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IN MEMORIAM

med de äldsta eleverna varade livet ut. 
Carin var en utmärkt värdinna och kock, 
vars kulinariska läckerheter vänkretsen 
ofta fick njuta av. 

Carin var speciellt intresserad av anti-
kviteter och trädgårdsodling, intressen 
hon fått från sina föräldrar och som gått 
vidare till följande generationer. Carins 
och Attes kulturintressen var många: 
musik, opera, bildkonst, litteratur och 
historia. Under Attes långa tid som aktiv 
forskare gjorde paret Lamberg ett stort 
antal resor till olika kongresser främst i 
Europa. På 1950- och 1960-talen reste de 
med familjen i en liten Volkswagen kupé-
bil. Dessa resor räckte ofta flera veckor. 
Senare gjordes resorna oftast med flyg. 
Den första månadslånga resan gick 1957 
till Sankt Gallen i Schweiz, där Carin gick 
en utbildning i ortopsi vid ögonkliniken 
och Atte träffade sina kolleger. 

Carin och Atte hade ett stort globalt 
nätverk av vänner. Och de höll kon-
takt med sina vänner ännu långt efter 
pensioneringen. Ett alldeles speciellt 
intresse hade de för staden Rom, som 
de besökte varje år under en stor del av 
livet. Resorna till Rom – inklusive de 
många äventyrliga bilfärderna genom 
Europa ofta ända till Italien – är väldo-
kumenterade i Attes memoar ”Minnen” 
i tre delar, samt i boken ”Krokusen på 
Monte Mario – Campus Martius i Rom 
under medeltiden”.

Släktforskning var för Carin och Atte 
ett gemensamt intresse, som de gick in 
för helhjärtat efter pensioneringen.  De 
sammanställde och publicerade närmare 
tio släktutredningar av olika släktgrenar 
och arbetet förde dem bland annat till 
arkiv i Stockholm. Carin och Atte levde 
ett långt gemensamt liv, som präglades 
av ömsesidig respekt. De kompletterade 
varandra med humor och kärlek. De 
som önskar mer information om den 
färgstarka och temperamentsfulla Carin 
hänvisas till Mardy Lindqvists intervju 
med paret Lamberg i Finska Läkare-
sällskapets Handlingar Årgång 170 Nr 
1–2, 2010.

Kristian Liewendahl        Gustav Wägar

Carin Olin-Lamberg 
25.2.1924–11.6.2021

Carin Anita Emilia Olin-Lamberg avled 
den 11 juni 2021 i en ålder av 97 år. 
Hon var född i Helsingfors som dotter 
till med.lic. Johannes Olin och med.lic. 
Hanna Galetski-Olin.

Fadern var specialist i inre medicin 
och fram till sin död 1947 överläkare 
på Diakonissanstaltens sjukhus, där 
familjen också hade sitt hem. Modern 
var specialist i ögonsjukdomar och hade 
fått en del av sin utbildning i Tyskland. 
Hon var Finlands första kvinnliga ögon-
läkare, en banbrytare på sin tid. Carin 
följde i sin mors fotspår och blev specia-
list i oftalmologi 1957. Hon arbetade till 
en början tillsammans med sin mor på 
hennes privatmottagning och tog över 
den helt och hållet i början av 1960-talet. 
I början av 1970-talet flyttade Carin sin 
mottagning till Eira sjukhus. Därtill tog 
hon emot patienter på läkarstationen 
Medix i Grankulla. Hon var också spe-
cialistläkare vid Statens yrkesskola för 
blinda 1953–1959 och för personalen på 
Oy Nokia Ab 1957–1986, Oy Wärtsilä 
Ab 1966–1989 och Oy Stockmann Ab 
1970–1989. Carin var en mycket om-
tyckt, hängiven och skarp ögonläkare, 
och hon tyckte mycket om alla sina 
patienter. Hon slutade som privatläkare 
när hon fyllde 80 år.

Carin gifte sig 1947 med sin kurskam-
rat Bror-Axel (Atte) Lamberg och fick 
dottern Christel 1949. Atte Lamberg 
var inremedicinare och utnämndes 1971 
till extraordinarie professor i endokri-
nologi vid Helsingfors universitet. Han 
avled 2014 i en ålder av 91 år. Christel 
Lamberg-Allardt doktorerade i närings-
lära med forskning inriktad främst på  
D-vitamin, och hon erhöll sedermera 
professorstitel.

Carins make Atte var sin tids främsta 
tyreoideaforskare i Norden och en av 
grundarna av Medicinska Forskningsin-
stitutet Minerva i Helsingfors 1959. Det 
var många unga läkare och biokemister 
som kom att arbeta i Attes forskargrupp. 
De lärde känna paret Lamberg även som 
privatpersoner då gruppmöten ofta hölls 
i parets villa i Grankulla, och tidvis även 
i sommarvillan i Porkala. Vänskapen 
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skopen Nicolas Steno (Niels Steensen, 
död 1775).

