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RACNAR GRANIT

Rognor Grqnit, en
nervfysiolog med
riitter i Korpo
Text: Tom Reuter

/ Foton

ur sloktens fotoolbum

Crarit (30.10. t 900
12.3.1991) ficL Nobelpriset i
lysiologi eller medicin dr 1967,
tillsammans med Keffer
Hardine och George Wald.
agnar

Han var di svensk medborgare
och finns ddrfldr oftast inte med pi listan
dver finllnd.kr pri,ragare. Men han vrr ju
lodd i Finland, studerade i Abo och
Helsingfors och kdnde en stark klrlek till
sklrgirden. Hans farfar och farmor var frin
Korpo och Ragnar rillbringade mycker av sin

fritid pi Vikminne i Korposrriim.
Denna berydligt fcirkortade artikel skrevs
ursprungligen ir 1989 av professor Tom

!j.r Skorga,'d
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Reuter. Den ingick (pl 6nska) i ridskriften
"Lllkiri ja vapaa-aika 28189".

Borndom och segling
Ragnar Granit 1r irsbarn med seklet, fiidd

hdsten 1900. Han har alltsedan 1920-ralet
varit en skrivande man som skildrat sina ldrare, sin forskning och sitt liv i en ling rad
artiklar och bcicker Vad som her 16ller
baserar sig huvudsaldigen pi dessa rika
Iitterlra kdJlor, men ocksi pi en del srrcidda
minnen fiin fem irtiondens familjeumglnge. orh pd en givande inrervju i

Korpostriim i juli 1988.

PAGNAP GNANIT

\

Rognor itrddgArden pd Vikr.inne.

DESSUTOM HAR jag hittat en och annan
talande bild i min fars,

Kurt ("Titus")

Reuters, fotogra6album. "Raggeri' och
"'litus" var klasskamrater i Svenska
Normallyceum i Helsinglors, och tillhcirde
sedan samma seglarging.

Mina fiir,ra minnen rv Raggen Cranir ir
ocksi knutna till segling. Det var tidigt
40-tal, och jag minns art det pA grund av de
osikra tiderna krlvdes speciella tillstind fcir
segling mellan Pargas och Korpo. Vi kom
frin vassvikarna i Pargas till Korpos kargare
klippor och glasklara vatten; djupt ddrnere
bland stora svajande tingruskor simmade
spiggar och abborrar. Pi bryggan i

Korpostr6m stod Raggen som den sjilvklara
hclvdingen och dirigerade landningsmanrivern. Alla stadiga don, nlt, linor och fl<iten i
och kring strandboden, vitmade om havets
nirhet, och lrin Gskriikeriet kindes en friin
doft av blint enris. Pi verandan uppe i villan
hos Daisy och Raggen och deras son Mickus,
bj6ds

pi riikt

sutare och

jordgubbar

Granitarna har varit Korpobor sedan
urminne. rider. men just hir pa ViLminnc i
Korpostriim har sliikten hillit till bara drygt
hundra ir. Ragnar h.rr dir re.taurerat rin
farfars kaptenshem, samma hus ddr han
upplevde sin larfar och larmor undelin
barndoms Vikminne-somrar Dir hade den
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Rclgnor och Doisy pO s/y Alone, som de seglode frirn Stockholm

pensionerade sjiii.aptenen Jeremias och hans
hustru ett litet sjrilvhushill med wi kor,
nigra fir och en gris.
\om ijverallr iskirgirden uar korna pi
sommJrbere ure pi holmarnr, dir de wa
tjdnsteflickorna hade en halvtimmes rodd
morgon och kvlll. "Men nir det var hirt
vider var det sgwt arbere att komma dit",
berittar Ragnar nu, trel]lrdedels sekel senare,
di tog man stora bicen och seglade "och di
sigjag nog till att jag var med". Men
tydligen var det mera friga om att segJa dn
att mjdlka, eftersom der hecte att "Ragnar fXr
mj6lka oxen". Si glundlades i varje fall
\eglarinr re((er rill.:mman, med de iirnnirigr
Abokusinerna Lars-Ivar och Anders

fungbom.
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Korpostrom vorje sommo.

