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att det kan fiingsla senare gererationer av iharare.
P6 alla hill bjuder sarnhrillet exempel pA liv av mera dramatisli
bemdlkelse

karaktd,r, icke urinst oss sour genonilevt tverine .r'rirldskrig.
Film_
konsten har stiiue I'esutser iin beskrivnilg av ord, menvi har
sett dess sr.irrigheter iufiir skilclrirrgen av bcriirnda forslizrrcs lir,.

Ii'ramstrillningeu har byggt upp intr.esse fiir filmeu genom att
beskriva nfigon sttine lronflikt med nissunnsarnna liolleger
eller
tvivlnnde myndighetcr och har ftirts till eit lycklist .lot i o.h
nlecl forsliarens triumf iivcr dessa yttrc besr-iirligheter,
som om
detta vore pudelns lirirDa.
Men vad det egentligeu iir friga om, u6r cleu slutliga vdrcle_
ringcu giirs, vare sig av forsliaren sjlilv eller ntgou vetenskapens
historiker, kan siigas i ligra f5, ord. Det Ar cle ensamma sturfueruas shapargliidje, dri err ly iusikt valinar och viixer till klarhet
vid
experinentet eller arbetsbortlet. Den veteuskapsmarl som genom
skedat ett nytt samnanhang och i ett eller flera avgiirande
styc_
lien priiglat utveclilirgen av hela sitt forskniugsomride, han ha.
haft perioder av kraft, klarhet och tillfredsstiillelse, so:n bdr upp
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restcn av hans levnacl och ger en bottensats av glzidje oeh yisshet
i fullbordandet, varom varje biografish techning b6r ge en fiirestiillning. Dd,rom handlar hans liv sivicla inte skildringens syfte
tir tidshistoriskt cller huvudsakligast avser att fiir en triiugre
lirets ge en bild av forskarens personlighet. Dessa bida sivtil
som andra ld,rorika former fijr granskning av mlnsklig iivlan kau
vara intressanta i och fijr sig, meu niir det griller en Socius tnerilisslri,irs
som clet heter pi dagens meclalj
av denua -{liaclemi
iir
fijrsta
hand
friga
sir,
clet i
om vatl sorn berettigar honom till
en sidau dretitel.
P6, medaljen, som utfdrts av shulptdrer Lco Ilolmgren, sti,r
atl lisa: Luci retinam electrice respondere p nr,us clcmonstrauit.
IIal var den fiirste som visade att retina svarade pi belysnirrg
med ett elektriskt utslag. Detta arbete trycktes fu 7866 i Upsal,a
Liilrar cf dr ening s I drhanclling ar under titelt : >Nlethoat att objectivera effecten av ljusirtryck pe retina>). Arbetet har sannolikt
utfijrts hijsten 1864 el1er 1865 och vi hyllar allts6, nu upptS.cktens
100-6rsjubileum. Ar 1864, den 13 oktober, hade llolmgren installerats sesom Sveriges fiirste professor i fysiologi, en ny lArostol
vid Upsala universitet, och sfllunda kan ven det erkdnda rimnesomrE.ctet fysiologi i i,r fira ett 100-irsjubileum. De fysiologiska upptiickternas historia i Sverige biirjar doch 200 ir ticligare ured Olof liudbeck deu zildres upptdcht av lymfkeirlen pi
grundvalen av fysiologiska fiirsiik.
Veteuskapliga upptiicliter har en viss beniigenhet att mogna pi.
olilia laboratorier inom tillndrmelsevis saurma tidrymd och en dag
fick Iloln,gren frin Fysiologiska laboratoriet i Edinburg rnottaga
fiiljande brev, daterat den 20 april 1874,
Sir,

I

send along rvith this letter a uumber of papers of nhieh I respectfully
beg your acceptance. Among these you l'ill find a Memoir by nfr James
Dervar anil myself on the physiological action of Light, in rvhieh *.c
give details regarding an expe rnental rescaLch t'e lnade as to the specific action of light on the retina. This research rvas begua, carried on,

and concluilcri, aud the nlerr oir l'as actually being printed, before rve
Ncre arvare of your most aclmirable rvork as published in the Upsala
Joumal. You rvill observe that at the end of the Memoir rve have added
an Appendir in whieh l'c at once acknorvledge your priority in the
diseovery. We have hail your papers translated from Srvedish, and it is
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satisfactory to knov that our jndepcDdelt \.orl( corroborates yours ill
almost every par.ticular. You rvill obsclvc, hy r.eading the Me roir, the
points l.Irich rye llave especially inrestigated. It sould bc verv gratifying
to NIr. Dervar anil rnyself if you would rvrile me a fcrv lirres in reply
to this letter. Mcantine \yith every sentiuent of respect for yor &nd iIr
aahniration of your vork,
I am, Sir', Yours truly

Joltn G.

ill cI{ entl,ricl,t

llcKendrick blev sedermera (1876) professor i fysiologi i Glasniddc stor beriimrnclsc fiir' sitt arbete pe att framstiilla gaser i flytancle forrn, blev Sir James Dervar och chef liir
Royal Institution i London. Fiir lchmaunen lr han bekant sorl
uppfinnare av >the I)ewar flask>>- thermosflaskan pi, svenska
ooh dessutom
fiir dem soul iutresserat sig fiir Alfred Nobcls liv
sirsorn >shurken>> i drarnat rrdr Nobel stred fijr sinn patentIiittigheter
i Englarrcl. Emellertid, genternot Ilolmgren upptriidde
I)eryar och }lcKendricli fulltindat gentlerraunalilit sesom vi sett
go\y och Dewar

i

brevet.

