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Bland de personligheter som
tidigt bidrog till att ge Sverige
en stark position inom nerv-
forskningen intar Gustaf Ret-
zius en självskriven plats. Hans
omfattande studier av nervsys-
temet, utförda omkring förra se-
kelskiftet och till största delen
publicerade på tyska, gjorde ho-
nom till en internationellt er-
känd forskare. 

Men han hade många andra
strängar på sin lyra. Bl a var
han ansvarig utgivare för Afton-
bladet, vars upplaga tredubbla-
des under hans tid.

Nu, vid avslutningen av
»hjärnans år» bör hans namn
lyftas fram igen.

En av de utländska forskare som
Gustaf Retzius fick kontakt med var
italienaren Camillo Golgi, som upp-
fann Golgi-färgningen för visualise-
ring av nervceller. Golgi beskrev också
den cellorganell som kom att bära hans
namn, Golgi-apparaten. Med anled-
ning av att 100 år gått sedan den upp-
täckten arrangerades förra året ett sym-
posium i Boario Terme i norra Italien.
Inbjuden dit blev jag ombedd att tala
om Retzius och Golgi. Föredraget där
blev underlaget till en mer omfattande
presentation i tidskriften Journal of the
History of the Neurosciences [1], på
vilken denna artikel bygger.       

En familj 
med läkartraditioner
Gustaf Retzius föddes i Stockholm

1842, ett år före Camillo Golgi. Han var
son till Anders Retzius, professor i ana-
tomi och inspektor (rektor) vid Karo-
linska institutet, och hans hustru Emilia
Wahlberg. Hennes bror, Peter Fredrik,
var också professor vid Karolinska in-
stitutet och sekreterare vid Vetenskaps-
akademien. Gustafs farfar, Anders Ja-

han, var professor i naturalhistoria och
ekonomi vid universitetet i Lund och
son till Nils Retzius, som studerade me-
dicin i Lund och under en tid var studie-
kamrat med Carl Linné. 

Gustaf gick i skola i Stockholm och
blev student i Uppsala 1860. Efter me-
dicinska studier i Uppsala och Stock-
holm avlade han sin läkarexamen i
Stockholm 1869. Två år senare försva-
rade han sin doktorsavhandling i Lund.
Samma år fick han en tjänst som docent
i anatomi vid Karolinska institutet. 

År 1876 gifte han sig med Anna 
Hierta, dotter till Lars Hierta, grundare
och utgivare av Aftonbladet. 

Avgick efter strid
om ögonprofessur
Följande år, 1877, utnämndes Gustaf

på en personlig professur i histologi vid
Karolinska institutet, den första profes-
suren i detta ämne vid institutet. Tolv år
senare blev han utnämnd till professor i
anatomi. Den tjänsten upprätthöll han
emellertid endast till 1890, då han av-
gick, 48 år gammal, i samband med en
strid om en ögonprofessur vid Karolins-
ka instiututet. Också neurologiprofes-
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sorn Per Johan Wising avgick i protest.
Senare lämnade också ecklesiastikmi-
nistern, Gunnar Wennerberg, Gluntar-
nas skapare, sin ministerpost i samband
med att han vägrade att skriva under ut-
nämningen. 

Tre år 
som tidningsman
Ekonomiskt oberoende fortsatte

emellertid Retzius sin forskning och sitt
skrivande fram till sin död 1919. Under
tre år var han ansvarig utgivare för Af-
tonbladet, efter det att han och hans
hustru hade köpt tidningen. Han arbeta-
de målmedvetet för tidningen, som tre-
dubblade sin upplaga, skrev artiklar och
blev involverad i politiska och kulturel-
la frågor. 

Hustru Anna
en stark kvinna
I dessa ting var han starkt influerad

av sin hustru Anna. Hon var en begåvad
kvinna med stark vilja, en förkämpe för
kvinnosaken, en moralivrare med stora
kulturella ambitioner. Under tidiga år
var hon liberal, men blev senare succes-
sivt alltmer reaktionär. 

Hennes inflytande över Gustaf, och
hans lojala stöd för henne, blev faktorer
som senare skulle leda till att han kom i
konflikt med många vänner och kolle-
ger i samhället, inklusive medlemmar
av Svenska Akademien, där han blivit
medlem.