Ragnar Granits far, Arthur Wilhelm
Granit, var forstmlstare och hade rillbringat

sju

'omrrr'.om karrografoch .kogsraxerare i
Enare lappmark. Men under Ragnars
barndom skijcte han sin skogsbyri i
Helsingfors och famillen bodde di i Aggelby,
dir Ragnar alltsi rillbringade vinrrarna. Med
siiikapteneff "urbaniserade" barn kom det
ocksi in vissa element av sommargdsttillvaro
till Vikminne. De traditionella
allmogebitarna komplercerades med en
lingkiilad wimastad slup som Ragnars farfar
Jeremias litit bygga i Nagu. Det var i den de
tre pojkarna Ragnat Lars-lvar och Anders
l.irde .ig segla. Den .lupen finns liir or rigr
numera pi Sjtifartsmuseet i Helsingfors. "Arr
fi den 6ver stag vid kryssning var ert

RAGNAR GRANIT

Segling lVikminne.

konststycke", siger Raggen. Hans fiirsta egna
bit var Sj6frciken. Den ses pi bilden hdrintill
tillsammans med den granitska klanen
samlad pi Vikminne brygga infcir en tur till
Utri. I)it seglade man fiir att pilka rorsk.
RAGGEN BERATTAR att han som ung
medicinare, alldeles i bdrjan av 1920- talet,
var pa Urii dlr han u.ifi'ade "Siilkungerf'

(Mauritz) Ohman. Ohman

hade vdrk och
Ragnar ordinerade salicylsyra. Vdrken
fiirsvann, och som beliining blev Ragnar
inbjuden till att pilka torsk pi de iihmanska
"torskrummen' (speciella platser diir torskeo
samlat och hugger). som finns inriude i
Oh-e,rnens "torskbibel". Jag ftirmodar att en
sidan hok ackrrmrrlerar en avsevird

lokalkdnnedom; Eskil Ohman, Mauritz'
sonson, 1r idag sjunde eller ittonde
generationen Ohman pi Utti.
Per'onligen kan j;g in te prminla mig Jl(
Raggen skulle ha visat nigot brinnande
inrrcsse frir 6'ker fiir honom har der varir
mera rutinarbete 111 passion. I samband med
rnrer\JUn lor I aatut ln Vdlaa-Atkn ltAEAl
jag hur det liirhiller sig med saken. "Det var
sl', fiirklaral Raggen, "arr efler en somrnar
vid Kiantajirvi i Suomussalmi dlr jag var
1914 {ijr aff lira mig finska, och dlr jag
fiskade harr och iiring i forsarna, har det
tamare skirgirdsmetandet inte riktigt

smakat".
Seglingen diremot blev ett mera varaktigt
intresse. Bitarna har varierat lrin "Sjdfr6ker'
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VI GLED IN I EN VlK
NAcoNsrANs r sKARGARDEN,
OCH JAG SAG INGENTING

(1919-1926) och "Bachelor" (1926-1936)
ritad av Gabriel Gestrin, till den
Estlander-ritade sexan "Carmela"
(\937 -1946) och "stor-tumlaren "'Alone"
(1946-1960), som var ritad av Knud

Reimers. Berriff.rnde' {lone minn. jag
personligen framfiir allt det att man i den
bodde berydligc mera komlortabelr irr i min
pappas

bit.

Frin Granits bok "Hur det kom

sig,

Forskarminnen och moriveri[gar"
(Nordstedt, 1983), citerar jag ftiljande
stiimningsbild lrin Alone-seglatselna. "Efter
kriget blev det tr6jligt att segla rill Vikminne
{iir sommarferien och tillbaka till
hiisrrerminen. Der var lugnare segling i
virdimmorna pi den tiden. lnte en mingfald
av pl6tsligt uppdykande jittefdrjor sisom numera. Frin Aland kunde man s;rra lLrrs iiver
Ski[rer lrin Husci mor Korpo Klikskirs
djupa vristsida och i god tid vdnda runt
nordudden in i farleden mot Bjiirkii,huvud.
Doften av liljekonvalj och nyutspruckna
bjiirkJc;v.vepre kring larryger i rindrringen
kring den ljuvliga holmen".

