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Porthan, Finlands första svenska dialekt- 

forskare. 
  

 

Henrik Gabriel Porthan, den varmhjärtade fosterlands- 

vännen och mångsidiga forskaren, tillbragte, såsom bekant, sina 

barnaår i Kronoby socken i Österbotten hos sin morbror kyrko- 

herden därstädes G. Juslenius, och äfven under studenttiden 

konditionerade han i närmaste grannskapet såsom informator 

på kapellansbostället Häggmans i Teerijärvi, hvilket den tiden 

och ända till 1868, då det blef eget pastorat, var kapell under 

Kronoby. Den s. k. „Porthans hägg“ därstädes återkallar ännu 

minnet af hans vistelse på orten. 

Då jag för många år sedan var sysselsatt med ordnandet 

och katalogiseringen af härvarande universitetsbiblioteks ma- 

nuskriptsamling, blef jag, med kännedom af nyss påpekade 

fakta, icke altför öfverraskad af att bland andra papper med 

Porthans handstil äfven finna en liten förteckning*) öfver sven- 

ska dialektord och talesätt med öfverskrift „Werba nonnulla 

provincialia, in Ostrobothniæ paroecia Cronoby collecta“. Att 

en man med Porthans öppna blick under vistelse på en ort 

med en från högsvenskan så afvikande dialekt skulle fästa sig 

vid denna och inse gagnet af att uppteckna åtminstone några 

af dess egendomligheter, var ej oväntadt. Skada blott att han 

ej gaf sina uppteckningar ett större omfång! 

Men så få och kortfattade de än äro, hafva de dock ett 

alldeles särskildt intresse såsom varande de första direkta upp- 

lysningar vi äga om någon af de svenska dialekterna i Finland. 

  
*) Det framgår icke med full säkerhet, att hela förteckningen är 

af Porthans hand. 
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Såsom sådana ådagalägga de, åtminstone så vidt det gäller 

Kronoby, att allmogemålet icke altför mycket förändrat sig 

under det sekel, som sedan Porthans tid förlidit, ehuru jag 

mångenstädes hört äldre personer försäkra, att det „språk“, 

som nu talas, är mycket olika det i deras barndom å orten 

gängse. 

Dels med hänsyn till denna frågas lösning, dels för att 

belysa arten af de Porthanska uppteckningarna har jag jäm- 

fört de ord och talesätt, som i manuskriptet meddelas, med 

de nu för tiden i Kronoby brukliga. Dialekten blef af mig 

på ort och ställe undersökt sommaren 1874, och det är mina 

då gjorda samlingar äfvensom de upplysningar mig meddelats 

af stud. H. STÅHL (bondson från Kronoby), som ligga till grund 

för de anmärkningar [Anm.], af hvilka de Porthanska upp- 

teckningarna [P.] här åtföljas. I dessa senare äro dialektorden 

trykta med halffet stil, hvaremot för återgifvande af deras nu 

brukliga motsvarigheter landsmålsalfabetet användts. Texten 

i manuskriptet är bokstafsenligt återgifven. 

 

  

 

[P.] Andur pl. andrar: Skid. Hinc est compositum 

Måsa andur pl. måsa andrar sådana skid, som brukas 

att kunna gå öfver sanka ängar, hvilka annors icke kunde 

bärgas. Dessa skid hafva en särdeles skapnad. 

[Anm.]Nu an̲dur pl. an̲drar f. och mosaan̲dur pl. mosa- 

an̲drar. Den neutrala formen skid, som Porthan använder 

och som ännu i Dalins ordbok (1853) upptages vid sidan af 

den feminina s k i d a , är numera i finländsk högsvenska allde- 

les ur bruk gången. — Isl. ǫndurr m., skíð n. 

[P.] Tök adj. fullkokt säges om fisk, kött etc. meta- 

phorice significat duglig, sed ironice fere usurpatur: Ja nog 

ä han tök: ja nog duger den något. 

[Anm.] Nu tø̲g; ordet nytjas blott såsom predikatsfyll- 

nad och är oböjligt. Metaforiskt användes det ej veterligen. 

Exemplet lyder: ja nɷ̲ è han tø̲g. Isl. tǿkr, norska ldsm. 

tøk (AASEN Norsk Ordb.). 

[P.] Skryp adj. (hinc verbum skrypa, subst. skry- 

pelse): Nöjsam, rolig, tidsfördrifvande, de hominibus. Item 
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de rebus, som snart åtgår, blir allt. Et pund smör ä skrypt. 

Skrypa en, förkortta en tiden med nöjsamt tal etc. Skry- 

pelse, ro, tidsfördrif. 

