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SIG niistan hiira
den vnrldsherijmde spanske fors-

karea Ram6n y Caial dama pa
riisteo rrer han pi sin Alderdom i
sina memoater - tva volymer av
gliiilande passion, irverk:inslighet
och vishet - skrev ned fiiljande

1957"1959

ord: "Det iir seked och even
i det lenga loppet min

iinskvert att

obetydliga personlighet kommer
att b[ bortgliimd; med denna skall
utan tvivel m5nga av mina id6er
ge under, I trots av all insmickmnde egenkerlek se skall de fak-

1954-1956
_a

som till en biirjau fiirknippats
med eo viss mdnuiskas namn slut-

ta

ligen

gi

bli anonyma och fiir alltid
1 den Universella

f6rlorade

Vetehskapens ocean. Monoglafin
laddad med individens miinskliga
egenart, belriad fran k:iDsloele-

blir infiirlivad meil den ab-

ment,

shakta lerobyggoaden i en a11m5n
sammanlattniog. Aktualiteiens heta sol skall efterfi,ljas av l5rdomshistoriens kyliga strSlknippen."
Dessa
1920;

1919

1939.194?

ord nedslqqyqom\ring 5r

innan lcn vetenskapliga

€4A-1S48

lit-

-

1S2s-1S38

telatulen Datt det omfimg den har
i dag. Siffror fren 1960 anger antalet natuNctenskapliga arbeten
till irligen 12r'0 000, fiirdelade pe
000 tidskrifte!, vartill kommer
60000 nya hticker och ungefer
100 000 korta {o$kningsmeddelan50

lq04-1911

re

r._

err

den.

r

detta citat tankte
pA iir uppenbarligen en eftelstreVad Cajal

vansvnrd "d6d

i

skiinhet". Resul-

taten assimileras, ingar i lArobyggnaden, och den enskilde forskaren
citeras icke nreta sisom person.
Men hur dii! dagens produktion?
Kan vi lita pe att allt assimileras
och salunda uppfyller sin best6mmelse? FrAgor av derura art kan

varie bete, begrun,Lrn och samling, Ytvi kau termera hdr ljll denna kategori
utgi ilrin att avfallsprodukter i avfallshiigen a\ arbeten som Ar
den vetenskapliga produktionen frukter av eo modern siukdom,
inte intar negot st6rre utrymme. "projectitis" vdrs virus livnar sig
De citeraile aabetena har i hu- av vissa pen ngutdelande insti-

mindrq blott

768.

Har er

i

{aU ett sovrat nraterial, och

vudsak assimrlerats atminstone i tutloners svaqoet fiir formulerade
den bemdrkelsen att de bidragit projekt, liiften och rapporter sitiil att stabilisera resultat som som erszittninq tiir sund affersrisk.
De goda driJtcheferna intresserar
netts av de besta forskarna.
knappast uttiirnmande besvaras i
Resultatet ser vi i den andra sig mera 16r r'al av duktigt folk.
en kort artikel, tnen de kan i varie bilden (bild 2), som redovisar en En bra kritik hArav finns i Wilfall belysas med na$a silfuor, som analys enligt exakt samma nor_ Iiam H Whites velkenda bok ?lre
stemmer till eJtedanke och ger en mer som i iijregiende faII. I de Organizati,on /Udn (White talar om
bild av vad vi har att $kna med. fiirsta perioderna iir skillnaden "projectism" 500OO-dollaranslaget
Fiirfattaren hrl valt sina siffro! mellan de bada diagrammen inte
frAn sitt eget arbetsomride, fysio- 6ver h6van stol En andra toPP i
Iogin, som i t(orthet kan karaktii- bild 2 fitr perioden 1939-1943 kan
riseras sisom en biologisk veten- innebiira tillfitlig aktivitet, stimu-

helt experimentell och in. lerail av en uppteckt eUet helt
riktad pi att inom ramen f6r det enkelt bero p5 variationer i det
- naturvetenskapljga betraktelsesatbegr:insade siffermaterialet. Hutet fiirste de levande organismer- vudskillnaderna iir tva. Aldre arskap,

nas Iunktioner'.