Yad sorn erbjuder stort intrcssc i detta sammanhaug iir att
Holmgren fl, ena sidan och Deu,ar i clen andla uirclde samrna slut-

lesultat frin helt olika utgi,ngspuukter. Denna ornstiindighet
lialske bidrog till att llolmgren sA giirrla citeracle ett optimistislit yttrande ay cD av sina fyra beriimda ld.rare, Carl Luclrvig:
>lVer rrur arbeitet, er findet immer et$'as.>> Xletr det miste fijrstis
vara tankar bakom arbetet, och Des,ar och Mcl(eldrick hade
trirrkt sig, att der fdrsta reaktionen pi" ljus i det levande ijgat mahiinda kunde 1,ara, identisli med den di nyligel upptiickta fotoelektriska effeliten av ljus oeh sllunda alstra elelitrisk striim.
Detta ledde dem till att applicera elelitroder pi. iigat och de fall,
heurcka, i likhet med Ilolmgren, att iigat svarade med en elektrisk
signal pe bide tiindning och sliiclning. Lrtslagets fiirtecken i galvanornetern var sedalt att hornhinuan blev positiv mot bulbens
baksida. Yi vet rlumera att utgengs.id6n var helt felahtig. De
korneapositiva elektriska utslagen pi taindnilg och sldckniug
kommer inte eus frin sinnesccllerna eller receptorer[a utan fren
ett inre skikt av uerveeller i retina, som till sin natur iir ett komplicerat organ. Men det experimentella resultatet yar, som sagt
riktigt.
19*
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Intc miudre feialitig var Ilolmgrens gruncltanke ocjr dessutom
avsevert cgendornligare. En annan ay Holmgrens stor.a ldrare,
Du Bois-Reymond i Berlin, hade upptiickt nerveus elektriska
aiitiolsstrijm, ncn,impulsel sor[ vi enk]ast kallar der1 nu. Ett av
experiruenten bestod i att rnat avledde ruellan en elekt::od pi,
neryen och en pi den avsliur.Da nerviudan. I dag vet vi att detr
potcntialspanniDg lred srrittytal negatir,, som ligger mcllan clenna
och uervskidan, iir. sp:i.nniugen iiyer nerymembranen. Du Bo:is
Reymold hade funnit, att nar en nervimpuls gick fram dver en
pA detta sdtt nled tye elelitroder fiirsedd Ilery si, blev den yttre
elektroden fiir ett iigonbJick negativ, och hal skildrade lervimpulsclr som en valclrande ort av negativiiet. XIeI han fiirstod inte
att avlednirlg frirr ilcl avskurDit nervdnclan mot nervens yta var
ctt sett att mata deit striirrr sonl alstrades av nervens rDentbrarr,

potential och att impulsen till sin karat<tiir var el1 r.andrande
rnembranlii,clia shuntande utsidarr till insidan. Impulseu blev dfr
negativ eftersom insidiur av lerven var negativ.
Du Bois-Reymond kom att stirra sig blind p6. effehten av den
sliadegiirelse Ycrletzurtgssttoru, sonl liran istadkommit genom att
skera av neryen och sijlite cLirfijr. efter eir miijlighet att registrera
frfrn vad som skulle yara ett naturligt lr'iirsnitt. Nu tlltite han
sig, att synnervens spricluing i retina skulle ge ett sedant raturIigt tversnitt av syrrnerven utau sliaclegiirelse szisom felkdlla, och
fiiljahtligen meste rnar firtna eu potentialspdirning mellan iigats
bak- och frarnsida, dvs. syr1r1erverrs yta mot dess uaturtiga tverstitt
ril<tat mot hornhinnepolel. Det liter ju fiir oss mycket {antastisl(t,
ruen Du Bois-Rcymond fann verliliger en vilopoteltial mellan sina
bi,da elelitrocler iiver dgat och gjorcle dziruLed pi, sina falska fijrutsii,ttringar crr vdrdefull iakttagelse. Demra publicerades rcdan
61 1849. Emellertid hadc denna vilopotential ett orilitigt fiirtecliel,
ty Du Rois-Reynronds teori krdvde att hornhinnan sliulle vara
clen negativa poleu rneclau e\perirnentet visacle att den var posi
tiv. Holmgren hade studerat i Berlin hos Du Bois-Reymond
1863 1864.

Efter hemkomstel tiiulite sig Ilolmgren, att det eyer skulle bli
mdjligt att registrera syrrnervens impulser om man avledde effekten av belysning mellan Du Bois-Reymonds naturliga tv5rsnitt,
motsvarat av hornhiunau, och syrnervens yta, -t\rbetet gjordes

