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Myös potilaallesi, joka
w joutuu noudattamaan vähälaktoosista ruokavaliota
o on diabeetikko

tarvitsee vähärasvaista ruokavaliota

RAVITSEMUSOHJEITA VALION ERI KOIS-
MAITOVALMISTEISTA ON SAATAVANA

* vähälaktoosiset ja laktoosittomat
maitovalmisteet. diabeetikolle sopivat Valion valmisteet
vähärasvaiset ia rasvattomat maitovalmisteet

Tilauksen potilasohiekortista koteloineen voitte osoit'
taa osoitteeseen Valio, kuluttaiapalvelu,
PL 390, 00101 Helsinki.
Tiedustelut ark. 12-14 puh. 90/562 4404.
Kortit toimitetaan veloituksetta postitse.
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Mikä on tunnusomaista
hyvälle tutkijalle?
Granitilla on tapana laskea tutkijanme-
nestyksensä sen tosiasian ansioksi, et-
tä hän syntyi oikeaan aikaan, ts. hän
alkoi opiskella alaa elektroniputkivah-
vistimen läpimurron aikaan. Täysin riit-
tävä tämä selitys ei kuitenkaan ole -uutta tekniikkaa syntyy koko ajan.

On selvää, että välähtävän nopea
ajatus yhdistyneenä ehtymättömään
luovaan energiaan on ollut ratkaiseva
tekijä. Niin myös älyllinen itseluotta-
mus, jonka ansiosta ihminen kehittää
ajatustaan omin päin, eteenpäin ja yli
tämän hetkisen tietämyksen. Granit
omaa rnyös vaikean taidon kuvitella,
miten luonnon voitaisiin ajatella toimi-
van.

Kaikki Raggenin aikaisemmat työto-
verit puhuvat yhdestä aivan ratkaise-
vasta lisäominaisuudesta: hän on us-
komattoman taitava ja nopea kokeiden
tekijä. Fysiologiassa kyky käsitellä lait-
teita ja eläimiä on kaiken A ja O.

Granit on ollut ilmetty, ja oman sa-
nomansa mukaan alussa aivan äärim-
mäinen eksperimentalisti, aina kokei-
ta tekemässä vuodesta 1920 lähtien
pitkälle 1960-luvulle asti. Jos ymmär-

rän hänet oikein, hän tarkoittaa, että oli-
si kannattanut ajatella hiukan tarkem-
min alussa, verkkokalvoajalla. Hän ko-
kee itsensä vastakohtana William
Rushtonille, joka ajatteli hyvin, mutta
jolla "ei ollut käsiä kokeiluun. William
oli liian teoreettinen, hän halusi pakot-
taa luonnon käyttäytymään rushtoni-
laisten aatteiden mukaan - ja täten to-
distaa Williamin nerouden". Raggen on
sitä mieltä, että hänellä itsellään ei taas
ollut aluksi tarpeeksi kärsivällisyyttä lu-
kemiseen ja suunnittelevaan analyy-
siin. Hän katsoo aiemmin luottaneen-
sa aivan liian paljon siihen, että luonto
paljastaisi salaisuutensa taitavalle ko-
keilijalle. Hänen mielestään myöhem-
mät liikekontrollia koskevat työt ovat pa-
rempia kuin "vapaasti kukkivat nuo-
ruudentyöt verkkokalvon parissa".

Kukkien ja puiden keskellä
Vertailu Ragnar Granitin ja hänen toi-
sen puolivuosisataisen silmätutkijays-
tävänsä, Keffer Hartlinen välillä osoit-
taa, että heilläkin oli henkisiä eroavai-
suuksia. Keffer arvosti eniten täysin
koskematonta luontoa ja antoi kasvilli-
suuden rehottaa villinä ja vapaana ta-
lonsa ympärillä Marylandissa, kun taas
Raggen - pu utarhanopettajavai mon-

sa Daisyn ammattimaisen ylivalvonnan
alaisena - on tarkoin hoitanut ja pitä-
nyt kurissa kukkia ja pensaita Vikmin-
nen kapteeninkodin ympärillä.

Kesä 1988 oli erittäin kuiva, ja Rag-
gen vaeltelee hiukan epätoivoisena hä-
vityksen keskellä. "Mitä voi B8-vuotias
tehdä muuta kuin katsoa tuhoa puutar-
hassa", hän mutisee. Kirkkaanpunaiset
ruusut loistavat kuitenkin nurmikolla, ja
vaelluksellamme tapaamme joitakin
sitkeitä kivikkokasveja ja urhoollisesti
eloonjääneen kasvitieteellisen harvi-
naisuuden toisensa jälkeen: sinipunai-
sen Sidalcean ja talonnurkan suojas-
sa itäisen harvinaisuuden Actimidian,
jolla on vihreä-valkea-punaiset lehdet
kuin ltalian lipussa. Raggenille nämä
harvinaiset kasvit ovat paljon enem-
män kuin vain esteettinen nautinto.
Lapsuudesta lähtien hän on tuntenut
linneemäistä mielenkiintoa kasveja
kohtaan. Englannissa häntä kutsuttai-
siin 'A true naturalist".

Erityinen ilo vanhemmille ihmisille
on nähdä elämää puiden aika-asteikos-
sa. Raggen on hoitanut isänsä, met-
sänhoitajan, puuistutuksia: sembra-
mäntyjä, eksoottisia kuusia ja erilaisia
lehtikuusia. Saariston leudot talvet
mahdollistavat puulajien runsauden.

FEl'l O l{Si I t't ETYYU PE 1'l I S I LU I H I PED. l,ll I{SiTUURA IOO.OOO l{Y/m I

ontrnl].f . stHu[TntN . ToHstLurnt]l
milli lrilolle vuorokaudessa lehteen annoslrertaan jaettuna

lndikootiot' Penisilliinille herkkien
mikro-oroonismien oiheuttomot infektiot

Pokkoukset io hinnot 60 ml (33,36)

120 ml (57,74)
200 ml(84,36) + LETRA'



26-27

Raggen on itse istuttanut lehdon enti-
selle niittyaukealle. Siellä kasvaa nyt
lehmusta, hopeapajua, tammea ja
ruotsinpi hlajaa. Tyytyväisenä hän näyt-
tää myös tammea, joka istutettiin, kun
hän täytti 70. "Silloin se oli kuin tämä
vaivainen keppi, tuskin miehen mittai-
nen, ja nyt se on puu".

Viime vuosina Ragnar Granit on luo-
punut melko monesta johtavasta teh-
tävästä kansai nväl isissä sti pendisääti-
öissä ym. Vuoden 19BB lopulla hän jätti
viimeisen johtajantehtävänsä, Acade-
mia Rodinensis pro Remediationen,
Ruotsissa sijaitsevan kansainvälisen
järjestön pu heenjohtaj u uden. Järjestö
tukee luku- ja kirjoitushäiriötutkimusta.
Tämänkaltaisesta dyslexiasta kärsii
noin 6 0/o kaikista lapsista, useimmat
poikia. Syitä voidaan etsiä eri puolilta
aivoja, mutta hyvin lupaava tutkimus-
linja on keskittynyt silmien liikkeiden
koord i noi ntivai keu ksi i n.

Ragnar Granitille on ollut arvoisen-
sa tutkimusuran päätös saada johtaa
järjestöä, jossa yhdistyvät näkö- ja li-
haskontrolli, ne tutkimuskentät, joissa
hän on itse ollut uranuurtajana.

Kuvat: Ragnar Granitin
kuva-albumi
B. Frankenhauser
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