palmerna i Sarasota, Florida, och diskuterade
skymnin gsseende (miirkeradaptationsproblem) med William Rushton, Granits
kollega och goda vln (se nedan). Vid den
tiden iiirsdkte Rushton anpassa sig tilJ rollen
som synforskningens "Grand Old Man', frln
rollen som dess respektliise Gosse Ruda, och
nu satt han och berittade ftir en grLrpp yngre
synforskare. I den ljumma narwinden blev
det os6kt friga om svunna tiders kyligarc
kvlllar i nordligare vatcen och \flilliam
berirtade om cn .eglar( med Ragn.rr Cranir
en beckm6rk sensommarnatt. "Vi gled in i
en vik njgon.ran. iskirgirden. o.h jag
'ig
ingenting". Ragnar sa atr nu gir vi fram till
en boj och beordrade mig fram pe fiirdeck
lcir arr lylia Lrpp den. Lite osiker gick iag
fram och lade mig pA flordick, beretade
William, och diiL lig jag och sig fortfarande
ingenting. Men plorsLigt dcik den uppl Som
genom en under. en lius llick guppadc pi
det svarta vattnet bara nigra meter fiarnliir
oss. "Och jag lyckades f) upp den", sa
lVilliam ntijd, "rnen jag fcirstir fortfarande
inte vad Ragnar orienterade efter den
g6.ngen".

Williom mindes hur det vorit
i miirkret pE fiirdiick
Sjilv kan jag berltta err liler minne arkrurer
till Raggen som seglare. Nigon av de ftirsra
dagarna i maj 1970 satt jag i sanden under
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jag senare irerberlttade denna

Rushton-version fiir Raggen, log han
igenkinnande. "Det var i Hus6 vid inloppet
till Ambarsund, under en seglats frin
Vikminne till Stockholm, jag hade noterar
bojen vid utresan frin Stockholm".

RAGNAR GRANIT

Detaljerna i berdttelsen hiinf<;rde Raggen till
Villiams sinne liir dramatik, "men nog var
det beckm6rkt nlr jag sryrde in pi. den "
Visentligare var att Raggen gjorde mig
uppmdrksam pi nigot jag irlte rikti$ hade
fiirstitt: Rushtons entusiasm inftir detta
minne berodde pi att han uppfattade
situarionen allegoriskt, d.v.s. ocksi i
forskningen ir det si med Ragnar att han
onekligen triffar rdtt, men den som fdrs6ker
fiilja med experimenten fattar ince riktigt hur
han kommer till sina slutsatser (denna
allegoriska tolkning har fltt stiid av Kai Otto
Donner som ar-betade tillsammans med
Granit och Rushton i Stockholm).

Blqnd

fiirfottqre

o<h bildkonstniirer

Den andliga vitaliteten och intresset fiir allt
mellan himmel och jord ir en granitsk och
granitsk-ringbomsk uregenskap, som sidan
srikert rotad i bide gener och kultureil triljii.
NIr det sommaren 1988 blev friga om
urv:innernr omtalade Raggen .in ku,irr
Lars-Ivar som "min kusin och blsta viin'.
Lars-lvar Ringbom var konsthistoriker,
professor vid Abo Akademi och kanske mest
kind f6r sin stora bok om Graltemplct och
Pa,aditet. Aoders Ringbom bler proFe.sor i
anal; r i.k kemi. o. h den licc yngre ku.inen
Nils-Erik Ringblom, ocksl han sedan barnsben Vil<minnc-bo. r.rr.om Lrinr kompositiir

och under minga ir incendent fiir
Helsingfors stadsorkesrer
l "Hur det kom sig" beskriver Ragnar
ganska urfdrligt sin skoltids intellektuella
mil;ii; den hade lire med naturvetenskap att
96ra men litteratur och mileri var desto
viktigare. Bland klasskamraterna lanns
Torger Enckell, mllaren, och bland
skolkamraterna Torgers briider Olof och
Rabbe, den fiirre sedermera

litteraturprofessor och den senare bide
diktare och milare. Gunnar Bjiirling var en
rid llrarkandidar i Nor.en , o.h Granir
hc;rde rillden krers.om lort.arre de lirter'lra
diskussionerna med Bjtirling efter skoltid.