BIOGR.{F]]IR

pi

-

FII]THIOE HOI,IICRI]N

285

utskulna iigon av groda och clet befanns, att rlessa slarade pil
,;illrllting onl' sliinkrrirrg xy 1,o111jnE5ljuse1 nl,,,l dl. ltorIlh nnc
Ilo\._
tiva elektrislia utslag i galvanometeru vilka var allt vacl den ticlels
triiga instrument kunde registrera. Det tog Holmgren flera 6,r
att fijrstE r.ad han hade upptiictrt. IIar trodde sig ha sett vad han
var ute efter, men i sjlilva lerket hade synueryen klappast ni_
gon tutclel i fenomenet. Dels rir det intt, rnycket av impulsaktivi_
teteir sorrr 16r frarn till eu elelitrod pi nelvsliidan och deis iir clcu
lilla effekt som erhilles mycket snabb ocll derl yar linappast mat_
bar. med ditidens instrument.
I{ur kom llolmgren slutligen att begripa att han gjort er] n.r1,cket stiirre upptzicht iin den harr var pA jakt efter. Jo, insikteu blev
en beliining fiir grundligt arbi:te. Ilolngreir biirjade flytta sina
elektrocler gertemot vararalra iiver olilia diamctrar pi iigonElobcn och faDn snart att vilopotentialeD irrgplting }acle att cijra
rned synnerven utan fiirdelade sig si att cleD blott kuurle }Hrriira
lirin sjiilva ndthinnan. Ddrav fiiljde se(lan i(orollariet att de liha
fijrdelacle elelitriska fluktuationerna virl belysning var fiiriindlingar av ntithinnans egen vilosp[nning ellcr, mecl andra ord, att
letina sjiilv syarade p?l belysning meal att alstra nAgon elektrisli
process r.icl t:induing och sliicliring. De senare arbetena publiccr.a_
dcs 1E70-1873 eller ungefiir samtidigt rnerl IJewar och lfcl{encl_
ricl;s studier. P6. detta sett tilgick i huYuclsair upptiickandet av
vail vi i dag liallar iigats, eller riittare, nrithinnans elektroretino_
gram, elr frulit ay gott experiDleDtellt arbete pi alltigenom fel_
aktiga pr.ernisser. Sannolitrt pi begdrarr aY t1.ska liolJeger publicerades Holmgrens resultat nigot serrare (1gg0) iivel i flcidel_
berg-institutets skriftserie pfl tyska. yid dctta institut, tidigare
lpil rr llelrrrl.otlz. var rlir \Villy liiilrrrc prol.nssor i fysiologi.
Niir iinnu i dag, efter huudra ir, Ilolurgrerr citeras fiir sin upp
teckt a\. elektroretinogramrret, si vittnar redilrl detta. om resulta_
tets betydelse. Nu ir det inte rnin tnening att hrir utveckla te_
Dlats'!'iildiga litteratur drrda frar[ ti]l vila dagars elektronik och
mikrotlektroder. Det har jag n.u:ligen gjort i annat samnanlang.
Det nre fdrsle med att ornniirnna, att elektroretinogramrnet har
flere komponenter, studerade i fijrhillanrlr: till impulsurladcl_
ningen i synnerven, och att ett stort altal syr.rfysiologiska pro_
blem kunna klargiiras nred ledning av Ilohngrens metod att objeli_
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tivera ljusintryclien pi, retirra. Upptiicharel sjzilv niimlde syuprocesserl seson1 cn fullitiol av ticlel. Elektroretinogramruet har
oclisi gjolt sitt iutig i liiirrilieu, villiet shedde 61 19'15 gcnom i:u

frilr

Medicirrska Nobeiinstitutets neurofysiologiska ar.dclrring at'nuvaratxlc professoru i oftalmiatrili r''icl IinroIinslia institutet, Giista Iiarpc, sour iiven iir presideut i clet inter

clohtorsavlal1dlirlg

natiorella siillsliapet f ijr Iilinisli elelitroretinograf i. Litterature
pri dctta omride tir stadcl i stark exparrsion, omfattande siviil tcoretislizr, som liliniska urtrlcrsiilinirtgar. De elektrotehnislia resur
semtt i dag iir sjiilvfallet av er ]rclt arurau storleksordning iiu pi,
Ilolrngrcns ticl. Xfcn vncl }art sirg, stfir fast, icke minst deu fundamcntala ialittagelsen att retila reagerar pir sevel tAldling sonl
sliicloring, villien enbalt J<ulck: giiras rned denrra objektiva metod
att direkt registrcra frril iigat. Dessa tvi realitioncr ligger till
gluncl ftir seencle med rdrligt iiga och danned fijr visuell dislirimineritg, crredar utslagell pir Jjus och mijrker framhiiver fi)rerntilels liolturel och ailn iivelgingar friu ljust eller Jjusare till
miilkt eller rrriirkare, clir. iigat flyttar sig rned sm6 oscillationer
iir.er syubildcn. I(onturerna, sa a,tt s6ga, lyser upp rrrcd tena[niugsoch sli:icluringsef f eliter vid iigats riirelser.
Ilelnma i Sverige och blaud clen stola allrniinheten blev Llolm'
grerrs yeteusliapliga girning i hiigre grad liiind sisolL inriiitad
pir varl man i dag kallar rnrllforskning, Alledning hrirtill var dels
haus osjrilr.isiia arbete fijr att spricla liuusl<ap om vil<ter av g5'm'
nastih oclt hr:oppsriirelse utrnynnalrde i grundandet av Upsala
stricleltliirrs gymuastiska fiilerring 1874, dels ocksi }aus fram'
gringsril<n arbcte pi att ilfiila prdvning av ftirgblindhet vid jd,rn'
viigen och rnaritrcn. DeIt utliisaude faktorn var hiir deu stora
jirnviigsol)'ckan 1.id Iragerlunda tlerr 15 november 1875, tliir vitt
nesnrilen gtrv houom gmlclad alieclning att missteDka fiirgblincl
het hos lolioulotiyfiirart'rt, sottt sjiih' uriste livet vid detta tillfrille
l\,Iera diilour hiir nedart.
i,Iirtiligare, secld ur vir tids perspektir', och hanslie iiven ul
synpunhterr av Ilolrngrers personliga utYeckling var likviil }anr
ilsats fijr fysiologiel i Sverige diirfijr att han grundade ett fysio
logiskt laboratoliurn och fiircle fr:am derr t16 nya vetenskapeu pf
ett sAtt soDl var fiirebildtigi och orrredelbart skapade intel]ratio
nell respelit f6r de vurrua resultatel, trots att utgEngldget var
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sir ogynnsallt. Del nya vetelrskapen locliaclc mccl underlig makt
hans hiig, skriver haus malia,,\nrr Margret Ilolmgrerl, i sila meriroarer. Fysiologier som sjiilvstAndig Yetenshap hatle fuunit sin
form i Tyskland och lrrankrilie. Johanrrcs Xliiller (1801 l.85ii)
betrahtades i Tyskland sorr. fysiologietrs fader, mel harrs l1-sanclt
elever, Ilermanrr vot I{elm}toltz, Ctrrl Luchvig, Emil Du Bois-Ile1'}aclc
alla fyr:r Flolmgrcns ]tirtrre
morrd och Drust Briicke
lerhingen om hancl dri Ilolmgrcl r'ar ung. I Frtrnkrike var clel
stoi'c rnAsttrrerr Claudc Berltrrcl. Fysiologiens genombrott 6onr
sj lvstiiudig disciplin pi 1840'ta1et innebar, att rnalr systematislit

