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Abstract 
 
In the beginning of the 19th century, Swedish was the only official language of Finland, and thus the 
dominating language in administration and higher education. However, during the latter part of the 
century, efforts were made to develop Finnish into a language which could be used in every part of 
society. In 1881, the medical society Suomalainen Lääkäriseura Duodecim was founded with the 
development of a medical terminology in Finnish as one of its main purposes. In 1885, a medical 
paper, Duodecim, and a medical dictionary were published. The aim of this study is to illuminate the 
vocabulary of the dictionary. The articles published in Duodecim about the dictionary during the 
same time are used to get to know the context into which the dictionary was published. In this study, 
the medical dictionary published in 1885, Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille, and 
relevant articles in Duodecim are examined. Relevant articles are read and summarized. From the 
dictionary, relevant words are selected. The method is qualitative and grounded theory is used. The 
discussion in Duodecim is mainly, except for some discussion about minor linguistic errors, about 
what vocabulary is to be used for such a basic phenomenon as respiration. In the dictionary, the most 
striking trait is the presence of Finnish translations of almost every anatomic term in Latin 
mentioned. A fear of loan-words is observed. This has also been seen by other authors. Other words 
are translated directly from Swedish. Some translations are more like explanations than translations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lexikologi, finsk språkhistoria, medicinsk terminologi, Duodecim, 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille. 
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1 Inledning 
Människor har bott i Finland under omkring 9 000 år (Lehikoinen 1995: 69). Vilket 
språk dessa människor talade är okänt, men de talade troligen inget uraliskt språk. De 
första människorna med ett modersmål som är besläktat med dagens finska anlände till 
Finland omkring år 3000 f Kr (Lehikoinen 1995: 70). Sedan dess har alltså finskan 
talats och utvecklats i Finland. 

Finland hörde under många hundra år till Sverige. Svenska var då landets enda 
officiella språk (Ikola 1985: 13). Under denna tid användes svenska inom 
administrationen och skolväsendet (Sadeniemi 1970: 145). Svenska talades av den 
svensktalande befolkningen i kustområden och skärgårdar i Österbotten, Egentliga 
Finland, Nyland och Åland. Dessutom talades svenska av bildade personer i hela landet 
(Lehikoinen & Kiuru 1989: 4; Sörenson 1875: 126). I mer officiella sammanhang 
användes finska främst inom kyrkan (Sadeniemi 1970: 145; Lehikoinen & Kiuru 1989: 
4). 

Den första bok som gavs ut på finska var Mikael Agricolas Abckiria, som gavs ut 
omkring 1543 (Laitinen 1991: 109). Under kommande århundraden gavs en del 
litteratur ut på finska. Det rörde sig främst om religiös litteratur (Lehikoinen 1995: 179). 

Också efter riksdelningen 1809, då Finland kom att bli ett autonomt storfurstendöme 
under Rysslands överhöghet, fortsatte svenskan att vara det enda språk som användes i 
den statliga administrationen. Den första versionen av det finska nationaleposet 
Kalevala gavs ut 1835 av Elias Lönnrot, och en finsk nationalism började växa fram. Då 
det finska språket inom de flesta områden av samhället hade använts endast i ringa 
omfattning var finskan i många sammanhang outvecklad (Ikola 1985: 13–14).  

Kejsar Alexander II utfärdade 1863 en förordning, där finskan skulle bli ett med 
svenskan likställt officiellt språk i de sammanhang som rörde den finsktalande 
befolkningen (Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling 26/1863). Lagen skulle 
implementeras under 20 års tid, men det var ett viktigt steg för att finskan skulle bli ett 
språk för alla områden i samhället. Detta medförde emellertid att ordförråd behövde 
utvecklas för att språket skulle kunna användas i alla delar av samhället. Det medicinska 
fältet var ett område där finska uttryck i stor utsträckning saknades (Ignatius 2012: 38). 

Jag har intresserat mig för det finska språkets utveckling inom det medicinska fältet 
under slutet av 1800-talet då jag utöver finska också studerar till läkare. Medicinska 
termer är ett spännande område liksom finskans utveckling under 1800-talet. Genom 
detta arbete kombinerar jag dessa områden. 

1.1 Syfte och forskningsfrågeställningar 

Syftet för min uppsats är att studera det medicinska ordförrådets utveckling i finskan 
under slutet av 1800-talet, en tid då det finska språket skulle berikas med terminologier 
för olika områden (Äyräpää 1885: 1; Fonsén 2011: 240–241). Detta görs genom att 
belysa de ord som är upptagna i ordboken Duodecim’in Sanaluettelo Suomen 
lääkäreille.1 ’Duodecims ordbok för Finlands läkare’. 

                                                 
1 Ordbokens titel har en punkt på slutet. Fortsättningsvis skrivs ordbokens titel utan punkt. 
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I Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille är uppslagsorden på svenska och 
latin. Vid varje uppslagsord finns en översättning till finska. Med Duodecim’in 
Sanaluettelo Suomen lääkäreille försökte Duodecim-sällskapet2 skapa en fungerande 
medicinsk terminologi för det finska språket. Ordbokens uppslagsord och översättningar 
speglar därför väl sin tid. Genom att studera vilken sorts ord som är medtagna i 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille och vilka översättningar som de har får 
jag en god bild av det medicinska språkets utveckling under en tid som var mycket 
omvälvande för det finska språket. För att ytterligare få en inblick i det sammanhang 
som Duodecim’in sanaluettelo Suomen lääkäreille publicerades i avser jag att använda 
de diskussioner som 1885–1890 fördes i Duodecim-tidningen3 om ordboksarbetet samt 
andra artiklar i Duodecim-tidningen från dessa år som behandlar Duodecim-sällskapets 
terminologiarbete. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Tidiga försök att beskriva eller skapa en medicinsk terminologi på finska 

Bland den tryckta litteraturen finns det viss litteratur som behandlar medicin. Ett av de 
första omnämnandena av finska medicinska termer finns i en avhandling av Henrik 
Hasselqvist från 1692, Osteologia seu Dissertatio Medica de Ossibus humanis (Haarala 
& Kivelä 1999: 456). Av de termer som nämns i avhandlingen används vissa 
fortfarande, exempelvis Curcun Cansi (skrivs numera kurkunkansi ’struplock’) och 
Polwi Lumbio (skrivs numera polvilumpio  ’knäskål’) (Haarala & Kivelä 1999: 456). 

Provinsialläkaren i Åbo och Björneborg, Johan Johansson Haartman, gav 1759 ut 
boken Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjukdomars kännande och motande, 
genom lätta och enfal[d]iga hus-medel; samt et litet res- och hus-apothek; [dem til 
tjenst, som ej hafwa tillfälle at rådfråga läkare] (Kivelä 2007: 2865–2866). Haartman 
nämner i boken finska namn för 132 sjukdomar, varav de flesta har fallit ur bruk (Kivelä 
2007: 2866). En intressant benämning i Haartmans bok är översättningen av 
inflammation, som han skriver är löyly ’bastuånga’. I dagens finska heter inflammation 
tulehdus. Vissa av sjukdomarna i boken har ingen finsk motsvarighet, exempelvis 
elephantiasis. Kivelä (2007: 2866) tänker sig att det kanske beror på att elephantiasis 
inte var något problem i dåtidens Åbo och Björneborg. 

Boken Maamiehen Huone- ja Koti-Aptheeki eli Tieto ja neuwwo tarpeellisimmista 
Lääkityxistä ’Jordbrukarens hus- och hemapotek eller information och råd om de 
viktigaste medicineringarna’ utgavs 1788 av Christfrid Ganander och innehåller vissa 
medicinska termer (Haarala & Kivelä 1999: 456). Det äldsta verk som särskilt 
avhandlar finskans medicinska ordförråd är avhandlingen Termini Medici in lingua 
Fennica occurrences av Johan Fredrik Ticklén från 1832, där omkring 500 finska 
medicinska termer beskrivs med sina latinska motsvarigheter (Haarala & Kivelä 1999: 
456; Railo 1986; Kajava 1928: 457). Tickléns avsikt med sin avhandling var att 
beskriva det ordförråd som fanns i folkspråket. Trots det finns i ordlistan några ord som 
han själv tycks ha lagt till. Ett exempel är ouno ’prognos’ (i dagens finska används ordet 
                                                 
2 Föreningens namn är Suomalainen Lääkäriseura Duodecim men kallas här för Duodecim-sällskapet. 
3 Tidskriftens namn är Duodecim men kallas här för Duodecim-tidningen. 
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prognoosi). Ett annat exempel på ett sådant ord är juote eller luun-juote som motsvarar 
latinets callus ’hudvalk’.4 Tickléns avhandling verkar dock aldrig ha kommit till någon 
större användning i praktiken. (Railo 1986.) 

1.2.2 Elias Lönnrot 

Elias Lönnrots mest berömda verk är Kalevala, som ofta betraktas som Finlands 
nationalepos. Boken består av gamla mytologiska dikter som Lönnrot samlade in under 
vandringar i Karelen. Visst material skapades dock av Lönnrot själv. Kalevala väckte 
mycket uppmärksamhet när den gavs ut 1835. 

Lönnrot var dock utbildad läkare och arbetade som provinsialläkare i Kajana under 
20 års tid (Honko 2002: 173). Han gav ut sin doktorsavhandling Om Finnarnes Magiska 
Medicin 1832,5 och fortsatte inom det området också i Kalevala där en del trollformler 
om läkekonst finns med (Honko 2002: 177–181). Om Finnarnes Magiska Medicin var 
den första avhandling som dittills hade gjorts i Finland om folklig läkekonst (Vesterinen 
2002: 206). 

Boken Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri ’Den finska bondens husläkare’ gavs 
ut 1839. Den var skriven av Lönnrot men grundades till stor del på svensken Carl 
Nordblads bok Sundhets-Lärobok för Menige Man (Vesterinen 2002: 206). Den var 
ämnad åt en större allmänhet och gav ett bestående intryck på finskans medicinska 
ordförråd (Mustajoki 2013: 2299). I boken använder Lönnrot flera medicinska ord som 
han har uppfunnit själv. Av dessa är fortfarande kuume ’feber’, valtimo ’artär’ och 
laskimo ’ven’ i allmänt bruk (Mustajoki 2013: 2299). Många andra av de medicinska 
ord som Lönnrot uppfann har idag andra benämningar. Lönnrot gav 1860 ut boken 
Suomen kasvisto ’Finlands flora’ där växternas praktiska betydelse beskrivs, framför allt 
deras betydelse som medicinalväxter. I boken beskrivs även namn på sjukdomar och 
symptom (Kajava 1928: 470). 

1.2.3 Wolmar Schildt 

Wolmar Schildt var en finländsk läkare, främst verksam i trakterna runt Jyväskylä under 
mitten av 1800-talet och framåt. Han är även känd med efternamnet Kilpinen, vilket han 
använde ibland (Kuusi 1962: 164, 207, 212). Utöver sitt arbete som läkare var han 
mycket engagerad i språkfrågor. Han uppfann många ord som idag ingår i finskans 
centrala ordförråd, såsom oppilas ’elev’, sairaala ’sjukhus’ och yleinen ’allmän’ 
(Leskinen 1993: 63–64). 

