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Yngve zotterman har valt att skildra sina uogdomsminnen
och sitt levnadslopp intill 1927 pi engelska och dei har
blivit vad man pi samma sprik kallar en >period pie(e). vars

styrka tigger i skildringens tivfullhet, detalirikedom och
genertisa anammande av jordelivei. Boken beretia, ijppei och

hederligi om med- och moi8Ang, fitr:ildrar, slekt och venner,

lnrare, otalet bckantskaper och om miiten ,ned de stora €ller
smi perso.lighetcr, som korsat hans levnadsstiS. Ton€n i
boken fnr sin klangf:ire av fitrfditarens entusiasm o(h omatt
liga rptit pe inrr1,ck. irvarhillna a! cti Sanska €nasdende

Titel, ar tagcn frl, Zottcrmans fi;rn;imJiga undentikning
av i. l9t9 om de sinncsimpulser som alstra. fdrrjrnmel-
scroa av berijrine. rn:irta och Iitilirg. Dcn iir inte illa rald
sisom bcskrivning r! dtr minnesmat!rial som stimulerat hans

uttry.ksbeho\'. di somrarna pi dct ljuvliga Cap'i aLiat sis

till rtt bli alltfir enformigi vegetativa. Medclhavets sol har
triingt g(nom solbrinnan fram rill )skrivcentrum), !ar d€t

Iru kan vara belilget.
Det sngs art varjc m:inniska kan skriva en bra personlig
in,resbok och att barndomer allt,d blir den intressantaste

delen PAstlendd bekriiftas av Zottermans bok. Utan iiver
oLd och ithiivor. bara gcnom skildringens omedelbarhet och

precision- iterskapar han barndomens vrrld i vadstena och

levaodegiir sin ,rors Sestalt. Hcnncs cnsamma kamp fiir
rtt fijrsiiria sig sj:ih och sina bnda sitneL. fdrd till ett lycto-
samt slut! gcr cn djupdimension it rad som aonars domjte-
rats a\ dlt vardagshistoriska. Hon framstir sisom nigot av

cn miirkcskvinna, i kraft och karaktiirsstyrka. skapare och

finansiiir av €tt uppskattat virdbem fdr psvkislt s,uka. fiirst
i Vndsren.L. sedan pa Lid;nsijr. Fijrfattarens tidi8a uPpviixt
irr bland virdhemmets interner ,r ett dmstiskt inslag i hans

levrad. dcn beundrade brodcrns d6d, (tt traS;skt. Agnc

Zotter.Da,, rjugotreiris mcdicinc kandidar och nio nr aldLc

en Yngve. omkom ien drunkningsolycta pi srag is undcr
rn skridskotur med sin vrn Harald Ohnell, dcr scnare si
hiigt uppsknttade lekaren.

Vad som i ijvrigt fyller ut dc 269 sidorna i sj:ilvbnrgrafien
nr ett brokigi majnster a! ))sverska bildeDr frin detta sekels

t.enne fajrsta art;c.den. Hnr passcrar revy skolarrs liv med
desr ptr' .inm ,th la.ar"rigrnal. raden "' uni'r,sitct'pt,'
t.ssci., i yrkesutitvning under professorsvaldets storhetstid,
F .,r.lgnrdens t," med hiistslaktens hushellsbestyr alltifren
'r,;odpalt till riikning a! skinkor, sA hu\rudstaden fren 19r0
till St,r.kholmsutstellningen och, som sa8t. manniskor och

iter manniskor, deras urseende, aiiribut o(h roller snarare ,n
deras personligheter. Der personliga tas mest om band i

arekdotens form. MAnga histor;ci a\,8rmla irsaogar har hiir
riiddats At efterviir!den.

Varfiir denna rika dokumentering av fiiriingen svensk

vardag pa engclska, {rigar man sigT Dc. har krevt en mangd

tillrAttal;iggandc fi;rklarirrgar av vera sedven,or fiir utlnndsk
publik. En ringa brnkdel a! pcrsongaller;et och anekdoterna
hlrr ini.esse uta,rfair dct sveDska samhiills,;vets domn.- Dei
ergelska tittsklpet giir ofta proportiorer,ra pe foll och hnr-
delser en smula egendomtiga. Frigan kan endast besvaras

med gissn;flgar. kanske inie rclcvanta, och i)!e.l:imnas till
liisarens begrundande.

Bokens avslutande paft; handlar om knrlek och fvsiologi,
ilet mAsie vel tillEggas. sAsom frin varandra fristierde am-
nen. Kiirlek, ektenskap och n-va sl;ktfi,rbindelse. fdrSl,ll€r
rvsnittet om studieiren j England. diir Zotterman hade fijr-
minen att delta ; arbrt€n med bertjmda vete.skapsmiir.
Adriao. Hill och Lelvis. ,4.d!ian. numcra lord ocb kansier
fiir Cambridgc unirersi.er och seledEs ;nn€halar€ i! ctt iim
bete lari minn se)r av han! filrcrr?idare halsbuggits, blev den

rnan som srarkast kom att pAvcrka Zoiiermans egen veten-

skapliga :t,irning Han har ocksi skriv;i cti liinlisi fijrctal
iill bokcn.

Zottermafls skildr1og av sina fijrsta intryck av Englard
ster si8 vnl vid j:imf6relse med Erik Gusiaf Ge;j€rs brev o(h
Pehr Kalms daebok dver samma tema. I s;, redogijrelse fdr
samarbeiet med Adrian blir haa intrcssa'lare lin dessa bida
fijretriidare. De uif6rd€ ett bcriimt arbetel Adrja. och

Zotterman, som ledd€ tiil isolerjng av nervimpulsen L en

6nskild nervtrad. Dei pu licerades aI 1926. Den internatjo-
nella fl,siologkongresstD i Stockholm samma ir fir en riir-
defull person)igt h,illen skildring.

RAGN^R GIt,1 \rr (Stockholm)


