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Fdrord
Texten till denna bok har utarbetats av fil. dr Reinert Kvillerud, bitr. pro-

fessor i nordiska sprik, Karlstad, btirdig frin Kville socken i Bohusldn och

sjiilv uppvlixt i dialektal sprikmilid. Under tvi ir fdre sin pensionering har

han beretts m6jlighet att arbeta med boken i en omfattning av 25 % av heltids-

tj?instgiiring. Vi tackar honom varmt harftir. Vi tackar ocksi Karlstads uni-

versitet som giort det mOiligt fdr professor Kvillerud att utfiira arbetet i tjdns-

ten. IJtan den satsningen hade inte den har boken fdrelegat fardig i dag.

Arbetet har i sin helhet ldsts av professorn i nordiska sprik vid Goteborgs

universitet 'Bo Ralph, som ingir i arkivets expertgruPp, och av fdrste

arkivarien Birgit Eaker vid Sprik- och folkminnesinstitutet, Dialekt-

avdelningen i Uppsala, samt av undertecknad. Delar av arbetet har lasts av

Gunnar Nystrcim, forskningschef ftir Dialektavdelningen i uppsala. Kon-

troll av citerad litteratur och av litteraturf6rteckningen har utf<irts av arkiva-

rie Maria L6fdahl, DAG, och kontroll mot arkivets folkminnesupp-

teckningar av arkivarie Fredrik Skott, DAG. Fiir typografi, layout och gra-

fisk form stir Asa Carlsson, som dven anpassat <iversiktskartan <iver Bohus-

Ien fiir tryckning och gjort flera illustrationer. Korrektur har ldsts av fdrfatta-

ren samt av undertecknad.

Ljudtekniker Christina Dahlberg har svarat f6r den liudtekniska sidan av

produktionen fram till och med dverfiirandet av fonogram till DAT:band'

Ftir produktionen av cD-skivan svarar Anna Frisk och Erik Sikkema. Inom

klammer vid varje inspelat sprakprov anges var p5 skivan sprakprovet lig-

ger, dvs. sperets nummer, samt speltiden i minuter och sekunder, t.ex. [1,

3'48"l.Total speltid'dr 64' och 08".

, Logoped Helen Hjalmarsson och universitetslektor olle Hammermo,bflda

kqlleger till frirfattaren vid Karlstads universitet, har granskat flera av de

utskrivna dialekttexterna i ftirhillande till inspelningarna och giort vissa

papekanden. God hialp har ocksi ldmnats av fil.mag. Lennart Aronson, Ed,

btirdig frin Lyse socken, och fil.mag. Caspar |ohnson, Kristinehamn, uPP-

viixt i Spekercids socken. Flera illustrationer dr gjorda av f6rfattarens mor,

Valborg Wega Karlss on (1907 -1979) -

Till alla som pi olika sltt hjalpt till med fiirdigstiillandet av boken riktas ett

varmt tack.

G6teborg i januari1999

Birgit Falck-Kj iillquist
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1. Inled,ning
1.1 Landskap och dialekt
Landskapet Bohuslan strdcker sig frfln Svinesund i norr till Gota IIv i soder.

Ostra Flisings herad rdknas av historiska skal till Vastergotland och det aldre

Sverige, medan Vdstra Hisings harad fors till Bohuslen.

Bohuslenska dr en nordisk dialekt som har flera gemensamma sprikd rag

med norska, danska och svenska m51. I denna bok presenteras bohusllnsk

dialekt inspelad under senare delen av 1900-talet. Ett avsnitt lgnas i kom-

mentaren 5t lldre bohusldnska.l

1.2 Dialekt i fordndring
Liksom andra dialekter dr de bohusldnska folkm5len lokala varianter av det

sprik som talades i Norden fbr ungefdr 1000 5r sedan. Skillnaden mellan

olika bygdemil pi den tiden var troligen inte sfl stor. Storre olikheter mellan

olika dialektomriden uppstod under medeltiden. Det bor observeras att

dialekterna inte Ir ett slags avldggare till de nuvarande nationalspriken utan

dr lokalt utvecklade varianter av gamla nordiska fornsprflk. De dr alltsi be-

tydligt dldre dn det talade rikssprflket. Detta bygger till stor del pi skrift-

spriker, som d.ven det d.r en relativt sen foreteelse. Rikstalspriket i Sverige

har egentligen funnit sin form fbrst under 1900-talet.

Bohuslenska dialekter hor ndra samman med norska folkmil. Bohusldn

blev ju svenskt forst genom freden i Roskilde 1658 efter att llnge ha tillhort

Danmark-Norge. Di brots definitivt det gamla ndrings- och kulturpolitiska

sammanhang som under enhetlig florvaltning hade ritt kring Skagerrak-

Katteg att.2 Sprikd rag gemensamma med dialekterna i sydvdstra Norge

md.rks Innu, sdrskik i norra Bohuslen.3 Fl5rutover uppvisar bohusldnska,

frdmst i sodra delen av landskapet, flera gamla svenska sprikd rag. Detta

beror frdmst pi lflngvarigt inflytande frfln vdstgotskan. Sprflket ldngs den

nordosrra provinsgrdnsen dr dessutom fargatav dalslandskan. Ddrtill kom-

mer en i hela landskapet mdrkbar sprflklig pflverkan fr5.n danskan, som se-

dan dldsta tider av politiska och administrativa skal haft en stark stdllning pi
kusterna av Skagerrak och Katteg att-a

1Ses.78ff.
2 Se r.ex. i Cullber g 1993.
3 Se Grotvedt 1939.
a Assar lanzl,nmenade forst, att nordbohusldnskan ndrmast d.r att anse som ett norskt mfll, medan

sydbohusldnskan i huvudsak kan rdknas till de svenska gotamilen (1933:9). Senare angav lanz€n

dock art de bohusldnska milen ej bor foras till nigot annat svenskt dialektomrflde: "De bora fi
utgora en grupp for sig, (I936:2f .). Se om Wess6ns uppfattning i avdelning 3"1.1.



En norsk dialektforskare gor fbliande bedomning: ,De bihuslenske mil
kan uten tvil betraktes som den beste generalnevner for hele det nordiske
sprikomride.r5 Vissa speciella likheter mellan (nord)bohuslenska och island-
ska eller faroiska bero r framst pi att de bida sistndmnda sprflken ursprung-
ligen hdrstammar frin vdstra Norge ,vartfrin Island och Fdroarna kolonisera-
des pi 800- och 900-talen.

Dialekten yat forr det vanliga samtalsspriket, men under 1900-talet har
det talade riksspriket vdxt sig allt starkare, gynnat av industrialisering, folk-
omflyttning, vidgad utbildnirg och eft okat massmedieutbud. Anvdndningen
av bygdemfllen har ddremot avtagit. Dessa fdrhellanden dr allmdngiltiga och
utmdrker ingalunda bohusldnska mil mer dn minga andra nordiska folk-
mil. Dialektens framtid ar under alla fdrhellanden oviss.

1.3 Material- och textplanerirg
Boken bygger i huvudsak pi det inspelade folkmilsmaterial frin Bohuslan
som finns hos Sprik- och folkminnesinstitutet (SOFI) vid Dialekt-, orrnamns-
och folkminnesarkivet i Goteborg (DAG). Der Sterfinns originalen till de

inspelningar som forekommer pfl den medfoljande CD-skivan och som ocksi
dr utskrivna och kommenterade har nedan. Var pfl skivan respektive sprik-
prov ligger, dvs. spirets nummer, anges inom klammer strax efter overskriften
till den utskrivna texten. FIdr anges ocksi speltiden. Se t.ex. Att binda fitk-
garn U,3'48"1. Av uppgifterna inom klammer fram g1rr alltsi att texten lig-
ger pi spir 1 och att dess speltid ar 3 minuter och 48 sekunder. Mfllsdtt-
ningen har varit att ge minst ett muntligt sprflkprov frfln varje hdrad i Bo-
huslen. Frin storre hdrader eller sfldana med speciell sprikvariation ges tvfl
prov. Flertalet av de Stergivna inspelningarna har irg ridlv skrivit ur. I nlgra
fall har jag kunnat utnyttia utskrifter gjorda av and ra, framsr av rektor Ru-
dolf Lofgren, Goteborg, pa 1970-talet.6

Inspelningar av dldre, manliga meddelare dominerar i samlingarna pi
DAG. I 18 av de har Stergivna inspelningarnadr meddelaren en man ochrT
stycken en kvinna.

De eildsta av talarnadr tvi mdn, den ene fbdd 1863 och intervjuad 1951 vid
88 5rs ilder, den andre fbdd 1886 och intervjuad 1976 vid 90 flrs ilder. Den
yngste meddelaren dr en pojke fbdd 1946 och inspelad 1960 , dehan alltsi var
14 fu.Inspelningarna har tillkommit mellan 1948 och lgg7,huvuddelen har-
ror dock frin tiden kring 1960. De allra flesta informanterna var vid
inspelningstillfallet 60-80 5r. Materialet speglar allts6 inte i nigon storre om-
fattning den sprikliga utjdrnning som fortlopande har skett under senare

5 Gr@tve dt 1939:169; generalneuner'allmdn ndmnare'.
u I^g svarar sjiilv genomgiende flor slutformuleringen.
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tid. StadssprSkets beskaffenhet berors obetydligt med ett enda stickprov (text

A 18a). Ett av gtiteborgskan piverkat talsprik fcirekommer i dag i siidra

Bohusliin iinda upp till Inlands Frdkne harad. Denna sprikform ftirbigis

hdr, eftersom den skulle krdva en egen ingiende undersrjkning och kart-

liiggning.

I fdrsta rummet har iag alltsS inriktat mig pfl dialEkt i bandinspelningar

(A-texter). I en avdelning fdr sig presenteras sedan ett antal texter skrivna pi
dialekt eller med dialektala inslag (B-texter). Thnken dr att prov skall ges pi
bohusldnskans anvdndning ocksi i skrift frin 1890-talet fram till 1990-talet.

Spnifrprouen er det centrala i boken. Den som si tinskar kan koncentrera sig

pi ett studium av dem. Vad som faktiskt sdgs i varje itergivet utdrag av ett

samtal framgir alltid av denbifogade CD-skivan. Textexemplen dr av varie-

rande slag, vad betriiffar innehill, berdttarstil och sprikform. Meddelarnas

repliker eller berdttelser iterger jag i princip ordagrant. Hur sjiilvstiindig en

dialekttalare har varit i inspelningssituationen ager sitt intresse men kan vara

svirt att bed<ima i efterhand. lag har ibland antecknat nigon synpunkt

ddrom i kommentaren i anslutning till texterna.

Den anslutande ftomrnentardelen bOriar med en kortfattad sprd.fthistorisft

iterblick och en dialefttgeografisftinledning. Sedan f<ilier olika kapitel, som

kortfattat och i relation till dialekttexterna i bokens fdrsta huvuddel behand-

lar de bohusl?inska rrrfrllensspni\liga bafrgrund,unalsJbrhdllanden,ordbdjning,

ordbild.ning,ordJdndd i allmdnhet,hinordfrdn olifta sprdft,meningsbyggnad och

sprdfrrtonstru\tioner. Det sistndmnda omridet, vilket ocksi kan sammanfat-

tas med begreppet syntarc, dr fdr 6vrigt obetydligt undersdkt inom svenska

folkmil. Kommentaren er fremst till fiir dem som vill liira sig mera om bo-

husldnska eller som dnskar bruka dialektmaterialet i kurser och undervis-

n1ng.

I denna framstdllning anvdnds med samma innebdrd sorrl dinle\t 7 even

bohuskinsfta,bygdemtil ochfolftrruil.D'd,rmed avses helt enkelt de olika dialekt-

varianter som ralas i Bohusliin. Siirskilt uppmdrksammas dialefttens oli\heter

i ftirhillande till riksspriket.

1.4 Forklaring av tecken anvenda i dialekttexterna
Spontant tal dr svirt att eterge i skrift. I dialekttexterna s<iker iag med rimlig

noggrannhet och i vanlig skrift redovisa den bohusldnska som mdter pi CD-

skivan.