[Anm.] Såsom adj. användes ordet skry̲p ej numera om 

människor, men väl om ting; brukadt såsom attribut till ett 

substantiv i obestämd form, böjes det m. skry̲pan, f. skry̲pъn, 

n. skry̲pъ, pl. p. 3 g. skry̲p, predikativt eller såsom attribut 

till ett substantiv i bestämd form är det oböjligt skry̲p. Så- 

som adv. har det parallelformerna skry̲pt och skry̲ft, t. ex. 

tι̲d’n ga̲r skry̲pt (eller skry̲ft). Såsom verb heter det i inf. 

skry̲p (med apokopering af ändelsen a), pret. skry̲pa, supin. 

skry̲pa och konstrueras vanligen med adverbet up̲, t. ex. skry̲p 

up̲ na̲n: muntra upp någon. Subst. skry̲pèls eller skry̲pъls 

är femininum, saknar pluralis och nytjas blott i samman- 

ställningen tԅ skry̲pèls. Adj. skry̲p återfinnes i isl. skrjúpr, i 

norska landsmål skryp (AASEN). 

[P.] Tökel adv. Ofta. 

[Anm.] Nu tφkæ¨ʈ; jfr sv. adv. þykla, þikla: ofta. 

[P.] Trodå, Troda, gärseltrodå. 

[Anm.] Nu trɷ̲du, pl. trɷ̲dur f., dzæ̲λstrɷ̲du. Isl. tróða. 

[P.] Wäsil Stackare. 

[Anm.] Nu væsъl, pl. væsъlar m., jfr isl. adj. vesall, vesæll. 

[P.] Jenist härnäst, nästa år. 

[Anm.] Nu ȷænæ̲st härnäst, ej nytjadt i betydelsen: nä- 

sta år. 

[P.] Hopas mötas, träffas. 

[Anm.] Hör väl tillsammans med subst. hɷ̲p pl. hɷ̲par 

f. hop och skulle med landsmålstyper återgifvas hɷ̲pas, men 

brukas ej mer. 

[P.] Jöutas nännas; han jöutas int; nog jöutas 

hä. NB fenn. jouta . 

[Anm.] Ordet ȷøɯtas pret. och sup. ȷøɯtast är mycket 

vanligt i Österbottens svenska dialekter, åtminstone norr om 

Vasa, och har icke blott den af Porthan uppgifna betydelsen 

nännas, hvilken förekommer i det förra exemplet han ȷøɯtas 

ъnt, utan äfven unnas, som påtagligen menas med det senare 

exemplet nɷ̲ ȷøɯtas hæ. Om Porthans sammanställning med 

finska ordet jouta  är riktig, synes tvifvelaktigt, ehuru jag ej 

ur de nordiska språken kan förklara ordet. 
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[P.] Fäster fortare. 

[Anm.] Nu fæs̲tèr, t. ex. læg̲ è ga̲ fæstèr låt det gå 

fortare; ordet brukas sällan och är tydligen en komparativ af 

fas̲t, isl. fastr: stark, kraftig. 

[P.] Junga liten matknif. 

[Anm.] Nu ȷu]̲ga, pl. ȷu]̲gur m. liten knif, som bäres 

i ett skildt rum af knifslidan tillsammans med den större stsιd̲- 

knι̲vъn eller tæ¨ъknι̲vъn. 

[P.] Gräf grop, graf. 

[Anm.] Nu græv, pl. grævnar f. grop, graf; fsv. graf, 

grääff. 

[P.] Raffil prackare. 

[Anm.] Nu raf̲ъl, pl. raf̲ъlar m. skälm, skalk. 

[P.] int wäs hä det slår ej felt. 

[Anm.] Nu ъnt væ̲s hæ det gör ingen svårighet, ъnt væ̲s 

hæ na̲ det betyder intet; vb dep. væ̲s, pret. och supin. væ̲st 

förekommer äfven i grannsocknarna, såsom Pedersöre, Nykar- 

leby, men är, så vidt jag vet, icke bekant annanstädes ifrån. 

[P.] Sud båtbrädd, sida, syda vb stjelpa på sida. 

[Anm.] Nu sɯ̲d, pl. sɯ̲dar f. och sy̲d, pret. och supin. 

sy̲d̲ vb tr. och intr. luta; jfr isl. súð: sammanfogning af bor- 

den i en båt, hvaraf vb sýða. 

[P.] Kringt fort, tala kringt. 

[Anm.] Ordet nytjas veterligen ej numera; det är ett 

adverb, bildadt af fsv. kringer: lätt, snabb, isl. kringr. 

[P.] kopäl trilla, vältra, vända: han kopla steinan. 

