
 

 

Onsdag den 26 september kl. 18.00  

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8 

Leif Eriksson 

Läkare i Grönland 

Leif Eriksson är tidigare obstetriker och överläkare vid Kvinnokliniken, 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Under flera år var han vetenskaplig 
sekreterare i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi samt redaktör för 
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  

Efter år med tilltagande administration, ekonomiskt ansvar och ständiga 
sammanträden och allt mindre kliniskt arbete lämnade han svensk sjukvård 
för 20 år sedan. Därefter har han tjänstgjort som läkare på kryssningsskepp i 
Karibien, som läkare i internationell fredsbevarande mission på Västbanken 
samt ett par år i Saudiarabien.  

Sedan 2006 är han allt-i-allo-läkare i Grönland. Han är sedan många år 
sambo med Arnaaraq och delar nu sin tid mellan ledighet på torpet i Roslagen 
och arbete i Grönland.  

I föredraget berättar Leif Eriksson om hur han kunde hamna på Grönland, lite 
om Grönlands historia, geografi och natur samt de första läkarna. Han tar 
också upp ”Sundhedsvaesenet” i dag, problem och möjligheter, och delar med 
sig av egna erfarenheter och minnen.  

 

Efter föredraget serveras supé till självkostnadspris. OBS! Anmäl deltagande i 
supén till Urban Josefsson, urban.josefsson@surgsci.uu.se eller 018 – 611 26 
10, senast fredag den 21 september.  

mailto:urban.josefsson@surgsci.uu.se


 

 

Onsdag den 31 oktober kl. 18.00 

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8 

Thorénföreläsning 
 

Kenneth Pehrsson 
 

William Harvey – en medicinsk revolutionär 
 
Kenneth Pehrsson, som är född 1945 och kom att växa upp i Stockholm, 
valde efter studentexamen att studera medicin vid Karolinska Institutet. Efter 
avslutade medicinstudier erbjöds han tjänstgöring vid medicin kliniken på 
Karolinska sjukhuset, där han några år senare erhöll specialistkompetens i 
internmedicin och kardiologi. Han disputerade 1983 vid kliniken på en 
avhandling om Kliniska och hemodynamiska effekter av förmaksstyrd 
pacemakerbehandling. Två år senare blev han docent i kardiologi och kom att 
fortsätta att tjänstgöra vid hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, de 
sista cirka 20 åren som överläkare vid kliniken fram till sin pensionering 2012. 
Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar inom huvudsakligen hjärt-
kärlområdet.  
 
Redan under gymnasieåren hyste han stort intresse för idé och lärdoms-
historia i allmänhet och medicinhistoria i synnerhet. Som disputationsgåva 
1983 fick han av sin handledare en sentida utgåva på latin och i engelsk 
översättning av boken De Motu Cordis av William Harvey. Boken, som anses 
vara kanske den mest betydelsefulla boken i medicinhistorien, har Kenneth 
Pehrsson nu för fösta gången i sin helhet översatt till svenska. Dessutom har 
han tecknat ett tämligen utförligt porträtt över människan och vetenskaps-
mannen William Harvey och om vad Harvey visste och inte visste om hjärtat 
och blodcirkulationen. Boken William Harvey – en medicinsk revolutionär 
utkom under våren 2018 på bokförlaget Fri Tanke.  
 
Lars Thorénföreläsningen kommer att handla om William Harvey, människan 
och vetenskapsmannen i en historisk kontext, om vedermödor och om stöd 
och motstånd han mötte under sitt liv.  
 
Efter föredraget serveras supé till självkostnadspris. OBS! Anmäl deltagande i 
supén till Urban Josefsson, urban.josefsson@surgsci.uu.se eller 018 – 611 26 
10, senast fredag den 26 oktober. 

mailto:urban.josefsson@surgsci.uu.se


 

 

Tisdag den 20 november kl. 18.00  

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8 

Lena Milton 

Svenskt biografiskt lexikon  
– en personhistorisk guldgruva 

 
1918 utkom det första bandet av SBL. Under det sekel som gått har 33 band 
och över 9000 biografier publicerats, och lexikonet har blivit en viktig källa till 
kunskap för både forskarna och den personhistoriskt intresserade 
allmänheten. Den långa utgivningstiden har också gjort SBL till en spegel av 
det svenska samhällets utveckling. Men hur väljer man vilka som ska vara 
med och hur skriver man om dem? Och hur gick det till när alltsammans 
började en gång för hundra år sedan? 
 
Lena Milton, född 1961, fil.dr i historia med inriktning på svenskt 1900-tal. 
Disputerade 2001 vid Uppsala universitet på avhandlingen Folkhemmets 
barnmorskor. Sedan 2003 verksam som redaktör vid Svenskt biografiskt 
lexikon vid Riksarkivet, och sedan många år styrelseledamot i De svenska 
historiedagarna och Personhistoriska samfundet.  
 
 

 
 
Efter föredraget serveras supé till självkostnadspris. OBS! Anmäl deltagande i 
supén till Urban Josefsson, urban.josefsson@surgsci.uu.se eller 018 – 611 26 
10, senast fredag den 16 november. 

mailto:urban.josefsson@surgsci.uu.se

