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Grodor, fisk och en solkatt hjälp-
te Frithiof Holmgren (1831–

1897), Sveriges förste professor i fy-
siologi, till upptäckten att syn-
intrycket transporteras till hjärnan
genom elektriska impulser. Hos fis-
kar och groddjur behåller synnerven
sin funktionsförmåga efter döden

tillräckligt länge för att möjliggöra
strömmens avledning från två punk-
ter med tillräckligt långt avstånd från
varandra. Även om pionjären på den
animala elektricitetens område, Emil
Heinrich Du Bois Reymond, hade
avlett elektriska fenomen från ögon-
bulben var Frithiof Holmgren den
förste som påvisade elektriska fluk-
tuationer i optikusnerven vid belys-
ning av näthinnan och då ljusretning-
en upphörde.

Pionjärarbeten
De flesta av Holmgrens äldre ar-

beten publicerades i de tidigaste ban-
den av Upsala Läkareförenings För-
handlingar. I det första bandet ger
han 1866 en översikt över Du Bois
Reymonds arbeten inom den anima-
la elektricitetsläran och en kortfattad
redogörelse för sin egen upptäckt av
retinaströmmens fluktuation vid
ljusretning av näthinnan [1]. De
elektriska fenomenen i synnerven
vid ljusintryck på retina hade inte ex-
perimentellt visats tidigare.

I ett senare arbete ger han histo-

riska aspekter på ämnet och diskute-
rar sedan utförligt sina försök över
»den hvilande retinaströmmen» och
»retinaströmmens rörelsephaenome-
ner» [2].

Holmgrens instrument för dessa
studier finns nu på Medicinhistoriska
museet i Uppsala. De utgörs av en
spegelgalvanometer och en »sol-
fångare» för reflexion av solljus.

Fint konstruktionsarbete
För registrering av de elektriska

fenomenen behövdes en mycket
känslig spegelgalvanometer. Den
bästa Holmgren kunde finna vid den
tiden var Wiedemanns spegelbussol
(italienska bussol= liten låda). En
tunn stålskiva upphängd i en vertikal
tråd tjänstgör som magnet, dess ena
sida är blank. 

För att den speglande ytans utslag
inte skall hämmas krävs att spegeln
har en liten massa. Det är dock svårt
att få den helt plan om stålplattan är
för tunn, men Holmgren lyckades få
fram en spegel som med 20 mm i 
diameter vägde endast 2 gram. Den-
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na magnet/spegel finns i den runda
spolen av koppar.

Själva registreringen tillgick så,
att ljus kastades in i galvanometerns
runda »låda». Spegeln reflekterade
ljusknippet på en vägg på visst av-
stånd från galvanometern. Små vrid-
ningar av spegeln kunde sålunda ge
stora utslag. 

Holmgren utnyttjade alltså sollju-
set för att åstadkomma en »solkatt»
som kastades in mot spegeln i galva-
nometern.

Experimentet tog tid och solen
rörde sig så att »solkatten» gled ur
spår. För att slippa ständiga korrige-
ringar konstruerades en »solfånga-
re», som är ett underbart konstruk-
tionsarbete. En långsträckt spegel
fångar in solskenet, och för att hålla
»solkatten» i läge vrids den efter so-
lens gång av ett justerbart urverk.
Detta underlättade förvisso försö-
ken.

Frithiof Holmgren gjorde stora in-
satser för att hävda fysiologins roll i
den medicinska forskningen och un-
dervisningen. Han studerade också

färgblindhet och dess betydelse i tra-
fiken.

En biografi finns i Upsala Läkare-
förenings Förhandlingar 1897–98,
skriven av hans efterträdare Hjalmar
Öhrvall [3].
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Överst ses solfångaren för solljuset,
som sedan reflekteras in i bussolen.
Denna »solkatt» reflekteras av
spegeln i bussolen och kastas ut på
en motstående vägg, där en skala är
uppsatt så att utslagen kan avläsas.

Bilden infälld därunder visar
Wiedemanns spegelgalvanometer, där
de elektriska impulserna leds genom
spolarna, vilkas avstånd till
spegelgalvanometern i mitten
(bussolen) kan ändras.
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