[Anm.] Nu kopæ¨, pret. och supin. kop¨a, vb tr. och 

intr. rulla, välta: han kop¨a stèъnan han vältrade stenar (eg. 

stenarna). Jfr norsk. ldsm. kopa: rulle, trille, vælte sammen 

(AASEN). 

[P.] Löda verb. vända upp stenar med bom. Lödo 

subst. 

[Anm.] Dessa ord nytjas visserligen ännu i Kronoby, 

men sällan, i Teerijärvi och Esse skola de däremot vara all- 

männa. Form: lø̲d, pret. och supin. lø̲d, med adv. up̲ t. ex 

lø̲d up̲ stèъnan, sbst. lø̲du, pl. lø̲dur, f. häfstång. Jfr isl. vb 

hlœða, no. ldsm. løda hos AASEN. 

[P.] vind sned. 

[Anm.] Nu såsom attribut till ett substantiv i obestämd 
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form m. vъn̲dan f. vъn̲dъn, n. vъn̲dъ, pl. vъn̲d, predikativt eller 

såsom attribut till ett substantiv i bestämd form vъn̲d. 

[P.] Sköna poikin tämmelig, tämmligen. 

[Anm.] Adj. stsφna antyder nu, att en egenskap (god 

eller dålig) i hög grad fins hos ett subst., t. ex. stsφna poφtsъn, 

stsφna svιn̲ъ. Det är oböjligt och användes aldrig predikativt. 

Motsvarande adverb stsφnъ betyder tämligen. Jfr(?) isl. skynj- 

ugr, no. ldsm. skynugr. 

[P.] Gorck gosse. 

[Anm.] Nu gork̲, pl. gork̲ar, m. Ordet nytjas ännu i 

Esse, hvars manliga ungdom därför i grannsocknarna plägar 

öknämnas æs̲è gork̲an, men ej mer i Kronoby. Jfr(?) dalskans 

gorrä (RIETZ s. 226 sp. 1), no. ldsm. gorre (AASEN), båda 

betydande gosse. 

[P.] Gräckio flicka. 

[Anm.] Nu græts̲u, pl. græts̲ur, f. Om detta ord gäller 

detsamma som om det föregående; Esseflickorna kallas därför 

i grannsocknarna æs̲è græts̲una. Etymologin är mig icke be- 

kant, ej häller känner jag, om ordet brukas annanstädes. 

[P.] Ärmklä näsduk. 

[Anm.] Ordet torde ej mera nytjas i Kronoby. Enligt 

NOREEN: Ordlista öfver Dalmålet fins det i Älfdalen i bety- 

delsen handduk (enl. RIETZ s. 848 sp. 2 betyder det hufvud- 

kläde). 

[P.] Wiwanklä huiwi fenn. NB. 

[Anm.] Ordet, nu obrukligt, är det fsv. hviver (sv. dial. 

hvif, fgutn. hvifr, äldre dan. hvib, hviv) ett slags kvinnlig huf- 

vudbonad, dok, hufvudkläde, se SÖDERWALL: Ordbok öfver 

svenska medeltidsspråket. Det finska huiwi duk är häraf lå- 

nadt (enl. AHLQVIST: Die Kulturwörter der westfinnischen 

Sprachen s. 157). 

[P.] Häälan axlarne, härdar. 

[Anm.] Ordet, som i denna form är pluralis med be- 

stämda suffigerade artikeln, brukas ej mer i Kronoby. Det 

är det fsv. härþ, pl. härþar, f. skuldra och fortlefver i flere 

landsmål t. ex. östnyländskan hæ̲rda, pl. hæ̲rdar, m. 

[P.] Svanglä os. 

[Anm.] Brukas ej mer i Kronoby, men väl, enligt upp- 

gift, i Esse: sva]̲gæ¨, bestämd form sva]̲g¨ъ ntr. 
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[P.] eismen ensam. 

[Anm.] Nu såsom attribut till ett substantiv i obestämd 

form m. èъsmènan, f. èъsmènъn, n. èъsmènъ, pl. èъsmèn, såsom 

attribut till ett substantiv i bestämd form eller som predikats- 

fyllnad èъsmèn. Isl. einsaminn. 

[P.] skånä dynga. 

[Anm.] Nu sko̲n n., bestämd form sko̲nъ 1) Dynga. 

2) Om människor föraktligt. Fsv. och isl. skarn. 

[P.] Tangan rotsträngar. 

[Anm.] Ordet, som i denna form är pluralis med be- 

stämda suffigerade artikeln, brukas ej mer i Kronoby. Jag 

känner det från två nyländska socknar (Ingå och Pojo), där 

det lyder ta]̲go, pl. ta]̲gor, f., jfr NYLAND bd 1 och RIETZ 

s. 735 sp. 1. 