Man brir observera att en utskrift av detta slag inte gtir ansprik pi att iterge

varje skiftning i de inom landskapets olika delar fdrekommande sprikliuden.

Som exempel kan ndmnas att ett a kan iterge ett ljud, som varierar nigot

7 Minst ett dussin ord med ungefdr samma betydelse somdialcfttbehandlas i Widmark 1996.
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inom omrfldet och som i vissa trakter Iven kan ndrma sig e (mdrk t.ex. text A
lZa). Rent individuellt forekommande uttalsvarianter redovisas normalt inte
har. |emfor dock nigon florklarande not ddrom, t.ex. i text nr A 8b. Mark
vidare att en annan och varierande Stergivning anvd.nds i de texter som inte

dr utskrifter av inspelat dialektmaterial, dvs. B-texterna. I dem fdlis forla-
gans fltergivning av dialekten. DIr forlagans text bestir av fonetisk skrift
har iag dock overfort denna till det flor A-texterna nyttjade beteckningssdtrer.

Observera den hjalp till geografisk ldgesbestdmnirg av varje sprikprov som

siffer- oeh bokstavsbeteckningarna 1d, lla osv. utgor. Vidare forklaring av

dem ges vid kartan over Bohuslan.

Tecfren, som jaghar anvdnt de jag har skrivit ut bandinspelnin garna, fram-
g1rr av nedanstiende forteckning. En huvudregel for utskriften Ir atr den
skall Sterge talet si ndra som moiligt.

Parenteser kan ha olika former och funktioner.
. Rund parentes, alltse ( ), anger kortare till agg eller forklaringar som

gors i texten.
. Vinfrlad parentes, alltsi < >, omger intervjuarens repliker.
. HokParentes, dvs. [ ], stir kring vissa kompletterande tilleigg.

Snedstrecfrmed tillhorande tecken, dvs. /- -/ och /.. /,markerar en ldngre resp.

en kortare uteslutning i texten, t.ex. dfl en alltfor lflng text avkortas och dfl ett
overflodigt uttryck, en tveksamhetsupprepning eller avbruten fras forbigis.

Tud punftter, alltsl: .., anger avbruten replik, dndrad sprflklig konstruktion
eller tveksamhet om hur ett yttrande skall fortsdttas.

Bofrstauerna i dialekttexten Sterger i allmdnhet det uttal de har i alfabetet,

alltsi o for o-Iiud som rro)g forg-ljud som iS,i etc. Observera dock foljande:
. abetecknar det frdmre a-lludet som i rikssprikets hatt,medan A flter-
ger det bakre o-ljudet t bra. I dialekten kan bida o-ljuden vara lflnga
resp. korta: ual (verld) , fig (tak) resp. uall (vall), ficfr(tack). Att det sist-

nlmnda ordet och liknande fall i norra Bohuslan har urtal med A (bakre
a) lr:,en i sodra Bohuslan snarast med a (framre a) nlmne r lag vanligen
inte detalierat i kommentardelen.
. € anger det spetsiga och nigot forlang da e-I1ud som i norra Bohuslan

brukar varabestdmd slutartikel i femininum singular och neutrum plu-
ral, t.ex. bru€ (bron) , ben€ (benen), och som dessutom ingir i nigon
ordbildningsdndelse, sisom i ordet uilnl€ (vanlig).
. u sti;- for u-ljud som i rikssprikets hus. Det forekommer som l5ngt
(.r. gul) och som kort (.*. gull 'guld'). Boks taven A betecknar u-ljud
som i rikssprikets surua, men ljudet kan i dialekten vara bide lingt (.*.
ghk 'kurra i magen') och kort (.*. lhnne 'lund') . Ljudet A motsvarar

t2



ibland rikssvenskt d-ljud, sisom r mArfr'mork'.
. i) iterge r d-l1ud som i rikssprikets och dialektens hd ochhost. lcknet
6 avser det oppna d-ljudet i rikssprikets och dialekten;1aW[m6rt hk'
Somdetfbrstavokal1iudetSomforekom@lensktm6see1ler
rnisse'mosse, mossa'.

. I anger tunt I ruttalet (ex. le),medan I och /betecknar tjockt /-llud (.*.

nfll'n51', g,il motsvarande gdd).
. u) anger det "dubbelleppigt uttalade> ljud, som inleder det syd-

bohuslanska uttalet av uit, alltsi uid'vit' (ift uttalet av engelskt uater).

Bok stav sk ombinationen
. sj anger sje-ljudet i t.ex. ordet tke, har alltsi skrivetye.
. tj anger tje-ljudet i t.ex. ordet frrinna, har alltsfl skrivettjcinna.

. ng anger cing-ljudet i t.ex. orden tung; banfr, agn, her alltsi skrivn a tong t

bringfr, Angn.

. 4t motsvarar ofta normalspriketsr;ser skrivs alltsiscifu i sprikproven.

Konsonantkingd markeras i huvudsak som i riksspriket. Dock anges t.ex., i

anslutning till uttalet, forfluten tid av hA som hadcle. Vofralkingd har ingen

speciell beteckning i materialet. Dock dr t.ex. en slutvokal i enstaviga beto-

nade ord 15ng: ex. brd. Vanligen dr vokaler fore en l5ng konsonant eller en

konsonantgrupp liksom i riksspriket korta, sflsom i fralla och frdsta.

I uttal et utelcimnade eller bortfollna ljud markeras bara ibland och mest som

hjalp for tolkningendels med apostrof som iD' ci ho,sA'n, dvs. 'det dr hon,

sade han', dek med ljudkomplettering inom hakparenteser, t.ex. .. b[l]e.. for

bleu.Mdrk att flera vanligaljudbortfall inte alls antyds som i exemplet strax

ovan ci for cir, ho for hon osv.

Kursiu stil har flera funktioner. I textfltergivningen av inspelade avsnitt rnar-

kerar den kraftigt betonade ord eller uttryck. Den anvdnds vidare i sprik-

kommentarerna for att markera olika former, ljud eller tecken. Dessutom

brukas den for inskjutna, forklarande formuleringar, som inom parentes-

tecken placeras i dialekttexterna, t.ex. (Smdsfrrattar.) i text A le.

Diordftrfrlaringar ges,sltts ordbetydelsen inom enkla anforingstecken. I den

mfln ordens huvudbetoning och musikaliska accent markeras, brukar j^g

vid den mest betonade vokalen sdtta afrwt accent resp. grau accent som i frtitten

- fratter; sd b jd { 'si lade i^g i (dynamiten)' enligt A le.
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2. Text?resentation
A. INSPELADE TT,XTT,R pA DIALEKT

A 1d. Vdtte hdrad: Tidrno socken

Talare: Oleana Davidsson, fodd 1898 pfl Syd-Koster, sedan bosatt pi Rosso i
samma socken.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsfi rz 1963.

Kommentar: Thlarens sprd.k kannetecknas bl.a. av att dndelserna ofta,
sisom vdntat inom detta omride, har vokalen c som r binne och misfre (stycket

1), och av att -t faller bort i bestdmda artikeln ett par ginger, som r bdnne'
'bandet' (stycket 3). Detta gdller dock inte generellt. For mengilrnet forekom-
mer t. ex. flera gflnger i den har texten. Overraskand e d,r gting fOr vdntat gfung

(stycket 1), medan lilng som vdntat ingir r tiuerlilng $tycket 3,4). Dialekren
brukar ndmligen ha o-Iiud fore -ng.8 Samtalet ror sig om fiskeredskap och
innehflller flera dialektord for sfld ana. Man drar indirekt slutsatsen att ocksi
kvinnorna hade mflnga uppgifter i dldre tiders kustfiske. Meddelaren dr vdl
oriente rad och forklarar begreppen ordentligt. RikssprS.ksorden ar fi, t.e x.

grcijer (stycket 2) och t)art)) som av talaren ndmns som exempel pi ,rektit
sprig", dvs. rikssprik (stycket 1). Det lilla ordetju finns upprepade gSnger,

sdrskilt i bor lan, och antyder vdl snarast att meddelaren yttrar sig om vdl-
kanda forh5llanden.

Att binda fisfregarn [1, 3'48"f

|6, ve hadde i, . gArnhdrve,e da vA ju borj an, i s6 ddn feck ve ,u noste 6pp i.'o
Si6 feck ve i" iore e nil dar, s0m ve skulle binne md, 5 s6 skulle ve iu hA ett
tjavlell e binneduer, s6 /../ maskstolegenl'ble yamn. A s6 feck ve h6lle pi i
nogg6 s6m ve kalla 1aw13 s6 dd ble dypt nick:la tiuwetvfl, tjuwerre (aller h6

8 Se ddrom avdelning3.2.2. Alternativt kan vokalljudet i g,ing hdr vara etr rundat och derfor d-
liknande A . fumfor si kallat 

" 
Masth uggs-a>> som lett observeras i gote borgskan, t.ex. i gdter ' gatoi .

e gdrnhcirue'garnha.rva'; de flesta bohusldnska mil har hdr dndelsen -a. menVdtte herad har -e.
t0 nciste 6pp ,i'nysta upp av (dvs. frin)'.
tr tjciule 'kavel'.
12' garnmaskornas storlek'.
t3 nogg€ ..laou'nigra .. lager (varv)'; singular: ett law.
ra 'djupt nog, tillriickligt djupt'.
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^ 'e?) s6 dir.15 <Ia .> 56 da skulle ju vdre ert par alnerl6 dypt Illermogge va o

tvfl fl e halI dller.. pfl sin hojd. <Ett 1"*, vA vA da ejlntlienl , Ia, d' e dci s0;rr,

[..r] skulle velle kalle /../ uaru pi rektit sprflg. <Mm..> Tvdrs.. dller Sver

b0nnin get'en ging de blir ett lau. <Ett knudelawlS del , Ii,jA mdn, imdll0m

tvfl knudar.. <Ia.> .. 1i, knuderi,A,r.le <1d., De blir ett law. lA,rtvi law d'e e

fA, s6nt s5' da ud.zt <1i.,
<Va dd grovre m6sker ve - vA kalla di de - ,kantlinernar l > Inte grovare..

16,, grovare gdrn, la. <|as5.> Ia, de notta grovare gArn te kAntvdrvet 511er

kAntlawet22 mdn inte storre m6sker. <Nd, d' e klArt. Dei kunde de inte vAra.>

Nei. < Mdn grovare g6rn.. > BAre for da skulle vdre stdrka re23 dar s6. Dd k6sta

mer pe.'o <Kalla di da nitt sflnt sdrsjilt, da grovarel > Ia, da vA

kringbinningsgArn2s de. <]asfl., A s6 skulle tdrnA lope i de. <De v5, / ../ tarni26

di sA, irl, Ia,dd,vf,tcirnL, ja.A si vA dd flirz7 igraler skulle pfl. A aa i ddn ti6

nottaZ8 d. iu stenar. No nottar d. iu jdrnringar dller stiltriringar pi gArnet te

sdnke. Men ve hadd. iu bAre vAnl6 smisten sfim ve plflcka pi strAnn.2e Han
skulle ju hi en vess f6rm, for han30 skulle hdnge i ddn dere /../ bokt631 s0m en

jol 'en fAst i.32 /- -/
<|ick dea ffl v6nlea stenar te fl hanga dart> Iaa dfl. En feck plicke s6nne

stm vA litt SverlAnge33 di, se. Sfl skulle bAnne'34 sti mett pi d0m, de ,ol' en e

s6nn har bokt stm dr6w te11.35 <Ia.> la. <Pe vA sdtt feck de fhst t1rnAl, I,
fAst ? /- -/ Ddn trdtte ve in i de kringbinningsgArnet fl si knod ihob 'et i dnane.36

<|as5, sti.> A si skulle de,u ge e tdrne 6pp si h5r 6w37 pi dypnA," s0m ve sA.

