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CORPUS HUMANUM OCH DESS 

LÅNORD 
 

Anders Ohlsson och Eva Tidner 1993 
______________________________________________________________________________ 

 
Hjälpmedel: Wessén, Våra ord; The Concise Oxford Dictionary; Lat/sv. ordbok 

 

A manus, MAN/U/- = hand 

1 På datakursen utdelades en ____________________ per deltagare. (handbok) 

2 Autopiloten kopplades ur och planet styrdes ____________________. (för hand) 

3 Författaren lämnade sitt ____________________ till bokförlaget. (handskrivna original) 

4 Efter Fredrika Bremer började kvinnorna ____________________ sig ur manssamhället.       (”taga sig 

ur männens händer”) 

Vad har följande ord med hand att göra? 

5 manschett ________________________________________________________ 

6 amanuens ________________________________________________________ 

7 manipulera ________________________________________________________ 

8 manifest  ________________________________________________________ 

 

B pes, PED- = fot 

1 När du cyklar har du fötterna på ____________________. 

2 Ett gammalt ord för cykel är ____________________. (snabbfoting) 

3 Om du vill vårda dina händer och fötter extra noga, ägnar du dig kanske åt ____________________ 

(handvård) och ____________________. (fotvård) 

4 When the lights are green, ____________________ can cross the street. (fotgängare (plur.)) 

Vad har följande engelska ord med fot att göra? 

5 centipede ________________________________________________________ 

6 millipede ________________________________________________________ 

7 quadruped ________________________________________________________ 

OBS! PED- får inte förväxlas med det grekiska morfemet PED- som betyder barn, lära och som vi har i 

flera lånord, t.ex. pedagog, pedofil, pederast, ortoped, pedant, logoped, encyklopedi, eng. pediatrician. 

 

C caput, CAPIT- = huvud 

1 Vad heter uttrycket för ”per huvuden”, ”per skaft”, ”per skalle”, ”per person”, när man talar om 

inkomst, bruttonationalprodukt etc.? ____________________ 

2 Vad heter ”huvudkullen” i Rom och kongressbyggnaden i Washington? ____________________ 
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3 Vad kallas huvudavdelningarna av en roman eller bok? ____________________ 

4 Vad heter huvudstad på engelska? ____________________ 

5 Vad kallas ibland en stor penningsumma. en ”huvud- eller grundförmögenhet”? ______________ 

6 Överdelen, ”huvudet”, av en kolonn kallas för ____________________. 

7 ”Huvudmannan” för en militärstyrka eller på ett fartyg kallas ____________________. 

8 Om man drar sig till minnes vad som hänt och går igenom allt i huvudet en gång till, kallas det att re-

____________________. 

9 Huvudvillkoren i fredsavtalet måste den gå med på som ____________________. 

 

D oculus, OCUL- = öga 

1 Farfar hade i stället för vanliga glasögon en ____________________. (”enöga”) 

2 Innan vi köpte huset, fick vi kosta på oss en _______________-besiktning. (ögon-) 

3 En viktig lins i kikaren är ett ____________________. 

4 The captain watched the distant ship through his ________________. (“dubbelöga”, kikare (plur.) 

 

E dens, DENT- = tand 

1 Det latinska ordet för tand ingår i namn på tandkrämer, t.ex. _____________________________. 

2 One of her fillings fell off at dinner so she had to call her ____________________. (tandläkare) 

3 Ljud, som uppstår vid kontakt mellan tungan och tänderna såsom t och d, kallas för 

__________________. (tandljud) 

Vad har följande ord med tand att göra? 

4 eng. (Neptune’s) trident ________________________________________________ 

5 eng. denticare  ________________________________________________ 

6 eng. denture  ________________________________________________ 

 

F lingua, LINGU-/LINGV- = tunga, språk 

1 En ___________________ (språkforskare) sysslar med ___________________. (språkvetenskap) 

2 A person who has been brought up using two languages is ____________________. (tvåspråkig) 

 

G collum, COLL- = hals 

1 Hon bar om sin vackra hals en gnistrande pärl-____________________. 

2 She wore a lace ____________________ round her neck. 

 

H Vilka latinska namn på kroppsdelar ingår i följande ord? 

1 digital  ________________________________________________________ 

2 oral  ________________________________________________________ 

3 cerebral (pares) ________________________________________________________ 
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4 kapillär(kraft) ________________________________________________________ 

5 nasal  ________________________________________________________ 

6 bilateral  ________________________________________________________ 

7 intravenös ________________________________________________________ 

8 appendicit ________________________________________________________ 

9 eng. dorsal (fin) ________________________________________________________ 

10 eng. digit ________________________________________________________ 

11 eng. genuflect ________________________________________________________ 

12 eng. member ________________________________________________________ 

13 eng. ventriloquist ________________________________________________________ 

14 eng. ovary ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