Inter nationell 
ryktbarhet
Gustaf Retzius’ rykte som en fram-

stående vetenskapsman renderade ho-
nom emellertid medlemskap och upp-
skattning i åtskilliga andra lärda säll-
skap i Sverige, bla i Vetenskapsakade-
mien. Han blev även medlem i många
av de mest framstående akademierna
utomlands – i Berlin, London, Paris, S:t
Petersburg, Rom, Washington och
Wien. Bland de utmärkelser som han
speciellt värdesatte var inbjudningar till
London att ge en »Croonian Lecture»
1908 och »The Huxley Lecture» 1909.
Han blev hedersdoktor vid universitetet
i Bologna och medlem av Accademia
dei Lincei, sannolikt den äldsta existe-
rande vetenskapliga akademien, grun-
dad 1603. 

Hans ställning internationellt som

vetenskapsman speglas dessutom i det
faktum att han nominerades för Nobel-
priset i fysiologi eller medicin inte
mindre än elva gånger; första gången,
1901, av Ramón y Cajal. Han fick det
emellertid aldrig.

Under en stor del av sitt liv företog
Gustaf Retzius resor utomlands: i Euro-
pa, till Egypten – där han mötte Henry
Stanley och överlämnade dokument
med hälsningar från Svenska Sällskapet
för Antropologi och Geografi – samt till
Nordamerika. Som aktiv skribent bi-
drog han också med artiklar från dessa
resor, och fick dem ofta publicerade,
bl a i Aftonbladet. 

Tidigt intr esse 
för antropologi
Gustaf Retzius publicerade mer än

300 vetenskapliga arbeten inom de-
skriptiv makroskopisk och mikrosko-
pisk anatomi, jämförande anatomi, em-
bryologi, antropologi, zoologi, botanik
och patologisk anatomi. 

Han började med vetenskaplig verk-
samhet redan som medicine studeran-
de, då han samlade sin fars skrifter inom
antropologi och fick dem publicerade
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Figur 1 (nedan). Den normala an-
ordningen av inre (en rad, upptill)
och yttre (tre rader, nedtill) hårceller
från Cortiska organet hos en män-
niska, sedda uppifrån. Reproduktion
från Retzius [10].

Figur 2 (t h). Svepelektronmikroskopisk
bild som visar arrangemanget av hårcel-

ler från en katt. Notera likheten med
Retzius’ bild i Figur 1. Reproduktion från

Bredberg och medarbetare [11] med
tillstånd från Scandinavian University

Press. 



på tyska, vilket han insåg var nödvän-
digt för att få dem mer vitt spridda. Det-
ta var 1864, fyra år efter det att han slu-
tat gymnasiet. Intresserad av antropolo-
gi och etnografi, liksom sin far, publice-
rade han 1878 också en ganska omfat-
tande studie över finska skallar. Det var
efter en resa han gjort till Finland och
Ryssland.

Tidiga arbeten
med Axel Key
År 1869 hade Gustaf Retzius börjat

arbeta tillsammans med Axel Key, pro-
fessor i patologi, på nervsystemets och
bindvävens anatomi. Resultaten av des-
sa studier publicerades 1875–1876 i två
digra volymer med titeln »Studien in
der Anatomie des Nervensystems und
des Bindegewebes». En del av resulta-
ten hade tidigare publicerats på svens-
ka. 

Den första volymen behandlar struk-
turen av hjärnans och ryggmärgens hin-
nor, speciellt de serösa rummen och
lymfkärlen och deras förbindelser. Ge-
nom att injicera färglösningar i anting-
en subaraknoidalrummet eller ventrik-
larna kunde Key och Retzius påvisa en
öppen förbindelse mellan dessa rum
både via foramen Magendie och fjärde
ventrikelns två laterala aperturer. 

De gjorde även en fullständig under-
sökning av araknoidalvilli, de Pacchio-
niska granulationerna, och visade att
vätska kunde passera från dessa struktu-
rer in i de intrakraniella venerna. Detta
var nya fynd. 

Den andra volymen behandlar detal-
jerade undersökningar över strukturen

av nerver, nervskidor och pe-
rifera nervändslut. 