15'(eller hur mycket var detl)', dvs. 'ungefer'.
16'ett par alnar', dvs. omkring 120 cm.
t7 bunning? 'det som man binder'; hdr: 'det knutna fiskndtet'.
18 

frnudelaa.,'knutet varv (pi fisknltet)'.
te 

ftnuderA betyder detsamma som frnudelaut.
20 misfre'(ndt)maska'.
21 'sidant sig det ut'.
22'kantvarvet'; textens bida likartade ord er ocksi liktydiga.
23'yara starkare'.
2a'det frestade pi mera'.
25 

ftr ing b inningsgilrn' flor stdr kt garnsk oning'.
26 tcirne, bestdmd form tcirni, 'teln, kantrep pi fiskndt'.

" fli(r) 'flote(n)'. Flote kallas ocksi urib.
28 i ddn ti€'pi den tiden';ndtta'nyttjade, anvdnde'.
zs'pi stranden'.
30 Ordet han (tvi ginger) syftar pi en av ndmndasmdstenar; sten dr ett maskulint ord i dialekten.
3r Ordet boftt€ dr bestdmd form singular av substantivet bofu'bukt, ogla' som dr feminint.
32'som man gjorde den fast i'.
33 'avlinga, ovala'.
3a'bandet'.

35 'drog till'.
36'andarna'.

37'ocks5'.

ra'pi djupet'.
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<Mm..> Se knod vi ihob alltihoba dar, si dd vA grefi3e efint. <Mdn kalla di
inte dan for sim.s sim jick ippl, I" jo, visst! <De vA ddn, j^., Ia jA visst,

simmen ja.o'.H-, hm.> A dan ve sdtte sten i vA tjdnsAar eller.. dan. .Ia.A
s5.. VA vA dd for fle de hadde, de v6..1> T6lte ti k6rk.a2 <laslt., Id,sad de pfl

vinterkvdlanea3 e t6lte fl5r. <|asfl.> Ia, mfltte d6ppeaa dller ta kniven i e

talismflle,a5 s6 dii inte skulle gi for trockt46 1.. Dd skulle gi ett gra nn47 latt.

.|a .,
.1i,5 si senn s5,/../ feck de sddaas fast dim. Bann del ,Id,ve fick ju h6lle

inne pi gi,rnet e ha en storre sten i aanae pfl gArnet. I h6rr dne50 pfl gArnet feck

da )u vdre en storre sten, eD tyngre. A s6 vA dei i, . 1ine51 di s0m jeck 6pp md

en liden dalt5' pi, / ../ sit vi skulle finne 't i,dnn.53 .Ia, da vA en dalt de ,a I > De

vi dalt , id. < De vA ett flote da eckse I > Ia, dd vA en helt vAnli k6rk, en s6m .. ja

h6ddn5a s6m hd.lst.. <Mm.. ) .. i6 rffnn dller iverlAng Iller flad,55 hecket56 s6m,

bAre han57 flod pi vattnet58 sfl.

Teckning Am Carlsson
3e'redigt, (vdl)ordnat'.
a0 simme'rep som forbinder oversidans kantlinor pfl fiskegarnet med bottensidans'.
at tjcinse (bestdmd form tlcinsd)'snore pfl lingrev pi vilket man sdtter fiskkrokar'. Se orn ftcinsor r

Hasslof 1949:34 f .
a2 'Tallda (ut)av kork'; nlia - filt'tilja - tlljd'; /z uttalas her med ett enda ljud, ndmligen ungefdr

detsamma som tecknas rt i nordbohusldnskt tjdrte'korde '.
a3 'de satt pi vinterkvdllarna'; mdrk ordfoljden, alltsi egentligen: 'satt de..'.
aa 'de mflste doppa'.
a5'talgklick'.
lA ) .. t"' trogt .

a7 ett grann'lite, nflgot'.
a8 scida 's:itta'.
ae'enden, zindan'.
50'I varje dnde'.
t' 'en lina'.
52 dalt'trdklump (som enkelt flote)'.
53 'si att vi skulle finna det igen'.
5a h6ddn'hurdan'.
55 'oval eller flat'.
56'vilket'.
57 

ft6rften dr ett maskulint ord och kallas han i dialekten.
58 Formenuattnet dr piverkad av riksspriket. Man vdntar sig dialektens motsvarighetuant.
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A le. Vdtte her ad: Skee socken

Talare: Karl Tingelholm, stenhu ggare, fodd 1885 i Krokstrand, Skee. FIan

flyttad e 1925 till Nasinge socken.

Intervjuare: Dialektforskaren E rik Larsson.

Inspelningsfrr: 1960.

Kommentar: Meddelaren har periodvis varit runt i landet pa anldggnings-

arbeten i Dalsland, Stockholm etc. Han har bott lange i Krokstrand, > stenhuggeriets

huvudstadrr, och i Ndsinge, som ju ligger ndra Norge , dar han dven arbetade

i ungdomen. Av detta har han tagit sprikliga intryck. Notera redan i borjan

r.ex. hit-ochut_istallet for bohusldnskthidoch udsamtfrdge forfrdrue. Pe annat

stdlle sdger han skrapfor sfrrriy',moqfu: for mogge (rikssprflkets rnycfret). Samti-

digt anvdnder han under inspelningen (alla dock inte i detta avsnitt) vdntade

bohusldnska ordformer somgdngen r stalletfor gdngen (sorndock flera gflnger

i borjan av texten uttalas med rundat a), alltihob for alltiho2,aed-for uet-och tdg

for taft. Det mesra i talarens sprik kdnner man annars igen som bohusldnska,

t.ex. uttryck ethogg sten 'hogg sten' och verbformen sprci'cfur 'spricker'. Aven

har noterar man flera e-forrner, t.ex. i l/o sfra ui rernmq. Texten dr sdrskilt rik

pi pronomen (jri, dri, di, dAm, nonting etc.), vilket inte forvin ar nar det gdller

en muntlig och direkt given beskrivning av en verksamhet.

Hugga sten med remmare 12,2'31"1

.A si vA dd en, vA vA da dan..l Nintingen dffm tAla Om, remmare aller vA,ud

det > Ddn gAngen, se, di vA dd eng6 remm are.5e |d kom harifri Borisgirden,

1a va^, har nere. FAr hadde tatt sd pi 5 mura /../ te skolhus her, forrdsten dd

sCrm legger har nere ve B6rsgiln,60 da lelle skolhuset, smiskolhuset. Sa ndr

da vA f,irdit, si hoggjalitt sten for ve hadde en fia11bete61 iidnn, sffm ie hogg

app har. A aa feck jd se de har remrane fbrste.62 Dd va blekingane sfim kom

hit md dOm. <|asi.> |zi kom ju ut i smia63 den gAngen, S s6 feck jd se de

haringe64 remrane, jd vesste 'nte vA for nontin grut s6 id tole 'nte friger66 vA dd

5e remmAre'typ av borr varmed rdnder gors i sidorna pi sprdnghil i den riktning man vill att berget

ska spricka'.
60 Detta dr traktens gdngse uttalsform av ndmnda Bordsgdrdea i Nesinge socken.

6t enfiAllbete'ett stycke berg, ett bergsparti'.
62' fdrst, forsta gingen'.
63 smia'smedja'.
6a de hriringe'de her'.
65 'vad det var for nigonting'.
66 nh'ntufrtige'tordes inte friga'. Frdmst i grdnstrakter (sisom Bdve, Lane-Ryr och Sanne) finnsg i

detta verb, som annars heter frdua,fr6uta ellerfr6rue ochfrilua.
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vA for nonting fbr'n stenhoggarn gfltt. s6 frflsa ia sme'n67 vA. da e for non-

1et68 dal, sA ld, rrdffm remranel" Dffm vA ett bla,6e natu[i]vis. <Mm.> ,rla,
d0m b6rrar fbrstr, sA 'n, "fl siA70 s6 sjl6r d0m ner d0m, da blir e rann pi vAr

sia.r7l 56 kim jd te Krockstrann dd, se, di fhr 5 fhbbro min, bdgge fhbbro ane72

mine, 5 flere stocken sto dar 5 hogg sten, di hadd. iu brA fialler 6w.73

56 skulle je ha i'en stor kObbe ,'o d^ vA pfl vintern. Ddn vA pfl tvarn,75 s6 dd

vA besvdlet dd hele. 56 si jd te fhrsan de atte ,rNo ska vi remme. ,176 - "Dd
ska'nte bli no6 remmingr, sa'n, "for da blir bire skrot. ,r77 - rrlo, da ska bli
remming>>, sa ie. SO je jeck ner te Sme-FIAns - da vA en s0m hette Sme-HAns
s0m smidde di - feck hann0m te I jare en remmare, tAla 5m for hannffm
h611s han skulle vdre, i han jole78 en remmare. A ,e vA lite nd'rrvos, nd vi slo

ner dan daringeTe, for e fe 'n te i gl rdtt. (Smdsftrattar) A s6 ieck dabr|,, 1a

feck 'en io rdtt ner e.. 56 sjot vi en gAng,8o e da ble engen sprdck.Sl "Dd sprdcker
ju enterr, SA d0m. D0m skratta, dfim Andre, Anners, bror te f6rsan, i s6 en

som hette Martin. De v6.. han va ieft md e sosrers2 te fhrsan.

Stenhuggare i
Krokstrand.
Foto Bohushns

museLrm, Bildarkivet.
Fotograf okand.

('7 
sme'?'r.'smeden'.

68 fiall'berg'.
ne bld'blad; platt och bred del av redskap'.
trt t16'sedan'.
7t sia'sida'"
72 

JA b b roane' f arl:roderna'.
7:' 

fialler 'stenkvalit6er'; 6ru 'ocksfl' .

74 
ftAbbe'stenblock'.

" 'pi tvriren, dvs. tv:trkluven'.
7" remme'bryta sten med remm:lre' (if. not 59).
7; sftrot'skrot; skr;ipsten, oduglig sten'.

'n 
jol" 'gjorde'.

7') dan da'ringe'den der'.

"' gdrg'gi^g'.
8t spracft 'sprick:r'; vanligare ar e sprciclla'en spricka' i Bohusldn; rnen en spracfrfinns belagt med

samma betydelse i ordsamlingen frin Hogdals socken och en spre{1i norskan (Aasen 1918: 738).
E2 sdster'syster'.
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,rla,,I fe vdnt,,83, sA )d, r1afi 1A8a en gAng. Iefi kAnsje lA en dlle tvi gAnger

tellr, sa id. For dan gAngen lAdda je me en ltftpr6pp imdllOm, s6 en skulle

14.. sjure penr Oma hdllsicke.S5 56 ladd, ld en gAng tell, e de sprAck ente di
haller. A dfrrn bAre hadde rolet 5t 'et, vet tu. Mdn si 1A jd i en gAng tell. De

6kte86 ja lite, lite grann, i s6 tdnte ia pe. A aa small di, s6 d5, ble de en litn

sprdck pi vAr sia h6let. 56 hafdde] je iort en riteS7 tvdrsiver de hele, se. Mhn

du kan tru iI vA nd'rrvos!

56 le ja i. ,No ska vi hgge f lite grann mer", sA jd. "Poff", sA dA di i s6

sprAck de enar im5110m,tt jeck alldeflls s0m je hadde ritat. <Jasi.> Dfirn ble

srianes i glAne,se vet tu. Dd vi en stenhoggare s0m hette Frojd, s0m hogg in

t6 ddr, i flere stocken" D0m kom 5 si' pi d:i haringe, d0m tockte da vA ena-

stiene, se. SiA s6 bflle de iu remmirg Sppi Krockstrann md,d'e fr'dn dAn.eo

(Smdsftrattar.)

AZa. Tanums harad: Lurs socken

Thlare: I-Iulda Karlsson (FIK), fodd 1905 i Biornemyr, Gisslerod; hennes make

E,rnst (trK), lantbrukare, fodd 1904 i Siverbo, Lur; deras son Ingemar (IK),

fodd dar 1946.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson (f,L).

Inspelningsflr: 1960.