Även som läkare försökte Schildt använda finska. Bland annat skrev han recept på 
finska (Jokipii 1993: 15). Under 1840-talet gjorde han en katalog med medicinska 
termer på finska, Försök till en medicinsk Terminologi för Finska språket. Schildt 
försökte få den publicerad i Finska Läkaresällskapets tidskrift Finska Läkaresällskapets 
Handlingar, där den emellertid inte godtogs (Leskinen 1993: 57). Den publicerades 
dock 1902, nästan tio år efter Schildts död, av Walter Parviainen (1902) tidskriften 
Duodecim (Parviainen 1902). I sin katalog blandade han ord som han hade uppfunnit 

                                                 
4 Callus kan även beteckna det material som bildas då en fraktur läker (Pawlina & Ross 2006: 227). 
5 För övrigt kan nämnas att Lönnrot promoverades samtidigt som ovan nämnde Ticklén (Railo 1986). 
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själv med ord som han hade hört användas av allmänheten. I katalogen förklarades 
orden bara med översättningar till svenska (Parviainen 1902). 

1.3 Finska Läkaresällskapet och Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim 

1.3.1 Finska Läkaresällskapet  

Finska Läkaresällskapet grundades 1835 som en vetenskaplig och yrkesmässig 
sammanslutning för Finlands läkare (Edgren 2010: 9). Verksamhetsspråket var svenska. 
Sällskapets tidskrift Finska Läkaresällskapets Handlingar började ges ut 1841. Liksom 
i föreningens övriga verksamhet var språket i tidskriften svenska. Vissa krafter fanns 
dock för att göra föreningen tvåspråkig (Mustajoki 2013: 2300). 

En person som verkade för detta var läkaren Erik Alexander Ingman6 (Mustajoki 
2013: 2300). I ett nummer av Finska Läkaresällskapets Handlingar publicerade han 
1849 en artikel på finska under namnet Ovatko taudit itsenäisiä, eläväisiä olentoja? ’Är 
sjukdomarna självständiga, levande varelser?’ (Ingman 1849). Detta var den första 
finskspråkiga vetenskapliga medicinska artikeln någonsin. I artikeln skriver Ingman att 
han tackar sällskapets medlemmar för att ”tästä lähtien seuran ilmestyvissä 
toimituksissa on tilaisuutta haluaville Suomeksikin kirjoittaa ja julistaa mietteensä”, 
’härefter finns det möjlighet för dem som vill att i sällskapets utgivna handlingar på 
finska skriva och förklara sina tankar’. 

Det beslut som Ingman hänvisar till var kontroversiellt. Strax efter att det fattades 
lämnade den inflytelserike medlemmen professor Carl Daniel von Haartman skriftligt 
föreningen i protest mot beslutet (Edgren 2010: 10; Railo 1990: 115). Professor 
Immanuel Ilmoni ansåg att sjukdomar var att betrakta som levande väsen, och Ingmans 
artikel vände sig starkt mot detta. Ilmoni skrev därför ett genmäle som publicerades i 
Finska Läkaresällskapets Handlingar, där han invände dels mot Ingmans medicinska 
påståenden i artikeln, dels mot hans val att använda finska som språk i en medicinsk 
artikel. Som främsta skäl anförde Ilmoni att föreningens tidskrift var avsedd inte endast 
för inhemska läsare, utan även för en utländsk publik. (Ilmoni 1850.) 

Ingman (1851) svarade med ett genmäle där debatten om finskans roll som språk i 
medicinska sammanhang, och diskussionen blev alltmer infekterad. Ingman påpekade 
att såväl Ilmoni som Ingman hade finska som modersmål, och att Ilmoni genom sin 
motsträviga hållning till finskan gjorde sig skyldig till brott mot det fjärde budet, ”Du 
skall hedra din fader och din moder, på det dig må väl gå, och du må länge lefva på 
jorden!” (Ingman 1851). 

Avslutningsvis svarar Ilmoni (1851) med ytterligare ett genmäle för att återigen 
förklara finskans olämplighet i vetenskapliga sammanhang: 

 

Slutligen, och med anledning af H:r Ingmans ifrågavarande afhandling […] har jag förklarat H:r 
Ingmans användande af Finska språket uti Läkare-Sällskapets Handlingar vara högst olämpligt, 
[…] det derjemte kan skönjas, hurusom svårigheten utrikes – för andra än möjligtvis philologer – 

                                                 
6 Som författare kallade sig Ingman i denna artikel för Santeri Ingman istället för sitt riktiga namn Erik 

Alexander Ingman (Ingman 1849). 
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att få Finska uppsatser öfversatte, är vida större än mången här föreställer sig: - och härtill kommer 
ännu, att ett sådant äflande med Finskan har utseende af fåfänga och paradmakeri, som illa klär 
oss, enär modesti alltid ansetts utgöra ett hufvuddrag i det Finska nationallynnet. 

 
Det är intressant att Ilmoni, trots att han själv hade finska som modersmål, var så 

negativt inställd till att använda finska i ett vetenskapligt, medicinskt sammanhang. 
Ilmonis åsikt avspeglar finskans situation vid tidpunkten för artikelns publicerande. 
Genom Ilmonis sista genmäle avslutades debatten om den första medicinska artikeln 
skriven på finska. 

Att Erik Alexander Ingmans artikel Ovatko taudit itsenäisiä, eläväisiä olentoja? är 
en viktig vändpunkt i medicinhistorien konstaterar Railo (1990: 120) i sin artikel om 
Ingman. Dessutom är Ingmans artikel i Finska Läkaresällskapets Handlingar viktig ur 
ett språkhistoriskt perspektiv, då det finska språket genom artikeln tog ett viktigt steg 
för att fungera i ett medicinskt sammanhang. 

1.3.2 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 

Åren gick efter att kejsar Alexander II:s språkförordning utfärdades 1863. Inom vissa 
delar av samhällslivet, exempelvis juridiken, hade finskan börjat göra sitt intåg. 
F[erdinand] Forsström (1864) gav ut boken Juridiskt Småplock 1864. Den innehåller ett 
antal juridiska texter på finska samt anvisningar till hur man bäst använder det finska 
språket i officiella texter. Utöver ett antal juridiska texter på finska innehåller boken 
också några obduktionsprotokoll författade på finska (Forsström 1864: 129–150). 

Språkförordningen skulle komma i fullt bruk 1883. Medicinalstyrelsen brydde sig 
inte om att göra finskan till ämbetsspråk inom sjukvården, och inte heller Medicinska 
fakulteten vid Helsingfors universitet intresserade sig för finskan (Soininen 1956: 263). 
Ända in på 1900-talet skulle läkarutbildningen i Finland ske på svenska (Palmén 1967a: 
555). Det fanns i finsksinnade kretsar en misstanke att finskans brist på ordförråd inom 
många områden skulle försvaga finskans intåg i samhällets alla områden (Ignatius 2006: 
21; 2012: 38). 

Detta medförde att några finsksinnade läkarstudenter, under ledning av Matti 
Äyräpää, grundade föreningen Suomalainen Lääkäriseura Duodecim7 ’Finska 
Läkarsällskapet Duodecim’ (härefter benämnd Duodecim-sällskapet) 1881 (Ignatius 
2006: 22; Äyräpää 1885: 1). Medlemmarna tog som uppgift att tillgodose behovet av en 
finskspråkig medicinsk nomenklatur (Äyräpää 1885: 1; Koivusalo 1975: 20). För 
ändamålet började tidskriften Duodecim (härefter benämnd Duodecim-tidningen) ges ut 
1885, samma år som sällskapets första medicinska ordbok, Duodecim’in Sanaluettelo 
Suomen lääkäreille. ’Duodecims ordbok för Finlands läkare’, utkom (Lahdenne 2010: 
117; Soininen 1956: 263–264). I Duodecim-tidningens allra första artikel skriver 
Äyräpää (1885: 1) att det dittills hade utkommit mycket lite finskspråkig litteratur inom 
medicin och naturvetenskap, samt att det som hade gjorts hade utförts av personer med 
språklig bakgrund och inte av medicinskt bevandrade. 

                                                 
7 Duodecim betyder ’tolv’ på latin. Namnet syftar till antalet personer som var närvarande då föreningen 

grundades. (Ignatius 2012: 43-44). 
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Duodecim-tidningen var tänkt som en vetenskaplig tidskrift för det medicinska 
området. För en bredare allmänhet grundade Duodecim-sällskapet 1889 tidningen 
Suomen Terveydenhoitolehti8 ’Finlands Hälsovårdstidning’. Tidningens uppgift var att 
ge allmänheten råd samt att utbilda den i frågor rörande hälsa och levnadsvanor, vilket 
nämns av tidningens chefredaktör i en kort notis (Relander 1889). 

Duodecim-sällskapets grundare tog till sin uppgift att samla in all tillgänglig 
medicinsk terminologi på finska. De gick igenom 40 verk och granskade kritiskt den 
terminologi som fanns i dem, samt lade till termer som man ansåg vara nödvändiga. I 
insamlingsarbetet sökte man överallt efter bra medicinska termer, också på sådana 
ställen som de gamla trollformler som tidigare hade samlats in av Elias Lönnrot 
(Äyräpää 1885: 1–2). Alla tillgängliga skrifter gicks dock inte igenom. Exempelvis 
fattas Finlands första finskspråkiga obduktionsrapport, skriven av Wolmar Schildt 1858, 
bland de genomgångna skrifterna (Ignatius 2012: 74). 

Initialt fanns det flera förslag om vilket ordbokens andra språk, utöver finska, skulle 
vara. Många förordade tyska eller latin. Slutligen valdes dock svenska till ordbokens 
andra språk, främst då det ansågs vara mest användbart i praktiken (Ignatius 2012: 74). 
Den första ordboken hade därför uppslagsord på svenska, med vissa uppslagsord på 
läkarlatin (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1885). Ett första förslag till en ordbok 
gavs ut redan 1883. Den kallas för Hektografia, efter den speciella skrivmaskin som 
användes istället för tryckpress. Ordboken trycktes i endast omkring 100 exemplar, 
varav endast två är bevarade (Ignatius 2012: 81). Ordboken anses dock oftast inte som 
ett eget verk utan som en samling arbetsblad. Exempelvis har många ord frågetecken 
eller är utan finska motsvarigheter. Dessutom har mycket plats lämnats på bladen för 
egna anteckningar (Ignatius 2012: 83). 

Den första egentliga ordboken, Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille, gavs 
alltså ut 1885 (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1885). Den gavs under hela året ut 
som en bilaga till Duodecim-tidningen med några sidor varje månad. Som särtryck gavs 
slutligen hela ordboken ut som en samlad bok. Ordboksarbetet fortsatte dock också efter 
detta, vilket medförde att ett extrahäfte till ordboken gavs ut 1889 under namnet 
Lisävihko Duodecimin Ruotsalais-suomalaiseen Sanaluetteloon Suomen lääkäreille. 
’Extrahäfte till Duodecims finsk-svenska ordbok för Finlands läkare’ (Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim 1889; Ignatius 2012: 88–89). 