biirjatle gcuomfiira ett naturyeteDsliapligt betral(telseslitt pil liYsfiircteelserna. Den har sminingorn blivit etr siitgs onl'iiIrd orga
nismerrras irgeniiirsvcterrskall, omvd,ncl diirfiir ntt rutrn har rnasliinen eller otganismel och sijliet utreda eftL'r'vill<a principer clel
arbctar, metlan rnan anuars i ingeniiirsvctensliapcn b1'ggo: uplr
rnaskintrna pi grundvaler ar. belianta. fr.silialislia prilrciper.
f i sirra hill hyste urat lianslic stijrrc ftirhoppningar pir f.r'sio'
logicn, varom fiiljande citat ur Erlest Rcnans sjiilvbiografi gcr
cn antyclau: >>Det iir genom kemien t1 eua sirlarr, gcnonr astrollorrriel ir rlen andra, det rir framfiirallt genorn den illlmliuDa fysiologien, sorn vi kurrua triiuga in i hcmlighctcn av varandct, universum, Gucl.> Dn fullt si exalteracl syu pi" rratulvcteDsliaperr
har vi iDte rumera, meD det lian l6tt fatttrs att klarliiggarlclet
av de fysiologislia fiirloppen och rniinuislians inlemmalcle i tlert
naturvetelskapliga aDall:sen av ftireteclserntl gnY upplov til) ett
iltryck, som verkade med styrlian ay el uppenbarelse.
Ilolmgren visstc tydligen inte mycliet om fysiologi, cli han
efter 10 irs stuclicr 1850 1860 i Upsala, avbrutDa av flcre liikarfiirordlanden, blev nredicine licentiat i maj 18{i0 mcd hdga betyg.
Ilans avhandling Ont clcn ltuita bl,oclcellen, var hur.udsaiiligast
grundad pi litteraturstudier rnen ilen gjorde honorn rir 1861 till
adjunkt i teoretisk och praktisli uedicin. Emellertid restc hau re
clan samn, a ir ut som statsstipendiat fiir att studera fysiologi och
beriittar sjiilv: )De andliga kommurriliationsvdgarne meJlar lueclieinslia fakultetcns medlemmar och utlandets vetenskapsmui.n
voro cl6 dnnu icke iipprtnde, och som heller icke jiirnvdgarne r.oro
fdritiga, si afreste jag frin Stochholm pE ingbit direkt till Stettin
utau e[ enda rekormnendatioD och ledd si Eodt sorn trf slurnpen.
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ledare hade jag lest nanner pi. ett par.
tslatd alla medicinska skolor pi, der
tiderr var fl:ienersi<olan den mest blornsiraude. Ett clunkelt rytite
,16ronr lratl,, ,rrrrrolilit n;tt rritt i;r.a ...>
Ja, stl korr Ilolmgren till Wien och nottogs ddr viinligt arr
clen bctyclandc fysiotogen Briiclie, iihiirde clennes fiirellsuiugar
och gjorde ltistologiska arbeten, r.arefter Brtclie sdnde honon
till Ludligs liurs i experinrcrtell fysiologi, t}ir han faln vacl han
sijkte, T)'skla[ds fiirndmste liirare pir orlriidet omgiven av en,
tusiastiska nredarbetare. l'ysiologiens historia ijverfliidar ar. vitt_
nesbilrd om dcn goda andan pi Luclrvigs institut, siirskilt uucler
Leipzig-ticlen, och fri.n hela viirlden siilite sig forskare dit. Ilolmgrcns egct f.ittnesmil intresseral oss siirsliilt: >ndr jag nu i min_
net nijnstrar. den tid jag arbetade hos honorn, kan jag icke underlita att se tillbaha p6, densamma sisou pfl en lang och satrlmaDhiingarrdc hiigtid. Detta beror vril till stor del pi clen nya virld
af err i hiig grad intresserarrde veteusliaplig forskning, sorn iipp_
nade sig fijr mig, r'uen det bcror rog ockse pE det angendma lif,
som fiirdes i laboratoriet och som allticl sprecl sig med och otr,
kring dess chcf>. Efter etr liort tids heutrnavistelse reste }Iolur_
gretr ut fdr autlra gilgen, sesorn rennts, till Du Bois-Reymoncl
och rinyo till Ludwig. Efter hcmlionsteD hijsteD 1864 meste han
sirledes ha gjort sin upptaclit av elelitrorctinogrammet.
NIan miste siga sig, att Ilolmgleus r.etenskapliga beg&vning var
av mindre lanliga mtitt, di han efter err si ltort tids specialskol_
nirg Iiuncle giira cn sir, fuldarnerrtal insats. Negot ligger viil ocksi
i Flelmholtz' yttrarde, att det pa der tiden bara var att ta ett
ordentligt spacltag fiJr att finna ntigolting uytt och irtressant.