Kommentar: Inspelningen kdnnetecknas av att olika familjemedlemmar in-

tervjuas och uttalar sig. I deras dialekt har nigra moderna ord inforlivats i

ordforrfldet, sisorut bensin (ned bensinet som bestzimd form),ncontert) blocft-

ledare och ammunition Bida foraidrarna anvrinder gamla dialei'tf-orfflr:r sorn

trutte och sllwn (HK), tjcinnet och jaler (f,K). Sone n (IK) har grurska {i reE;li-

ker men ger flera prov pi dialektala former frfln hemtrakte n, t.e x. nqye ri lare
och ucire i sfr6ruen. Redovisningsformen gor att >inpass, i andras yttranCen

dr sv5.r a attiterge. I-IK:s forsta uttalande nedan ff,r t.ex. Stta korta reaktioner

frin intervjuaren, oftast J6/Jasri. FIer markeras flera men inte alla sidana

med beteckningen /../ .I-{ulda anvdnder i ur}ern ett slutliud som ocksi anty-

der vokalfunktion och stavelsebildnirg"

n' 'ni fir v:inta.'.
84 ld'lzrdda'; lada, verb 2, betydelse 2, enligt SAOB L29.
85 sjute pent Aud hAllsi.cfte'skluta fint som helsike'.
s('c)ftte'okzrde'; bojningstypen flnns belagd i samling:rrna fiin N:tsinge socken.
87 rite'linje, rits'.
ss tinar imellAm'rnellan iindarna'; jfr frin Sorbygdens hrira d cinar ijonnAm 'allt igenom'.
8e'blev stS.ende och glodde'.
eo 'det er (sn) f rin den dagen'.
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Krigstid och

EL
HK
EL
FIK

infrallelse; sfrolslwr 13, 3',51',"1

EL |A tenkte pfl de, du kunne vdl berattaflm h0r da vA di unner kriget.
De der flygplAnt, hffrreer vA da t

FIK la, d; v6, /../ de pi natt€," di ble Arnst inkalla de. /../ Dd, vA p5 forti,
(paus) forti pi viern.e3 /../ la, i April. /../ la. A aa vA pi sonda formed-
danea da kflm ner har. /- -/Ia,Jd vA'nte hemma./../For ja haddegltt/
../ te tjorkA ," ia. /../ Mdn ie kflm tebAka,e6 d5-s6e7 s6 le da har. /../ la, da

s5' r0skit ud.

Ia, jA kan tro de.

I^, i massa md fblk vA dd r0nt 6m har e.. e skulle vAkta, va iivet.e8

Ia . VAr jorde di e 'tee te slutl

|4, de montera ner 'et dfl, da kim tell SvArteb6rj , flygf;ltet pfl

SvArteb6rj,too ia. /../ Ia, d6m vn hrr en fjorten dAAr dller tre vegger,lOl

vA dd vdl, har innA de feck montera ner 'et. Dd tog s6nn ti s6.102

trL VA berodde da pi att de kim ner hart Da kansj edu vetl
EK Neej..

EL /../ Hadde de tjort fel dllert
EK Nai, mzin de had de /../ 5,rnnisj6n,10' r", s6 dd vA 'nte de s6m..

FIK I" ja, d6m truttel0a vdl de atte d6m velle /../ ner her, se. D6m vA trotte
/../.

EL Jas5, di helt dngkelt velle h6ppa i'itor
FIK I^ ja, d6m tdngkte.., for de hadde brA moe bensin ijdnn, s6 dd vA 'nte

de s6m fattaslO" heller. /../ For en d[el] trutte ju da arre107 da vA sjluttl08

et hArre'hur'.
e2 natt€'natten', bestdmd form, femininum singular.
e3 Det anspelas hiir pi den tyska ockupationen av Norge 1940.
ea Kort i motsvaras ofta ay e I Bohusldn, sisom rfdrmeddaa 'formiddagen'.
e5 Korty motsvaras ofta av o i Bohushn tjorfra.I Nordbohuslen slutar den bestdmda formen av detta

ord med ,morkt, eller bakre a: tjorfti betyder alltsi 'kyrkan'. Jfr senare i texte n ftlncftd'klockan'.
e6 tebAfta dr en form som visar blandning av dialekt och rikssprik; ren dialekt borde har hag i stlllet

far Q.
e7 ungefdr: 'just dfl'.
e8 

ud jiuet'givetvis, forstirs'.
ee jora ti 't'gora av det'.
r00 Svarteborg i Tunge harad har ldnge haft ett mindre flygfilt.
t1l 

fiorten dddr ciller tre uegger 'fiorton dagar eller tre veckor'.
ItD s6nn ti s6'sidan tid si (att det var mzirkvdrdigt)'.
Io3 dmnisj 6n' Lrrnrnuni tion'.
loa trwtte'trodde',, dvs. nordbohuslzinsk form for imperfekt av verbet tru, alltsi tro.
t05 h6?pa ti'hoppa av, ge sig, kapitulera'.
106 

fattas hiir: 'fattades'.
to7 atte'att', en form som egentligen zir bildad av att det.
t08 sjlwn 'slut'en vanlig uttalsform i bohuslinska;:tven slutt finns,, t.ex. i senare delen av texten.
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p5 bdnsinet,lOe mdn de skulle da ente vdra, se.

EL FImm, hmm.

EL f A, du vA inkallad de. Var vA a] t5.,stdns I

EK StromstA'.

EL lasi, inte ldnger.

EK Nei, sO iei hadde resr pfl m6rrAnl'o di, klSckA 5tta. /../ Adi kim plAnet

kHckn dlva.

EL |as5.

EK Ia.
EL VAr vA dzi ninstdns sim de jick ner t Da vA hdr udafore I

EK Dd vi bAgim lAggiln.lll
EL lasi, vi da dci.

EK Ia,ddlanda har i kAnten pe tjlnnetttz di,se,/../5 s6 ieck 6pp etter

jdlet113 te d[e] kim 6pp mod lAggiln.

EL f as5, da kem m dcin vdjenlla ne rifri l

Tyskt flygplan som nodlandat pi ett felt i Bohuslen under andra vdrldskriget.

Foto Terje W. Fredh 1943.

I0eArtordet bensin harfirlndelsen -etoverraskar.Numerasdgsimilet bensin forrikssprikets

bensin(en).
t)o m6rrdn'morgonen'.
ttt idggtih 'ladugird"n';1, uttalas h:ir med ettllld, ungefdr sonlrn rjcirn.
tt) tjcinn'tj:irn, liten sjo'.
ttt jcile 'gdrdesgird; glrde, iker'; hdr snarast 'gdrdesgird'.
ttlL ,.'r .. ,"' ual vag .

under andra vdrldskriget.
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EK Ia, iA mdn.

EL fas5. Mdn da vA ingen risk att de hadde tjort pi lAgilnt
f,K Nd, da hadde borja svdngt, s6 dd, /../ svdngte'r5 vdl, svdngte unnA for

lAggiln.
EL Fl0rre ldngenr16 ,5 du tnkalladl
EK Dd vA trdtti dAnr de, /../ s6 kim jd hem s6m "blickledare,,.7\7
EL Ja, d; vA sanning,rr8 du slapp ifri 't, )d.

EK |4, mdn iret ddrpi s6 vA jd inkalla i fam minar.rre

EL Ia, d'd vA lAngt dndi.
(fn hingt ho?p gors sedan i dtergiuandet au inspelningen.)

,k

trL /- -/ Fl0rre ldngen hAr du ijdnn i skoelnl rzo

IK In, jd hAr bAre he iret''' ijdnn. SiA h6r jd slutt.

f,L FIur mAnga dAr a dd,.., blir de ijdnn unifdrl
IK De e vdl en tjuwe'22 daar dller noggel23 s6nt dar vdl.

EL |as5. Ia, de e de snArt sjlut. Se.. d du glA for da allerl
IK A ;a, d' e all g6tr d' d jort.

trL (Smdsftrattar.) VA ska d" iora senl Tjora..l
IK I^, )a fl,r vdl vdre hemma hos pappa 5 mamma i jelpe t6llt24 pi giln.125

EL Ii, tiora ho e..

IK A ia da, da finns mye i laret2u pi en gfll.

EL Dajdr de,ia. Di fir du lat27 /../ tlora i skiwen i stdllet for pappal
IK I^j^ mdn.

EL Ia, d'd tocker du d rolet,128 val
IK Ia, dd, d rolet, fristl2e e sO dar i vdre i sk6wen.130

EL Ia, d"; d klArt da a d'd. la, da a ju roler d' d n6n s6m vell da ma. A, d' e
.. ju s6 mAnga s6m inte har l0st te de nu s6.

tt5 dd hadde barja sucingt'det hade borjat svlnga'; sucingte'sveingde': indelse n -te ) angivande forfluten
tid, Ir typisk for nordbohushnska.

116 'I{ur ldnge'.
117 En blocftledare var under krigstiden 1940-45 chef for ett mindre distrikt i civilforsvaret.
118 'det var si sant'.
tle mdnar'minader' dr plural av mdne'minad'; vanligt dr Iven mdne - mdnar.
t2o sfrdeln'skolan'.
t)t hii riret'det h1r flret'.
t22 tjuue'tjugo'.
r)3 nogge'nigot'.
121 ucire himma 'vara hemma'; jalpe tdll 'hlalpa till'. Formern a pi -e stir i obetonad stlllning.
t" gtiln'girden'.
1)6 jcira eller jdre'gora'.
t)7 lo'u;l'; ett vzrnligt sydbohushnskt smiord.
QB rold'roligt'.

'2e frist'friskt'.
\30 sft6ouen'skogen'.
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A 3a. Bullarens hdrad: Naverstads socken

Talare: Flanna Olsson, lantbrukare, Hokelund i Naverstad, fddd dar 5r 1883.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsir: 1960.

Kommentar: Ord somjulcbone,pldustyrersylteti och olost finns i texten men

dr sdkert numera ovanliga ord i mfllet. Ddremot forekommer dnnu idag it-
skillig a adlektiv pi -ete, sisom figgete'taggrg'. Formerna citas och rdgsifrt ar

piverkade av rikssprflket. Forme n udrn uttalas med sista konsonantliudet

vokalhaltigt och stavelsebildande (ift liknande i text A2a).

Brodfrakon julbonde 14, r'48")

.A om jul hadde di vdl en del..?> laja,dd vA dd, di vA da ju.. De bAga131 di

iu en hel del ,bA,gajulebonel32 e.. De b6,ga di e stor kAga,133 rCtnn kAga. 56 tog

di ud mI ett glas, s6 ho ble tiggete.134 A danna skulle jommas te viern,135

ddnna skulle sonnsjl6as pfl pl6wstyret,"u ndr di boria v5ern. <|asfl, skulle ho

det ,I^,da skulle ho,5 s6 skulle ho dtasttt f,i. <|as5. Va skulle ho vira..vd.ra

el> Ho skulle vdre ta138.., la, di bAga vAnlitvisl3e ti bdtter miol noggera0 d5,

inte vAnlit rigsikrlal uttA md e' krant4? tjopt mjol i. Annars s6 bi,gade vAnlitvis

ti rigsikt di. <Va vA dd di kalla hennei> |ulebone. <|asi.r I^^ (frortfniss-

ning), [de] kalla di d6m dfl hiir pi trAktn.la3 <la.A vA da bAre e kAgal > Dd vA

bAree s6dd n,too 1A.. <4t../ dibdgaud'aP145> la,bl,ga ud 'd,isiAra6 s6 tog di md

ett glas ve kAntenr,'o's6 atte da ble /../ ti,ggete. I^^.<|as5.>

t3r bdga'bakade'.
t32 julebone'julbonde, en sorts julbrod'; det skulle dven ge bonden och dragarna kraft vid arbetet

rned virsidden.

"' kdgo'kaka'.
t3a t?ggete'taggig'.
r35 udlern'virenl virbruket'.
136 sdnnsjhas pd pldustyret'sl1s sonder pi plogstyret'.
t37 citas dr piverkat av riksspriket i intervjusituationen. Man skulle vdnta sigedas.