I'
Vi bi;.ia"

med

att

granska

lit-

teraturJi;rteckningarua fijr 1959 i
verldens ledande fysiologiska tid-

skrif! den e[gelska Jo2r"nol o,

si lioler

i

indelats

i

gruppe!. Den fdrsta

dern eldbegingelse. Ifinner

dessa

arbeten nagonsin fram till liirdomshistorien? Vissa berakningar

skulle kanske kunna anstiillas
6ver betydelsen av iikningen av
antalet forskare inom denrla tiden
at, sa fijljer er treirsgrupp,
femirseruoo ech si vidare tills att rymd och {e tva viirldskrigens
gruppen he4fiir sig till arbeten
de tvri oarmaste eren bak-

lrin

upp

mycket snabbt tempo (exempell

penicillinet och vad som

di ildras

fdljt i

mycket
insatser som enskilda
byggnadsverket.

handlar ett enhetligt forskningsomride och har tagit hehsyn till dess

fa[

frega om negonting som r,1era liknar en mode flesta

lingen av ett tema rullas

i

ting fram i experimentell forskning. Av sidana komponenter
sahmahsefts bild 1. T)'verr kan vi
inte uppdela kurvan i ilelfunktioner. En bit liingre kunde man
dock komma genom att legga ned
nigra ir pi undersiikningar av
denna art. Bild 2 er egentligen
viirdefullare genom att den be-

tar ut referenserSe her langt kalla fakta. Som
ur 238 arbeten med ett synes intriid:r diiden snabbt. I
totalautal av 4737 relerenser, Pa stellet fiir den lingsamma fiirlilket satt har nu dessa liirlattare multoing Cajal tinkte sig sa ar

i

Ner en iakttagelse 5r av praktisktmedicinskt in[resse, si kan utveck-

man gjort ldr

Phgsi,ologg, och

det

nera - uer det geller experimenteu biologrsk glundJorskhing,
vilket det hibtills varit frAga om.

Stiitvis pa detta sett vlxer all-

man 57 arbeten

ellea 7l proceit mot 1,4 procent
fiireg6ende fail.

och vara resultat anonyrna nAgra
6r efter det ati de Hrmat trycket,
Expansion, assimilering och individuell diid i den aktueUa litteraturen skulle lara i stort sett parallella fenomeu.
En smula sanning finns ocksi
i denna hypoles, men inte heller

snabbt de

betefl fiireligger i st6rre procentsats i bild 2, och gar lnan till tiden
bakom den analyserade totalperioden,

inJogar sina byggnadsstenar i
snabbare tempo. Vi blir pi denna
hypotes hux Ilux smi klassiket

dess sp6r), och

nas Srtal

tagii den tidiqare littelaturen i betralitande? Fiir afi negot minska
pi arbetet och utjiimna t feUiga
fii$kjutaingar se har referenserna

-1953

Ragnar Granit, Prolexoti

veuolyrialogi dd, Karolinska
inrtittu er, h dllrrilb nAga beiknir.gar t;rcr leterrrkdqliga
publikationer: liuslangr) ocb
rcd,olirdt ba.r res*lraten oa sin

historiska utveckling. Den tilater
slutsatsen att det finns arbeten
som llnge piverkar virt tXnkande
och arbeteu sorn bidregit med fiirtydliganden och bekr6fielset, vilka

inte kommer ored ndr de
linjerna dras upp

i

stora

monografins
folm och saMolikt har en betydligt

dock komma eenom att lagga ned
nigra ir pi undersiikningar av

Si hdr l6ngt kalla fakta. Som
nas Artal ur 238 arbeten med ett synes inhed:r diiden snabbt. I
totala[tal av 4737 referenser. Pi steUet fiir den lengsamma fiirvilket sett har ru dessa fiirlattare multning Cajal tenkte sig sa er
tagit den tidigire littEraturen i be- det i de flesta fall fraga om naPhasioloou, och tar

ut referenser-

tlaktande? Fiir att nagot miDska

pa arbetet och utjamna

t

ffeUiga

fiirskjutningar sa har referensema

gonting som rnera liknar eD mo-

dern eldbegingelse. Ilinne!

