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Professori Arno Erik (Erkki) Saxén syn-
tyi Helsingissä 23.elokuuta 1921 ja kuoli 
Helsingissä 24. elokuuta 2021. Hän oli 
kuollessaan 100 vuoden ja yhden päivän 
ikäinen. 

Lapsuutensa Saxén vietti Helsingissä ja 
suvun maatilalla Eräjärven Wetterkullassa. 
Hän kävi koulunsa Helsingin Suomalai-
sessa Yhteiskoulussa, valmistui ylioppi-
laaksi vuonna 1939 ja lääkäriksi 1947. Lää-
ketieteen ja kirurgian tohtoriksi hän väit-
teli 1948 ja sai patologian erikoislääkärin 
pätevyyden 1953. Hän työskenteli sekä 
Helsingin yliopistossa että Hyksin kliinisen 
patologian johdossa. Saxén nimitettiin 
patologisen anatomian ruotsinkieliseksi 
professoriksi vuonna 1961, ja suomenkieli-
seen professuuriin vuonna 1978. Esimie-
henä hän oli aina tasapuolinen ja oikeu-
denmukainen. Hän helisytteli patologian 
laitoksella kävellessään aina kädessään isoa 
avainnippua, jotta me kuulisimme hänen 
lähestyvän ja ainakin näyttelisimme teke-
vämme työtä.  

Hän oli kansainvälisesti tunnettu syö-
pätautien asiantuntija. Hän oli myös arvos-
tettu käytännön patologi sekä kouluttaja, 
joka opetti niin opiskelijoita kuin lukuisia 
erikoistuvia lääkäreitä. Saxén jäi eläkkeelle 
vuonna 1986.

Hänen merkittävimpiä ja kauaskantoi-
simpia saavutuksiaan oli Suomen syöpäre-
kisterin perustaminen 1952. Rekisteri on 
kattava ja palvelee sekä potilaita että tutki-
joita. Saxén toimi syöpärekisterin johtajana 
sen perustamisesta aina vuoteen 1987.

Saxén oli tienraivaaja vuonna 1951, kun 
hän ensimmäisten suomalaistutkijoiden 
joukossa lähti post doc-tutkijaksi USA:n 
syöpäinstituuttiin Washingtoniin. Matka 
oli menestys. Yksi matkan tärkeimmistä 
hedelmistä kaukaiselle Suomelle oli – 
ennen kuin sana oli keksittykään – verkos-
toituminen. Saxén tutustui maailman joh-
taviin syöpätautien asiantuntijoihin ja jär-
jesti kontakteillaan myöhemmin lukuisia 
nuoria suomalaisia oppiin samaan insti-
tuuttiin.

Saxén toimi aktiivisesti myös useissa 
kansainvälisissä tehtävissä. Hän oli muun 
muassa International Academy of Pathol-
ogyn presidentti vuosina 1980–1982 ja 
alan ykköslehden International Journal of 
Cancerin päätoimittaja 1965–1984. Koti-
maassaan hän sai useita huomionosoituk-
sia. Erkki Saxén oli Suomalaisen Tiedeaka-
temian jäsen vuodesta 1973. 

Perhe oli Erkki Saxénille tärkeä. Hän 
avioitui vuonna 1947 lääketieteen lisensi-
aatti Eva Rytin kanssa. He saivat neljä 
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tytärtä, joiden kanssa isä retkeili, kalasti ja 
matkusti. 

Isoisä vei lastenlapsia usein viikonloppu-
retkille sukutilalle. Luonto ja maatila olivat 
tärkeitä, ja Eräjärvellä hän viettikin kaiken 
mahdollisen vapaa-aikansa. Hän opetteli 
varttuneella iällä maanviljelyn salat ja huo-
lehti tilasta vuosikymmenien ajan. 

Vuonna 1960 Saxén perusti veljensä 
Laurin kanssa maineikkaan tiedeyhteisön 
Wetterkulla Medical Center. Se koostui 
kymmenestä huippututkijasta, jotka 
kokoontuivat säännöllisesti kahdesti vuo-
dessa 35 vuoden ajan. Viikon ohjelmaan 
kuului artikkeleiden laatimista, esitelmien 
pitoa, ulkoilua ja seurustelua.
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