Ilolmgrens sista. ettfiriga studicresa 1869-1820 fiirde honom till
Ileimholtz i I{eidctberg, den sttjrste av ilem alla, och drir gjorde
han sig fiirtrogen mecl ftirgsi[net och oftahnorltetrien. Claude
Bcrnards fiireliisningar i,hiirde Holurgren i paris 1gT5 och dtirured
hacle han titld.gnat sig yad som i utlandet stod att fas pe fysiologiens onricle.
Fritgar mair sig vilka av Ilolmgrens liirare som avsatt de star_
kaste spirerr i hans egen forskning, sfi, blir svaret, Du Bois_Reymond och Helmholtz. Yisserligen utfiirde Holmgren under Lud_
'lvigs ledning en stor undersiilining tiver gasutbytet
vid andniugen,
om de andra lisste jag intet.
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hat fijrst med arbetera ijver elektro,
fysiologiska problcm och fiirgsinnet. Du Bois-Reymonds linje
fiJljde Holmgreu ocksE i en skarpsinnig och tekniskt viilgjord
analys rned titeln >>Om den elektrisha striimfluktuationen hos derr
arbetancle muskeln>. Robert Tigerstedt, en annan av Ludr,r,igs elever, p6.pekar i sin minnesteckning (1897), att i Hohugrens >>frarnstellningssitt, i hans uppfattling av de vetenshapliga spiirsmileu,
ja till cn viss grhd i hela hans vtisende fiirefanns en omissktinnelig
lihhet nTed den beriimde berlinerfysiologen>>, Du Rois-Reymond.
D6rmed avs6,g hal1 sauolilit ctt drag av >Geheirnerat> mel1 Aven
av retorisk glans, som hdnnetecknade Holmgrens sEv[l sou Du
I3ois,Reymonds offeltliga framtrddanden, kanske 6vel nigot
som lyser upp en ansprfikslijs anekdot vilken delgetts mig av professor K. G. Ploman: VaktrnAstaren Boivie pfi, Ilolmgrens institution, som samlat sig en surula pengar och triittnat pfr att fiska
grodor i dammarna fijr ftirsijken och att st6da upp efter medicinarnas laborationer, kom en dag upp titl professorn och anrnilde
att han iinskade sluta. Han fick till svar: >Jag har iugeuting emot
Boivie. Boivie sfairrat I>)
Pfi, frirgsinnet necllacle Ilolnrgren ett betydande arbete, rnen
t,get nog anvdnde han sig cliirvid aldrig av elektroretilogrammet,
som likviil kunuat ge honou uppslag till deu helt nya lilje, som
iippnacles av Himstedt och Nagel ir 1901. Diirtilt krlivdes l<anske
sbiirre teliniska resurser A[ hnn fiirfogade ijyer. Som f[rgsinnesforskare kom Holmgren att gtira sin frdmsta insats, di han med
hela sin stora grunrllighet och energi efter jrirnvAgiroJycl<an i Lagerlunda lade sig vinn om att utarbeta en god uetod grundad pir,
Young Flelmholtz ' teori, med vars tiltljiilp han i direkta demonstrationer bevisade fiir j2irnvagsstyrelsens ledning att fargfiirvexling fiirekorn hos jiirnviigsmdn. Han var ingalunda de[ fijrste ute
i detta iirende. George lVilson, professor i telinologi i Edinburg,
hade faktiskt redan er 1855 uudersijk 1154 personer
soldater,
studenter, polismdn, veterinrirelever m. fl.
och bland dem fun- en alitfijr stor pronit en fdrgblind pt 17 personer, synbarligen
centsats. Wilsons metod hade n5.mligen svagheten, att det gellde
att namnge fdrgade papperslappar och diagram, rnedau I-Iolmgrens grundade sig p& fiirgfiirvtirling utan namngivning, vilket
er avsevdrt sdkrare. Men Wilson hade likvil lyckats pe. en jArnmen sjelvstrindighct ni.clde
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viig i England, The Great Northeru Railvay Companys, infiira
systcmntisli prdvning av fiirgblildhet. En metocl liknande lVilsons
Iade A. l'avre arrvdtrt i Franlirikc utan att lyclias fiira sitt ilitiativ liingre rin till Paris Lyon-banan trots att hans yrkanden
stiirlcles av Yetensliapsakadernien i L1'on. iiven i Tyshland hatle
ijgonlaliaren J. Stiltiug och arrdra ivrat fiir regelbunden unclersijknilg trv fiirgblindhet i iivercnsstiimmelse metl Favres fijrslag,
clocli utan fratrging.
Si kom dti jiirnv:igsolyclian i Lagerlunda och Ilolmgrens liii.ndn