138 ucire td 'vara (giord) av'; ifr ti for uti och tur fdt utur.
t3e udnlituzi 'vanligtvis'; detta ord dr l8nat frin riksspriket.
140 td bcitter mjdl .. nogge'av nigot bettre mjol'.
Mt rdgsiftt 'ragsikt'; ordformen dr rikssprikspiverkad; i dialekten sdgs vanligen r6u.,sefrt eller dylikt.
r+2 116, avses uttrycket ett grann'ltte grann'.
t+z pti nAfttn 'i trakten'; annars finns i Nordbohusldn dven i *Aftt€ med samma betydelse.
raa s1dden'sidan'.
ta5 bdga ud.'a 'bakade ut den' (Erik Larsson); den nordbohusldnska varianten '6 finns i meddelarens

foljande replik.
146 siA'sedan'.

'o' glo, uttalas i nordligaste delen av landskapet med frdmre a;frilntene'kanterna'.
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|ulbonde. Teckning Asa Carlsson
. ,'r,r.-.,1:. j,..J , ' 

.

A denna t6rka di ejomte pi l6ftet1a8 re viern de..Ae, skulle dan s6m

pl6wte14e..i> FIan skulle sjl6 sonn'dan k6gA,l5o l^. <Skulle han eda opp 'at5t

Scksil> la, dr 5d allihobl52 di. laa. De koga153 di vAnlitvis olost,"o kalla di
't.t55 A s6.. ho ble.. i sylteril56 d5, sd da ble.. 56 ad di, hef rsz <Mdn skulle han

sjl6 sonner'a ude dllerl> fa, han feck'A ud te pl6wen.158 |ahA (smdsfrratt).

<Mdn di ed dan inte udel> Nej,ddjol'di15e inre. <|asfl, ia di hadde mocke
s6nt for sdj fbrr. > Di hadde mAng6 ting flor sd l^.'u'

A 4a. Sorbygdens hdrad: Krokstads socken

Talare: Thure |ohansson, hemmansdgare, fodd pi Flrium i Krokstad 1895

och sedan dess boende ddr.

Intervjuare: Arkivarie Rikard Broberg, Uppsala, och professor Ture |ohannis-
son, Goteborg. De har dock inga repliker i avsnittet.

Inspelningsflrz 1948.

Kommentar: Thlaren ldser har upp en skemthistoria med anknytning till
trakten. Om han sjiilv har forfattat eller skrivit ner den dr obekant. Att tex-

ten redan vid inspelningen Ir skriven och ldses upp av meddelaren for bl.a.

med sig att den inte uppvisar de i vanligt naturligt talsprflk typiska upprep-
ningarna, felformuleringarna och spontana inpassen. Texten dr snarast en

ta8 jomte pd liftet'gomde (eller forvarad.) pi vinden'.
Lae phutrc'plojde'.
rso til5 sr)nn' drin frAgd'sli (bryta) sonder den kakan'.
r5t ti1^ upp den'.
t52 eda - dd'dta - it'; allihob 'alllhop, allesamman'.

"t kogo'kokade'.
15a dlost'dryck bestiende av kokt mjolk blandad med o['.
t55 

ftalla di't'kallade de det'.
156 Fdrst tvekar den intervjuade; hon ndmner si piliigget syltety'sylt' (med i-aktig slutvokal).
157 he verkar yara ett kort fnysande och forstdrkande skratt.
158 plduten'plogen'.
t5e dd iol' di'det gjorde de'.
160 De bida samtalande markerar slut pi avsnittet genom att anvdnda liktydiga standardfraser.
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vandringshistoria om dumhet med ett moraliserande inslag: pojkarna giorde

elaka sprat och blev darfor straffade. Alla ndmnda ortnamn betecknar plat-

ser i tvfl socknar av hdradet. Observera sdrskilt ett par fall av frortstauighet,

dvs. ord med kort stamvokal folid av kort konsonant, sflsom i bqsudrt (stycket

1) och Mne (stycketZ). Se ddrom sammanfattande i avdelnirg 3.2.1.

Olaus och domedagen [5,1'30")

LAArs i Li[w]hen161 han hadde di styggaste pelton g r'u' s6m fanns i tre
tjorkesicknar.l63 AlIt rAckarty hitta di pe, e ju[ng16a feck di 6ftare dn di feck

mid.165 E natr jeck de ner te OIAOs pi Nebbat66 i hdngte for fonstr6,r67 s6 dd

ble s6 begsvArtl6s inne, s6 OIAOs 5 Bortal6e sov over te ndste kvdl. OlACrs sA te

Borta: ,Detta vA ddn llngste natt ia hA sett. lahS,logge vAgen hele ottA.170 De

mitte vdre m|"rtnarTr i stAn, for fblk ha tjort har pi hele ottesiAr.rTZ - rrTi'

srill ,r,r73 sA Borta, ,fl la fblk s6m kan sova fi sove i fre. >>r74 Mdn te sjlut si

OlAffs: ,No fir ja de ud ikreng vdggen. De iiilper dfl 'nte.,, A di feck han se

sol6175 rdtt i vdster.

Han ble rddd, s6 han sprAng in i roba: t76 >>Opp md da, Borta ! Du kan 'te

mode177 vir Hdrre i diin drednelTs sirken du hAr p5. Hev pe da klan rtTe ikim
ud, for no d, dd, sdkert dommedAs otta.180 Sole girr 6pp rdtt i vdster, la rltt i
vdsrer over Lersjon 5 Bdddelseskowen. A11' a de noggentt' ty |os(ra sim hA

sr6ppa sol6l For ho stflr presis dar ho stowts2 r g5"r kvdl, ndr vi ieck e laa 6ss.r,

t6t Ltilrul hcin avser Heden eller Ldgheden, ett hemman i Sanne vid grdnsen till Krokstads socken.

162 pehongar' pojkar' (egentli gen pihungar).
163 De tre kyrksocknarna d.r Hede, Krofutad och Sanne.
r6a juhng'stryk'. .
165 ,mat'.

166 Ndbb| syftar sannolikt pi torp et Nribban wder girden Heden eller HOghedea i Krokstad, beldgen

intill ovanndm nda Heden eller Ldgheden i Sanne. Frin Hdgheden kan man i nordvdst se de senare

ndmnda orterna Lersjdn och Bodilsrdd,vilket uttalas B6ddeke.
167 

fi)nstr€' fonstren, fonsterna'.
168 

b egsudrt'becksvart'.
t6e Bdrta: namnet Berta uttalas si i dialekten.
tzo 

Ja hA bgge uAgen hele onA Jaghar legat vaken hela morgonen'.
r71 mArtna'marknad'.
r72 ottesii'morgonsidan, tidiga morgonen'.
t73 Tf *iil'Ttg stil['.
va taf\lfrsilm fran sduafii sdue ifre 'l5t folk, som kan sova, fi sova i fred'. Obs. her att soua rbetonad

stdllning slutar pi -a, men att det som mindre betonat i en fras fir Sndelsen -e.

r75 sola'solen'.
176 roba'ropade'.
r77 mdde'mota'.
r78 dreden, dredne'smutsig(a)'.
ne 96, pd dri frlnne'Sldng pi dig kl6derna'.
r80 dommedds otta'morgonen pi domedagen'.
r8r noggen'nigon'.
r82 stout'stod'.
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LAArses peltongar feck skull6,183 5 juling feck de for bide sert fl andres rAck arty.
A lorrrs, den sryggaste id6rr84 i6-, jeck md blflmdrke i bAgdn185 i all si ti,186 si
moe187 juling hadde 'n ffltt ndr han vA lidn.

A 5a. Trrge her ad: Svarteborgs socken

Talare: Otto Karlsson, hemmansd gare, fbdd pi girden Svarteborg i socknen
med samma namn 1883, utflyttad sent i livet till Barfendals socken.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsi r: 1960.

Kommentar: Texten handlar om slakt. Nflgra tillbehor ddrvid, sisom grtida
och ureftn)tt, ndmns. Arbetsbeskrivningen dr rnstruktiv. En lokal sedvdnia
vid slaktnirg ndmns, ndmligen sticftarsupen (stycket 1). Man kan observera
olika dndelsevokaler i verbens infinitiv, t.ex. d jarqmen d h6ilcdi (stycket 1).

Det finns har ett par exempel pi betonade ord med kort vokal plus kort
konsonant: tdubede resp. bedar (stycket2 och 3). Se ddrom sammanfattande
i avdelning 3.2.1. Ordettjycft(stycket 3) dr vdl ndrmast en blandnirg av tv5
dialek tala forme r: tjocfr och tyck.

Grisslofu 16,2'z|"l

.Ia, ndr sjlakta di grisenl ,l^, da vA 6m luse.188 <|as6.> Se di fick di 6pp i
ottA,l8e se. <Ia, ja hA hort tAlas im da, di skulle slakta'n si ti1i.1e0> I^j^mdn,
kl5ckA fyra. <Varfor skulle'di ipp si tilil, Ir, /../ dihadde moggetet i1d,ra,
se, inna di no feck sOrra kring grisn md tdmma ,,"'5 de skulle ha.. fl sinn si vA

dd en fylle femle3 man, a di sku'h661 'nte4 i si skulle gr5dAl" pi'n i.. Ddn tog

t83 sfttill?'skulden'.
184 id6"(ut)av'.
185 bdgcin'(bak)andan, stjdrten'; i uttalet betonas nigot ocksi ordleden -cin som annars fristiende

heter ririn och betyder'endan, dnden'.
186 i all si ti'i all sin tid, hela livet'.
187 mde'mycket'.
188 5* lDse'vtd luciatiden'.
r&e i otti'i ottan'.
teo illi'tidigt'.
rel mogge'mycket'.
1e2 tcimrnar'tommar'.
te3 

fyllefiim'fyra eller fem'.
re4 'halla den'.
te5 grdda'nosgrimma, tigogla (som lades om svinets tryne vid slakt)';grddd dr bestdmd form:

'nosgrimman'.
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di ju p5, vA jivet,1e6 nar di skulle sjlAkt'n.tr7 1115r, di hrir tdmmane, d6m sn0rra

di kring livet si pi 'n, rCrnt.le8 <|as5. > Di skulle he e h611e di.lee <1a., I^^, i si

skulle no di hA sd en halv200 dller kansje tvfl, innA di tog 'en 5.201 Ner di de

hadde stocke 'n,202 skulle di ju ha sd en halv e.. dller en sub, d^ vA

stecfraresuben.203 <Ia, dd, skulle ju hora dll. > (Sfrratt)

.Ia,grtidL,hurdan vA dcinl > De vA en vrekn6tt dller !16zo+ jd ska.. De vA en

tiepp sfl hdr 15ng,'05 se. A si vA ddr en tiwbede di hadde knodde Pl,'ou si dd vA

e yggla\oT ,iher, 5 diin tu11a208 di kreng ndsA pfl ', de e ieck e.. 56 di hadd 'en

're in i mun pi'n,'Oe si s6m di hAr snArA210 no ndr di sjhktar,nlr di tAr gris-

ene211 hemma, vell sd1a.2r2 <Nee.> Nel, uttA da tog di r0nt hele tryynt2l3 t5

her, se, 5 da dro w2t4 di tell s6 vdldit s6" <Hmm. > Da kalla di for urefrnitt aller

Grida eller vrekn6tt, her lagd in i
munnen pi grisen inte runt hela

trynet. |fr texten strax ovan.

Teckning At, Carlsson

t')" uA jiuez 'forstfls, naturligtvis'.
re7 I)e bida slutformerna har utvecklats av ildre slafrta han'slakta den'; han syftar alltsi pi grisen.
le9 75* ..rhnt 'dem snurrade de si runt livet pi honom''
t" h6lle di'hflla (ut)i'.
)00 halu'kaffekask, uddevallare'; sel kallas den varma dryck, der brennvin och kaffe blandas.