dessa

arbet€n hegonsin fram till liirdomshistorien? Vissa berekningar

i grupper. Den fiirsta
till arbeten skulle kanske kunna anstdllas
frin de tv6 niirmaste iren bak- iiver betydelseD av 6kningeD av
et, sa fijljer et treArsgmpp, en antalet forskare i[om denlta tidfemirsgrupp cch si vidare tills att rymd och e tve verldgkrigens
indelats

gluppen hdnfijr sig

gruppelingen slutligen ollrfattar
tio6rsgrupper liir referenser frin
tidigare ir. Allt i allt har granskats 55 er ba8it. Sedaa har siffrorna reknats om till medelantalet referenser per ar under de angivna pelioderna. Bild 1 visar den
procentuella fiirdelningen av aeferenserna frdr, de olika iren.

verkan. Men sSdana kofektioner
efterstlevas inte i detta samman-

hang. Nigra kalkyler har likv
anste ts fiir atl belysa expansionen inom den fiirsta brant stupande delen av kurvan, Journal of
Physiology iill
exempel har
kraftigt irkat sitt artikelantal, men
mellah 1949 oeh 1953 publicerades
redan 683 art*lar, 1954 till 1956

Vi ser av diagammet i bild 1
att si mycket som i runt tal 24 621 artiklar och 1957 tiU 1958 412
procent av de 4?37 reletenserna artiklar. Unil* den tid kurvan
henJdr sig till arbeten publicerade stupar som brantast er expansio-

fta nermaste aren (det
s5ga 12 procent per ar), 26
procent faller inom liiregeende
treirsperiod, 23 procent inom den

Vi giorde

under de

oen mattug.

l6regiende lemirsperioilen,

stickprov biirjarde med aret 1938
i stellet fii 1959. Kurvan hade i
stort sett samma ftirlopp. MerHig
ef, ockse dverensstemmelsen med

vill

ir

och

ocksA ett

gamla avhandlingar iir
medtagna i blo'lt 7,2 procent. Inom
en tioerE)eriocl laller allt i allt 73
procent av alla telerenser i ett
modemt afbete. Slutligen blirkvar

monografins sovrade kurva i bild
2, men d6rtill kan papekas att re-

som stett sig ett halvt sekel. Der-

vorna.

femtou

denna art. Eild 2 er egentligen
verdefullare genom att den be-

Ragnar Granit, ptoletsot i
newolyrialogi dtl Karcliuka
inrtittutel, bar dnsr;iLb ,xAgrd be-

riikniqgdr l)uer ueteukapliga
publikationers lit, nngd ocb
redori|at bAr rcsaltaten. aa

in

unden d kning.

utiiver skall

omn:funnas

att total-

Nu kan man i fiirsta hand anmerka att det delvis iir tidskriftehas poUtik att inte uppmuntra
linga historiska inledniiga!
a andra sidan l5gger ihte heller
den anfiirda tidskriften hinder i
v2igen fiir den som i ilrledning el-

inte komlhea med nar de stora
Iinjema dras upp i monogEfius

form och sannolikt har en betya[igt
mindre chans att iiverleva i fvsio-

logins historia. Fdrfattar; fi[

till

manneu med 100-dollarid6n).
Hit hitr ockse vad som publiceras

fi;r att fe

monogralin kan i detta fau (bild
2) f6rsSkra att han refererat ett

urval och inte efterstrevat att om-

till kongresser och symposier, diir det iindi namna varje arbete fren omredet.
de eldre arbeten som hedlika oJta kah vara viktigare att Men
togs
respengar

bara lyssna och allra best att bara
besiika nigra laboratorier pe rese-

var siLdana som inte ens den
tekniska utveckungen kuhnat ta

se deras arbet,-.n och utbyta id6er.