Sitt andra stora intresse, medicinens 
språk, speciellt svensk terminologi, 
inledde Lindskog som medicinsk sak-
kunnig för Svenska Akademiens ordbok 
åren 1971–2002. Han var en självskriven 
medlem av Svenska Läkaresällskapets 
kommitté för medicinsk språkvård, och 
under ett år dess ordförande, och var 
med om att föreslå och motivera prin-
ciperna för svenska termer och svensk 
ortografi för sjukvård och medicin. 

Lindskog är i Norden välkänd för 
sin gärning som författare av storverket 
Medicinsk terminologi, som är både 
uppslagsverk och ordbok. Det har nu 
utkommit i över 40 år, i sju reviderade 
upplagor, och har med rätta utpekats 
som rikslikare för medicinsk svenska. 
Utgivningen började i en tid då engel-
skan slutgiltigt hade tagit över latinets 
roll som lingua franca i medicinsk text, 
ofta utan sinne för att behålla termernas 
härledning och betydelse. Den borde 
finnas vid alla medicinska centra och 
officiella institutioner i det tvåspråkiga 
Finland, där de i grundlagen föreskrivna 
svenska termerna inte sällan förvanskas 
eller utelämnas. För den svenska medi-
cinska terminologin i Finland är boken 
ett livsvillkor.

1991 instiftades på initiativ av kolleger 
och vänner Stiftelsen Bengt I. Lindskogs 
forsknings- och prisfond. Den förvaltas 
av Svenska Läkaresällskapet och delar 
vart annat år ut ett pris för insatser inom 
medicinsk språkvård. Det har nyligen 
utdelats 14:e gången. Mottagarna är 
spridda över hela Norden. 

Bengt Lindskog var en klok och i 
bästa bemärkelse högt bildad man, och 
det var ett privilegium att få samarbeta 
med honom. Han bar sina framgångar 
med anspråkslöshet och humor. Den 
som läser hans livsbeskrivning impone-
ras av att han fick tid till samvaro med 
kolleger och vänner och att ha omsorg 
om dem. Sin sista sjukdom bar Bengt 
med lugn, och med tacksamhet för 
vad livet gett honom. Hans gärning är 
ovanligt hållbar, och hans minne lever 
särskilt starkt hos var och en av oss 
som eftersträvar ett klart uttryckssätt på 
svenska inom sjukvård och läkarskap. 
 
Peter Wahlberg

 

Bengt I. Lindskog  
11.04.1929–20.11.2021

Sällskapets utländske ledamot, profes-
sor emeritus Bengt Ivar Lindskog, avled 
den 20 november 2021. Dödsorsaken 
var pankreascancer. Han föddes i Karls-
krona. Fadern, kirurgen och marinläka-
ren Algot Lindskog, hade som medicine 
kandidat varit läkare vid Sveriges Röda 
Kors ambulans. Sonen Bengt skrev nyli-
gen en utförlig historik över ambulansen, 
en uppgift som inte var helt lätt emedan 
den ännu visade sig vara politiskt känslig 
i både Sverige och Finland. 

Bengt I. Lindskog gifte sig 1955 med 
språkläraren, filosofie magister Gunvor 
Strand, som avled den 16 februari 2020. 
De fick fyra barn och tio barnbarn.

Efter läkarexamen studerade Bengt 
historia vid Lunds universitet, och 
medicinens historia förblev ett av hans 
huvudintressen. Han gav allmänna före-
läsningar vid universitetet om detta ämne 
åren 1963–1971. Enligt hans egna ord 
blev kirurgi ett mellanstick i hans karriär; 
men efter specialistutbildning vid Malmö 
allmänna sjukhus disputerade han för 
doktorsgraden 1970 med en avhandling 
om postoperativt kvarblivande gallstenar 
och blev docent i kirurgi följande år. 
Han var initiativtagare till Sydsvenska 
medicinska sällskapet i Lund och organi-
serade dess medicinhistoriska museum. 
Samtidigt var han företagsläkare i Lund.

1988 kallades han till professuren i 
medicinens historia vid Köpenhamns 
universitet - den förste professorn i äm-
net vid detta gamla lärosäte. I ämbetet 
ingick att vara chef för universitetets 
medicinhistoriska museum, ”Medical 
Museion”, i ett magnifikt hus byggt 1787 
i Köpenhamns klassiska centrum, som 
till 1842 hyste Danmarks kirurgiska 
akademi. Det var en oförglömlig upple-
velse att få gå igenom detta museum med 
Bengt som ciceron. 

Bengt införde en årsskrift för museet 
och ledde flera doktorsavhandlingar. 
Vidare var han styrelsemedlem och 
president i flera europeiska och interna-
tionella medicinhistoriska sällskap. Ett 
av hans många internationella initiativ 
var att grunda det europeiska sällskapet 
för medicinens historia, och han valdes 
till ledamot i Royal Society of Medicine 
i London. Han gavs bland annat heders-
uppdraget att representera Köpenhamns 
universitet i Rom vid påvens beatifika-
tion av den danske anatomen och bi-


