalsi, että kai-
ken lähtökohtana täytyi olla verkkokal-
von tajuaminen hermokeskukseksi.
Sherrington oli henkilö, joka tiesi
enemmän kuin kukaan muu keskus-
hermoston toiminnasta.

Sherrington (1857-1952) oli jo silloin
seitsemänkymmenen vuoden ikäinen,
itse asiassa vain 5 vuotta nuorempi
kuin Ramön y Cajal. Teorioiden luoja-
na ja tieteellisenä inspiroijana hän eli
kuitenkin vielä luovinta kauttaan. Hä-
nen ansionsa oli ollut yhdistää sekä

käsitteellisesti että nerokkain kokeiluin
refleksifysiologia Cajalin tutkimuksiin
yksittäisten hermosol ujen anatom iasta,
Kun Granit tuli Sherringtonin luo, oli
Edgar D. Adrian Cambridgesta juuri ke-
hittänyt elektronisen vahvistus- ja rekis-
teröintitekniikan niin pitkälle, että oli
mahdollista erottaa yksittäisiä her-
moimpulsseja, ts. oli tullut mahdollisek-
si rekisteröidä ja analysoida hermoso-
lujen käyttämää "kieltä". Sherrington
itse ei koskaan käyttänyt tätä tekniik-
kaa, mutta jo tieto siitä, mitä alkoi olla
kokeellisen työskentelyn ulottuvilla vai-
kutti tietysti innostukseen.

Granit työskenteli Sherringtonin la-
boratoriossa puoli vuotta 1928 ja uu-
destaan vuosina 1932-33. Yhdessä
Sherringtonin ja John Ecclesin kanssa
hän tutki lihashallinnan mekanismeja
ja sai täten parhaan mahdollisen opin
sille alalle, josta paljon myöhemmin,
'1940-luvun lopulla, tuli hänen omansa.
Kirjassa "Charles Scott Sherrington ,

An Appraisal" (Nelson, 1966) Granit
kuvaa sekä opettajaansa, neurofysio-
logisten peruskäsitteiden historiaa et-
tä omaa liikkeiden säätöä koskevaa tut-
kimustaan.

Näiden tutkimusten ohella Granit
työskenteli koko ajan myös Oxfordissa
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näkö- ja verkkokalvo-ongelman paris-
sa. Juuri näinä alustavan henkisen
työn vuosina muotoutui hänen käsityk-
sensä verkkokalvosta keskushermos-
ton osana.

Kahden Oxfordin käyntinsä välillä
Granit oli vuodesta 1929 vuoteen 1931
Philadelph iassa, Yhdysval loissa. (Rag-
gen matkusti sinne yhdessä vaimonsa
Daisyn kanssa - se oli heidän hää-
matkansa.) Granit oli kutsuttu Phila-
delphiaan yhtenä kolmesta "Fellows in
Medical Physics"; kaksi muuta olivat
William Rushton Englannista ja Keffer
Hartline Yhdysvalloista. Todella merkit-
tävä kolmikko, voidaan sanoa näin jäl-
keenpäin; henkilöasetelma, josta tuli
ratkaiseva sekä silmätutkimuksen tule-
vaisuudelle että Granitille henkilökoh-
taisesti (Williamista ja Kefferistä tuli
Ragnarin läheisiä ystäviä koko elämän-
sä ajaksi; molem mat kuol ivat
1980-luvun alussa).

Yksi Sherringtonin keskeisistä aja-
tuksista oli, että hermosignaalit voivat
olla sekä aktivoivia että ehkäiseviä ja
viimeksimainittu ominaisuus tulee esiin
erityisissä eh käisevissä hermosol u kon-
takteissa (synapseissa). Granitia kieh-
toi suunnattomasti ajatus voida todis-
taa ehkäisevien signaalien olemassa-

olo verkkokalvossa. On helppo ymmär-
tää hänen voitonriemunsa, kun hän pa-
lattuaan kotiin Helsinkiin onnistui siinä.
Tässä klassisessa P. O. Thermanin
kanssa tehdyssä työssä, joka ilmestyi
1935, oli kyse suorista elektrofysiologi-
sista kokeista, jotka suoritettiin omakä-
tisesti valmistetuin vahvistimin. Granit
ja Therman osoittivat siinä, että valo voi
sekä laukaista että keskeyttää hermo-
si g naaleja verkkokalvossa.

Väri koodauksen tutkiminen
m ikroelektrodien avulla
Thermanin kanssa tehty työ ei kuiten-
kaan rakentunut vielä yksittäisten so-
lujen hermoimpulssien rekisteröintiin.
Oli selvää, että jokaisen, joka halusi
selvittää miten hermosto toimii, oli
osattava kuunnella sitä, mitä yksittäi-
sellä hermosolulla on sanottavana tie-
tyn, pikemminkin kymmeniä minuutte-
ja kuin sekunteja kestävän tarkan ko-
keen aikana. Se, mitä lähinnä vaadit-
tiin, oli elektrodijärjestely, joka tekisi
mahdoll iseksi jatkuvan kontakti n yhden
solun kanssa. Ongelma ratkaistiin eri
tavoi n ; Keffer Hartline Philadelphiassa
otti nipun näköhermosäikeitä avatusta
sammakon silmän verkkokalvon pin-

nasta ja leikkasi pois säikeitä kunnes
jäijäljelle vain yksi toimiva hermosäie.
Se oli työläs ja epävarma menetelmä,
mutta Hartlinen silloisiin (1938) tarpei-
siin täysin riittävä.

Granit ja Svaetichin käyttivät Helsin-
gissä toista toimintatapaa; he alkoivat
käyttää äärimmäisen terävää neulaa,
joka oli joka suunnalta sähkoisesti hy-
vin eristetty lukuunottamatta ulointa
kärkeä, jossa se muodosti riittävän pie-
nen sähköä johtavan pinnan vain yh-
den solun kontaktia varten. Työselos-
tus vuodelta 1939 oli lyhyt: "Microelect-
rodes. These consisted of silver pins
stuck into a glass capillary and drawn
out in a flame to a thin point". Lasilla
ja hopealla oli riittävän samanlaiset su-
lamispisteet yhden langan muodosta-
miseksi. Vaikkakin sähköä johtavat ja
eristävät materiaalit ovat vaihdelleet,
on tätä elektrodityyppiä käytetty tuhan-
sissa töissä aina meidän päiviimme as-
ti.

Hartlinen lähinnä tutkiessa muoto-
tai hahmonäkemistä Granit tutki väri-
näkemisen fysiologista perustaa. Pre-
paraatti oli sama, eristetty ja avattu
sammakon silmä. Tutkimustuloksia on
kuvattu Svaetichinin kanssa suoritetus-
sa uraa uurtavassa työssä ja muuta-
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