unclersiillring ar. I-Ipsala-Giifle jti.rnliigens personal. IIan reste
clzirvirl ornkrilg pi. dressil och uldersijkte de tjiinstgiJrande vicl
varje statiott, varje batrvaktarstuga och grind, dtir personal antriiffncles, i allt 266 pelsoDer, blnnd vilha upptdcktes 13 fiirgblincltr, av clcm 6 fultstiindigt grdublincla. Resultatet var hlart den
7 septelnber 18?6. l{er redan i juli sarnma ilr, hade ban infijr det
i Gdteborg f6rsarnlade nordiska ltikarelniitet rt'dogjort fiJr sin
rnetod dti,rvid ertappande en griinbliltl och en rijdblind i flhiirar
sliaran. X{iitet uttalade cnhiilligt sisom sin mening att sidana
urrclelsiilirrilgar borde infiiras virl jiimviigen, Iois- och fyrYtisendet
och i sliolor:la. Deu 25 septetuber sanrla nr (1876) ingav I{olmgren eu slirir.r:lsc i detta syfte till jtir:lrlgsstyrelsen. DcIr 9lovember infijltlcs fiirgsinucspriivlting enligt Ilolmgrerrs metocl stisom obligatorish vitl jtimviiger.r och dcu 12 roveuber vid flottan.
llolmgrens lilassiska arbcte >Onr ftirgblindhetetr i dess fiirhrlllande till jeurviigstrafiken och sjiJvdselrdet> veekte stor uppniirksauhet iilerallt i vdrlcleu och Sveriges exempel fiiljdes slart av
de flesta kutturliinder. Sliriften iiversattes till fransha, tyska,
engelsl<a, ryslia, italieuslia och refercracles utfiirligt pI flere andra
sprik. Eu av I'ioyal Society tillsatt siirsliilil ]<ommission 16t prtiva
oliha uretoder fiir diagnostisering av fdrgblindhet oeh fijrklaracle
Ilolmgrens vara tlen biista i prtrktiken. Deu var sAker, slabb och
bckviim. Dct falls pi. den tideu tvi tillfiirlitliga metoder, Maxli'ells och Seebecks. Derr fi)rra, mer vetenskapliga, var alltfiir omstiindlig fiir pralitiska rindarnil. Seebeclis metod bestod i att lita
den urdemajiita personen ordua fii.rgade fiiremil efter likhet och
olikhet och hade diiuncd infiirt principen om fiirvdxling mcd avsticnile frirn fdrgbeniirnning. Holntgrens metod var en praktisk
utveckling av Seebechs mera omstiindliga fijrfarande. I{olmgrens
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clockor talade man om pti, der.r tiden och de bestod av en stor.
samling fiirgade ullgarnsprov. Sjiilv kallade han dem provdochor
ocli indelade dem efter provfiirger och fiirvdxlinEsfiirEer. Lade
rlran t. ex. fram den griina provdockan s& var fiirstikspersolens
uppgift att ldgga fram de doshor som hade samma fiirgschatteling. Fiirvaixlingar stii.lkle ddrvid diagnoserr.
De tvE vetenskapliga huvud.insatser, den ena teoretisk, den
arrdra praktisk, som jag hrir slrildrat i nigot fullstiindigare form,
tillfijrsd.krar I{olmgren en plats i den fysiologiska veterskapens
iristoria. IIan tog oclisfl livligt del i sin tids internationella kongressliv och var personligen bekant med alla de ledande miinnel
pir fysiologiens omride i utlandet. Det var en tid di fysiologkongresserna omfattade ett femtiotal deltagare, sou kunde samlas till livliga diskrssioner pa en hneip vid en sejdel iil, inte 5 000
personer sisom uu fiir tiden. Holmgren var en popul6r gestalt i
liollegeruas krets. Den engelske fysiologen, Sir Chartes Sherrington, skildradc houom fdr mig en g6.ng som en heroisk typ, en
'real viking', men ocksi. humoristisk och vdnsdll, sliiimtaren i
liretsen, Ett prov p6, 80-tals humorn kunde han i,nnu erinra sig.
Kollegan Ilronecker, som skulle ge en demonstration. var fiirselatl och IIolmgren utropade hiigt: >>Ach, der Ilronecliel, der ist
ilumer kronisch verspd,tet !>>
Efter en si, fil upptakt som elektroretinogrammet skulle man
haft ratt att venta sig flere stiirre teoretisl(a forskningsresultat
fr&rr Ilolmgrens sic1a, flere nya spadtag fijr att tala med IIelmholtz. Det var v61 rindi. ltittare d6, er ru att giira helnya obser.vationer. Sherrington illustrerade en geng detta med eu rolig
historia, som hau hiirt av sin vdn och kollega C. S. lloy fr6n dennes ticl i Ludwigs laboratorium:
En av gdstforskarna i Luchvigs laboratorium var den ryske
fysiologen von Cyon, som ri,kade i grll mecl en stor och tjock
dsterrikare, vars namn Sherriugtou glijmt. Grzitet utmynnade i en
duell i laboratoriet. Den lille, smidige von Cyon var en skicklig
falftare, och medan de unga mdnnen bildacle eu intresserad ring
kring fdktarna, slog han till sin klumpige artagordst med vdrj_
fristet, giug pA geng, dock utan att tillfoga honom nigon skada.
Stiird av bullret och shrattet infanr sig geheireeridet Ludrvig p6.
scenen och alla blev tysta. Ludrvig fick fiir sig att v. Cyon var
BIOGR,AFIER,
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den shylclige, kallade honom fijr en >>Taugelichts>>, soD stiilldc
och upprnanacle honom att giira ett anstendigt yeteDsliapligt arbetc eller ocksi. ltmna laboratoriet. Till dettn svaracle
r.on Cyon: >i rnorgon, herr geheimerEd, slia jag giira en upptrichi>. I sjtilva vcrket gjorde han det ocksi. Tillsaurmans mecl sin
bror visade han att effekten av hjdrtats pi.skyndande s. k. accelcraDsnerv fiirsvann efter avlaigsnande 21. ganglion stellatum oc}
tillsammarrs med Ludrvig uppticlite han tlepressorlerveu, en betydaucle crdvring fdr fysiologien. IIen historien fiirmiiler inte
om dessa upptiichter gjordes fiiljande dag.
I hemlaudet fanus myci(et att giira, som drog Ilolmgren bort
friu det rent vetensl(apliga arbetet, sorn enligt hans maka stlindigt skall ha fiirblivit hans liiiraste syssehettning. Det var Iiirst
och friimst skapanclet av tre fysiologiska iustitutioner och clirndst
hdngiven uldervisning lagd med toDvikt p& det experimerltella
oeh pir, naturen sirsom del stola IAromiistaren, allt i Ludrvigs auda.
Ilacle iclie delne siirsliilt betorrat: >Probieren geht iiber Studiercn>, efter vad Lrudwig-eleven Robert Tigerstedt pi sin tid ofta
plminde rnig om. i.r 1871 hade Holmgren pi eget bevig infiirt
laborationsiivniugar fiil de studerande. Iiedan hiisten 1862 hade
han iipprat sitt fiirsta laboratorium, 3 rurr pi anatorriska institutionen. Nzista steg ir 1867 blev en hel vining i den patologislia
institutioneu, vartill den vrilktinde Sydamerilia-svcnslien Reguell
sktinkt 30 000 kronor. Slutligen kom ir 1893 till stind en ny stor
fysiologisk institution, lite fiir sent fiir Ilolmgrcn, som dog i artiirshleros fyra ir seuare. iriverr denna uppfilrdes uteslutancle mecl
tillhjiilp av de Regrrellska givomedlen och var p5. sin tid den
ruodernaste i Upsala och fullt i klass med de brista institutel i ut-