[P.] walnas om ängar. 

[Anm.] Nu va̲¨ɳas, pret. och sup. va̲¨ɳast, vb dep. tvina 

(om naturliga ängar). Jfr(?) fsv. valen, se RIETZ S. 789 sp. 1 

och RYDQVIST: Sv. Spr. L. bd IV s. 365 noten. 

[P.] Rad (brev.), radheit: snäll, snällhet. 

[Anm.] Med det inom parentes satta „brev.” vill Por- 

than utan tvifvel framhålla, att a är kort. Så är det äfven 

i ordets nuvarande form m. radaan, f. radaъn, n. radaъ, pl. 

rada (såsom attribut till ett substantiv i obestämd form), rada 

(såsom attribut till ett substantiv i bestämd form eller såsom 

predikatsfyllnad); betydelsen är 1) snabb, 2) driftig, rask. Sub- 

stantivets form är nu radahèъt, hvilket ord betyder snabbhet, 

raskhet och är femininum. Jfr isl. adj. hraðr: saadan som 

fører med rask fart lige frem til maalet (FRITZNER: Ordb. 

2 uppl.). 

[P.] Döuskot dufven. 

[Anm.] Nu såsom attribut till ett substantiv i obestämd 

form m. døɯskuan, i. døɯskuъn, n. døɯskuъ, pl. døɯsku, så- 

som attribut till ett substantiv i bestämd form eller såsom 

predikatsfyllnad døɯsku. Ordet användes numera sällan i 

Kronoby och ersättes af duvъan. Jfr(?) norsk. ldsm. døysen: 

fugtig og tung, om hø, halm, ved o. s. v. (Ross: Norsk Ordbog). 

[P.] Sägar om vatten, som suger sig, silar sig ned för 

backor i myckenhet, Back-såg. 

[Anm.] Nu (månne samma verb? ) sæka, pret. och supin. 
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sæka, vb intr., men vanligare sækas, pret. och supin. sækast, 

vb dep. I flere af Sverges landsmål sika, seka, sega (se RIETZ 

s. 563 sp. 1), isl. siga (jämte síga). — Subst. är bak̲soφ, 

best. form bak̲soφъ, pl. bak̲soφèr, best. form bak̲soφèn; det är 

ntr. och betyder vatten, som sipprar fram på ett sankt ställe, 

där stigningen af en backe börjar. Jfr isl. sog och no. landsm. 

sog bet. 2 hos AASEN, nyl. sog källåder. Med hänsyn till 

dessa förefaller mig Kronobyordets obestämda form bak̲soφ 

tvifvelaktig, men dess befintlighet försäkras. Den har då 

förmodligen uppstått till följd af invärkan från bestämda 

formen. 

[P.] säko, säkot vått. 

[Anm.] Nu såsom attribut till ett substantiv i obestämd 

form m. sækuan, f. sækuъn, n. sækuъ, pl. sæku, såsom attribut 

till ett substantiv i bestämd form eller som predikatsfyllnad 

sæku våt, fuktig. Jfr i sv. diall. sbst. sik, seke m. fl. och isl. 

siki (RIETZ S. 563 sp. 1). 

[P.] Gräfta vb & nom. 

[Anm.] Nu vb. græf̲t, pret. och sup. græf̲ta (ofta kon- 

strueradt med up̲) och nom. græf̲tu, pl. græf̲tur, f. Både ver- 

bet och substantivet äro vanliga i Finlands svenska dialekter 

och hafva ur dem inkommit i vår högsvenska. 

[P.] Äättän något litet. 

[Anm.] Nu ætèn adv. något litet, förstärkningsadverb 

till komparativerna bætèr och sæm̲bèr. 

[P.] Piucko hvass, kantig, uddig. 

[Anm.] Nu såsom attribut till ett substantiv i obestämd 

form m. pъɯ̲k̲uan, f. pъɯ̲k̲uъn, n. pъɯ̲k̲uъ, pl. pъɯ̲k̲u, såsom 

attribut till ett substantiv i bestämd form eller som predikats- 

fyllnad pъɯ̲k̲u. Ordet har finsk klang (jfr fin. adj. piut ̌t ̌a , 

som dock har en annan betydelse: spänd, trång, knapp), men 

återfins i flere af Sverges dialekter, se NOREEN: Dalm. s. 142, 

RIETZ s. 504 sp. 1. 

[P.] Håp smal högstammig båt. 