En finsk-svensk ordbok, Duodecimin Sanaluettelo Suomen lääkäreille. II. 
Suomalais-ruotsalainen osa. ’Duodecims ordlista för Finlands läkare. II. Finsk-svensk 
del’ gavs ut 1888 (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1888). I Duodecim-tidningen 
skriver man i samband med utgivningen av ordboken att den skulle vara till nytta för 
dem som hade svårt att följa med i den finskspråkiga medicinska debatten (Duodecimin 
sanaluettelo Suomen lääkäreille, suomalais-ruotsalainen osa. 1888). För att ytterligare 
främja användandet av finska i läkarkåren utkom 1888–1890 Duodecimin 
Mallikokoelma Suomen lääkäreille. ’Duodecims exempelsamling för Finlands läkare’ 
som bilaga till Duodecim-tidningen (Soininen 1956: 265). Den kom också som särtryck. 

                                                 
8 Suomen Terveydenhoitolehti bytte 1896 namn till Terveydenhoitolehti (Ignatius 2012: 629). 
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Exempelsamlingen består av ett urval av journalhandlingar på finska (Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim 1888–90). 

Duodecim-sällskapets stadgar godkändes av senaten först 1890, och i dem skrev man 
att föreningens syfte var att ”työskennellä lääketieteen ja lääkärin toiminnan aloilla sekä 
samoilla aloilla edistää Suomen kieltä ja kirjallisuutta” ’arbeta inom medicinens och 
läkarens områden samt att inom samma områden främja det finska språket och den 
finska litteraturen’ (Soininen 1956: 265). Språkarbetet gavs alltså stor vikt i stadgarna. 
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2 Forskningsbakgrund 
Det finns viss forskning som berör Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille. 
Forskningen har främst utgivits i Duodecim-sällskapets egna skrifter men viss forskning 
finns också i verk som har utgivits av andra än Duodecim-sällskapet. Under 2.1 nämns 
det som finns skrivet om Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille i Duodecim-
sällskapets verk och i verk utgivna av andra. 

För att sätta ordbokens tillblivelse i ett språkvetenskapligt sammanhang nämns under 
2.2 viss forskning som har gjorts om språkplanering. 

2.1 Forskning om Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille 

2.1.1 I Duodecim-sällskapets verk 

Under åren sedan Duodecim-sällskapets grundande 1881 har sällskapet självt skrivit 
mycket om dess egen tillblivelse och dess arbete med att utveckla finskans medicinska 
ordförråd. Detta berörs redan i första numret av Duodecim-tidningen (Äyräpää 1885). 
Många skildringar av ordboksarbetet har även därefter publicerats i Duodecim-
tidningen. Skildringarna har dock främst berört omständigheterna runt ordböckernas 
tillblivelse, inte så mycket ordböckernas innehåll. Exempel på verk av detta slag är 
Kajavas artiklar i Duodecim-tidningen från 1921 (Kajava 1921a; 1921b). 

Det senaste stora verk som har gjorts om Duodecim-sällskapets historia är boken 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1881–2006 ’Finska Läkarsällskapet Duodecim 
1881–2006’, skriven av medlemmen Jaakko Ignatius (Ignatius 2012). Den har ett avsnitt 
som behandlar Duodecim-sällskapets tidiga historia. Där nämns också arbetet med 
ordboken. Också i denna bok nämns mest arbetet runt ordböckernas tillblivelse, i detta 
fall också med många detaljer. 

Lauerma (2010) skriver om det språk som användes i Duodecim-tidningen under 
dess första utgivningsår. Han nämner bland annat att språket i tidningen liknade det som 
förekom i annan sakprosa vid den tiden. Vidare ger Lauerma ett antal exempel på hur 
språket i Duodecimtidningen 1885 skiljer sig från dagens finska. Trots att några sidor ur 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille följde med varje nummer av Duodecim-
tidningen under 1885 behandlar Lauerma inte ordboken i sin artikel. 

Koivusalo (1975) berör 1800-talets finska medicinska språk i sin artikel. Han skriver 
också om Duodecim-sällskapets första ordbok och de skrifter som sällskapet använde 
som källor i sitt arbete (Koivusalo 1975: 20–24). Bland annat använde man i Duodecim-
sällskapets ordbok från 1885 dubbelteckning av långa vokaler i direktlånade ord från 
främmande språk, exempelvis molekyyli ’molekyl’ och pepsiini ’pepsin’. Enkelteckning 
av sådana ord finns i verk utgivna både före och efter Duodecim-sällskapets ordbok. 
Han skriver vidare att ordförrådet i Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille är 
mycket puristiskt. I 1888 års ordbok märks denna rörelse mycket mindre. Det syns i att 
många ord som i 1885 års ordbok översätts till egna, nyuppfunna finska termer, i 1888 
års ordbok har bytt namn till ord som mer motsvarar de internationella ord som används 
i andra språk. Som exempel ges ordet för diffusion i 1885 års ordbok, kihovaihto eller 
läpitunkeutuminen, som i 1888 års ordbok heter diffusioni. I dagens finska används 
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ordet diffuusio. Ett annat, liknande exempel är ordet för diagnos, i 1885 års ordbok 
taudinmääräys, som i 1888 års ordbok heter diagnosi. (Koivusalo 1975: 24–27.) 

2.1.2 I andra verk  

I min undersökning av vad som tidigare har skrivits om Duodecim’in Sanaluettelo 
Suomen lääkäreille har jag främst funnit arbeten som har publicerats i Duodecim-
sällskapets egna skrifter. Utöver detta finns det dock arbeten som har publicerats på 
andra ställen. Ett sådant exempel är en artikel av Pirttimaa (2007), publicerad i 
Kielikello. Pirttimaa beskriver, liksom också har gjorts i Duodecim-tidningen, att vissa 
av orden i Duodecims första ordbok fortfarande används i finskan, medan vissa har 
fallit ur bruk. Han beskriver också att medan man i den första ordboken (1885) i stor 
utsträckning inte godkände utländska element finns det i ordboken från 1888 också 
vissa latinska lånord. Pirttimaa (2007) nämner också att språkvårdsarbete än idag är en 
uppgift för Duodecim-sällskapet. Det finns också andra artiklar i Kielikello om det 
medicinska språket, men de behandlar dagens medicinska terminologi snarare än 
terminologin vid den tid som denna uppsats avser att avhandla. 

I den språkvetenskapliga tidskriften Virittäjä har det genom åren publicerats några 
artiklar om det medicinska språket i finskan. Några av dem nämner det språkvårdsarbete 
som Duodecim-sällskapet utförde under sina första verksamhetsår. Föreningens arbete 
nämns av Tunkelo (1901: 13–14) i en artikel om det finska språket inom olika yrken. 
Gällande ordförrådet inom läkaryrket tar han upp att flera olika svenska termer ibland 
översätts till ett och samma ord på finska. Han undrar om betydelsen av finskans 
pukama är så flytande att ordet kan motsvara svenskans knöl, utväxt, bulnad, svulst, 
fistel, böld och spikböld. Tunkelo efterlyser finska synonymer och anteckningar om hur 
dessa användas. Han tänker att de kan föras in i det finska skriftspråket för att berika 
det. 

Palmén (1967a) skriver om Duodecim-sällskapets arbeten i en artikel som publiceras 
i Duodecim-tidningen. Nästan samma artikel finns i den språkvetenskapliga tidskriften 
Virittäjä (Palmén 1967b). Han nämner att det vid tiden för Duodecim-sällskapets 
grundande fanns mycket osäkerhet runt hur utländska lånord skulle stavas. Palmén tar 
upp inkonsekvenser i stavningen. Exempelvis skrivs e-ljudet i bakteeri ’bakterie’ med 
två bokstäver, samtidigt som den långa vokalen i mikrobi ’mikrob’ (skrivs i dag 
mikroobi) enkeltecknas. Ingen av artiklarna i Kielikello och Virittäjä innehåller någon 
djupare analys av orden i ordboken. 

2.2 Språkplanering 

Med begreppet språkplanering menas tillvägagångssätt för att åstadkomma avsiktliga 
förändringar i ett språk eller i användningen av ett språk (Kennedy 1982: 264). 
Ordboken Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille kan därför sägas vara en 
produkt av språkplanering. Koivusalo (1975: 24) skriver att det vid tiden för 
utgivningen av Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille fanns en puristisk rörelse, 
vars ideologi var att finska ord skulle användas inom olika områden. Man skulle ur 
finskans ordförråd hitta lämpliga ord. Utöver att termerna skulle vara användbara skulle 
de också uttrycka en nationalkänsla och visa på finskans förmåga att fungera också 
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inom medicinen. Koivusalo (1975: 24) skriver också att ordförrådet i Duodecim’in 
Sanaluettelo Suomen lääkäreille är väldigt puristiskt präglat. Sadeniemi (1970: 145–
147) skriver emellertid att puristiska tendenser hade funnits i Finland redan tidigare. 
Svenska lånord från Agricolas första översättning av Bibeln översattes redan under 
1600-talet. Under början av 1800-talet var svenskan överklassens språk, men inte heller 
då hade svenska lånord något högt stilvärde i finskan. 

Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille gavs ut 1885. Vid ungefär samma 
tidpunkt fanns det en puristisk rörelse på Island som arbetade för att skapa egna termer 
på isländska inom en rad olika områden. Denna process kom att fungera dels som ett 
medel för nationell enighet, dels som ett sätt att markera mot utländskt inflytande.  
(Haselow 2012: 140–141.) 

Också i Finland fanns en motsvarande rörelse. Saari (2012: 186–193) redogör för 
detta i antologin Standard Languages and Multilingualism in European History. Det 
finska språket hade en framträdande roll i denna nationalistiska rörelse (Saari 2012: 
189). Man uppfann många nya ord och utökade finskans ordförråd med tusentals nya 
ord för olika företeelser. Också inom morfologins och fonologins områden ägde 
förändringar rum (Saari 2012: 188).  
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3 Material och metod 
Denna uppsats avser att studera finskans medicinska ordförråd och dess utveckling vid 
tiden för utgivningen av ordboken Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille. 
Ordboken gavs ut 1885. I den litteratur som jag har hittat om ämnet framgår det tydligt 
att Duodecim-sällskapets roll i att skapa en fungerande finsk medicinsk nomenklatur är 
och har varit mycket stor. Föreningen hade vid sitt grundande som huvudsyfte att arbeta 
med detta (Äyräpää 1885: 1). Ingen annan sammanslutning som fanns vid den tiden kan 
sägas ha haft en sådan stor betydelse för utvecklingen av en finsk medicinsk terminologi 
som Duodecim-sällskapet hade. 

Finskans utveckling under slutet av 1800-talet är intressant ur ett språkhistoriskt 
perspektiv. Under seklets början användes språket främst bland den finsktalande 
befolkningen och av vissa ämbetsmän som verkade i finskspråkiga bygder, exempelvis 
präster. Som statligt ämbetsspråk användes svenska (Sadeniemi 1970: 145; Lehikoinen 
& Kiuru 1989: 4). Mängder av nya ord skapades dock under århundradet, och en 
bärande tanke var att finskan skulle utvecklas till ett språk för samhällets alla områden 
(Lehikoinen & Kiuru 1989: 142–143). Skapandet av termer var alltså en medveten och 
aktiv process. En förhoppning är att denna uppsats ska ge en inblick i det språkarbete 
som gjordes under denna tidsperiod. 