Monumentalverk
om innerörat
Gustaf Retzius’ mest mo-

numentala studier, som fortfa-
rande skattas högt internatio-
nellt, handlade om innerörat.
De publicerades 1881 och
1884 i två stora volymer med
titeln »Das Gehörorgan der Wirbelthie-
re», och omfattar detaljerade beskriv-
ningar och utomordentliga teckningar
av innerörat hos ett stort antal vertebra-
ter, från myxine till människa (48 olika
arter av fiskar, 15 av amfibier, 22 av rep-
tiler, 10 av fåglar, plus åtskilliga dägg-
djur, inkluderande människa). Sam-
mantaget omfattar dessa volymer när-
mare 600 sidor text och mer än 70 hel-
sidor illustrationer med flera hundra
teckningar åtföljda av förklarande tex-
ter. 

Samtliga original emanerade från
Gustaf Retzius’ hand, trycket var på
papper av bästa kvalitet och typografin
och reproduktionerna av högsta klass.
Originalen finns fortfarande kvar, beva-
rade på Naturhistoriska riksmuseet. Re-
sultaten är så mycket mer imponerande
som det känsliga materialet var nödvän-
digt att preparera färskt, utan fixering,
före exponering för färglösningar.  

Figur 1–4, som visar hårcellerna från
det Cortiska organet, är tagna från min-
nesteckningen över Gustaf Retzius av
Carl Gustaf Bernhard inför Vetenskaps-
akademien 1972 [2]. Som poängteras
av Bernhard är det förvånande hur exakt

Retzius för omkring 100 år sedan kun-
de beskriva dessa förhållanden, som se-
nare bekräftades genom svepelektron-
mikroskopi. 

Dessutom visar Figur 3 och 4 att Ret-
zius inte lät sig förledas till en rutinmäs-
sig reproduktion av regelbundenheten i
preparatet, utan ärligt dokumenterade
oregelbundenheter i materialet när så-
dana förelåg. 

Invertebraters och vertebraters
nervsystem studerades
Andra betydelsefulla delar av Gustaf

Retzius’ studier rörde nervsystemen
hos invertebrater och vertebrater. De
publicerades i två volymer, 1881 och
1882, med titeln »Biologische Unter
suchungen» och följdes av en serie om
18 volymer, »Biologische Untersu-
chungen, Neue Folge», 1890–1914. En
volym, nr 19, publicerad 1921 efter
Retzius’ död, gavs ut av hans tidigare
elev, professor Carl Magnus Fürst [3]. 

Tillsammans omfattar de mer än
2 000 sidor och omkring 500 helsides-
planscher med figurer. Detta magnifika
verk innefattade även studier av hjärnor
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Figur 3 (t v). Svepelektronmikroskopisk
bild som visar hårceller från Cortiska or-
ganet från ett marsvin som exponerats
för starkt ljud. Märk förlusten av några av
de v-formade grupperna av yttre hårcel-
ler. Reproduktion från Bredberg och
medarbetare [11] med tillstånd från
Scandinavian University Press.

Figur 4 . Inre och yttre hårceller från en
man som visar oregelbundenheter i de 
v-formade grupperna av yttre hårceller
liknande dem som ses i Figur 3. 
Reproduktion från Retzius [10].
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Figur 5. Bukganglion från
blodigel färgat med Ehrlichs
metylenblåmetod. Reproduk-

tion från Retzius [12].



av några framstående vetenskapsmän,
bl a matematikern Sonja Kovalevski,
Sveriges första kvinnliga professor.
Dessutom inkluderade Retzius i två av
dessa volymer sina studier av spermi-
erna hos olika djurarter [4]. 

Samtliga dessa böcker publicerades
på Retzius’ egen bekostnad, och uppla-
gorna skickades som gåvor till kolleger,
olika vetenskapliga sällskap och insti-
tutioner runtom i världen. 

Mycket av Retzius’ invertebratmate-
rial insamlades och preparerades på den
marinbiologiska stationen Kristine-
berg, där Retzius tillbringade de flesta
somrar från 1888 och framöver. År
1891 for han till Faro di Messina på Si-
cilien, där han inom en period på tre
veckor insamlade och preparerade ma-
terial från omkring 1000 lansettfiskar,
något som illustrerar hans ambition att
alltid arbeta hårt. 

Figur 5 är ett exempel på hans studi-
er av invertebrater.  