Tidigo studier
Granit utgick frin en krets av konstnlrligt
orienterade idealistet en krets vars intressen
han senare karakteriserat med higkomsten
"iysik och kemi ftirdes aldrig pi tal". Hur
blev denna humanistiske sanningsstikare dl
nervfysiolog? Just dirliir att han var
sanningssiikare, 1r troligen ett svar si gott
som nigot annat. Nigon omedelbar insikt
var der dock irrte friga om. Han berliir .ig
fiirst for juridik och sommaren 1919liste
han filosofi vid Abo Akadcmis sommaruniversitet, och blev dir intresserad av
psykologi. Medicin biirjade han lisa liir att
ge psykologin lite ryggrad. F6rst avslutade
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han i varie fall en Iil.kand.-examen i vilken
ingick teoretisk och praktisk filosofi, estetiL

och kemi
Hypotesen om sanningssokande

fir ett

visst sciid av vad Granit senare skrivir om
dagen di han 6ck sitt kandidatbrev: "i dvrigr
minns jag den dagen som en av de

olyckligaste i mitt alademiska liv. Si
civervdldigande var klnslan av att ha blivit
"magister" uran att ha nagor verJdigt vetande
att ty sig till".

Yinterkriget
Nir Lriger briit ut blev Granirs irging,

de

ir

1900 fitdda, inte frontinkallade.

Medicinalstyrelsen utn:imnde honom fdrsr
rill r ikarie lor Lommurralldlaren i Kimiro,
o. h .edan rill disrrikrs- o.lr fronrllLare i
Korpo, Houtskir och Inid socknar. I Korpo
kyrkby organiserade Granir ett litet sjukhus
och Lonstatemr att han "smlningom blev
mycket skicklig am dra ur randet iry ac de
il'kog:kranka .oldarerna pi fronren gJrna
offrade en rurren r.rnd fiir arr li se sina
flickvdnner Annars var det bara den vanliga
rurincn med sjul<a magar. rraga hjlrran, smi
benbrort erc. Mina liirlo.sningar lerde pi
Fabbe (Fabian) Langenskiiilds goda

rid:

far

aldrig uran brrnmor'.kanl Der rider ldljde
jag och levde silunda upp till mitt rykce som
professor"-

Ett ovgiironde viigvol
I Krig

och fed ktirtserar Leo Tolstoj
upp[atrnirrgen arr der iir llilrhelrar. och
politiska stormlns persolliga beslut sorn

a::: Skorqird

2.1017

avgtir historiens ging. Han tror att der
ir friga om djupare kuhureila och
ekonomi.L.-r nddr .i nd igh erer. Pi s.rmma.irr
kan man bewivla berydelsen av enskilda
forskales insatser; om en given upptickt inte
giirc av forskaren A kommer den istlllet att
Biira\ lire )enare av B. Ven der hindrar irrre arc
enskilda upptlckrer och beslut iindi kan fX be,
rydande fc;ljder ftir historiens detaljfiirlopp.
snarare

NAR DETgeller Ragnar Granirs levnadsbana
tror jag att han ir 1940 gjorde ett beslut som
hade minsr lika sror berydelse fdr
nervlysiologins uweckling som nigon av hans
enskilda upprickter. Granit hade iusr vid

vinterkrigets slut erbjudits cheFskapet iiir ett
dgonlaboratorium vid Harvad Medical
School. Allt var baddar f6r en framrid i USA,
vilket - med tanke pi att bide Hartline och
Ceorge Wald ocksi verkade dir - {iir en ling
rid skulle ha gjorr ,ynt'ysiologin rill en grn.ka
helemerikansk aff5r'Biljetcerna var redan k6pta nlr det kom ett
morelbjudrnde lrin Karolinska insrirurer i
Stockholm. Med ranke bl.a. pi det hofulla
krigsligec i Europa be'lcir Crrrrir arr sranna i
hemknutarna. USA-bilietrerna avbestiilldes
- istlllet blev det htiscen 1940 liyttning till
Stockholm, och efter kriget bygede han dir
upp ett Iaboratorium, Neuro$,siologiska
avdelningen ar Med icin.La Nobelinsrirurec.
som blev ett verldigr kraftcentrum ftir
integrativ nerv$,siologi i Norden och
Europa.