3.1 Material 

Som material används Duodecim-sällskapets första ordbok, Duodecim’in Sanaluettelo 
Suomen lääkäreille. Dessutom används artiklar i Duodecim-tidningen från åren 1885 till 
1890 som behandlar ordboksarbetet. Uppsatsens syfte är att belysa det finska 
medicinska språkets utveckling i slutet av 1800-talet. Med Duodecim’in Sanaluettelo 
Suomen lääkäreille ville Duodecim-sällskapet skapa en fungerande medicinsk 
terminologi för finskan (Äyräpää 1885: 1), ett område där det finska språket vid den 
tiden var outvecklat (Collan 1887: 157). Med det material som jag har valt får jag en 
god inblick i det sammanhang som Duodecim-sällskapet grundades i och som 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille gavs ut i. 

Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille omfattar omkring 4500 ord (Soininen 
1956: 264). Under 1885–1887 samt 1890 kom Duodecim-tidningen ut med tio nummer. 
Under 1888–1889 kom tidskriften ut med elva nummer. 

3.2 Metod 

3.2.1 Ordboken Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille 

Orden i Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille studeras genom att jag läser 
igenom hela ordboken. Därigenom får jag en uppfattning om vilka ord som finns i 
ordboken och deras karaktär. Med karaktär menas hurdana orden är, exempelvis om det 
rör sig om lånord, icke-medicinska termer eller ord med andra egenskaper som är 
särskiljande. Under genomläsningen får jag en uppfattning om olika teman som orden 
kan delas in i. Temana baseras på ordens karaktär och skapas för att täcka in ordbokens 
bredd. Denna uppsats gör dock inga anspråk på att täcka in alla tänkbara teman som 
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skulle kunna urskiljas i ordboken. Temana är Anatomiska termer, Starkt fackspråkliga 
termer, Förklaringar, Termer översatta från svenskan, Ord ur finskans grundordförråd, 
Icke-medicinska ord, Ord med flera eller vaga betydelser, Övriga nybildade termer 
samt Lånord. Vissa av temana baseras på ordens betydelser, exempelvis temat 
Anatomiska termer, medan andra teman baseras på vilka språkliga strategier som 
användes för att skapa orden, exempelvis temat Termer översatta från svenskan. 

Till varje tema väljs ett antal ord ur ordboken ut för att exemplifiera hurdana ord som 
finns i ordboken. Då ordboken är omfattande har jag ingen möjlighet att placera alla ord 
i ordboken under något tema. De ord som finns under varje tema är alltså exempel. Med 
exemplen som hjälp förklarar jag därefter vilka av ordbokens särdrag som varje tema 
illustrerar. Varje ord finns under endast ett tema, vilket gör att ord som skulle kunna 
passa i mer än en kategori placeras i endast en av dem. Temana gör alltså inte några 
anspråk på att vara helt särskiljande sinsemellan. Exempelvis skulle många av de ord 
som återfinns under Anatomiska termer passa väl in under Starkt fackspråkliga termer. 

Trots att listorna under varje tema inte gör några anspråk på att vara heltäckande tror 
jag att den metod som jag har valt ska ge en god bild av vilken sorts ord som ingår i 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille. Genom att få en uppfattning om vilka 
ord som finns i ordboken får jag samtidigt en god bild av utvecklingen av finskans 
medicinska ordspråk i slutet av 1800-talet, då Duodecim’in Sanaluettelo Suomen 
lääkäreille var det dittills största och mest seriösa försöket att skapa en medicinsk 
terminologi för det finska språket. 

Antalet ord som finns under varje tema varierar mellan temana. Orden under varje 
tema syftar till att exemplifiera de ord som finns i ordboken, och exemplen väljs för att 
ge en bild av den bredd som finns i ordboken. Jag försöker välja ord som inte liknar 
varandra alltför mycket. Därigenom illustreras också olika strategier som användes vid 
översättningen av olika termer. 

3.2.2 Artiklar i Duodecim-tidningen 

Utifrån Duodecim-tidningens register för 1885–1890 väljer jag ut de artiklar som berör 
ordböckerna och ordboksarbetet. Duodecim-tidningen är en medicinsk tidskrift och de 
rent medicinska artiklarna faller utanför det område som denna uppsats behandlar. 
Artiklarnas innehåll sammanfattas och presenteras utgående från innehållet. 

Artiklarna i Duodecim-tidningen ger en inblick i det sammanhang som Duodecim’in 
Sanaluettelo Suomen lääkäreille gavs ut i. Genom att se den diskussion som fördes om 
ordboken vid den tiden för dess utgivning får jag en inblick i vilka tankegångar som 
fanns bland ordbokens läsare. Artiklarna i Duodecim-tidningen behandlas för att lättare 
kunna sätta in ordboken och dess termer i en kontext. Därmed får jag en bättre bild av 
det finska medicinska språkets utveckling i slutet av 1800-talet än om jag bara skulle 
använda mig av Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille. 

3.3 Teori 

Den metod som används i denna studie är kvalitativ. Tillvägagångssättet bygger på 
observation av materialet och en kategorisering av det. Därigenom används vad som 
brukar kallas för grundad teori. Grundad teori innebär att en mängd data samlas in. 
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Materialet bearbetas genom att det inspekteras och delas in i kategorier. (Johansson 
2011: 98–99.) 

Denna teori är användbar för att sammanfatta ett material. Den är dock behäftad med 
vissa problem. Urvalet av ord från ordboken och sammanfattandet av artiklarna i 
Duodecim-tidningen kräver en aktiv process av mig. Den kan aldrig ske objektivt, då en 
bedömning hela tiden måste göras. Även om målet är att ur hela materialet välja ut 
relevanta data som speglar helheten på ett bra sätt finns alltid risken att jag missar något 
av vikt. Johansson (2011: 100–101) menar att observationer inte kan ske helt 
förutsättningslöst. Observatören påverkar observationen. Detta är ett problem med den 
valda teorin. Min strävan är dock att med detta i åtanke försöka arbeta så 
förutsättningslöst och noggrant som möjligt.  
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4 Resultat 
Orden som finns kategoriserade i 4.1 har samlats in vid granskningen och 
genomläsningen av Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille.9 Förteckningen i 4.1 
gör inga anspråk på att vara heltäckande utan är exempel som har valts ut för att 
tillsammans ge en med verkligheten överensstämmande bild av hurudana ord som finns 
i ordboken. Vissa av orden skulle kunna placeras i flera kategorier. Varje ord återfinns 
dock i endast en kategori. 

De sammanfattningar av tidningsartiklar som finns i 4.2 har gjorts vid 
genomläsningen av relevanta artiklar i Duodecim-tidningen, årgångarna 1885–1890. 
Artiklar som behandlar ordboksarbetet har ansetts vara relevanta för uppsatsen eftersom 
de, till skillnad från de rent medicinska artiklarna, ger en bild av hur diskussionerna om 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille gick och hur arbetet med att skapa en 
finsk medicinsk terminologi fortskred efter att ordboken hade givits ut. 

4.1 Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille 

Varje uppslagsord är hämtat ur Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille. Som 
översättning anges den översättning som anges i ordboken vid respektive ord. 
Kommentardelen finns inte med i Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille utan 
har tillfogats av mig för att underlätta för läsaren. I kommentardelen finns förklaringar 
till de ord som är av mer fackspråklig karaktär. Ord av mer vardaglig karaktär har 
lämnats utan kommentarer eftersom någon översättning då inte är nödvändig. 

Kommentardelen innehåller också översättningar av ord som ingår i de finska 
termerna för att göra uppslagsordens finska motsvarigheter blir mer begripliga. I de fall 
där inga kommentarer har lämnats är det finska ordets svenska översättning samma som 
uppslagsordet.  

4.1.1 Anatomiska termer 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

abdomen  vatsa  Buk. Vatsa ’buk’. 

a[rteria] circumflexa humeri olkavarren kiertovaltimo Svängande artär vid överarmsbenet. 

Olkavarsi ’överarm’, kierto 

’cirkulation’, valtimo ’artär’. 

bursa omentalis  mahapaidansäkki Hålrum i buken. Maha ’mage’, paita  

’tröja’, säkki ’säck’. 

foramen obturatorium soikea reikä  Hål i bäckenet. Soikea ’oval’, reikä 

’hål’. 

incisura ischiadica major suuri istuinpykälä Del av ett hål i bäckenet. Suuri ’stor’,  

istuin ’säte’, pykälä ’skåra’. 

                                                 
9 Till skillnad från denna uppställning står varje uppslagsord i ordboken skrivet med inledande versal. 
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manubrium sterni rintalastan kahva Bröstbenets övre del. Rintalasta  

’bröstben’, kahva ’handtag’. 

m[usculus] gracilis hoikkalihas  Lårmuskel. Hoikka ’smal’, lihas  

’muskel’. 

pia mater  pehmeä kalvo  Den innersta, mjuka hjärnhinnan. 

Pehmeä ’mjuk’, kalvo ’hinna’. 

p[rocessus] xyphoideus miekka-haarake  Bröstbenets undre spets. Miekka ’svärd’, 

    haarake ’utskott’. 

salpinx  Eustakion torvi  Örontrumpeten. Även tuba Eustachii. 

    Torvi ’trumpet’. 

syndesmos  sideliitos  Ledband vid fotleden. Side ’ledband, 

    band’, liitos ’förening’. 

zonula ciliaris  sädelevy  Trådar mellan en ögonmuskel och ögats 

    lins. Säde ’stråle’, levy ’skiva’. 

 
Ett av ordbokens tydligaste kännetecken är att många anatomiska begrepp har översatts 
till helt egna finska begrepp. Genom att översätta dessa termer tar Duodecim-sällskapet 
avsteg från den internationella traditionen med latinska namn för anatomiska termer. Att 
egna finska ord finns för anatomiska termer som betecknar exempelvis kroppsdelar är 
naturligt. Sådana ord ingår i varje språks grundordförråd. Att helt egna finska begrepp 
skapas för smala anatomiska termer såsom bursa omentalis och foramen obturatorium 
mer intressant. Vanligt folk känner knappast ens till de anatomiska detaljer som dessa 
begrepp betecknar, vilket medför att den grupp som dessa helfinska termer skapas för är 
liten. 

Ett begrepp som Eustakion torvi ligger i gränslandet för vilka begrepp som torde 
användas av allmänheten. Termen har en svensk översättning i form av örontrumpeten, 
men termen används troligen ändå mer av medicinare och sjukvårdskunniga än av 
allmänheten. 

4.1.2 Starkt fackspråkliga termer 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

abduktor  loitontaja  Muskel som för bort från kroppen. 

    Loitontaa ’föra ifrån’. 

acardiacus  sydämmetön sikiö Foster utan hjärta. Sydämetön ’utan 

    hjärta’, sikiö ’foster’. 

adenom  rauhaiskasvain  Körteltumör. Rauhanen ’körtel’, kasvain 

    ’tumör’. 

bimanuel  kaksikätinen  Dubbelhänt. Kaksi ’två’, käsi ’hand’. 
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blepharoplastik  silmäluomen paikkaaminen Operation av ögonlock. Silmäluomi 

    ’ögonlock’, paikata ’reparera’. 

cysta  rakko  Rakko ’blåsa’. 

embolus  tulppa  Blodpropp som har åkt iväg. Tulppa 

    ’plugg’. 

endothel  suomukesi  Celler som bekläder insidan av ett blod- 

    kärl. Suomu ’fjäll’, kesi ’hudens yttre 

    del’. 

epithel  nilvikesi  Det yttersta cellagret på olika vävnader. 