till brfik,

lanclet.

iiven orn IIolu'igren var djupt intresserad av vetensliaplig forsk
ning, s[ var han alltfijr rotfiist i verkligheteu fiir att ta plats vid
sidan av dern, sonr helt trollbundits av livet uppe i elfenbenstornet. Ilarl stod jorden nd,ra. I{ans farfar var bonde, fadern, Anders
Ilolmgren, prlst mel ilte liirdare ii.n att har sjrilv riijcle mark,
pliijcle och var med i arbetslaget som fjdrde man och timracle sin
hijma, ndr stugau pi, hemmanet Asen med utsikten iiver Yiittern
byggdes upp pi auendemark som han slutligen fick hiipa. Dtir
lijddes 10 av de 12 barnen. Fadern blev 1839 kyrkoherde i l{otala-
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\rinnerstad och till titeln hovprecliliant, delvis iiven till gasnet
emedan hans predikningar i clct DdrbeliigDa nledevi r.auD ltrr_rn_
prirrsessan Josephines gillande. Hol besiilite ocksi,
med sira banr
hcmmet pi Asen. Ett fiirtjusande portrAtt av tr rithiof
Ilolnrgrens
rikt begE,vade ruor har teckuats av svtirdotteru, Anl }Iargrct, i
Iernes rnemoarer. llolmgrens mol var dotter till kyrkohertleu
i
V. Ny, magister Anders Nord\vall, hos vilken Anrlers llolmgren
\.ar pastorsadjuulit, riir de gifte sig ir 1g1b. De minga ldsbegfi
vade och sedermera ldrda sijuerla i ,letta dktensliap ar ralkAnda
i dentra lirets och skall inte h6r r.{linas upp.
Jag i.terviinder till sonen Frithiof, uppfostrad till arbete
i tukt
och llerrans fiirrnaning av den strti.nge fadern, som tikvdl gar.
-e"s
barnen stor frihet i deras lekar ute i naturen. Fiirst vicl
1B
rilder kom han i skola. Fr6rr Lirrkiipings ldroyerk for han
sedan
till Lrpsala och tog stuclelteu, tiverraskande sina fiirdldrar metl
clcn vita mdssan, som de fdrst troclde vara ett skeult.
Studieiren
1850 till 1860 skali hiir fiirbigis.
Holmgrens personlighet har sliymtat fram i det fiireeiende
men den kan ocksi stucleras i tryckta kellor, ndmligen lrans
hustrus men1oarer och hans egna dikter och tal, utgivna
i tve vo_
lymcr pi Norstedts fdrlag 1882 och 1g97. Dikterna miste
liisas
med en annan tids glasiigon. Med vira egna karr vi bara lisa
uellar raderna. tr iirsummar vi att titta i tidsspegel[, si b]ir er.r
stor del av dikterna trist liisning, clen del niimligen som er
stor_
vulen, patetisk, pompiis och moraliserande. Niir vir ticls
]zisare
stijrs av den grandiosa fasaden pi s6dana poetiska alster,
samtidigt som de finner symbolerna triviala s6. f6,r vi inte gldmma att
fasaden pE llolmgrens tid skulle uaro grandios, icke minst professorernas. I sina bdsta stunder begriper Flolmgren det
myclret vel.
,Var bAttre rnd.nniska gir i koit
. sitt hela lif pi jordel,
siimte _ del1 iir stor och stolt
laterna och ordcn.>
(ur Rimbref till en studentkamrat 18b4)

vir

i

Detta rimbrev skrev han vid 2B 6rs l.lder och di. var han 6nnu
inte professor. Men >den biittre miinniskan> talar ofta irnerligt
och vackert pi, vers till sin hustru, langt senare, varav
vi slutlr
art den fanns till. VEr 1id iir knappast rifl;* ut,
ooala"ru fu.ra_
20-
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poesi, men vi meste ende friga oss om allt det storvulna, storsvenska och storfosterlzindslia och hela paradidealiteten i llolmgrens dikter verkligen var utan t6chning. Kan det inte delvis

vara frflga om konventionernas bisarra modevlxlingar fiir uttrycksformema. Yi yet se vril fri.n clet sista vdrldskrigcts dagar,
att nycket i de krigfilrande granDld,nclernas tryckta r-reh skrivna
alster sig liijevdckande patetiskt ut fiir mlnga, som inte haft
motsvarande erfarenheter eller annars saknade fiirmiga att leva
sig in i sin rriistas lrirda rillhor.
Det finns ett otal beliigg fiir att Holmgreu ocksi hacle ett le'
vande sinne fdr praktisk idealitet och haudlacle som hau ldrde.
Dels tog han sig osjrilviskt an den studerande ungdomen, inte
bara dcn gymnastiserandc delen utan ocksA del folkdansande fiir
vilken han och atdra i sl.fte att tillvarata garnla traditioner ir
1880 skapade sillsliapct Philocoros. I bide denna och den gymnastiska fiircninger var han ordfiirande. Dels iiguade han lven
ostgiita Dation i egelskap av ilspclitor ett varmt intresse. Ann
Margret Ilolmgrcn skildrar de glada rnottagningarna med dans
och nrusik i hemmet, siirskilt peslifesterla d6, hennes Lirde make,
som sjr.ilv hade fornnordisli aptit och kunde d"ta ett tjog egg, ventacle sig nigonting liknande av varje gtist.
S& kom den stora. Verdandi-striden 1887 i anslutning till en
sedlighetsdiskussiorr pi Gillesalen iiver temat >vill<a 6ro de viktigaste dnshningsm en i sedlighetsfrfi,gan !>. Dalr var Ilolmgrel
helt pir, de frisinnade studenternas sida ooh krimpade fiir tankens
frihet i korrsistoriet, med gansha ringa framging diir, men mecl
desto stijrre resultat pe liug sikt. I{iir nigra rader ur hans diktamcn till protot<ollet: >Jag hriller p6. tanhens frihet sisom ett af
mennislians dyrbaraste privilegier, och det universitei, der tanhefrihetens grundsats iclie st&r friimst, fyller enligt min mening icke
siu uppgift. Att utbilda den studerande ungdomen till sjclvstiindigt tiinkarde mtin, biir, enligt nritt {iirst6nd, utgdra en af univcrsitetets huvuduppgiftcr.> Det mindre akademiska konsistoriet
vann heller inte gehiir fiir sina censurstrlvalden, men professorsfamiljen Holmgren blev socialt utfrusen. Hans maka skriver:
>Att folks aktning var mig si kdr, som clen var, visste jag inte,
fiiudn jag mistat den.>>
Men ungdomen och framtiden var pi Holmgrens och verdan-
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disternas sitla, och inte pi det urirrdre l<onsistoriets, vals vishet
redan tidigare tagit sig uttryck i att l(nut \Yicksell tilldelats eu