II

rutten och tala med dem som
verkligen har negonting att siiga,
TiU denna utomordettligt viktiga
reseanledning inta! statsmakten
och flertalet fonder en njugg hill-

ning. Sidana avhandliugar har likvel inte influefat de speciella kur-

vor som vi avbildat har ova[.

Den snabbt sjunkande kurvan
5r vnl dndi till en del ett uttryck
digeringspolitiked i Journal of fiir iiverproduktion med avfallsPhysiology ar stleng. Det ar ett produkter. MeD det er inte
bara
viil souat material som slutligen avfallsprodukter i ijverproduktioen liten kdrntrupp av altiklar, antas till tlyckning. Inte heUer nen. Ett lika eiivarligt problem er
omkring nagon tiondels procent, har krigen avsatt stifure spir i kur- assimileringssv.lrigheten.
Aven oln
antalet arbeteo fren tiden bakom
den analyserade perioden blott var
64 styckeu eller 1,4 proceut,

handla! ett enhetligtforskningsomrede och har tagit hensyn till desa
historiska utveckling. Den till&ter
slutsatsen att det finns arbeten
som liinge pAverkar vAtt teukande
och arbeteh soirr bidragit med fiirtydDganden och bekriftelser, vilka

diid pi.

de vetehskapliga avhandlingarnas liv finils inte bara diid,
utan aven &teruppstindelse. Minga betydande elbeten kan diiljas i
det branta rtupet av kurvah fren
de senaste er"n, d5tfiir att de er

liire sin tid i insikt och skicklighet. En del av dem passar
ftirargelsevlckande illa till ridande
fiirestellningar 6ch bli! utsatta fiir
fiirfiiljelse eller ihjSltigande. Det

kan driija tio tjugu ar, ja, mera,
innan deras betydelse fijrstas i

full utstr5ckning. Flera sidana
Vi drar darfii. slutsatsen vi hiller oss med 10'o hjlmceller, eteruppstandna arbeten diiljer sig
att det i huvudsak ?ir diidskurvor. si ka.rl vi inte under ett kort och sdkert bakom de lega procenttalen
Temat kan iu utvecklas i menga upptaget mlnniskoliv egna all
till venster i kurvoma. Vi kan
riktningar, ocn har finns rum fiir et att fyUa dem med inneha[et tid inte pi basen av dessa kurvor
av
en sarnheUsvetenskaplig doktolsavhandling.

Se rnycket lengre kotrmer man

inte med siff.or

i dema

stund,

Men erfa.eltn terr 3:, hur_Cet ser
ut och ge. UU inom det egna arbetsomridet kan kanske ge nigra
upplysningar ech kommentarer.

ler avslutning vill omn5mna ledanile bidrag ti-ll problemen ur D et figger i den
den

naturveteniildsta litteratureu. Alla arbe- skapliga kunskapens natur att even
ten har fiiregangare, Redan New- avliva sig sjdlv Eo ny tekuik dyton sade, sotn bekant att han stod ker upp, stiirle krav stllls,
och
pe axIalna av en jette.
dlrmed fiirlaller automatiskt ett
Tidskrif tspol.itiska synpunlter. kan stort antal eldre hatningar tillika
i n6gon min heutraliseras genom rIled de apparater som anvdndes
att utfiila moNvarande granskning liir dem. De stiirre institutionerIiir en monoqrafi, men da m6ste nas skaputrymme[ och de tnindman ocksi veta vilka avsikter mo- res vindar ocb kAllare ber vittne
nografins lii attare velat fdrverk- om denna process. Se linns det
liga. Det syntes derfij! sakrast att pseudoprobleh, som i ett givet
v ja er "sjalvtillverkaal" mono- iigonblick fiirialler da efl stiirre

grafi. Dnr eft:rsh[vades att g6ra
$ttvisa et det historiska elementet genotn att ta upp ildre fors-

sarnmanhang biir klart och i samma iigonblick en hel rad fuagestiillningar f.jrvandlas till ov[.kares upptiickter och ledande bi- sentligheter ctler, i bdsta fall, til
drag ti.ll utvecklingeu av otnra- korollarier av den nya synpunkdets id6virld. A andra sidan vat ten. Sa maste man ta hensyn till