Tillämpning 
av Golgi-metoden
Från omkring 1890 utnyttjade Retzi-

us förutom Ehrlichs färgningsmetod
även Golgi-färgning vid studier av
nervsystemet hos vertebrater. Retzius
förklarar i sin självbiografi [5, 6] hur
detta började. I samband med skildring-
en av mötet med Ramón y Cajal och
Kölliker vid anatomkongressen i Berlin
1889 skriver han: 

Jag hade visserligen några år förut
på min egen begäran från Golgi erhål-
lit en samling af sådana preparat, hvil-
ka dock icke voro bättre än dem, jag
själf lyckats framställa, hvarför jag då
afstått från att fortsätta med denna me-
tod och öfvergått till den Ehrlichska me-
tylen-färgningsmetoden. Nu, efter stu-

diet af de Cajalska Golgi-preparaten,
som förevisats oss vid Anatomkongres-
sen i Berlin 1889, beslöto Kölliker och
jag … att börja med denna kromsilfver-
metod på nytt; och under de närmast
följande åren lyckades det oss båda,
hvar på sitt håll, att erhålla utmärkta
preparat och lösa åtskilliga problem.

Intressant information om hur Gol-
gi-metoden uppfanns finns i en fotnot i
Retzius’ självbiografi: 

Genom en af Golgis assistenter har
jag erfarit, att denna hans färgningsme-
tod, den sk Golgi’ska metoden, helt
oväntadt uppfanns därigenom, att då
han ville pröfva mina och Keys försök
med försilfring af den innersta hinnan å
pia mater...och därvid kom att använda
material, som var härdadt i kromsyradt
kali, fick han händelsevis i själfva den
vidliggande hjärnsubstansen se ensta-
ka nervceller färgade mörkbruna af den
använda lapislösningen hvilket ledde
honom till att fortsätta med denna me-
tod, att på kromhärdadt material an-
vända silfver, och sedan äfven kvicksilf-
verlösningar, hvarigenom enstaka
nervceller och deras utlöpare färgades
bruna.

Figur 6 är ett exempel på Golgi-me-
toden applicerad av Retzius på cerebra-
la cortex. Den visar en horisontalcell
från ett 7 månader gammalt människo-
foster. Retzius föreslog benämningen
Cajalska celler för dessa typer av neu-
ron. De kom senare att kallas Caj-
al–Retzius-celler (på förslag av Kölli -
ker). Figur 7 visar cerebellära Purkinje-
celler från ett originalpreparat som Ret-
zius fått i gåva av Golgi år 1886. 

Stöd för neurondoktrinen
Retzius’ studier av det perifera nerv-

systemet hos vertebrater blev av stor be-

tydelse som stöd för neurondoktrinen
versus retikulärteorin. Han visade att de
sensoriska nervfibrerna slutade som
fria ändar, och angav att han redan i stu-
dierna över innerörat, 1884, funnit att
hörselnervens fibrer var i kontakt med,
men inte i kontinuitet med hårceller-
na.

Han tillägger att i de nya preparaten
med Golgi-metoden, i förhållande till
dem som färgats enligt Ehrlichs mety-
lenblåmetod, var det endast den svarta
färgen som utgjorde skillnaden. 

Figur 8 är ett exempel på dessa fynd.
Den visar fria nervändar av centrala för-
greningar av olfaktoriska nervfibrer
från en 1 dag gammal mus färgade med
Golgi-metoden.

Betydelsen av Retzius’ studier som
stöd för neurondoktrinen kan illustreras
med ett citat från den engelska översätt-
ningen av Ramón y Cajals självbiogra-
fi [7]:

The works of the scrupulous Retzius
were extraordinarily important. This
savant grasped the idea of transmission
by contact all the more eagerly since, in
his earlier memoirs on the structure of
the sense organs, he had shown himself
hesitant in accepting the reticular theo-
ry. Besides, he had already applied Ehr-
lich’s method (methylene blue) to the
nervous system of invertebrates and
found, in perfect agreement with my 
views, that the terminal arborization of
the nerve fibres in the ganglia never
forms a net, but appears perfectly free
and enters into close contact, in the mo-
lecular substance, with the dendrites of
other neurons. 

Later, having used chromate of silver
according to my directions, he confirm-
ed and amplified in a series of magnifi-
cent monographs almost all the facts
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Figur 6. Horisontalcell (cz) från cerebrala cortex 
från ett 7 månader gammalt människofoster. 
Golgi-färgning. Reproduktion från Retzius [13].
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Figur 8 . Sagittalsnitt genom luktslemhinna
och intilliggande bulbus olfactorius från en
1 dag gammal mus, som visar fritt slutande
nervändar från de centrala förgreningarna
till olfaktoriska nervfibrer. Golgi-färgning.
Reproduktion från Retzius [14]. 