varning fdr att han

i ett fiiredrag tagit till

orda till fijrmtn fijr.
terdyning fijcldes ocks6,
i decenrber 1890 den frisinnade Uppsala Nga Tidning.
Ilolmgren hade liitt fiir att entusiasmcras och finna uttryck
h:irfijr i tal och dild. I sina bdsta tal, vid nordiska naturforskarmiiten, gyrnnastikfester, i hyllningar till Vegam6.n, och vicl en rad
olika mijten och fester lyckades han 6vcn entusiasmera ihiirarna,
sd,rskilt framgirngsrikt vid det skandinaviska studentmiitet deu
5 juni 1875, rli hans tal pi. Upsala hiigar gjorde ett >miiktiEt intryck> (Tigerstedt). Deu personliga utstriluingen av itvertygelse
och entusiasm i fiirening med tidcns smak miste ofta ha kompenserat fitr eu viss bristande stilkiinsla. Som exernpel hiirp6,: >Genom eder, friijdade Veganiin, har vi,ra fdders ande fiter gifyit ett
lifstecken . ..> Eller niir han hyllar Nansens Grijnlandsfiird med
slutrim i flere strofer pti det svirrimrnade Damuet Nansen och i
detta syfte fir tvinga sil musa till deu mest halsbrytande akro
batik.
(+enom att, som hir ovarr, i liorthet presentera ett antal av de
verl<snmhetsfiilt, diir Ilolmgrens moralislta mod, idealiteten i hans
initiativ och vilja tilt att ge sitt biista kommer till uttryck giir
yi }onom stijrre riittvisa 6n gcuom att belysa samrua egenskaper
med utdrag ur hans tal och dikter.
Poeten Frithiof Holmgretr framtrii,der, sisom niirnnts, mest till
sin lijrrlel i hyllningarna till nahan. De tv6. strofcr som fiiljer
dr frin dilrten En, ltandslte och visar hur inncrlig och omeclelbar
han liunde vara i sina bdsta stunder. Tonen iir ren och enkel sorn
i en psalm.
barnbcgriinsning. Ur Verdandi-stormens

ef

>Du lilla hand, som allt mig gett
hvad ljuft i vrirlden var
sort rnig i rliirkrct stiidt och ledt
och stvrkt i rnulna dar
O, lit rnig dock nitt vdrn, rnin skijld
en ging fi skyilda dig,
fi vitna dig mot soi och kijld
som du bevrrat rDig
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I{ans blivande hustru, Anrr }Iargret Tersmeden, var 17 6r,
Frithiof Holmgren 37 ir, di det blev iimsesidig kd.rlek vid fijrsta
ijgonliastet. I)e gifte sig hiJsten 1869 och reste till Fleidelberg,
ddr Iloln.igren, sesom nernnts, skulle studera fdr Helmholtz. I sina
rDemoarer skildrar hor deras liv och arbete tillsammans och sin
fortsatta karnp i kvinnosalicn efter nakens d6it. Trots ildersskillnaderr l'exte hon smin:ingom mtinshligt ifatt honom, delade hans
intrcssen och vtirmdes av hans idealitet i alla de mingsliiftande
strd,vanden han omfattade vicl sidan av veter.rsliapen. Serskilt biir
Iiir niimnas clet intima samarbetet med maliarna Ifazelius vid till
skapandet av friluftsmuseet. i)et var en itgtircl helt i litje med
den pralitiska fosterldldshhct sour Ilohngren omfattade av hela
sitt hjerta. Till allt tychtes den ungit hustruns krafter fiirsii, till
att fiida nio barn, skiita ballel och hemrnet, leva mcd i Yerclandi,
gir, pir, gymnastikfester och sliandinavislia mijten, ordna de \.arje
nluad irterkommarrde studentbjudningarna, stiilla till med jiit
tcinkvaltering vid lipsala tniversitets jubileum, hjiilpa Hazelius
att ordna basarer, till vilha I'rithiof Ilolmgren skrev dihter. Till
Margret Ilolrngrel se Shansen inrran museet
beliirring ficli
^nu
iJppnadcs fiir allmiinheterr
och dc rader som eir inhuggla pi den
ena obeiisker vicl ingfinger till Nordiska museet ]iirrijr ur tr'rithiof
l{olmgrens harrcl: >Den dag }ian gry dri allt vlrt guld ej riicker
att forma bilden av en svulllrel tid.> F'ijr orden pE den audra
oboliskprr svurar Erili Qyslnf Qnijor.
Ragnar Cranit
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