den asyftade monografin ett be- elementet av sjiilvstimulering, som
stiillningsarbete (av Yale Univer- giir att folk som saknar egna
sity) och skrevs sisom flertalet kraftlinjer grundade pi mognad
mouografier derfiir att de behand- men Xndi lengtar efter att vala
lade problem--n var aktuella i den med i galoppen rusar till det nyasbemirkelsen att stora {ramsteg te och sista och levererar ett litet
nyligen iruegistrerats pe omradet. tillegg tiU lionjeternas fursatser.
Jemfiirelsen med en tidskrift har Ett och annat av verde kommer
darlitr ett visst be#ttigande. Bo- vil ocksi fram den vdgen. Det blir
ke4 skrevs l$54 och utkom 1955. dock i stort sett fiir menga avAntalet leferelrser iir sjiilr,'fallet handlingar och fiir litet tankear-

avhandtngar, som om hjeman vore bediima om en individuell avhahdnegot slags hagnetminne. Det Iing 6r skendiid eller stendiid, rllen
kommer snad att behitvas maski- det ar hur lStt som helst att anner fiir lagring av vetande. Som fiira exempel D* bada fallen,
det nu ir si rlijr-r riyckenhet
Va-qie avhaidlihgs bestlimmelse
vardefullt arbete, och szirskilt 2ir 6r i sista hand att bidra till
Iiisryckta lakta utsatta fiir denna deu vetenskapliga utvecklinge!,
diidsform. Den enskilde forskaren och
sesom Cajal framhiill
- detta
hinaer i biista lall blott assimilera inneber
i sista hand anonysadant som 6tar i nagot slags mitet. Stenen har infogats i byggstruktulellt sa,lrnanhang. Det glr nadsvelket. Ii'l6historikem tar seUtt att infoga detta i minnet. Meo dan hand om det hela och fiiren avsevnrd tiel av forskningen sijker skilja lrt de rnest betydande
egnar sig at I'ad pour l'art-le- bidragen, namnge deras upphovsverans av fakta, och antagligen Inerl och skapa en bild av utveck-

6r en viss procentsats fakta av lingen inom ett givet ornrede.
denna art vlrdefulla i den be- Det vore pretenti6st av de aktiva
mnrkelsen att resultaten negon forskarna att Xgna 6ig at Enggang kan behiivas i vettigt sam- tidsprognoser fiir egen del. Lengmanhang. D6 Sr det synd att be- tidsprognoser kr iiver ocksi i regel
hijva gtira om arbetet bara fiir att
det tu bortglij,.nt eller aldrig blivit

observerat. l'issa

vetenskaper,

anatomi, systematik och dylikt,
alstrar ju en rnyckeihet vetande
som direkt kunde lagras, utan
omvegen dver publicering. Man

fir bestilla

hagnetbandet,

Nigon kan trok allt inviinda att
granskaren list kurvor.na bakfram, som fan ldser BibeLr, i stiillet fiir lrin viinster till hiigen och
att de i sjiilva verket innebar att

vi

med varje er effektilt assimilerar en allt stiirre del av det som

skrivs och att den pivisade avhandlingsdiide-n bara innebir att
derr vetenskapliga lArobyggnaden

viixer snabbale och i6ljaktligen

langre tidslymder iin enskilda miin
Jiirrrnaas att verka och iiverblicka
sin verksamhet. Men om mau skall
alrge negoo rivslaingd fiir avhandlingar varmed den enskilde kan

kanna sig djupt tillfredsstiilld, si
vore det vel negonting av stor-

leksordningen tio till tiugu er.
En virdelull och i sitt sammanhang nyttig insats som
skall

vi siiga - fiirsvarar eu professur
i ett experimentellt
fack fir v6l

lov att hilla sig levande ett lustrum. Pa koriiure tid hinner den

knappast n6 iangre dn till specialisterna i facket, nveu om det giillt
ell vil<tig lucka att fylla igen med
experiment,

RAGNAE GRANJT