"t' ,og'en d" avlivade den'.
202 hadde stocfte'n'hade stuckit den'.
)03 stecfotresuben'stickarsupen, slaktsupen'.
20a ureftn6l/ 'rvingsgrimma for nosen pi hdst och gris (bestiende av en bit lina monterad i ett

trestycke)' ; h6'vacl'.
)05 ldns pitrriffas har i st:illet for vdntatl6ng.
)06 €n niwbede di hadde rtnodde ltri'en tigbit (repstump) som de hade knutit pfl'.
o" ygglo'ogla'.
?08 tulla'linda in, rull:r om'.
20e 'Si de hade den (dvs. repstumpen) inte in i munnen pe den'; 'en < han, syftande pi en tdubede,'n

< han, gzillande grisen.
2Io sndrd'snaran'.
2tt tdr grisene'avlivar (tar livet av) grisarna'.
2t2 uell scija'(det) vill sdga, ndmligen'; mera utprdglad dialekt har form en sia.

213 tryynt'trynet'.
2\a droru'drog'.
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grdda,215 hecket2l6 s6m halst. .Ia,jA hAr hort bagge di bendrnnin garna., I^ .

<fasi, di tulla dm grisen?r lala m5n. Di feck.. Grisen vA glatt. Di sjlAkta
'nte s6nne smfle griser s6m di idr2t7 no. |osses, di vA store, min f6,rr2r9 s6 dd..

<Fladde diinte tdmmar 5m ben6?Zte> Io, pi framben6 hatt'de ett tiw si,/../
en tiwbede,Zz0 s6 di hadde 5 h6lle r22t dar.. <FImm.> ..far ben6 va iu si store

5 tjyck1222 i grove pfl d6m di si, far di vi allti Sver ilr,"'se, inna di sjlAkta

d6m. <|as5.> I^^, se de vA bedar224.. De vA dd s6m han sA, p6jken, ndr di
hadde sjlAkta grisn Om irl, dfl kunne di ffl sd >>noe fede bedrarrr.225 (Sfrratt)

.Iaa,i sen s5.. |4, di salta ner da masta dflt, I"ia mdn, allting.r. A da vA'nre
nick md gris s6m sku'sjlAktat,"t se, dd vA e kvija dller e gAmmel ku227 eller..

A 6a. Kville hdrad: Kville socken

Thlare: Alma Fred, smibrukarhustru, Klev i Kville; fbdd pfl Lilla fore i
samma socken 1877.

Intervjuare: Dialektforskaren E,rik Larsson.

Inspelningsir: 1960.

Kommentar: Flera fasta uttryck eller fraser mdrks i avsnittet, t.ex. ddli rc halsd
'd51ig till helsan', dvs. 'sjuklig'. Obs. vokallikheten (s.k. tilljdmning) mellan
stam och dndelse i ordetsdmmdrn'sommaren'. I uttrycket ucirqb6rte d tjanqi
stycket 3 ser man, att ett frasinledande verb i infinitivform slutar pi -e,medan
ett frasavslutande verb i samma funktion fir Sndelsen -a.I ett kort avsnitt av

intervjun kommenteras sidlva inspelningssituationen. Eftersom den inter-
vjuade er bflde dldre och kvinna, tilltalas hon av samtalsledaren med 1, vilket
i senare tid snarast motsvaras av I{i.

2\5 grtida eller ureftn6tt'nosgrimma' (se ovan).
2t6 hecfott'vilket'; jfr i eldre svenska med samma betydelse hocftet av hocfren'vilken'.
)lJ'.. ) .. )-- Jat' gor.
2r8 minfir 'minsann'.
2te ben€'benen'.
2?0 tdcu 'tig, rep' ; en tdrubede 'en bit rep, en repdnd:r'.
221 h6llei 'hilla i'.
222 tjycfte'tjocka'; andra former for detta adjektiv ar tycftoch tjocfr(med o-l1ud).
223 duer dr'rrter hn ett 5r gamla'.
224 bedar'bitar'.
225 Citatet skall nog vara barnsprik; darfor stir felformen bedrar i stdllet for bedar.
226 'det var inte bara gris(en) som skulle slaktas'.
227 

fruija'kviga', l1w'ko' .
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Barndomsminnen frdn 1 800'talet 17, 2'02"1

<Men vA hadde di fl leva pi hemma, ndr da ingen vA..l> |a, hemma, hem

ved228 h6 en leffte pe?zzs laved'nte h6 de leffte pi for nogge.230 No feck je de

ddre mi6lk6nn6,231 5 s6 feck ve nogge"' kAger e.. A s6 gA dan tjdrringQzzz md

en flaskebede. De va ju goe vdnner te mamma. A han vA b6rte hele

simmi rn234 5 bAre skrev, atte han fi kimme ij annr235 for han hadde 'nte traffa

dan s6m hadde sjecka bo pfl ' n236 1.., ihan hadde 't illa e.. /../ Man s6 pi hosten

de, de feck ho lide grann pdnga r rfri 'n fl s5. 56 ho feck a' iblan t237 ltde grann,

mdn han drAck 6pp de mesta. <Mmm., A..5 han vA i Am6rk arllortn 5r, fl si

kim'en ijdnn. <Mdn ndr I vA b6rte 5 jdtte,238 fick I mAd pi stdllet dllerP > I^i^
mdn, vi feck mAd, ie feck mAd 5 s6 feck 1a farntn kroner 5 ett par tjdngla r.23e

.Id, da vA sannin g, )a.Zao,

Ska da horas allt detta s0m latilar? .Ia,da hippas ji., A l, mei !2a1 FIem

ska hore dri da?242 <la, de, blir fbpdftervdrden".> |asfl..

Barn som vallar kor pi Kellviksbackarna, Kville socken. Obser-

vera att finkllderna tagits pi infor fotograferingen. Foto Kville

hembygdsarkiv. Bohusldns museum, Bildarkivet. Fotograf okand.

)28 hem ued'vem vet'.
z2'{t 1r5 en leffte pti'v'a,d man levde p5'.
23t' nogge (med slappt r) 'nigot, nigonting'.
231 de dcire mj6lfr6nn€'de der mjolkornen'.
232 nagg€ (med spetsigt e) frdger'nigra kakor'.
233 Ordet ftaring zir i dialekten mera neutralt i stil och betydelse zin i riksspriket, der det ofta har en

negativ klang.
23a sdmmtirn'somnraren'; jfr den inledande kommentaren.
235 atte han fti fttimme ijrinn'att han fick (egentligen: fir) komma igen'.
)36 hadde sjec'fra bo pd'n'hade sSnt bud efter honom'.
237 'Se hon fick allt ibland'.
218 jcida - jcitte'valla - vallade'.
)3e tj cinglar'kdngor'.
240 'det var si sant, ja'.
24r ,oj 

de,.
242 'vem ska hora det dX'
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A min dlste bror, hzrn vA 51ve ir. Di haclde han v6rt b6rte ldnge. A aa .1og

han for gal6pperande longes od.2a3 I^^. .I^^., A s6 vA de f n)'oo 6 vA de Finna.
FIo vA s6 dar lidn i n5'rrvos i gridz45 i 'nte velle2a6 vdre b6rte2a7 e se,mzin ho

mitte a' b6rt ,'o' ui 1let.2ae A s6 vA dd lelle f 0'stin. FIo vA dil6 te hels A,zso iklen,
mdn ho feck vdre b6rte 5 tjdna hos bonnane25l e.. i gi ude pe f ale252 i tA 6pp

dtter -ejen253 e arb6 s6nt dar rongr arb€.254 .I^, da vi fali tingt255 for
bArnongane25s de. > f a, vesst vA da da. No gir ongane, s6 d' e stor skam i se

dCrm /../.257 De hAr s6 g6tt s6 de.. mdn Om da.. Id /../ messunner25S d0m enre

dci, nan jd onskar 6m di kunne tdngke pi dd, h6lles ve for25e ndr vi.., nar ui

vdkster 6pp.'oo

A 7c. Sotends hdrad: Kungshamn, Arkums socken

Talare: Anders Persson, fiskare och stenhuggare, fodd i Gravarne (nuva-
rande Kungshamn) 1884 och vid inspelningstillfdllet fortfarande boende dar.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsir: 1960"

Kommentar: Dialekten varieras nigot genom insiag av riksspriksformer,
t.ex. finns sillen i stdllet for sill€ en g5"ng i mitten erv texten. Dilremot sdgs pi
ren dialektnogg€ sill (rned spetsigte) 'nigon sill'i slutet darav. Ordet iblam,
som finns tv:i ginger i forsta stycket, uppvisar folkmilets slut-/ utvecklat av

-d. Ordformerna ar vanligen dialektala, men ocksi riksspriksinslag fore-
kommer, t.ex. sedan,ntiget (mitten av texten) och tjugetre (slutet av den).

)+3 dog for" (i strillet f or di:rlektens aaa d) 'dug av'. Form en longesod ar dialektalt uttal av lung-rot
'lungtuberkulos'; dess -/ r,erkar r-aktigt (troligen genom avstilmning i slutli"d).

"t jtij Ir den betonade motsvarigheten till obeto natjci'i"g'.
)45 grtid'grrit'.
)1(' d'nte ue lle'och ville inte'.

'+; ucire b1rte'var:r borta'.
)48 ho mtitte n' b6rt'hon miste allt (bege sig) bort'.
)ae 

ud jiuez 'forstis, naturligtvis'.
250 ho ud ddl€ rc hcilsi'hon hade dirlig hlls:r, hon var sjuklig'.
)51 bd'nnane'bonderna'.

"' Jol€ 'gd rdena'.
)53 tA 6pp atter majen't:t upp efter mejandet', dvs. ta upp den avhr-rggna slden och binda den till

kiirvar.
25+ arb€ s6nt dcir tongt arb€ 'utfora siCant d:ir tungr arbete'.
t;s fdli tcingt'vlldigt tungt'. Detta s:iger alltsfl Larsson med sydbohushnsk sprikform.
25" 

b iirnongane' (smP,t)bzrrnen'.
257 d' d srcr sftam ci se dhm'man skzims dir mern ser dem'.
258 me-rsrinner'trrrssunnar'; be rzittaren onrformulerar for att kunna betona dci.
25e h)lles uefu 'hur illa vi for (hade det)'.
)('0 ualg;tes 6pp'vaxte upp, var unga'; orlformulering gors for att orclet zi skall kunna betonas.
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Hostfisfre [8, l'56"1

I^, pi hostfesket, dd jeck ve Inne 5ver,26r rnan ve vA b6rte ve VAlberr 5 6ppe

ve Anh6lt fl K6bbergrtnn,'u'ed;r vA ve iblant forstflrs. Mdn ndr ve di borja

md vAdene ,'u' dlvA ve huvvesAgen2uo 6pp. i Anh61t. A dar feck ve rdtt s6 brA

md sill pi hostn. A da jeck a'265 brA. 56 vA ve nere de ve VAlbdrr de pfl

sondra ne266 iblant 5..

A fffliebiden han feck jo tA sillen i s6 gi te |y'ttb6 11267 de e ldmna de. la,
sedan s6 vA ve io ddr pi K6bbergrCrnn 5 da ieck 1$zea rdtt s6 brA. Dfl vA ve inne

pi svlnske sia26e 6m natte ndr ve lfl i /../ lann i hadde ham n, la. A de, t..t

innAfor Nidingane2T} dar, s6 ddr vA.. - inne ve Sk611a hedder da niget ia - sfl
'dar lig ve.

Bit lastad med sill i Smogens hamn. Fiskelaget tar iland sillvaden.

Foto Dan Samuelsson 1924. Bohusl:ins museum, Bildarkivet.

zr't gti cinne tiuer'gi nlst:rn forbi, nzistan utehmna (nrigot i sin ber:ittelse)'.
262 Varberg,Anholt, Koppargrund: orter eller fiskeplatser i Flalland resp. utanfor Jyllands kust. Uttalet

Vdlbarr'(med grav accent och tjock t l) ;r nu szike rt ovanligt i Bohusldn.
)6:t'vadarna'; ren dialekt har en form utand.
264 'i huvudsak'.
265,aI1t,.

266 'sondag:rrna'.
267 Forme n sillen overraskar; man vdntar sig nordbohuslAnskt sill€. ly'ttb6rr avser Goteborg.

