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❙ ❙ Författarna är Bengt Ljunggren, tidiga-
re verksam i Stockholm och Lund och
numera professor i neurokirurgi i Förena-
de Arabemiraten, samt George W Bruyn,
professor emeritus i neurologi vid Lei-
dens universitet. Enligt förordet är syftet
med boken att beskriva Axel Keys kamp
för Karolinska institutets akademiska sta-
tus under 1800-talets senare del och hans
kontakt med Alfred Nobel. Dessutom ges
en historisk utblick och en beskrivning av
ett flertal av dåtidens medicinska auktori-
teter, delvis förmedlade via Keys brev till
sin hustru under resor i Europa.

Historisk utblick
Trots bildandet av Collegium medicum
1663, grundandet av Serafimerlasarettet
och etablerad medicinsk undervisning
fanns ännu inte rätten att examinera eller
disputera i Stockholm, inte ens vid grun-
dandet av Karolinska institutet, enligt
kungligt dekret 1810. Det var förbehållet
universiteten i Uppsala och Lund som
stred för denna ensamrätt. Det skulle drö-
ja fram till 1873 respektive 1906 innan
Karolinska institutet fick dessa rättighe-
ter. En av dess förkämpar var Axel Key,
professor i patologisk anatomi och sena-
re institutets rektor mellan åren 1886 och
1897. Han var även engagerad i bildandet
av Stockholms universitet och i att stärka
institutets ställning i förhållande till Al-
fred Nobels testamente. Med hjälp av
korta biografier och ett rikligt porträttgal-
leri skildras i bokens inledning dessutom
svensk universitetshistoria, samt bildan-
det av Collegium medicum och dess kon-
kurrent Societas chirurgica. Det omfattar
även den politiska bakgrunden till beho-

vet av ett nytt lärosäte i Stockholm, fröet
till Karolinska institutet. 

Axel Key och Alfred Nobel
Därefter beskrivs Axel Keys läkarut-
bildning bl a under Rudolf Virchow i
Berlin och hans vänskap med Theodor
Billroth. Omedelbart efter sin utnämning
till professor vid Karolinska institutet
startade han en tidskrift 1862, »Medi-
cinskt Arkiv«, för att höja institutets aka-
demiska status och stimulera medarbetar-
nas vetenskapliga insatser. Tio år senare
följde en ny resa genom Europa skildrad
genom hans brev till hustrun. Vidare be-
skrivs hans personliga förhållanden och
olika kulturella samhällsinsatser, bl a som
riksdagsledamot. Ett kapitel ägnas åt hans
insatser inom neuroanatomin, framför
allt cerebrospinalvätskans cirkulation.
Som samarbetspartner valde han Gustaf
Retzius, och efter sju års arbete publice-
rades deras stora arbete i två, ytterst nog-
grant illustrerade volymer »Studien in der
Anatomie des Nervensystems und des
Bindegewebes«. De innehöll delvis ny in-
formation och kom att prisas av bl a Char-
cot och senare Cushing.

Under ännu en utrikesresa träffade
Key Alfred Nobel i San Remo 1893,
skildrat med Keys egna ord ur ett brev
hem. Nobel hade tidigare donerat peng-
ar till Karolinska institutet och antydde i
sitt samtal med Key att det kunde bli
mer. Detta var två år innan Nobel skrev
sitt testamente, i vilket föreslogs att Ka-
rolinska institutet skulle utse pristagare
inom fysiologi eller medicin. Med en
övertygande skriftlig motivering från
Key antogs och beviljades detta.

Mångfasetterad bok
För den vetgirige finns ett rikt appendix
med utvidgade kommentarer till de i hu-
vudtexten omnämnda personerna och de
kolleger Key mötte under sina resor.
Som ytterligare komplement finns dess-
utom ett personregister och en bibliogra-
fi. Texten är mycket innehållsrik men
skriven med ett lättläst och ledigt språk.
Boken innehåller ett stort antal illustra-
tioner som med få undantag är av hög
kvalitet. Den kan dessutom angripas på
flera plan för den som är detaljintresse-
rad av enskilda teman utan att helheten
går förlorad. Den beskriver imponeran-
de personligheter under en tidsepok då
cellularpatologin och något senare bak-
teriologin gör sitt intåg inom medicinen.
Man får även följa kampen för Karolins-
ka institutets utveckling som kulminerar
med utdelningen av de första Nobelpri-
sen 1901.

Sammanfattningsvis ger boken en
mycket initierad beskrivning av ett in-
tressant skede inom svensk medicin-
historia, kryddad av en samtida person.
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»Döden är förnekelsens moder. Så
anger Georg Klein utgångspunkten
för sin nya bok:

Människans närmast obegränsade
förmåga till önsketänkande, hennes
behov av ’söta lögner’.

Som vanligt rör han sig över vida
fält. Han skriver om Inger Christen-
sensFjärilsdalen och den ungerske
1800-talsdramatikern Madách, om
virusen i Jerusalem  och ett tredje
’möte’ med Peter Noll, om biologin
som ’den lysande drottningen’, vår
tids mest spännande vetenskap,
och om cancern som en kriminalitet
i cellernas värld.

Men genom hela boken löper en
plädering för klarsyn och förnuft, en
tro på människans möjligheter att
leva utan att förneka verkligheten.«
Bokens baksidestext  

VINN EN BOK!

Delta i vårt boklotteri!

Läkartidningens prenumeranter
inbjuds att delta i vårt boklotteri.
Denna gång lottar vi ut tre exem-
plar av Georg Kleins bok »Så
jag kan svara döden när den
kommer«, Albert Bonniers För-
lag.

Allt du behöver göra är att sända
oss ett vykort med ditt namn,
adress, postnr, postort och pre-
numerationsnummer före den 12
april 2002.

Namnen på de tre vinnarna pub-
liceras i Läkartidningen och på
www.lakartidningen.se


