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Peter Wahlberg är känd som en emi-
nent akademisk lärare. Generationer 
av medicinare minns med tacksamhet 
och uppskattning de föreläsningar han 
i egenskap av docent höll vid IV medi-
cinska kliniken. Vid Ålands centralsjuk-
hus har han under en lång följd av år 
undervisat läkare som valt specialise-
ring i invärtes medicin samt tagit emot 
grupper av medicine kandidater som 
inom ramen för undervisningen i Hel-
singfors besökt Ålands centralsjukhus 
och under en vecka fått undervisning 
där. Han har varit opponent vid dispu-
tationer vid Helsingfors och Linköpings 
universitet samt fungerat som sakkun-
nig vid tillsättande av docenturer i in-
värtes medicin.

Under studietiden deltog Peter Wahl-
berg aktivt i studentlivet. Han var se-
kreterare för Medicinarklubben Thorax 
1951 och klubbens ordförande 1952 
samt innehade funktionärsposter vid 
Nylands Nation.

Inom den medicinska publicistiken 
väger Peter Wahlbergs insatser tungt. 
1956–1959 samt 1966–1967 var han re-
daktionssekreterare för Finska Läkare-
sällskapets Handlingar och 1967–1973 
tidningens huvudredaktör. Sedan 1950- 
talet har han medverkat i tidskriften 
Nordisk Medicin, under perioden 1983– 
1991 som dess medicinska redaktör 
för Finland. Åren 1985–1994 var han 
medlem av redaktionsrådet för Finlands 
Läkartidning.

Peter Wahlberg har gjort sig känd som 
en engagerad och initierad förkämpe 
för vården av det svenska språket 
i medicinen. Han har sedan 1988 
varit medlem av Svenska Läkaresäll-
skapets kommitté för svensk medicinsk 
språkvård, och han deltog i redak-
tionsarbetet när den senaste upplagan 
av Lindskogs Medicinsk terminologi 
utgavs. Som korresponderande medlem 
av Svenska Läkaresällskapet har han 
också i övrigt kunnat främja de nord-
iska kontakterna.

Inom Samfundet Folkhälsan har 
Peter Wahlberg innehaft ett fl ertal för-

troendeuppdrag. Han var ordförande 
för Landskapsföreningen Folkhälsan 
på Åland 1968–1975 samt utnämn-
des till dess hedersordförande 1982. 
Sedan 1968 har han verkat som arbe-
tande ledamot i Samfundet Folkhäl-
san. Inom Ålands kulturstiftelse har 
han sedan 1971 varit kollegie- och 
styrelsemedlem.

Peter Wahlberg har utmärkt sig på 
ovanligt många av de fält som ligger 
Finska Läkaresällskapet och dess strä-
vanden nära. För sina helgjutna insat-
ser som kliniker, lärare och vetenskaps-
man samt för sin värdefulla gärning det 
svenska medicinska språket till fromma 
föreslår styrelsen att han kallas till he-
dersledamot av Sällskapet.

Leif Andersson
Professor Leif Andersson är född 1944 
i Esse. Han blev student 1963 från Ja-
kobstads Samlyceum, medicine licentiat 
från Helsingfors universitet 1970, dispu-
terade 1973 och blev docent i experi-
mentell immunpatologi vid samma uni-
versitet 1975.

Sedan 1981 har Leif Andersson 
innehaft den svenska professuren i pa-
tologi vid Helsingfors universitet. Åren 
1987–92 var han forskarprofessor vid 
Finlands Akademi och verkade som pro-
fessor vid Karolinska institutet 1995–97. 
Han har även placerats på första för-
slagsrum för professurer i Umeå, Åbo, 
Lund och Uleåborg. Han erhöll Anders 
Jahre-priset i medicinsk forskning 1981 
och Finska Läkaresällskapets 150-års 
pris 1985. Han är ledamot av Finska Ve-
tenskaps-Societeten sedan 1981 och he-
dersmedlem i Medicinarklubben Thorax. 
Åren  1996–98 var han ordförande 
för Finska Läkaresällskapet. Han har 
25 gånger varit fakultetsopponent och 
handlett 17 doktorsavhandlingar.