    Nilvi ’hal (?)’,10 kesi ’hudens yttre del’. 

exophtalmus  silmän pullistus  Utåtstående öga. Silmä ’öga’, pullistua 

    ’skjuta ut’. 

fascia  sidekalvo, yhdistyskalvo Bindvävshinna. Side ’ledband, band’, 

    kalvo ’hinna’, yhdistys ’förening’. 

fibrin  syyaine  Ämne i blodet, medverkar vid blodets 

    koagulation. Syy ’fiber’, aine ’ämne’. 

ganglion  solmu  Senknuta. Solmu ’knut’. 

katalepsi  jäykkimys  Sjuklig stelhet. Jäykkä ’stel’. 

paracentes  puhkaseminen  Sticka hål. Puhkaista ’göra hål’. 

stenos  ahtaus, ahdinko  Förträngning. Ahtaus ’förträngning’, 

    ahdas ’trång’. 

usur  hävitys  Benurgröpning. Hävitys ’förstörelse’. 

 
Denna kategori innehåller ord som är att betrakta som starkt fackspråkliga. Precis som 
smala anatomiska termer torde dessa termer i princip enbart användas av medicinare 
och sjukvårdskunniga. Det är intressant att Duodecim-sällskapet har lagt ned möda på 
att översätta termer som endast används av ett fåtal. 

Intressant i detta sammanhang är de finska översättningar som dessa internationella 
termer har fått. Den vanliga betydelsen av hävitys är ’förstörelse’, och solmu betyder 
vanligen ’knut’. I tillägg till sina vanliga betydelser får dessa ord nya, fackspråkliga 
betydelser. Utöver att solmu betyder ’knut’ får ordet här också beteckna ’ganglion’. Om 
ganglion hade haft ett eget ord på finska skulle språket ha blivit mer ordrikt, och kanske 
också mer nyansrikt. Om vardagliga termer betecknar fackspråkliga begrepp finns en 

                                                 
10 Ordet nilvi finns inte i dagens finska standardspråk. Ordet finns med i Elias Lönnrots stora ordbok 

Finskt-svenskt lexikon (uppslagsordet nilwi, nilwen) med betydelsen ’slipprig, hal’ (Lönnrot 1880: 22).  
I arkivet till Suomen murteiden sanakirja ’Ordbok över Finlands dialekter’ finns ordet nilvi med flera 
förklaringar, bland annat liukas ’hal’, livettävä ’halkig’, limainen ’slemmig’. Belägg för ordet finns 
från Satakunta och Tavastland. (Personlig kommunikation den 21 maj 2014 med Petri Lauerma, 
specialforskare vid Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.) 
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risk att språket blir mindre exakt. Ordet stenos betecknar en förträngning i kroppen, 
medan ordet förträngning kan beteckna många olika saker. 

4.1.3 Förklaringar 

 

Uppslagsord  Förklaring  Kommentarer 

antiphlogistica  tulehdusta poistavat aineet Läkemedel mot inflammation. Tulehdus 

    ’inflammation’, poistaa ’ta bort’, aine 

    ’ämne’. 

atlas  ensimäinen kaulanikama Första halskotan. Ensimmäinen ’först’, 

    kaulanikama ’halskota’. 

gastroskopi  mahalaukun tarkastus Inspektion av magsäcken. Mahalaukku 

    ’magsäck’, tarkastus ’undersökning’. 

laryngoskopi  henkikurkun tarkastaminen Inspektion av strupen. Henkikurkku11 

    ’luftstrupe’, tarkistaa ’undersöka’. 

hypertrofi  liika kasvaminen Tillväxt. Liika ’alltför mycket’, kasvaa 

    ’växa’. 

lymfcell, lymfkropp väritön verisolu  Väritön ’färglös’, veri ’blod’, solu ’cell’. 

migraine  toispuolinen päänsärky Toispuolinen ’ensidig’, päänsärky 

    ’huvudvärk’. 

mitella  kolmikulmainen side Kolmikulmainen ’trekantig’, side ’band’. 

mydriasis  silmäterän laajentuminen Sjuklig eller framkallad pupillvigning. 

    Silmäterä ’pupill’, laajentua ’vigdas’ 

sanitär  terveyttä koskeva Terveys ’hälsa’, koskea ’handla om, 

    gälla’. 

trepanation  pääkopan avaus Öppning av kraniet.12 Pääkoppa 

    ’kranium’, avaus ’öppnande, 

    öppning’. 

 
I denna kategori finns ord där översättningen är att likna mer vid en förklaring av 
uppslagsordet än en egen term. Terveyttä koskeva betyder ’det som handlar om hälsa’ 
och är ett typexempel på de förklaringar som finns angivna som översättning för många 
uppslagsord. Vad gäller dessa ord får ordboken snarast karaktären av en uppslagsbok än 
en ordbok. 

Då översättningarna är av förklarande karaktär blir de också mycket svepande. 
Pääkopan avaus ’öppning av kraniet’ är översättningen av trepanation. Det finns en 
                                                 
11 Nuförtiden används istället ordet henkitorvi ’luftstrupe’. 
12 Ordet trepanation används i historiska sammanhang, inte om moderna operationsmetoder. 
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skillnad mellan öppning av kraniet och trepanation, där trepanation inte betecknar alla 
sätt på vilket kraniet kan öppnas, utan ett särskilt sätt. Hypertrofi betecknar en 
fysiologisk eller patologisk tillväxt av en kroppsdel eller ett organ. Liika kasvaminen 
fungerar mycket väl som förklaring till ordet, men som översättning fungerar det sämre. 
Liika kasvaminen betyder inte alltid just ’hypertrofi’ utan kan beroende på sammanhang 
beteckna olika sorters tillväxt som av någon anledning har blivit för stor. Att hypertrofi 
överätts med liika kasvaminen innebär egentligen att hypertrofi inte får någon term på 
finska. En översättning av hypertrofi till ett nyskapat ord, exempelvis avlett från verbet 
kasvaa ’växa’, skulle ha inneburit att hypertrofi hade haft en egen beteckning på finska, 
om än en puristisk sådan. 

4.1.4 Termer översatta från svenskan 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

benhinna  luukalvo  Luu ’ben’, kalvo ’hinna’. 

näthinna  verkkokalvo  Verkko ’nät’, kalvo ’hinna’. 

nævus  syntymä-merkki  Födelsemärke. Symtymä ’födelse’, 

    merkki ’märke’. 

pleura  keuhko-pussi  Lungsäck. Keuhko ’lunga’, pussi ’påse’. 

septum  väliseinä  Mellanvägg. Väli- ’mellan’, seinä 

    ’vägg’. 

åderhinna  suonikalvo  Suoni ’blodkärl’, kalvo ’hinna’. 

 
Ett antal ord i ordboken har finska översättningar som visar att svenskan har varit mall 
vid översättningarna. Pleura är det latinska ordet för ’lungsäck’. Översättningen 
keuhko-pussi betyder ordagrant ’lungpåse’, vilket visar motsvarar svenskans lungsäck. 
Nævus betyder ’födelsemärke’, och översättningen syntymä-merkki betyder ordagrant 
’födelsemärke’ på svenska. 

Svenskan var det dominerande språket inom medicinen i Finland vid tiden för 
ordbokens utgivning (Soininen 1956: 263). Det ter sig därför naturligt att det för 
Duodecim-sällskapets medlemmar låg nära till hands att använda svenskan som mall då 
nya termer skulle uppfinnas.  

4.1.5 Ord ur finskans grundordförråd 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

arm  käsivarsi 

barn  lapsi 

dö  kuolla 

frisk  terve 
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helsa  terveys 

hjerna  aivot 

hud  iho 

knif  veitsi 

ljud  ääni 

ljus  valo 

lunga  keuhko 

mager  laiha 

mjölk  maito 

trött  väsynyt  Perfekt particip av verbet väsyä ’bli  

trött’. 

värme  lämpö 

öga  silmä 

öra  korva 

 
Orden i denna kategori ingår alla i finskans grundordförråd. Det är intressant att dessa 
ord överhuvudtaget har tagits med i ordboken. Det visar på att ordbokens målgrupp inte 
endast var finskspråkiga läkare och läkarstudenter utan också läkare och läkarstudenter 
som inte kunde finska. Att dessa grundläggande ord finns i ordboken är svårt att 
förklara på något annat sätt. 

4.1.6 Icke-medicinska ord 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

afkok  keite   

fisklefverolja  kalaöljy  Kala ’fisk’, öljy ’olja’.  

gourmand  herkkusuu  Herkku ’delikatess’, suu ’mun’. 

insekt  hyönteinen   

is  jää   

kloset  klosetti   

köttsoppa  lihaliemi, lihakeitto  

mögel  home     

 
Vissa icke-medicinska termer finns med i ordboken. Några av dem är ord ur finskans 
grundordförråd. Sådana ord finns i 4.1.5. Andra icke-medicinska ord i boken kan väcka 
lite mer uppmärksamhet. Ord som exempelvis köttsoppa och insekt är inte rimliga fynd 
i en medicinsk ordbok. Det är svårt att hitta någon förklaring till att dessa ord har tagits 
med i ordboken. Man kan spekulera i att förekomsten av kloset kan motiveras av 



26 
 

hygienens betydelse för olika sjukdomar. Detta blir dock endast spekulationer och orden 
framstår ändå som ordbokens märkligaste termer. 

4.1.7 Ord med flera eller vaga betydelser 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

absorbera  imeä  Imeä ’suga’. 

accommodera  sovittaa  Justering av formen på ögats lins.  

Sovittaa ’anpassa’. 

anastomos  yhtyminen  Förening av blodkärl eller tarmar. Yhtyä  

’förena’. 

di, dia  imeä  Imeä ’suga’. 

fistel  aukoma  Öppning eller gång. Aukoa ’öppna’. 

ganglion  solmu  Senknuta eller nervknut. Solmu ’knut’. 

halsfluss  kurkku-tauti  Kurkku ’svalg’, tauti ’sjukdom’. 

infiltration  imeytyminen  Imeytyä ’sugas upp’. 

nod  solmu  Solmu ’knut’. 

obesitas  rasvatauti  Fetma. Rasva ’fett’, tauti ’sjukdom’. 

psychos  mielen-tauti, mielen-vika Mieli ’sinne, psyke’, tauti ’sjukdom’, 

    vika ’fel’. 

recidiv  uusinta, taudin uudistus Uusinta ’förnyelse’, tauti ’sjukdom’, 

    uudistus ’förnyelse’. 

resorption  imeminen  Imeä ’suga’. 

tatuera  värittää  Värittää ’färga’. 

tremor  täriseminen  Täristä ’skaka’. 

 
Uppslagsorden i denna kategori har definierade och tydliga betydelser i svenskans 
medicinska språk. Det svenska ordet tatuera har en tydlig betydelse. Ordet används för 
att färga huden. Det finska ordet värittää betyder dock endast ’färga’ i en allmän 
betydelse. Medan svenskan i detta fall har ett ord som särskilt betecknar färgning av 
huden måste man enligt Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille använda ett 
mycket vagare begrepp. 