PAGNAR GRANIT

Rognor Cronit tor emot
Nobe priset
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Yod kqrqkteriseror en god forskore?

menar han att det skulle ha l6nar sig att
tlnka efter lite blttre i btirjan, under

Granir bruLar h.infiira .in for'karframging
till det faktum atr han loddes vid rltt
tidpunkt, d.v.s. han bii!ade studera vid tiden

nithinneriden. Han ser sig sjdlv som motpol

fiir elektronrorforsrdrkarens genombrott.
Helt rillrlcklig tu dock itte ltirklaringen -

nya tekniker dyker upp vid alla tider.
Det ir klart att en glinrande snabb tanLe
kombinerad med en Sijdande kreariv energi
gjort sitt fiir saken, och det intellektuella
sjilv{tirtroende som 96r att en minniska

tinker vidare pi

egen hand, framic och

iiver

grdnserna 16r det idag kinda; och detta svlra
att kunna fiirestilla sig hur naturen kunde
tdnkas fungera.
AJla Raggens ridigare medarberare rirrnar
om en ytterligare, och helt avgiirande,
egenskap: att han ir en otroligt skicklig och
snabb experimentator I frsiologi dr det A
och O att kunna handskas med apparater
och djur Granit har varit en utpriiglad, och
enligt egen utsago i bdrjan alhfiir extrern,

experimentatot alltid i farten med
experiment frin 1920 till lingt in pi
1960-calet. Om jag fdrstir honom ritt
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till William Rushton

som tenkte bra men

"inte hade hender fcir experiment". Och \(illiam "var f6r teoretisk, han ville winga
naturen att bete sig enligt de Rushtonska
idderna och dirmed bevisa !?illiams
<nille . Raggen menar arr han sjllr igen inre
hade rillricldigc rilamod ibdrjan fiir lasning
och planerande analys. Han tycker nu att
han alltfiir mycket litade pi att naturen
skulle blotta sina hemligheter lor den
skicklige experimentatorn och att de senare
arberenr kring rijrelsekoncroll var b.ictre in
"de fiitt blommande ungdomsarbetena om

nithinnan'.

Blqnd blommor och

triid

En jimfiirelse mellan Ragnar Granit och
hans andra iigonvdn under ett halvsekel,
Keffer Hartline, visar att ocksi dlr fanns
psykiska olikheter Keffer uppskattade mest
helt oriird natur och ldt vixtligheten lrodas
vilt och fritt kring sitt hus i Maryland,

RAGNAR GRANIT

medai Raggen under tradgardsllrarinnan
Daisys professionella 6verinseende

noggrant virdat och tuktat blomrnor och
buskar kring kaptenshemmet i Vikminne.
Sommaren 1988 var fruktansvlrr torr och
Raggen vandrar lite uppgiveo omkring bland
f<triidelsen. "Vad kan en 88,iring giira aonar
:in vakta lorfallec i trldgirden", mutrrar han.
Grannriida rosor lyser dock upp griismattan
och den ena tappert civerlevande botaniska
rariteten efter den andra, den violetta
Sidalcean, och i skydd vid husknuten en
sillsynthet lrin iiscer, Actinidia, med blad
.om den iraliensk: fl..rggrn i gronc virc. rorr.
Fiir Raggen ir dessa rara blomster mycket
mer:in bara estetisk njurning. Alltsedan
barndomen har han haft ett linneanskt
intresse {iir vixter. I England skulle man
kalla honom "A tme naturalist".
ttt sPecrellt glJdleamne lor aldre
minniskor iir att betrakta livet i tridens
tidsskala. Raggen har skritt om sin fars,
forstmiistarens, trldplanteri ngar:
cembracallar, exotiska granar och olika slag
av lerktred. De milda skrirgirdsvintrarna

pi en tidigare Ing.
Dir vi.rer numera lind, silverpil, ek och
rdnn. Han pekar pl en ek som planterades
di han f,)lde 70. "Di var den som denhdr
har sjllv planterat en lund

klppen. knrppr en mansllngd. och nu
den ett

Ir

trld".

Ragnar Cranir avled o0
199),.

ir

gammal i mrrs

Artibeln iirfirkortad au Nina Siilerlurul.

miijliggdr en mlngfald av trddslag. Raggen
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