Meddelaren h:rr grav 2lccent i namnet, men detta uttal finns troligen inte lingre i trakten.
2"8 Uttaleti6 istelletfor jo (motsvarande riksspriketsju) beror pi inverkan frin det f6ljandes6.
26e'sidan'.

27t'l{idingen ar en lig o i Kattegatt utanfor Kungsbacka. Beteckningen l{idmgarna syftar

ursprunplligen pi de tvi fyrar som har funnits pi on sedan 1832.
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56 de aller2Tt sista iii vA md dar, dfl vA ve te] forsokte md skarps rllev5,.272

(Sfrrattar.) De vA da en gAng s6 da 1ockas273 s6 vdldi' brA. Ve vA dar alle

skarpsillevAne, for da vA rdtt s6 mAng6 skarpsillevAr dfl pfl Smoge n,"o se. Dd

vA en tjugetre, trur 1a da vA. Mdn harifre GrAva ne275 hdr vA ente s6 fhle'

mAnga .276 }/rdn ve riga te 5 kflmme dit i ve feck brd md /../ storsill 6ppe pi
K6bbergr0nn. 56 ve ieck te |yttb6rr allihob fl ldmna der. 56 sorbune2TT sA:

"|asirr, sA de, ,rdi feck ..rr278 Dd vA nolbune2Te stm vA ddr d5, se, for sorbune

hadde ente vArt dar 5 forsokt2S0 dtter nogg6 si1l.28r 56 de jeck fint, ja.

A 8b. Stingenes herad: Brastads socken

Talare: Verner Tengberg, stenhuggare och smflbrukare, fbdd 1886 pi Nolby
i Brastad och bosatt dar vid inspelningstillfallet.

Intervjuare: Docent Ebbe Schon, Upprala, fodd i Brastad.

Inspelningsfl r: 197 6.

Kommentar: Man kan undra over varfbr t och( i vissa fall har inte har gett de

annars vanliga dialektala motsvarigheterna d och g. Det sdgs silunda sjot

(flera ggr) resp. ldfroch bAk(andra stycket). De vdntade dialektformerna vore

de annars kdnda formerna sfrod,ldg ochbAg;jfr ndmligen t.ex. sped (forsta och

andra stycket) och pega (forsta styckets sista ord). Men bojningen sjuta - sjdt

har l5nge genom 15n frin riksspriket funnits i Bohuslen vid sidan av dialekt-
altsfryda -sfrdd. Som artillerist i flottan hade sdkert Tengberg redan som ung

lert kdnna den forstndmnda bojningen. Uttale n ldftoch bilkdr sdkert p5ver-

kade av det fbliande ordetfar resp. p,i, som ju inleds med tonlos konsonant.

Ddremot dr z i forsta styckets form bdt-ane och tredje styck ets bdt-en overras-

kande men kan bero pfl anpassning till intervjuaren. Linord forekommer
nigra gflnger i liknande form som respektive ord har i riksspriket, t.ex.

strrijften, demonstererar ) rifuera och frommddr. Kanske avses dock snarar e ftom-

27t,allra,.

272 ,6'fiskevad' har hdr pluralen udr'vadar' och udne'vadarna'.
273 'som (di) det lyckades'.
274 Smdgen dr en riksspriksform; i dialekten sdgs vanligen Smouten eller norrut Smduen, som betyder

'smyghilet' och ursprungligen gdller den tringa smibitsrdnnan frin norr in i hamnen.
275 Graua(r)rt dr en >uppsnyggad" form av dldre Grafruenne, en bdid form ay grau i betydelsen

'fordjupning eller dal mellan berg'. Ar 1963 dndrades namnet officiellt till det ,rvackrare ,,

Kungshamn.
276 'intr. si vdldigt minga'
277'soderborna, dvs. hdr sydbohuslaningarna (och goteborgarna)'.
278 Repliken avslutas inte, men inneborden framgir av fortsdttningen.
27e' nor dborna', dvs. her:'nordbohuslening ar na' .

280 Tve uttryck blandas hdr med varandra:fi)rsdfttfi ochsdftt tfttr.
281 'nigon sill'.
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mendant anfrommenddr.Nigot inslag av riksspriksbetonat ldsuttal finns, s5-

som unnerstrid(et) med efterledens - men faktiskt inte forledens - d horbart.

Mdrk de "tillidmnade, vokalerna i ordet sdmmdrn (stycket 1). Det verkar

som om leua,ldk,sad,spedoch uegi (i forsta och andra stycket) dnnu hos denne

talare dr kortstaviga ord, a11ts3 med fbrsta stavelsen bestiende av kort vokal

plus kort konsonant. Se ddrom sammanfattande i avdelnirg 3.2.1 . Ett ort-

namn har efterledsbetoning, ndmligen VrAngebci'cfr.

Strejfren dr 1904 le,3'04"1

Ddn har store strdiken da vd nittflnhunnrafi.ra, se. Di vA dd s6nt var282 s6m

no, dfl rangna de ente pe hele simmi rn283 5 ente. . de grotte ente p5 marke284

heller, se. D' d bdtter sjord r ir pfl mark6 dn da vA de. <Va du md i ddn

strdjken del >lad^,jav|,Artin ir di,se. Ve ieck md 5 strdjk^,"' se,3 s6 hetta

de p3 si atte286 ve feck itte kroner rvegizsT ve skulle ha e leve pizaa i unnerstod.

Man s6 hetta de p5 't sfl atte d6m s6m ente girr mI e demonstererar 6m

ndttan e ,"'s6 fir de ente da unnerstodet. 56 feck ve gi md h6rr2e0 natt, iblann

kun' dd,zer bli Skalhamn 5 Gr0nns0nn 5 nere i VrAn geba'ck2s2 3 5vera11t. A da

hdll de s6nt liv bAre far desse her Lomplena-j on€2e3 ente di skulle .. s6mna dlle

kunna f,i sive 6m natt6, nii. A dfl h?ingte de 6pp sped2ea i mAstene pi bita[ne].

Mdn de tole ente gi int62e5 far de feck ente ldgge inte denne har Lomplena,

se, da jeck ente. Di vA polisene i pega.2e6

282 s6nt ucir'sidant vlder'.
283 sdmmdrn'somn)aren'. Mdrk likheten i vokaler mellan stam och dndelse i ordet.lfr iven med text

A 6a.
28a grotte'grodde, vdxte'; marfr€'marken'.
285 Forme n strcijfra slurar hdr egentligen med -d, vrlket lir vara ett individuellt uttal, som derfor

ersdtts med normalformen med -a. Motsvarande losning gors for sista ordet i stycket, alltsi

egentlige n pegd,, och for ett annat ord i me ningsslut, egentligen ciftserd (stycket 3).

286 ,5 hetta de pd sti atte'si hittade de pi si att'.
287 uegd'veckan'; uega ar ett kortstavigt ord med kort vokal + kort konsonant i ordstammen.
288 Leua;ir ocksi ett kortstavigt ord; jfr uega r foregiende not.
28e nci'ttane'ndtterna'.
2e0 h6rr 'varje'. Ar.., riksspriksformen udr frnns i slutet av texten: ett dongn udr.

z'tt 
ftun' dri'kunde det'.

2e2 Sfralhamn: samhalle pi vdstra delen av Lysehalvon; GrAnnshnn: samhallet Grundsund ca 2 km

sydost om Skalhamn; Vrdngebci'cft: lastageplats vid Abyfi orden.
)e3 Lomp lena -j on€'(strej kbrytar)manskapet ombord pi farty get Lump-Lena'.
?ea sped'spett'; sped ar ett kortstavigt ord med kort vokal + kort konsonant.
zts gti intd'med bit gi intill (nigot)'.

"u ptgo'pekade (pi avvisande sdtt)'.
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MIn da ble en hemsken stess2e7.., gAmle sped i allt moilet. /../ 56 hatr'de2e8

gAmle hAmrar 5" mdjslar 5 sjlow md dar. Dd dnna2ee s6 ame da vA s6m han sA,

|ohan i Nolby: da sjlow lik far orne.300 (Sftratt) An6rra uti desse Lomplena-
jon6 de vA lusete.3Ol p. sad pi ddsse hdre tjdrne,3}2 far d,e /../ mitte tjore tjdrer
m5. SO sdtte de sd pi Armen di. Mdn s6 hadde de fitt sem da vA 5 krob lus bik
pi klan.'o' pi 

"rr. 
A dan p0tta de t630a dan md tjdppen, den ddrre lus6. Da vA

en kamrAt, mdn dan kalla de far LusekndckA sia.305 FIan feck hedde dr',
LusekndckA, hele vdjen.306 (Sfrrattar lange.) Iir.

<Da vA aldri nitt slagsmel e s6nt md d6m har strdjkbrytarnel, ]o, da vA

all'ett jeddra nappetAg nere i Vinbrdcka,307 dar sjot d. i.r. A ude ve.. nere i
Vinbrdcka dar sjot de. Ddn hette Flummel, dan tusingen, e han vi /../
kommdor pi ddn biten de. A han vd /../ lljtnant di ndr jd dksera.308 De vA e

skrAmla md, dan derre.30e De v6.., ve hadde en s6m hette L0nnkvest, i en

hette fJnelius i en herte.. FI6310 vA da han hertel Fevrell.. Dd vA jaddra role
namn3rr de hadde ffid, ja. Man dan der Hummel.. De sAA allihob dlsse hare
befti16 '312 >>No kommer hanrr, SA 'n di ndr han hadde kommando, far de v6..

hadde 1u ett dongn vA,r,se. ]a. A de sjot de i.., sd kulA313 jeck jen6m dar ner'i
Vinbrdcka i ett hus dar.. FIo tog en sAnp6se3ra e kAsta pi lannsfiskAln, ho
Fl0lda Io.. I-I0lda KAlls6n. FIo ble lift ma Kristi's-KAlle ,"t )a. Ddn ho feck ju
Stte minar.316 ffo hadde ju en rossong""'md rej, dan. FIo feck tA md sadcin,

se, i burn.3" Ir.

)')7 stess'beskziftigt spring(ande)'; verbet stessa'springa bestlllsamt omkring' finns pi flera stdllen i

Bohushn.
?'eB lxafi' de'httde de'.
2e') 46no'dina(de)'.
300 dd tllo* ldftfar iirne'det slog lock for oronen'. Uttalet av ltiftdr kortsravig med kort vokal + kort

konsonant. Det vanliga uttalet av ordet nr ldg; jfr forme n sped'spett' ovan.

'ot n6rra'nigra'; de ud lusete'de var lusiga (hade loss)'.
t02 dcisse hrire tjcirne'de huir kerrorna'.
3t'3 

ftLine'kldderna'.
3oa pAna de ti'knuffade de till'.
305 16n ftalla de far 'den kallade de (for)'; Luse llnacfrA: er ciknamn med betydelsen 'luskn:t ckaren'; si6

'sedan'.
306 hedde dci'heta det'; hele ucijen'hela vrigen', dvs. snarast: 'jdmt, stdndigt'.
:'07 nappetdg'nappatag, slagsm fll' . Vinbrcicfta ar ett stenhuggerisamhdlle vid Brofjorden, srrax norr om

Rixo.
308 cifrsira'exercera, exercerade'.
30e Dd ud e sfrrdmla mci, dan dcirre 'det var ocksfi en riktig skrivlare, den der'.
tto 115'vad'.
3)1 rol€ namn'konstiga (egentligen: roliga) namn'. H:ir anvdnds alltsi tunt /.
tt2 dtisse hrire befal|'de har bef,ilen'.

"' k ld'kulan'.
11+ sdnpisr 'sandpise'; det ber:ittas hdr med tvdra kast i inneh5llet.
3rt Han var formodligen ordfriran de i Kt'istidsncimnden och hette Karlssort.
t"' dtte mdnar'itta minaders fiingelses traf? .