På samma sätt förhåller det sig med kurkku-tauti ’halsfluss’. Det finska ordet betyder 
ordagrant ’svalgsjukdom’. Naturligtvis kan många andra sjukdomar än halsfluss drabba 
svalget, varför den finska översättningen är olycklig. Psychos översätts till mielen-tauti 
och mielen-vika, som ordagrant betyder ’sinnessjukdom’ respektive ’sinnesfel’. Då det 
finns många andra diagnoser inom psykiatrin än psykos är de finska översättningarna 
inte lämpliga. 
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För att finskan ska kunna användas som ett medicinskt språk måste en användbar och 
exakt terminologi finnas för det medicinska fältet. Duodecim’in Sanaluettelo Suomen 
lääkäreille är ett försök att konstruera en sådan terminologi. De allmänt hållna 
översättningarna medför dock att språket inte blir så exakt som det skulle behöva vara. 
Språklig purism är ett tydligt drag i hela ordboken. Även denna kategori är ett uttryck 
för det. 

4.1.8 Övriga nybildade termer 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

embryologi  alkio-oppi  Läran om fosterlivet. Alkio ’embryo’, 

    oppi ’lära, kunskap’. 

herpes  rakkopisama  Rakko ’blåsa’, pisama ’fräkne’. 

kirurg  kirurgi, haavalääkäri Haava ’sår’, lääkäri ’läkare’. 

 
Språklig purism är ett huvuddrag i Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille. Detta 
syns också i denna kategori. I dagens finska använder man orden embryologia 
’embryologi’, herpes ’herpes’ och kirurgi ’kirurg’. 

De internationella orden har numera alltså ersatt de mer fantasifulla skapelserna 
alkio-oppi, rakkopisama och haavalääkäri. Detta visar att språklig purism inte fungerar 
om språkanvändarna inte använder de nyskapade orden. Alkio-oppi, rakkopisama och 
haavalääkäri får därför, liksom många andra ord i ordboken, ses som förslag snarare än 
översättningar som beskriver det faktiskt språkbruket. Att orden inte fortlever i dagens 
finska visar att språkbrukarna helt enkelt inte accepterade dem.   

4.1.9 Lånord 

 

Uppslagsord  Översättning Kommentarer 

chloroform  kloroformi  Lösningsmedel. 

kolera  kolera   

opium  opiumi   

ophtalmometer  ophtalmomeetteri Instrument för undersökning av  

hornhinnan i ögat.  

pepsin  pepsiini  Enzym som finns främst i magsäcken. 

prostata  prostata   

 
Visserligen är språklig purism ett huvuddrag i ordboken, men detta innebär inte att 
ordboken inte innehåller några lånord alls. Till sin form är ord som kolera ’kolera’ och 
pepsiini ’pepsin’ passande i finskan. De bryter exempelvis inte mot finskans regler om 
vokalharmoni. Prostata ’prostata’ har två inledande konsonanter, vilket inte finns i 
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inhemska ord i finskan (Hakulinen 1979: 22–23). Ordet passar ändå relativt väl in i 
språket. 

Ett ord som ophtalmomeetteri (översättningen av ophtalmometer) är däremot ett 
dåligt val av flera skäl. Ordet följer inte finskans regler om vokalharmoni och f-ljudet 
finns inte ursprungligen i finskan. F-ljudet skrivs dessutom som ph istället för f, vilket 
inte följer finskans rättskrivningsregler. Enligt dem motsvaras ett ljud av en och samma 
bokstav (Itkonen 1991: 45). Slutdelen av ordet, -meetteri, har däremot skrivits på ett 
ljudenligt sätt. Ordet ophtalmomeetteri är alltså skapat på ett inkonsekvent sätt. Då 
många andra utländska ord har fått egna finska översättningar ter det sig något 
överraskande att ophtalmometer inte har översätts till ett helfinskt ord. 

4.1.10 Ordbokens särdrag 

Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille var vid tiden för sin utgivning (1885) det 
största försök som då hade gjorts för att göra det möjligt att använda finska i medicinska 
sammanhang. Den gavs ut i en tid då det finska språket utvecklades mycket. Ordboken 
och dess ord måste ses i ljuset av detta. 

Ordbokens tydligaste drag är den språkliga purismen. Av de kategorier som har 
ställts upp syns purismen i alla kategorier utom 4.1.9. Koivusalo (1975: 24) nämner 
också detta drag i ordboken. I detta sammanhang ska dock de direkta lånorden i 4.1.9 
inte glömmas bort. 

Översättningarna får dock betraktas som mer eller mindre lyckade. Luukalvo med 
betydelsen ’benhinna’ är ett exempel på en välfungerande översättning. Ordet är enkelt, 
exakt och samtidigt förklarande. Ett ord som alkio-oppi, som i ordboken har betydelsen 
’embryologi’ kan dock ses som ett ord vars plats i finskan inte är lika självklar. 
Visserligen betyder alkio ’embryo’ och oppi ’lära, kunskap’. På så sätt förklarar ordet 
väl sin innebörd. Ordet är dock smalt och dess presumtiva användarskara är liten. I detta 
fall kanske ett internationellt ord är att föredra. 

Slutligen är de ord ur finskans grundordförråd som har tagits med i ordboken 
intressanta. Fennomanin (finskhetsrörelsen) var en nationalistisk rörelse i det finländska 
samhället under slutet av 1800-talet (Sihvo 1989: 431–434). Svensktalande personer 
studerade finska och började använda finska som sitt språk (Jutikkala 1989: 253–255). 
Svenska var det språk som användes i tal och skrift bland finskhetsrörelsens ledande 
personer (Sihvo 1989: 360). En anledning till att också grundläggande ord togs med i 
ordboken skulle kunna vara att ordboken då också skulle fungera som lärobok i finska 
för personer med svaga finskkunskaper men som ändå ville vara delaktiga i 
finskhetsrörelsen. 

På Island fanns vid tiden en puristisk rörelse, vars arbete kom att fungera dels som en 
symbol för nationell autonomi, dels som ett sätt att manifestera sin frigörelse från 
danskarna. Bland annat skapade man egna isländska termer för en rad olika företeelser 
(Haselow 2012: 140–141). Också i Finland pågick ett liknande arbete där man skapade 
tusentals olika termer inom olika områden. Detta var en del i ett arbete som pågick för 
att höja finskans status (Saari 2012: 188–189). Duodecim’in Sanaluettelo Suomen 
lääkäreille kom till under denna tid och måste därför förstås som en produkt av sin tid. 
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Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille kan utöver att endast ses som en 
medicinsk ordbok också ses som en pusselbit i detta arbete. Den är en produkt av sin 
tid, och ordbokens puristiska karaktär måste ses i ljuset av detta. 

4.2 Artiklar i Duodecim-tidningen 
Duodecim-tidningen kom ut med sitt första nummer 1885. Under 1885–1888 
publicerades det i Duodecim-tidningen ett antal artiklar om Duodecim’in Sanaluettelo 
Suomen lääkäreille. Här beskrivs de diskussioner som fördes. Beskrivningen av 
diskussionerna syftar till att ge en bild av det sammanhang som ordboken gavs ut i, för 
att därigenom bättre förstå de termer som tas upp i 4.1. 

4.2.1 Vilka ord ska användas för andningens olika delar? 

Redan i Duodecim-tidningens första artikel berör Matti Äyräpää (1885) Duodecim-
sällskapets ordboksarbete. Han beskriver där hur arbetet gick till och betonar vikten av 
en medicinsk ordbok på finska. 

I samma nummer skriver Joh[annes] Collan (1885) artikeln Yleisiä mietteitä 
suomenkielen käyttämisestä lääketieteellisissä kirjotuksissa ’Allmänna tankar om det 
finska språkets användning i medicinska skrifter’ med underrubriken Mitkä suomalaiset 
sanat vastaavat parahiten hengityksen eri puolia (momentteja)? ’Vilka finska ord 
motsvarar bäst andningens olika delar (moment)?’. Collan beskriver sina tankar om 
ordboksprojektet. Han fäster stor vikt vid att finskan inte ska påverkas av andra språk i 
alltför stor grad, exempelvis vad gäller meningsbyggnader. Samtidigt menar han dock 
att man måste få låna in ord i finskan för företeelser som man ännu saknar namn för i 
språket. 

Collan menar att man ska undvika att skapa nya benämningar genom att kombinera 
två finska ord på sätt som är främmande för finskan. Han nämner två ord från 1885 års 
ordbok: sisäänhengitys ’inandning’ och uloshengittäminen ’utandning’. Om dessa ord 
skriver Collan (1885: 6) följande: 

 

Duodecim-seuran sanaluetteloa lukiessani kiintyi huomioni erittäin sanoihin: „sisäänhengitys“ ja 
„uloshengittäminen“, jotka minusta yhdistyksensä suhteen näyttivät epäsuomalaisilta, ja joita 
umpisuomalainen kansa ei koskaan lienekään käyttänyt. […] Koska nämä yhdistetyt sanat 
merkitsevät varsin tärkeän elintoimituksen kumpaakin puolta (momenttia), ovat ne mielestäni 
korvattavat puhtailla suomalaisilla sanoilla, jos vaan semmoisia suomenkielessä on olemassa. 

 

När jag läste Duodecim-sällskapets ordbok fästes min uppmärksamhet särskilt på orden: 
”inandning” och ”utandning”, som på grund av sina sammansättningar ser ofinska ut enligt mig, 
och som det urfinska folket aldrig torde ha använt. […] Eftersom dessa sammansatta ord betecknar 
en mycket viktig organfunktions båda delar (moment) måste de enligt min uppfattning ersättas 
med rena finska ord, om det bara finns några sådana. (Egen översättning.) 

 
Som ersättning för sisäänhengitys och uloshengittäminen föreslår Collan de i finskan 

redan existerande orden hengittää respektive huokua, som båda betyder ’andas’. Han 
tänker vidare att de båda orden ursprungligen betecknade andningens två delar, där det 
ett av orden skulle ha betecknat inandningen och det andra ordet skulle ha betecknat 



30 
 

utandningen. Collan själv menar att hengittää låter som att det krävs en mer aktiv 
handling för andningen jämfört med huokua. Då inandningen i vila, ur en rent 
fysiologisk synvinkel, kräver muskelkraft medan utandningen sker utan aktivt 
muskelarbete i vila, föreslår han att ordet för inandning bör vara hengittää medan 
utandning bör vara huokua. 

För att ytterligare stödja sitt resonemang anför Collan att en vän till honom, tillika 
folkskollärare, som menar att man vid undersökning av en döende person använder 
ordet huokua när man talar om huruvida personen andas ut imma på en spegel eller inte. 
Då ångan på spegeln kommer av utandningen menar Collan att huokua ursprungligen 
betecknade utandningen. Han anför vidare också ett samtal med en ung präst, ”jonka 
vanhemmat ovat umpisuomalaisia” ’vars föräldrar är urfinska’, som också han stödjer 
Collans tes. Collan fortsätter och menar att ordet huoata ’sucka’ är besläktat med 
huokua, och då själva suckandet rent fysiologiskt blir till då luft strömmar ut ur halsen 
så stödjer också detta faktum tesen att huokua ursprungligen betecknade utandningen. 

Slutligen lämnar Collan ett förslag på hur andningens olika delar bäst kunde 
betecknas, och föreslår att de i framtiden ska användas på detta sätt, dock med den 
svenska eller latinska översättningen i parentes tills orden har blivit stabila: 

 

Hengitys = Andningsförrättning, respiration. 

Henkäys = Andedrag, andetag. 

Hengittäminen = inandning, inspiration. 

Hengittää = inandas, inspirera. 