Figur 7. Mikrofotografi av Purkinje-celler från lillhjärnsbark från en man. Golgi-färgning. 
Från ett originalpreparat som Retzius fick i gåva från Golgi 1886. Detta preparat förefaller vara det enda 
Golgi-färgade preparat från Golgi till Retzius i Retziussamlingarna vid Karolinska institutet.
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which I had described in the develop-
ment and in the adult structure of the
nervous centres. Particularly interes-
ting is the building up of the neuron idea
with relation to the structure of the 
sense organs, as expounded by this sci-
entist in 1892.

Fler omfattande verk
med många illustrationer
Förutom de publikationer som redan

nämnts publicerade Retzius tre mer om-
fattande verk. Det första av dessa, »Das
Menschenhirn», från 1896, utgörs av
två stora volymer, den ena med text, den
andra med praktfulla planscher med
mer än 800 figurer reproducerade från
fotografier och teckningar av material
som preparerats av Retzius. 

Det andra verket, »Crania suecica
antiqua», publicerat 1899, ett bidrag till
fysisk antropologi, är baserat på studier
av ett stort antal skallar från stenåldern,
bronsåldern och järnåldern. 

Detta verk har behandlats av Sjøvold
[8]. 

Det tredje arbetet är »Das Affen-
hirn», publicerat 1906. Det innehåller
67 planscher med hundratals fotografi-
er av hjärnor preparerade från 50 olika
arter av apor.

Cajals karakteristik
en hyllning till Retzius
Även om mycket av Gustaf Retzius’

karaktär som vetenskapsman torde ha
framgått av det föregående, kan ett citat
ur Ramón y Cajals självbiografi ändå
vara av intresse:

At the meeting in Berlin I had the ho-
nour also of having discussions with the
illustrious Gustaf Retzius, professor of
anatomy at Stockholm, one of the most
sagacious, industrious, and conscien-
tious investigators whom I have
known... an old time spirit in a modern
brain, most brilliantly and unobstruc-
tedly open to all the truths discovered by
his rivals and colleagues, without ex-
ception of nationality, race, or tongue.

Lång vänskap 
mellan Retzius och Golgi
Brev och vykort från Golgi till Ret-

zius, härrörande från åren 1888–1914,
vittnar om kontakterna mellan de två.
De handlar om såväl personliga som ve-
tenskapliga ting. Den första korrespon-
densen är på franska, från 1907 på itali-
enska, och speglar en vänskap som ut-
vecklades över åren. 

Som ett uttryck för deras nära kon-
takt erhöll Retzius också från Golgi
hans monografi »Sulla Fina Anatomia
degli Organi Centrali del Sistema Ner-
voso», publicerad 1885, och de tre vo-
lymerna av »Opera Omnia» från 1903,
signerade av författaren. 

De förvaras samtliga på Hagströ-
merbiblioteket vid Karolinska institu-
tet. 

Nobelpriset gick till Golgi
Av dokumenten från medicinska

Nobelkommitténs arkiv vid Karolinska
institutet framgår att Retzius vid fem
olika tillf ällen, vart och ett av åren 1902
till 1906, föreslog att Nobelpriset skul-
le tilldelas Golgi. Denne fick det 1906
tillsammans med Ramón y Cajal [9]. 

Några meningar ur Retzius’ självbi-
ografi speglar hans syn på Golgi: 

Med Golgi sammanträffade jag upp-
repade gånger personligen vid Anatom-
kongressen och vid hans besök i Stock-
holm, då han samtidigt med Cajal mot-
tog sitt (halfva) Nobelpris. Han var en
nobel, vänlig och älskvärd personlig-
het, som tillvann sig allas sympatier och
högaktning. Även i förhållande till Ca-
jal förhöll han sig synnerligen fint och
värdigt, oaktadt de ju i viktiga veten-
skapliga frågor hyste ganska stridiga
åsikter och i sina offentliga föredrag i
samband med Nobelfesten i Stockholm
öppet uttalade dessa sina vidt skilda
åskådningar.

*
Ove Hagelin vid Hagströmerbibliote-
ket, Karolinska institutets raritetsbi-
bliotek, har varit till stor hjälp med att ta
fram källmaterialet, bla Retzius’ origi-
nalpublikationer, tillgängliga vid Karo-
linska institutet. Annan information har
hämtats från ett flertal olika källor [15-
20].
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