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❙ ❙ Att Robin Fåhraeus är en av svensk
medicins stora gestalter, därtill interna-
tionellt känd för sina arbeten om blodets
sänkningsreaktion, vet de flesta medi-
cinskt bevandrade. 

Att han också begåvats med en konst-
närlig ådra och bidragit till Uppsalas ar-
kitektoniska arv är kanske mindre väl
känt.

Robin, född 1888, växte upp i ett hem
präglat av konst och litteratur. Hans far
var konsthistorikern Klas Fåhraeus,
hans mor skådespelerskan Olga Björke-
gren. Fadern lät bygga den magnifika
Villa Högberga på Lidingö, där han sam-
lade modern europeisk och östasiatisk
konst, modern var Dramatens ledande
primadonna under 1880-talet. Förmö-
genheten försvann i en börskrasch,
konsten såldes, likaså Högberga, som
till slut köptes av Landstingsförbundet
och förvandlades till kursgård, där jag
och många andra har haft tillfälle att be-
undra den fina miljön.

Under sin utbildning vid Karolinska insti-
tutet forskade Robin kring havande-
skapskramp, eklampsi, och fäste sig då
vid att blodprov från gravida kvinnor lätt
kunde skiljas från andra blodprov ge-
nom att blodkropparna snabbt sjönk till
botten i provrören och lämnade ett stort
skikt av blodplasma ovanför. Många
måste ha sett detta före Robin, men ing-
en hade fäst sig vid det. Det bekräftar
den gamla sanningen att upptäckter görs

bara av det öga som reagerar på det
ovanliga. 

En observant ung läkare hade fångat
en världsnyhet!

Han konstaterade också att den
»späckhud« som redan Hippokrates be-
skrivit i åderlåtet blod från sjuka var
koagulerat fibrin med vita blodkroppar,
medan de röda blodkropparna på grund
av ökad sänkningsshastighet hunnit
sjunka till botten innan fibrinet koagule-
rat.

Efter det att Fåhraeus år 1922 blivit
docent i experimentell patologi sökte
han kontakt med professor The Sved-
berg i Uppsala och föreslog honom att
den nyss konstruerade ultracentrifugen
skulle användas för att bestämma mole-
kylvikten på det röda blodfärgämnet, he-
moglobin. Svedberg och Fåhraeus pub-
licerade resultatet i en gemensam upp-
sats 1926. Samma år fick Svedberg No-
belpriset i kemi och Fåhraeus blev labo-
rator i patologisk anatomi vid Karolins-
ka institutet.

År 1928 kallades Fåhraeus till pato-
logiprofessuren i Uppsala. Där tog han
upp studiet av blodets strömningsförhål-
lande i de finaste blodkärlen. Han blev
därmed en pionjär inom reologin, läran
om strömningsmotstånd. 

Hans medarbetare Torsten Lindquist
klagade en kväll över att han inte fick de
väntade resultaten vid en undersökning.
»Är du ledsen för det?«, anmärkte Fåh-
raeus. »När du får oväntade resultat skall
du vara förbannat glad. Om du bara får

de resultat du väntar dig kan du aldrig
hoppas att hitta något nytt.«

Med sin konstnärliga bakgrund blev Ro-
bin efter sin flyttning till Uppsala snabbt
medveten om slottets, särskilt dess riks-
sals, bedrövliga tillstånd. Salen var en
ruin. Robin sökte nu audiens hos lands-
hövding Hjalmar Hammarskjöld för att
föreslå den väldige att »förvandla sin
torkvind till bankettsal«. Stockholms
stadshus skapare, arkitekt Ragnar Öst-
berg, engagerades och gjorde upp en
plan för hur restaureringen skulle ske.
Byggmästare Anders Diös har berättat
att Robin Fåhraeus praktiskt taget dagli-
gen följde – och ledde – arbetet på bygg-
nadsställningarna. Den upprustade och
ombyggda rikssalen kunde återinvigas
1932. 

Robin lade sin hand vid åtskilligt an-
nat i staden. En praktkateder, skänkt på
1700-talet till universitetet av den be-
römde arkitekten Carl Hårleman, hade
hamnat på Botanicums vind och var på
vippen att bli kaffeved när den upptäck-
tes av Robin, som lät restaurera den i vitt
och guld. Den pryder nu universitetets
aula.

