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Svenska Läkaresällskapet den 6 juni 191,1.

Il

ordförande arhelsiuct H):',()i:3i
avled den 2ii ma.i i pn åld"r
under de senaste åren ha lidit

ERNBERG

år pH!'r

don H;/1' 1874
1\ ugerum,
Hin.
råJlmnllllPn Ludvig PeUc,rsson oeh
1~IlNBERG hl('v student i Karlskrona 18\J2.
examen
i Lund, hle.v med.kand. lR\J7
W02 i Stockholm. Han disputerade för medivi(l Karolin"ka Institutet 1\J05 p(l pn av·
!llpd til(']n »Studipl1 tilwr
dps Stieks!offumsatz('s>'.

likaledes
MEDINS förslag, detta uppdl'ag. Tillsammans
med arkitek!pn IVAR TENGBOM rps!e han dlt till
England oeh Danmark oeh studerade rliir sjukhus för
och
det nya vackra Imrn::ijuklmst't högt uppe
EBNBERG hlev Sachsska
förste river·
liikare och själv blev Xag där hans förste underHilmre.
Jag minnes med glädje oeh tacksamhet vl1rt fleråriga
gemensamma arbete därute. ]le! var i den mode.rna }lpdia·
trikens genomhrottsår. Särskilt fran

som
sinne för klinisk
sätta sin prägel
det nya barnsjukhusets verksamhet.
Journalerna lades' upp för att kunna,
hear·
betas och laboratoriet utrustades ej hlott för rutin:uhete
Under EBNBEBGS ledning blev
nya SJuKI1Uset ett litet
vård resultat. Oeh under årens lopp lm dii.rifrnn
en rad velellf'ikapliga arheten av ERNBERG själv och
av många av de underläkare. vilka under hans ledning
erhöllo en värdefull
ERNBERGS egna
insatser inom
sig framför allt till tvenne områden, niimligcn ku,i!ro"en och dess förhållande till tuherkuloR SHm! dn akuta
i dE'n tidiga harnalllrl()rn. T'~RN'
BERG tillkommer en stor del av förtjiin8len av alt vi numera ha en klar insikt om det viktiga samhandet rnellull
knölros hos harn o()h tulwrkulos. Sina fiir8!a prfaren·
heter härom framlade ERNBERG vid {kn första No!'(lislw
191\J o{'h han literkom und!'I" f\f('n~
till denna fråga. 1\J:j2 erhöll han
Carin
pri" för nr·
som !ubC'rkuWst symtom·
BERGS

Lovisa8 \'ård·
vid
vid
01'-

Saehsska Barni d(,nna elrenskan till
1939.

vitt Karolinska Insti1920. Under åren 1\J14-18
han den då efter professor J. vV A::RN lediga
vid Karolinska Institutet och sam·
lIlpdieinilka avddningell vid
Yårdflllstalt. Han hh'v livmedikn,:
råd
Ilarna Y[H'd 1\J29.
I~HNBERG har en av vårt lands mc,,! binda
harnliikare gått horl. Under sllldiNlrPrl
kamratkrPls. till vilken hön!!, hl.n. hrö·
HJALMAIl FOBSSNEH. ERNBERGS goda
vimmnde ]H'rsnnlign
Kionlr
j denna krets orh Rnari långt
OSKAB :JfEDlN. Imn" lärare, skaltlHh'
genom aH l!lOii fiirpslå
unge Iiikar{,ll till

övrelnftvägsinfektionernn" storn
kke minst som orsak till akul:l
rrfarpnhete!' hill"
vid m:111g:t till·

om l puhlikationer oeh
fällen.
HARALD EIlNBEHG hade myeket liitt för alt

5

et

till innehållet

Odl

i
harnavård rör hlivllnde barnmorskor och sjuksköterskor.
El!NBERG hClrde till de barnläkare, som

ga v

lal

skrift
innebära
detta

Han var
Barnavårdsförhunrlets st yför Sacbsska Barnsjukhuset och
Vill' en av huvudmännen iNationa 1föreningen mot tuherkulOR och för JubileumRfondens sana·
av sina kolleger var han ord·
1936--37 oeh i dess sektion för
vice ordförande i Stockholms Liikarförenings
1928-29 och ordförandp i
invärtes merliC'in 1929-30.
ERNBERG var ilyen verksam inom försäkringsmedidnen
överläka.re i Livrörsäkrim:shola!!et Fram·
ERNBERG som
och
i Storkholm. Som praktiker
noggrann i sin undersökning och försiktig i 8ir,
hehandling. Han hade en djup kän&la av ansvar gentemol
höll
strängt till den gamla
Han intresserade sig

rönte lwn

ERNBERGS

fram-

gUl' ävrn diirav, att han till iimne för det föredrag varmed
han nedlade klubhan i detta siiIlskap vall: )Läkaren och
tillhörde han också
HARALD ERNBERG var av naturen rikt utrustad. Han
hade ett klart förstånd och ett gott omdöme. Han var
man med Btora krav
eIl etiskt
som yrke,sutövare och männiBlm. Han hade en
humauistisk läggning oel! lästE'. gli rna filosofi. If an tillhörde oekså den skara Hilmrp, iiom i Sigtuna upploga ett
samarhete med priister i
frågor.
Yänfast och gästfri gladdp han sig åt att i sitt hem
~amla sina viinner, av vilka han var mycket
Då han avgkk från sin öyerlåkartj1inst hedrades han
ock av dem med en festskrift, innehflllanrle talrika
ilY svenska barnläkare,
Genom sina insah,flr Rom liikan', for~kare och underyii;are har HARALD ERNBERG ristat sitt namn i den svenska.
hävder. Hans maka s0dan 1907, en son och
tre rlöttrar Rörja i honom en siillsynt omtiinksam make
och fader. Han efterlämnllr minnet aven god läkare ocll
('11 god miinniska.
Frid över hans minne!

