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2 Finska Läkaresällskapets Handlingar

Den andra december 1841 fattade Finska Läkare-
sällskapet följande beslut: �Denna förening mellan 
Finlands Läkare hvilken under namn af Finska 
Läkaresällskapet redan år 1835 tog sin början �  
i afsigt att genom ömsesidiga meddelanden och 
gemensamma forskningar söka befordra Läkare- 
konstens fortgång inom fäderneslandet� 1 skulle  
ge ut en vetenskaplig tidskrift, Finska Läkaresäll-
skapets Handlingar. Man diskuterade språkfor-
men, latin, tyska eller svenska, och gick in för 
det svenska språket. Innehållet skulle bestå av:  
1) Avhandlingar, 2) Recensioner, 3) Casus eller 
patientfall, 4) Analekter eller urval och utdrag av 
särskild vikt, 5) Förteckningar samt 6) Notiser. 
Redaktionen konstaterar i sitt företal följande: 

�Vi inse det nog, att dessa (bidrag) �  
oaktadt alla våra bemödanden � torde inne-
hålla många oriktigheter, icke blott åsikter utan 
äfven i uppfattningen av föremål och ämnen, 
äfvensom att mycket af det här uttalade kunde 
sägas annorlunda och bättre; men deruti dela 
dessa arbeten lotten af alla menskliga verk, 
hvarför vi tro oss kunna vara obekymrade. 
Hufvudmålet för vårt sträfvande är och skall 
blifva Sanning, och att derigenom i någon mon 
ifrån vår ringa ster kunna bidraga till Läkare-
vetenskapens och Konstens evigt fortskridande 
utveckling.�
�Wissenschaft ist das werdende Wissen; Sie ist 

immer Forschung, nie vollendetes System.�
Redaktionen bestod av följande personer: 

General-Direkteuren och Riddaren Doct. C.D.  
von Haartman, n.v. Ordförande 
Rector Magni�cus, Riddaren Doct. N. A. Ursin 
Professoren och Riddaren Doct. Imm. Ilmoni 
Professoren Doct. L.H. Törnroth 
Professoren Doct. E.J. Bonsdorff 
Universitet-Adjuncten Doct. J.E.A. WirzØn

En imponerande samling dåtida medicinska 
forskare (Bild 1). I början presenterade man kli-
niska iakttagelser och kirurgiska ingrepp. Bakte-

riologin var okänd på den tiden, likaså anestesin. 
Den inremedicinska klassi�ceringen till exempel 
var: 1) Febrar, 2) In�ammationer, 3) Degene-
rationer, 4) Eccriser, 5) Neuroser och Vesanier 
(psykoser). Till Eccriser hörde sjukdomsfamil-
jerna �Tvinsot och Vattusot�.

I det första numret ingick Elias Lönnrots 
avhandling Om Finnarnes Magiska Medicin i 

Finska Läkaresällskapets Handlingar 
175 år:
Från Finnarnes Magiska Medicin till genomikrevolution, 
molekylärbiologi, enstaka cellers funktioner och 
autoimmunitet

1  Citat kursiverade i texten.

Bild 1.  Medlemmar ur den första redaktionen.
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