Även vid projekteringen av den nya
patologbyggnaden vid Dag Hammar-
skjölds väg och restaureringen av Olaus
Rudbecks anatomiska teater i Gustavia-
num hade Robin Fåhraeus mer än ett
finger med i spelet, och när Uppsala
domkyrka restaurerades klättrade Robin
oförfärat omkring på byggnadsställ-
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Robin Fåhraeus – 
mannen med ett öga 
för det det vackra 
och det ovanliga  

Sänkningsreaktionens upptäckare Robin Fåhraeus var konstintresserad 
och målade också själv. Här ett av hans självporträtt, i sonens ägo.



ningarna för att närmare skärskåda
skulpturerna på kyrkväggarna. Då kom
ärkebiskop Erling Eidem vandrande för-
bi. Robin vinkade till honom att klättra
upp och se vad han funnit, men Eidem,
som inte var någon gymnast, avböjde be-
stämt. »Och du skall tro på Gud«, repli-
kerade då Robin.

Mycket av moderns talang att uppträda
och fängsla ett auditorium hade gått i arv
till Robin. Hans framställningskonst i
både tal och skrift bars av en formule-
ringsglädje och en stilkonst av utomor-
dentligt slag. Jag hade förmånen att un-
der en tid få arbeta i det laboratorium
som gränsade till hans arbetsrum, och
före ett större tal hörde jag honom under
timmar träna på sitt anförande. Det som
föreföll som plötsliga infall och impro-
visationer var noga förberett och inövat. 

Jag minns ännu väl det lysande tal
som han höll till sin lärjunge och med-

arbetare Nils Geller-
stedt när denne tillträd-
de den nyinrättade pro-
fessuren i patologisk
anatomi 1947 sedan
Robins professur de-
lats. Gellerstedt var en
utomordentligt kunnig
patolog, som alltid till-
kallades när det gällde
att ställa en knepig dia-
gnos på ett mikrosko-
piskt preparat. Han bru-
kade själv säga »Robin

är geniet, men det är jag som är patolo-
gen«.

Som professor höll Robin varje år en
fängslande föreläsningsserie i medici-
nens historia, som jag hade tillfälle att
avnjuta såsom amanuens under några
terminer, och som han också skrev en ly-
sande bok om i tre band. 

Som handledare i forskning var han före-
dömlig. Som ung medicine kandidat frå-
gade jag honom om ett ämne att bearbe-
ta vetenskapligt. Han föreslog mig då att
undersöka mjältens roll i blodomloppet,
som då var bristfälligt känd. Han visade
också hur jag skulle gå tillväga i en serie
djurförsök för att undersöka mjältven-
blodet hos katt. Därefter krävdes en spe-
ciell kemisk analys. Då cyklade han med
mig till Ultuna, där den stora apparat-
konstruktören professor Henrik Lunde-
gårdh hade byggt en flamfotometer i vil-
ken olika grundämnen kunde analyse-

ras. Min uppsats, som Robin krävde
skulle skrivas på något av världssprå-
ken, valde jag att skriva på tyska, som
jag något behärskade. När innehållet var
sakligt acceptabelt var det dags att återi-
gen sätta oss på cyklarna. Robin förde
mig till en äldre tysk akademiker, som
sökt skydd i Sverige undan Hitler och
som Robin bistått, så som han gjort med
åtskilliga andra flyktingar från Tysk-
land. Som en tacksamhetsgärd åt Robin
rättade denne – muttrande – de värsta
språkfelen. 

Robin var alltså i hög grad sina stu-
denters vän! 

Han avled 1968.

Nils Brage Nordlander

med dr, Uppsala
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Den praktfulla rikssalen vid Uppsala slott var i bedrövligt 
skick när Robin Fåhraeus tog initiativ till en genomgripande 
upprustning. Stockholms stadshus skapare, arkitekt Ragnar 
Östberg, engagerades för uppdraget. Till vänster ses han 
begrunda förödelsen i den tidigare »torkvinden«.
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