[Anm.] Ordet torde ej numera nytjas i Kronoby, men 

förekommer i Västerbotten och Norrbotten och är där masku- 

lint samt betyder båt, tjänlig att begagnas på älfvar, där 

forsar äro, enl. RIETZ (s. 278 sp. 1), hvilken utan tvifvel med 

rätta anser det vara ett finskt lånord (fin. haapio  ekstock af 
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urhålkad asp, jfr isl. espingr). Fsv. haper m. se SÖDERWALLS 

Ordbok. 

[P.] Håtu̶l. 

[Anm.] Porthan upplyser intet om ordet, men sannolikt 

är det en äldre motsvarighet till nuvarande ho̲rtul,̲ pl. ho̲rtula̲r, 

m. årtull. Sammansättningens förra led är det fsv. har: årtull 

(förekommande i Östgöta- och Helsingelagarna), isl. hár: un- 

derlag i fartøiets side, hvorpaa aaren i ligevægt bevæger sig 

under roningen (FRITZNER2). Dialektordets r, som ej fans 

på Porthans tid, får möjligen tillskrifvas invärkan af ordet åra. 

[P.] Stråka strömmen i en å. 

[Anm.] Nu stroka utan plur., m. Förekommer med väx- 

lande stamvokal (o, e, i, u) i en mängd af Norges, Sverges 

och Finlands dialekter jfr AASEN S. 76 1 strok, RIETZ S. 685 

sp. 2 strek, strika, strukk, stråk, strök m. fl., i Nyland strъka, 

stråka, struka. Jämför också VILH. THOMSEN: The relations 

between ancient Russia and Scandinavia and the origin of the 

russian state p. 144 f. 

[P.] Kinka gunga, röras, rulla. 

[Anm.] Nu tsъ]̲k, pret. oc h supin. tsъ]̲ka, vb tr. och intr. 

med alla af Porthan angifna betydelser. Isl. kinka: skaka; 

ordet återfinnes i flere af Norges och Sverges landsmål. 

[P.] Brått som lägges under häfstången. 

[Anm.] Nu brot, pluralis lika med singularis, ntr. Så 

kallas en sten, klabb l. dyl., som lägges under häfstången. Se 

brått hos RIETZ s. 54 sp. 1. 

[P.] skulla l:mo om det, som synes högt upp öfver 

horiz. som holmar i siön ibland. 2:do är vackert. 

[Anm.] Nu skul,̲ pret. och sup. skula̲, vb intr. 1) Hägra. 

2) Synas stort och grant på långt håll. Allmänt ord i Fin- 

lands och Estlands svenska dialekter, så ock i Sverge (se RIETZ 

s. 606 sp. 2) och Norge (se AASEN skolla). 

[P.] Jämli alltid. 

[Anm.] Nu ȷæm̲b¨ъ adv. alltid; förmodligen återfans i 

detta ord också på Porthans tid den fornartade inskjutningen 

af labial explosiva mellan m och l, fsv. iämlika, iämplika m. fl. 

[P.] stilmoalena helt ensam. 

[Anm.] Nu stъlm̲u èъsmèn (se ofvan, alena nytjas ej). 

Jfr hsv. mol still, diall. stillman m. fl. RIETZ s. 673 sp. 2; 
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hos LIND: Swänsk och Tysk Orda-Bok, Stockholm 1749, mor 

(„stillmor allena, mutter alleine“). 

[P.] steiss 

[Anm.] Porthan upplyser intet om ordet ; nu stèъs̲, plu- 

ralis lika med singularis, ntr.: ett bredvid fähuset uppfördt 

kokhus, hvari det kokas åt kreaturen. Antagligen är ordet 

uppkommet genom sammandragning af någon äldre form, kan- 

ske stèъkhɯ̲s, jfr isl. steikarahús, fsv. stekarahus, stekahus. 

[P.] kuddo. 

[Anm.] Nu kud̲u, pl. kud̲ur, f. ko. Allmänt i Finlands 

och Estlands svenska landsmål. 

[P.] aale plog. 

[Anm.] Nu a̲¨ ntr., pluralis lika med singularis, bestämd 

form a̲¨ъ: årder. Ordet uppvisar den i alla dialekter, som äga 

kakuminalt l-ljud, vanliga motsvarigheten mellan detta ljud 

och hsv. rd. Fsv. arþer. 

[P.] Nyvällo om gräs NB a f vall? 

[Anm.] Nu ny̲vælu̲, pl. ny̲vælu̲r, f. nytt gräs, som upp- 

spirar efter höbärgningen. Porthans härledning från hsv. vall 

(d. v. s. fsv. valder, valler) är utan tvifvel riktig. 

 

 A. O. Freudenthal. 

 

  