Huokuminen = utandning, exspiration. 

Huokua = utandas, exspirera. 

 
Diskussionen om vilka ord som bäst betecknar andningen fortsätter. Axel Spoof 

(1885a), läkare i Åbo, skriver i nr 12 av Duodecim-tidningen 1885 att ”asiantuntijat” 
’experterna’ har godkänt Collans förslag i tysthet, men att han ändå har vissa 
invändningar. Spoof undrar vidare om det enligt det finska språkets regler är tillåtet att 
låta ett och samma grundord beteckna dels hela andningen som helhet, dels en del av 
den. Han menar här att både hengitys och hengittää kommer från samma grundord. 
Slutligen påpekar Spoof att suckar inte kommer av att luft strömmar ut ur själva 
lungorna, som Collan talar om i sin artikel. Därför menar Spoof att Collans resonemang 
angående detta inte håller. 

I nr 4 av Duodecim-tidningen 1886 fortsätter diskussionen om ord för andningen 
(Sanaluetteloa koskevata 1886). I en artikel utan angiven författare berättas det att man 
har tagit upp frågan vid ett möte med den språkvetenskapliga föreningen Kotikielen 
Seura. A[ugust] Ahlqvist, ordförande i Kotikielen Seura, höll med Spoof om att det inte 
är lämpligt att ett och samma grundord får beteckna dels en helhet, dels en del av 
helheten. Kotikielen Seura hade föreslagit att ordet hengenveto ’andetag’ skulle 
användas för att beteckna inandningen. Man hade också tyckt att det vore olämpligt att 
använda huokua för att beteckna endast en del av andningsrörelsen, då vanligt folk 
använder orden huokua och hengittää som synonymer. 
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Debatten om vilka ord som borde användas för andningen avstannar därefter i några 
år. Först i nummer 5 av Duodecim-tidningen 1888 berör man ämnet (Duodecimin 
sanaluettelo Suomen lääkäreille, suomalais-ruotsalainen osa. 1888). Man observerar att 
vissa författare använder ordet hengitys när de skriver om andningen, medan andra 
skriver hengittäminen. Inget ställningstagande görs angående vilket av orden som är att 
föredra. 

Därmed avslutas debatten om termer för andningens olika delar. Vid tiden för 
utgivningen av Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille var finskan rätt 
outvecklad för användning i medicinska sammanhang (Collan 1887: 157). Med detta i 
minnet är diskussionen om vilka ord som bäst betecknar andningen mycket intressant. 
Andningen är grundläggande för mänskligt liv. Denna diskussion är illustrativ för hur 
pass utvecklad finskan vid tiden var för användning i medicinska sammanhang, då 
konsensus inte rådde för begrepp av detta slag. 

4.2.2 Brister i ordboken 

En stor del av diskussionerna i Duodecim-tidningen vid denna tid handlar om olika 
brister i ordboken, samt förslag på hur ordboken skulle kunna förbättras. I nr 5 av 
Duodecim-tidningen 1885 ett brev som A[xel] R[einhold] Spoof har skickat till 
tidskriftens redaktion. Spoof (1885b) nämner ett antal ord som saknas i ordboken, bland 
annat alkohol (då man inte vill använda ordet viina ’brännvin’) och ambulansvagn. 

I nr 10 av Duodecim-tidningen 1886 skriver Konr[ad] Relander (1886a) att han har 
gått igenom orden i ordboken och funnit vissa brister. En stor brist är enligt Relander att 
många ord om hygien saknas, då han anser att hygien är läkekonstens viktigaste 
område. Relander menar vidare att en annan brist är att man vid framställningen av 
ordboken ibland har använt sig av olika ord för att beteckna en och samma sak. Han 
tänker sig att detta beror på att det är flera olika personer som har sammanställt 
ordboken. 

Relander (1886b) fortsätter i nr 12 av Duodecim-tidningen 1886. Där räknar han upp 
fler fel i ordboken. Han påpekar att vanliga ord som lunginflammation och groftarm 
saknas, medan de latinska motsvarigheterna pneumonia respektive intest. crassum finns 
med. Ibland är dock situationen den omvända, då manus saknas i ordboken medan hand 
finns med. Exempel på när olika ord betecknar samma sak nämns också. Exempelvis 
översätts urinrör med virtsaputki medan urethra, som betyder ’urinrör’ på latin, 
översätts med kusiputki. Ett annat exempel är att fotofobi översätts med valonarkuus 
samtidigt som photophobi översätts med valokauhu. 

K[arl] A[dolf] Hällström (1888a) skriver i nr 1 av Duodecim-tidningen 1888 om att 
läkemedlens namn anges på ett inkonsekvent sätt i ordboken. Han riktar sin kritik 
främst mot att vissa läkemedel anges i singular, medan andra anges i plural. Som 
exempel ger han bland annat haemostaticum (i singular) och antiphlogistica (i plural). 
Hällström påpekar också vissa brister vad gäller stavningen, då man på ett ställe skriver 
rheumatism, på ett annat ställe muskelreumatism (utan h). Också på finska brister det i 
stavningen, man skriver ibland sydämen ’hjärtas, hjärtats’, ibland sydämmen (med två 
m). Vidare ger Hällström förslag på ord som enligt honom inte borde finnas i ordboken. 
Exempel är köttsoppa, chlorophyll och insekt. Andra ord borde istället få komma med i 
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ordboken, exempelvis Ansigtsben, Bortklema, Cancer, Qvickna till och Ålderdomssvag. 
Hällström fortsätter genom att räkna upp en stor mängd liknande fel och brister. I nr 2 
av Duodecim-tidningen 1888 fortsätter Hällström (1888b) genom att lägga till ord i de 
listor som Relander tidigare publicerade (Relander 1886a; 1886b). 

4.2.3 Behovet av en medicinsk terminologi på finska 

I flera artiklar beskrivs behovet av en medicinsk terminologi på finska. I nr 10 av 
Duodecim-tidningen 1887 skriver Joh[annes] Collan (1887) att lagen nu föreskriver att 
ämbetsmän som är verksamma på finskspråkiga orter ska föra anteckningar på finska. 
Då man hittills nästan uteslutande har använt svenska för ändamålet är finskan alltför 
outvecklad. Han föreslår därför att Duodecim-sällskapet ska ge ut en handbok med 
exempeltexter, så att läkarna får någon form av mall för att skriva olika former av 
exempelvis journalanteckningar på finska. Som exempel på hur en sådan text kan se ut 
på finska fortsätter Collan med att citera sin berättelse om det gångna årets genomförda 
vaccinationer i Pielisjärvi provinsialläkardistrikt. 

I nr 3 av Duodecim-tidningen 1888 skriver man i en artikel utan författare om 
finskans roll som officiellt språk, med inriktning på läkarna (Suomen kieli lääkärien 
virallisena kielenä 1888). Man talar där om behovet av att en medicinsk terminologi 
utvecklas på finska. Man nämner också att man i den svenskspråkiga pressen har använt 
finskans situation som outvecklat språk inom detta område som ett argument mot att 
använda finska i medicinska handlingar. Vidare bemöter man i artikeln andra argument 
som brukar användas mot att använda finska som medicinskt språk, exempelvis att det 
skulle vara riskabelt ur juridisk synvinkel att använda finska i medicinska sammanhang. 

I nr 5 av tidningen 1888 presenteras nyheten att en finsk-svensk medicinsk ordbok 
ska ges ut av Duodecim-sällskapet (Duodecimin sanaluettelo Suomen lääkäreille, 
suomalais-ruotsalainen osa. 1888). Som främsta orsak till att en sådan ordbok ska ges ut 
anges att många finsktalande läkare har svårt att följa den pågående finskspråkiga 
medicinska debatten. Den som hittar ett svårbegripligt ord får svårt att slå upp det, då 
dessa facktermer inte finns i de vanliga finsk-svenska ordböckerna. Ordboken är också 
organiserad så, att de ord som man från Duodecim-sällskapets sida anser vara bra ord är 
markerade i fet stil, medan mindre bra ord, som ändå används, är skrivna med kursiv 
stil. På så sätt kan ordboken användas både som uppslagsbok och som rekommendation. 
Slutligen tackar man regeringen för det bidrag till den nya ordbokens färdigställande 
som man har erhållit.  
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5 Sammanfattande diskussion 
Duodecim-sällskapet grundades 1885 och hade som en stor uppgift att försöka skapa en 
fungerande medicinsk terminologi på finska. Föreningen grundades i en tid då finskan 
var outvecklad vad gäller medicinska termer (Collan 1887: 157). Av diskussionerna i 
Duodecim-tidningen att döma väckte arbetet också mycket diskussion och åsikter. 
Joh[annes] Collan (1885) inledde debatten med tankar om vilka ord som ska användas 
för andningen. Uppenbarligen saknades det i finskan tydliga och allmänt förståeliga ord 
för att kunna diskutera en så grundläggande kroppslig funktion som andningen. Att 
diskussionen förs om just detta, och inte om något smalare område, visar på hur 
outvecklat det finska språket var för att användas i medicinska sammanhang. 

Collan anförde i sin argumentation att huokua enligt honom ursprungligen måste ha 
betecknat utandningen, och att just detta var viktigt då man skulle bestämma hur man på 
finska skulle tala om utandningen. I ordboken föreslogs uloshengittäminen, som kan 
sägas vara en direktöversättning av svenskans utandning. Enligt Collan dög inte detta, 
utan det var viktigt att finna ett så urfinskt ord som möjligt. Man kan i Collans 
argumentation skönja en tanke om att finskan i en avlägsen tid hade mer detaljerade ord 
för att beskriva kroppen med dess funktioner, men att denna detaljrikedom under 
historiens gång skulle ha försvunnit. 

Diskussionen i tidningen om andningens terminologi fördes av medicinare, inte av 
lingvister. Det gjorde att Collans argumentation om språkets utveckning byggde på 
samtal med vänner snarare än grundlig språkforskning. Det var alltså med sådana 
argument debatten om vilka ord som skulle användas för att beteckna andningen fördes. 
Noteras bör dock att man ändå lät Kotikielen Seura uttala sig om saken till slut. Trots 
detta verkar det som att olika författare ändå använde olika termer om detta ämne också 
framgent. Diskussionen om andningsterminologin är den enda djupare eller mer 
grundläggande diskussionen om ordboksarbetet under denna tid. Det är intressant med 
tanke på hur revolutionerande ordboken faktiskt var då den kom ut. En mängd nya 
termer hade skapats och förts in i finskan. Trots det handlar den djupare diskussionen 
främst om ett fåtal ord. 

I övrigt handlade den diskussion som fördes i Duodecim-tidningen i princip bara om 
mindre språkfel och språkliga inkonsekvenser. Denna diskussion fördes främst av 
Relander (1886a; 1886b) och Hällström (1888a; 1888b). Att denna typ av fel och 
inkonsekvenser förekommer i så hög utsträckning i en ordbok kan verka 
anmärkningsvärt. Jag anser dock att det är rätt rimligt med hänsyn tagen till den teknik 
som fanns vid tiden för ordbokens utgivning, samt att ordboken gavs ut av en ung 
förening. 

Redan vid tiden för ordbokens utgivning fördes alltså en debatt om olika språkfel i 
ordboken. Jag har inte lagt något fokus på dessa aspekter på ordboken, då de täcktes väl 
in av Relander (1886a; 1886b) och Hällström (1888a; 1888b). 