I Leif Andersson har vi en ledamot 
som är utmärkt väl lämpad att bli he-
dersmedlem i Sällskapet. Han har publi-
cerat omkring 300 vetenskapliga arbe-

Finska Läkaresällskapet beslöt vid mötet 
den 9 mars att till hedersmedlemmar i 
Sällskapet välja professor Leif Anders-
son, Helsingfors universitet och profes-
sor Peter Wahlberg, Mariehamn.

Peter Wahlberg
Peter Erik Axel Wahlberg är född den 4 
april 1929 i Helsingfors. Han blev stu-
dent vid Nya svenska läroverket 1947. 
1950 avlade han medicine kandidatex-
amen och år 1953 medicine licentiat-
examen vid Helsingfors universitet. Två 
år senare disputerade han för medicine 
och kirurgie doktorsgraden med en av-
handling som behandlade effekten av 
tyreotropin på sköldkörtelns funktion. 
Han blev specialist i invärtes sjukdo-
mar 1958 och docent i invärtes medi-
cin vid Helsingfors universitet 1967. År 
1971 förklarade medicinska fakulteten 
enhälligt honom kompetent för en pro-
fessur i invärtes medicin. År 1982 tillde-
lade Republikens president Peter Wahl-
berg professors namn och värdighet.

Peter Wahlberg specialiserade sig vid 
IV medicinska kliniken, som på den 
tiden verkade vid Maria sjukhus. Som 
färdig specialist utsågs han till över-
läkare för medicinska avdelningen vid 
Ålands centralsjukhus, där han arbetade 
en första period 1959–1965. Efter tre år 
som biträdande lärare vid IV medicinska 
kliniken på Unionsgatan 38 återvände 
han till tjänsten som överläkare för med-
icinska avdelningen vid Ålands central-
sjukhus, en befattning som han innehade 
fram till sin pensionering 1992.

Peter Wahlberg har gjort betydande 
forskningsinsatser inom ett fl ertal om-
råden av invärtes medicinen, framför 
allt inom tyreoidologin. På senare år 
har han blivit känd också tack vare 
sina arbeten om artropodburna sjukdo-
mar, framför allt Lyme-borreliosen. Här 
anses han vara en av vårt lands främsta 
specialister.

Peter Wahlberg och Leif Andersson
nya hedersmedlemmar
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ten (sammandrag inte medräknade) och 
fl era av dem är ofta citerade. Bland dem 
må nämnas hans upptäckt av den första 
humana erytroleukemicellinjen K562, 
upptäckten av glykoforin som en erytroid 
markör, upptäckten av fl era nya protei-
ner specifi ka för vita blodkroppar, stu-
dier av verkningsmekanismer för psy-
kofarmaka, utredning av hur celltillväxt 
regleras, hur celler skyddas mot apoptos 
m.m. Utmärkande för hans forskning är 
att han inte har varit rädd att ta itu med 
svåra problem där man inte kunnat förut-
säga resultaten. Han har också bedrivit 

omfattande och viktig forskning i klinisk 
patologi- och immunologi.

Leif Andersson har också gjort en 
stor insats för den svenskspråkiga medi-
cinarundervisningen, han är en populär 
och skicklig föreläsare. Hans föreläs-
ningar är också lämpligt kryddade med 
humor och ironi. 

Då det blev klart att medicinska 
fakultetens prekliniska institutioner 
kommer att fl ytta ut till Mejlansområ-
det, till Biomedicum, blev det aktuellt 
för Sällskapet att försöka hitta nya lo-
kaliteter närmare Mejlans. Under Leifs 

ordförandeskap inhandlades fastighe-
ten Villa Aikala, som nu håller på att 
färdigställas. Det var en stor och viktig 
fråga att sälja lägenheten på Norra 
kajen, men jag tror att ingen kommer 
att ångra det modiga beslut som den 
dåtida styrelsen tog. Leifs insats här var 
av central betydelse.

Leif Andersson är en internationellt 
erkänd forskare som gjort mycket för 
den svenskspråkiga medicinen och för 
Sällskapet. Det fi nns knappast många 
som så väl fyller kriterierna för ett 
hedersmedlemskap.


