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Svenska Läkaresällskapet har tre
unika belöningsmedaljer i guld

för vetenskaplig förtjänst, vilka utde-
las vart tionde år. En av dem har sla-
gits för att hedra minnet av Anders
Retzius.

Anders Retzius föddes 1796 i
Lund, där fadern efter omfattande
naturvetenskapliga studier blev pro-
fessor i naturalhistoria 1795. Anders

blev medicine doktor i Lund 1819
och tf professor i anatomi vid Karo-
linska institutet 1824. Hans forsk-
ning inriktades mot att fördjupa kän-
nedomen om de mer komplicerat
byggda ryggradsdjurens utveck-
lingshistoria. Genom sina jämföran-
de studier gjorde han viktiga upp-
täckter bl a inom nerv- och kärlsyste-
mets anatomi. Retzius utnyttjade ti-
digt mikroskopi och framlade i 
Vetenskapsakademiens handlingar
1836 resultatet av sina studier över
tandbenets struktur, särskilt angåen-
de de s k tandkanalerna i dentinet.

Retzius betraktades av sin samtid
som en av landets ledande naturve-
tenskapsmän. Han hade ett rikt inter-
nationellt kontaktnät. Inom Svenska
läkaresällskapet var han ordförande
under två perioder. Till hundraårsda-
gen »af den store vetenskapsman-
nens födelse» beslöt sällskapet slå en
medalj. 

Den utdelades första gången
1897; till 1827 vart femte år, därefter
vart tionde år, varannan gång till en
anatom, varannan till en fysiolog.

Vid sällskapets årshögtid 1997
gavs Retziusmedaljen till professor
emeritus Björn Folkow, Göteborg,

för »hans pionjärarbete i utforskan-
det av cirkulationens regulation och
därifrån utformade hypoteser om
uppkomsten av hypertoni».

Bland de fysiologer som i modern
tid tilldelats utmärkelsen märks pro-
fessorn i fysiologi Torsten Thunberg
som 1937 fick medaljen »för en ban-
brytande forskargärning inom så vitt
skilda grenar av de fysiologiska ve-
tenskaperna som sinnesfysiologiens,
den intermediära ämnesomsättning-
ens och oxidationens samt den yttre
andningens områden».

År 1957 var det professorn i neu-
rofysiologi vid Karolinska institutet,
tillika Nobelpristagaren, Ragnar
Granit, som fick belöningen för sina
arbeten inom neurofysiologien.

År 1977 fick professorn i fysiolo-
gi vid Aarhus universitet, med dr
Jens Skoumotta detaljen för sina
epokgörande studier av aktiv natri-
umtransport över cellmembran, en
forskning som 1997 belönades med
ett delat Nobelpris i kemi.
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År 1997 var det Björn Folkow (t v) som
fick motta medaljen ur ordföranden
Claes-Göran Westrins hand.

Anders Retzius porträtterad år 1899 av Axel Jungstedt.
Målningen tillhör Svenska Läkaresällskapet.