Ordboken inleds med latinets abdomen ’buk’ som översätts till finskans vatsa. Just 
ordet abdomen har en direkt motsvarighet på svenska, men i många andra fall översätts 
latinska anatomiska termer till finska, även om de saknar motsvarigheter på svenska. 
Detta är nog ordbokens mest framträdande drag, vilket också har nämnts av Koivusalo 
(1975: 24). Som exempel kan syndesmos och m[usculus] gracilis nämnas, som i 
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ordboken heter sideliitos respektive hoikkalihas. Båda termerna är facktermer som i 
liten utsträckning torde ha behövt användas av andra än medicinare. Trots denna smala 
krets av presumtiva användare av dessa ord har man övergivit den internationella linjen 
med latin för denna typ av termer. Andra ord i samma kategori är p[rocessus] 
xyphoideus och incisura ischiadica major som översätts med miekka-haarake 
respektive suuri istuinpykälä, samt de båda histologiska termerna endothel och epithel 
som översätts med suomukesi respektive nilvikesi. Alla dessa ord är att betrakta som 
strikt medicinska facktermer. 

För många termer är översättningen mer en förklaring än en egen term. Ett exempel 
är terveyttä koskeva ’det som handlar om hälsa’, som är förklaringen till sanitär. 
Ytterligare ett exempel är toispuolinen päänsärky ’ensidig huvudvärk’, som är vad 
migraine översätts till. Till denna kategori kan också kolmikulmainen side ’triangulärt 
bandage’ (översättning av mitella) och pääkopan avaus ’öppnande av skallen’ 
(översättning av trepanation) räknas. Gränsen mellan vad som är en förklaring och vad 
som är en egentlig term är svår att dra. Sideliitos (översättning av syndesmos) betyder 
ordagrant ungefär ’bandförening’, vilket är en bra beskrivning av hur syndesmosen ser 
ut. Man kan därför tänka sig att sideliitos till en början mer uppfattades som en 
förklaring. 

Det är tydligt att purism är ett utmärkande drag i ordboken. Man använder sig i 
mycket liten utsträckning av direkta lånord. Detta måste dock ses i ljuset av den tid som 
ordboken gavs ut i, där en nationalistisk rörelse verkade för att höja finskans status. 
Detta gjordes bland annat genom att man skapade tusentals ord för olika företeelser 
inom många olika områden (2012: 188–189). Duodecim’in Sanaluettelo Suomen 
lääkäreille måste ses som en del av detta. En liknande rörelse fanns på Island, där man 
makerade sin självständighet gentemot danskarna genom att bland annat skapa 
isländska termer för olika begrepp. 

Koivusalo (1975: 25) nämner att långa vokaler i utländska ord dubbeltecknas i 
ordboken. Detta kan ses i ord såsom teoriia ’teori’ och operatiooni ’operation’. För det 
sistnämnda ordet nämns dock också en inhemsk term, leikkaus, härlett ur leikata 
’skära’. För ordet operation används alltså både en inhemsk term samt en utländsk term 
med dubbeltecknad vokal. 

I ordboken, som gör anspråk på att vara en medicinsk ordbok, finns utöver rent 
medicinska termer också icke-medicinska termer. Hällström (1888a) tar i en artikel i 
Duodecim-tidningen upp vissa av dessa ord. Att ord som exempelvis köttsoppa, 
fisklefverolja, mögel och insekt får plats i en medicinsk ordbok väcker vissa 
funderingar. Också vissa grundläggande anatomiska termer tas upp i ordboken, 
exempelvis korva ’öra’, silmä ’öga’ och aivot ’hjärna’. Andra ord ur finskans 
grundordförråd tas också med, såsom veitsi ’kniv’, jää ’is’, lapsi ’barn’, maito ’mjölk’ 
och väsynyt, ’trött’. 

Att grundläggande ord tas med i ordboken tyder på att dess funktion var mer än att 
bara vara en medicinsk fackordbok. Ordbokens uppgift verkar ha varit att fungera som 
uppslagbok för läkare med mycket begränsade kunskaper i finska. Om ordbokens 
målgrupp endast hade varit läkare och läkarstudenter med finska som modersmål skulle 
ord ur språkets grundordförråd inte ha haft någon plats. Ord för saker som zonula 
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ciliaris (trådar mellan en ögonmuskel och ögats lins), salpinx (betecknar i detta 
sammanhang örontrumpeten) och mydriasis (sjuklig eller framkallad pupillvidgning) 
skulle dock fortfarande ha haft sin plats i en sådan ordbok, även om de hade varit starkt 
fackspråkliga. 

Spoof (1885a: 143) tar i sin artikel upp frågan om ett och samma grundord kan 
användas till att beteckna dels en helhet, dels en del av helheten. I ordboken finns flera 
exempel på hur samma finska grundord används till att beteckna många olika saker. Ett 
sådant grundord är imeä, ’suga’. Det grundordet används i orden för absorbera (imeä), 
amma (imettää), di, dia (imeä), infiltration (imeytyminen), och resorption (imeminen). 
Imeminen är ett verbalsubstantiv konstruerat av verbet imeä. Enligt ordboken bör alltså 
grundordet imeä, utöver sin vanliga betydelse ’suga’, användas i betydelsen ’absorbera’, 
’dia’ och ’resorbera’. Imettää ’amma’ och imeytyminen ’infiltration’ är andra ord som är 
direkt härledda ur imeä. Finskan har många sätt att bilda nya ord genom avledningar 
och sammansättningar (Sadeniemi 1970: 146; Ikola 1985: 14). De rika möjligheterna att 
skapa nya ord är en av språkets styrkor. Att låta samma ord beteckna flera olika 
fenomen, som fallet är med imeä, är dock att låta språket vara mindre nyans- och ordrikt 
än vad det hade varit om man hade lånat in ord såsom absorption och resorption i 
finskan eller om man hade givit varje företeelse ett nytt finskt ord. 

Detta är också en risk med att vara alltför puristisk när man ska hitta nya ord för 
företeelser som saknar egna ord i språket. Det finns ytterligare exempel i ordboken på 
detta. Man låter ordet usur översättas till hävitys. Den vanliga betydelsen av hävitys är 
’förstörelse’. Istället för att använda två olika ord för usur och förstörelse låter man 
hävitys beteckna båda orden. Genom att göra på detta sätt behålls visserligen språket 
fritt från utländska lånord, men samtidigt förloras möjligheten att göra språket mer 
nyansrikt. 

Arbetet med att göra ordboken krävde att medlemmarna i Duodecim-sällskapet i 
många fall var tvungna att uppfinna nya ord. Läkarutbildningen bedrevs på svenska och 
i ordboken slås orden upp på svenska (och latin). Det märks att det var just svenska och 
latin som medlemmarna i Duodecim-sällskapet utgick från i skapandet av ordboken. 
Många av de översatta orden har översatts led för led från svenskan. Svenskans 
påverkan har alltså varit stor. Ett exempel på detta är suonikalvo ’åderhinna’. Ordets 
beståndsdelar är suoni ’åder, kärl’ och kalvo ’hinna’. Fler exempel är verkkokalvo 
’näthinna’ (består av verkko ’nät’ och kalvo ’hinna’), luukalvo ’benhinna’ (består av luu 
’ben’ och kalvo ’hinna’) och mahahaava ’magsår’ (består av maha ’mage’ och haava 
’sår’). Ibland översätts latinska ord till finska termer som är att betrakta som 
översättningslån av de latinska ordens svenska motsvarigheter. Exempel på detta är 
pleura ’lungsäck’ som översätts till keuhko-pussi (består av keuhko ’lunga’ och pussi 
’påse’), samt nævus ’födelsemärke’ som översätts till syntymä-merkki (består av 
syntymä ’födelse, födsel’ och merkki ’märke’). 

Många ord är emellertid rena nybildningar. Vissa av dem kan idag synas något 
fantasifulla. För kirurg finns två översättningar, där den ena är lånordet kirurgi. Den 
andra är dock haava-lääkäri (består av haava ’sår’ och lääkäri ’läkare’). Journal 
översätts till päiväkirja (består av päivä ’dag’ och kirja ’bok’). Vissa av nybildningarna 
är beteckningar för specifika tillstånd samtidigt som den finska översättningen är ganska 
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svepande. Exempel är översättningen av halsfluss, kurkku-tauti (består av kurkku ’svalg’ 
och tauti ’sjukdom’), och översättningen av obesitas, rasvatauti (består av rasva ’fett’ 
och tauti ’sjukdom’). 

Slutligen måste de rena lånorden nämnas. Tidigare har jag tagit upp att ett av 
ordbokens tydligaste kännetecken är frånvaron av rena lånord. Sådana finns emellertid, 
men de är få. Exempel är kolera ’kolera’, opiumi ’opium’, pepsiini ’pepsin’ och 
prostata ’prostata’. Intressant i detta hänseende är att prostata idag kallas för 
eturauhanen på finska. De rena lånorden har en viktig egenskap gemensamt. De följer 
alla finskans ljudlagar relativt väl, de följer finskans regler om vokalharmoni och de 
slutar alla på vokal. Ett undantag utgör emellertid ordet ophtalmomeetteri 
(översättningen av ophtalmometer), som med sitt f-ljud följer inte ljudlagarna särskilt 
väl. Stavningen av f-ljudet är också ett märkligt undantag till ordbokens ortografi, som 
annars följer finska rättskrivningsregler väl. Orden kan därför på ett enkelt sätt fogas in i 
finskan. Att orden följer reglerna för vokalharmoni och att de slutar på vokal gör att de 
också enkelt kan böjas i finskans alla kasus. Detta kan vara en anledning till att man 
valde att inte översätta dessa ord till finska motsvarigheter. 

Denna studie omfattar inte ordboken Duodecimin Sanaluettelo Suomen lääkäreille, 
II. Suomalais-ruotsalainen osa.. I en artikel i Duodecim-tidningen omtalades dock den 
ordboken (Duodecimin sanaluettelo Suomen lääkäreille, suomalais-ruotsalainen osa. 
1888). Det nämns att man i den ordboken hade ett mer tillåtande förhållningssätt till 
utländska lånord. Detta tyder enligt mig på en mer pragmatisk inställning till utländska 
språk och utländska ords plats i finskan. Kanske var erfarenheterna från Duodecim’in 
Sanaluettelo Suomen lääkäreille sådana att den mer stränga inställning som ses i den 
ordboken inte fungerade i praktiken varför utländska lånord ändå behövdes. Detta 
nämns också av Koivusalo (1976: 26) och i den artikel i Duodecim-tidningen där den 
nya finsk-svenska delen presenteras (Duodecimin sanaluettelo Suomen lääkäreille, 
suomalais-ruotsalainen osa. 1888: 108). 

Termerna i en medicinsk ordbok måste främst vara funktionella. Ordbokens 
användare, alltså främst medicinare och sjukvårdspersonal, kanske tyckte att ordbokens 
termer med sin puristiska prägel fungerade dåligt i verkligheten. I vilket fall är 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille en viktig bok ur ett språkligt och 
språkhistoriskt perspektiv. Duodecim-sällskapet arbetar än idag med språkvård, och 
Duodecim’in Sanaluettelo Suomen lääkäreille lade grunden för föreningens fortsatta 
språkvårdsarbete. 
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