31i tdsson.ge'tosunge, dvs. flicka'; jf r milets peltonge 'piltunge, dvs. pojke'.
318 burn.'buren, arresten'.
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A 9a. Lane hdrad: Skredsviks socken

Talare: Karl Olsson, snick are) fodd 1876 pi Annerod, Skredsviks socken och

vid inspelningstillftillet fortfarande bosatt dar.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsfl r: 1959 .

Kommentar: Atskilliga fackord frin bygg- och snickeribranschen anvdnds i

rexren. Anmdrkningsvdrt ar att nigra ord synes ge prov pi kortstavighet,

dvs. inneh5ller betonad stavelse som bestir av kort vokal + kort konsonant,

sisom d,reu i styck et 2, forleden i brildsj,iu r stycket 3 samt ordformen sfr1rer t

stycket4. Se ddrom sammanfattande i avdelnitg 3.2.1.I ettord verkar liud-

ldngden variera de tvi gflnger det brukas : m6sas resp. missas (stycke t 2). Det

kan yara naturligt i ett grdnsomride; formen misas dr sydbohusldnsk men

m1ssas nordbohuslensk.

Att byggo hws [10, 3'57"f

<Ndr di de hadde lagt svillfoden,'le de la de vdl ett sticklAg forst? r lala mdn.

<Ett lAw.. em stflcke[A*:zo sA di vdl, dller hur sA di't herl> la, di for lenge

sinn di vA de temmer alltihob, de vA stickar allt 6pp."' <Ia.> 56 da hnr i^ i"
vArt md ibyggt mAng6 hus s6nne ddr.322 <Di skulle kndppa't forst Iller vA

kalla di 't ? > /- -/ S6m sAgt vA, ve sjlo stickane 3 skrddde d6m b5're,323 s6 1A vi

d6m p5, vA jivet, b6rra fAst d6m md domlin g rt'o e.. A s6 vA da ihobalaftat i

hornA. <Di lafta325 dar irl, rc. <Di der gamle knudana sim si ut si hdr

(d.emonstrerar typen med. gester), di hAr inte Olsinn settP> Nd, nd, da vA

hornknudar.326 <Iasil> Da kalla di de. (Sfrratr) Ne, dei hAr je alldri vArt md

6m. Da vA forbi di ndr ja borja. <Men s6nna hus hAr Olsinn sett vai r lala
mdn hAr jd, da.D' e ente lange sinn de rev ner e her 6pp. pi Kri gero3zT s6m vA

en s6nn der3}t [rnii] hornknudar. <]as5., [Ne]he.

3re Snarast avse s valfotsyllen'nedersta bjzilken i ett hus'.
320 'lager eller omging med stockar (vid hr-rsbyggande)''
32r 'enda upp'.
322 'minga sirdana der hus'.
323 'slog stockarna och slathogg dem'.
324 'dymlingar, trlpluggar for sammanfogning av stockar'.

"t lrrfto 'gora inskiirningar i stockar (for att hopfoga dem till en husknut)'.
32(,'v:iggknutar, vari stockarna zir sn lagda, att fyra vinklar uppstir'.
r27 Med Krtigero eller l*,tifterod avses tvi gflrdar i norra Skredsvik ndra Bohusbanan.
328 r syftar pi substantivet st6ua 'stuga' ochen pi substantivet byggning 'byggnad'.
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.Ia,iade skrddde de d3, skrzidde't.. Di hadde e lina dllerPr lria mdn,d^
vA, frridsndre kalla di 't, 5 ddr hadd' en ju skrdbangk3ze i sd feck en iu hogge

d6m rdtte i sjlzitte fl barke d6m fl sinn s6 vA de ,u te fl.. En hadde n6tt en kalla
meddrn.33O Dui hadde en ir i drow imdlla, s6 en kunne hogge d6m t6 ihobr. A
ble da veljort s6 kunne en hogge s6 t5tt s6 dd dnna klOpptt- i'33t m6sen. For s6

skulle dd ju m6sas imdll a.332 .Ii,da skulle la de i a.> Iamrn, da skulle m6ssas.

A sinn s6 feck di lu driva, um di velle hA't bdttre /../,pAngke in md vAnlet

drev.333

</- -/ FIur jorde di pi insia? /- -/, Ia,di for pi mAnge st5lle33o - ja, de hA

v6rt ndstan allmdnt - s6 pfftsa de 't md ler 5 br6dsj ;u33s dller Angnar dller va

de kunne fi 5 strog pfl s6vors336 pi vdggen i s6 tapsera33T de pi de. /../ I'd,ved jd

vA pfl Salttjall, da vA ett ongkele'338.. Ve vA ddr pi byggninga33e idar vA dd jort
sflnt overallt. A da hOll pi 5 tAtt overhann for 6ss, inna ve feck rever ner dd

der. Da rog s6 bedrovlit s6. <Ia,d'd klArt da ble t6rrt e..> |6, sinn s6 panela

d. j, e iole 't rent i pent.3ao

Lockepengen. Nybyggets blivande
husmor gommer ett guldforemil i
knuten for att forsdkra sig om lyck-
ligt boende.

Mfllning av C. G. Bernhardsson. Foto
Bohusldns museum, Bildarkivet.

:t2e 
ftridsndre 'snore som man gjorde en kritad linje med (som stockmarkering vid tillhuggning)';
hadd' en ju sftrcibcing('hade man ju huggbdnk'.

330 meddri'ritstiftsanordning, dimensionsmitt (anvint vid hustimring och liknande grovre
snickeriarbeten)'.

331 'klippte av'.
:132 'stoppas mossa mellan (stockarna)'.
r33 'sle in vanligt drev (dvs. tdtningsmaterial)'.

"u -fr)r'forr (i tiden)'; mdng€ stcille'minga stdllen'.
335 'avfall vid linbrikning'. Brikning innebdr att man bryter sonder linets stjilkar for att frinskilja

de hirda fibrerna.
-336 ,rn, pi detta sdtt'.
337 topsira'tapetsera'; betyder dven'tapetserade' och'tapetserat'.
338'6mkligt, elendigt'.
33e Med byggninga avses troligen huvudbyggnaden pfl herrgirden Saltkdllan.
340 'rent och fint'.
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<H6rre feck de da te i hdnga pd vaggenl > Da jeck all'pent. De sCrm kunne

md de,desmlckte de pi s6. .Hoggde dil, Ir, dd jole de. Pfl insia s6 hoggde

di n6a sk6rer si ddr 6pp erter, s6 dii skulle f3 ett grann feste.341 Men dI hang

all'.342 .I^ . A udafbre, dar fora di):+:, 15,, dar kladde di ,u mI brar, s6v6l

sffm di brogar no for tia.344 <1d., F6st no d d'd ju ente timmervdgger. No e de

j u plAngk e brar, e jived ente va de hettar pi md3 a5 f or n6tt allt. .I a, nu hAr di

ju s6 fAlit moet s6.> |ahA (smdsfrrattar).1a, di hAr de, hor ia di sier. lahi,r inte

vArt md Crm sont der. .S,iver 5 matter 5.., I^ia mdn.

A9g. Lane herad: Bdve socken

Talare: Gustav Larsson, hemmansdgare, fodd ir 1880 pfl Salekdrr i Bdve

socken och sedan bosatt dar.

lntervjuare: Dialektforskaren E rik Larsson.

Inspelningsir: 1960.

Kommentar: Meddelaren uppvis ar t denna grdnsbygd till Dalsland en del

sprikd ragt som avviker frfln den glngse bohusldnska typen. Silunda finns

ganska ffl exempel pi att p, t och( motsvaras av b, d ochg. I utdraget pitrlf-
fas dock Stminstone allihob 'alliho p' , (id'1t' och ud 'ut'. Form en sp6ra i stycket

2 tycks hafrorxtauigt uftal, dvs. kort fbrsta vokal + kortr-konsonant. Se sam-

manfattande i avdelning 3.2.1. Ibland kan rikssprikspiverkade former mdr-

kas, t.ex. mycke i stdllet for mdet; bida formerna finns i texten. Formen ucigar

dr dock ndrmast dalslendsk. I bohusldnskan sdgs i regel ucijar eller ucijer.

SamlingsPlatser for stad och socfren [11, 3'07"1

.Ii,/../ v|"r s5lde di mjolka forr i tial, Ia, di tjdrna smor da masta.3a6 <fas5,

jol' di d;.2+zr Ii, ress meirit kflm 16, s6 ble da all' si de borj^ pi mei erit, /../

allihob.348 <A smort s5lde di pi t6rjet 511erl> Da sdlde3ae di pfl t6rj etla,forr.

A s6 vdn'de sd te hannlare icks5. .A hm. FIir dd vart moen t6rjhandel

harifreP> Ia, da vA mycke, mycke, mycke, se da.. Firsd11a350 kim 5cks5.

<|asi.> Se da vA mocke handel pi t6rjet md agg e smor e.. <FIAr di silt
341 '[ite fhste'.
342 'dethangde allt (kvar)'.
3a3'fl;t gjorde de (bred)foder'.
344 'sA som man brukar nufortiden'.
345 'vad man hittar p5'.
3a6'f15, det mesta, vanligen'.
3a7'gjorde de det'.
348 rr5 blev det allt si att de borjade siilja miolk till mejeriet allesamman'.
3ae scilde'silde '.

rso 115r avses forsdljare frin Forshdlla socken soder om Bdve.
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miolk pi t6rjetmdl, Ia, de iole di all'f6rr, mdn da feck diall'sluta md for..

.Id, e tjott 5 flask Sckse dllerl > Ide, inte bonnera mdn da vA ju heir smfl

hannlare sOm /../ hadde stind. Man da ble st6pp md de te sluren35l Scks i, v6,

jive[t], for da bl5ste all' mojlit ipp352 (smdsftrattar menandr). <D' a klArt da

jorde da.> Ia.A sinn vA dii nia sjlAktare nere fri Aspero 5 diir. Di hadde smfl

hus sim di sto i. <FImm..>

Minadsmarknad pi Uddevalla
torg i mars 1887.

Foto Allan E. Thorburn. Bohus-
ldns museum, Bildarkivet.

<Fl6rre hadde di mI vdjar har forrl Va da dilet md da allerl> Vdgarl
<1a., Ia, da vA enget i skratta 5d.35r <|asi.> Ne, di vA allt bedrovlia. <Se di
hadde svirt i kimma frarnl, ]a, da vA allt.., allra halst host 5 vir. De f eck da

all'.., sipass jick da val all' jypt i sp6ratto (onger tydligen djupetmed en gest och

sfrrartar) . <Jasi, jaa. FIAr [de] inte vart nia tjorka i Bdve nin gAng, dller hur
hAr dd vart rnd dat, Nd, da.. Bdve hAr rigt da masta i lJddev6lla tjorka, f.).
Bdve legger r0nt Uddev 6lla stA. /../ D'd vA pi tAl for minga ir sinn (da vA fore
mi ti'), jA horde da tAla 6m pi si tr' /../. StA'n skulle vela' tjort Bdve ur,"t mZin

di skulle di byggt e356 /../ ner' vi' GlCrmmin g"n"' 6ppi hojda dar. Mdn si vA

de en s6m sn te d0m, ndr d. leck ipp pi e stdmma sA 'r]'358 r,D'I bdst I tijer
still for Bave dger mer :in I vet cf .>>r5e /../ De dgde tvi kvArner a de mdsta i

tjorka. <fasil> A s5'.. en del.. e /../ halve hamna! <Jasi, vA dd srii> Ia. Se

atte.. si hadde di h6llt pi rektit, se hadde stAn inte hatt rnoet i saja. <N:ie..>

J5r 'slutligen, till sist'.
r52 'det bliste upp allt mojiigt (dvs. skrlp)'.
rs3 'att skratta (dvs.: vara glad) it'.
354 'sipass djupt gick det vIl ner I spiren'.
35> r3',1,1.valla stad skulle ha velat k6ra Ildve ur kyrkan'; hdr ar ha underforst:ltt. BIve var visserligen

sjllvstindig forsamling fram till 1945, men Blveborna fick benkplatser i Uddevalla kyrka, sedan

deras egen kyrka rivits i borjan av 1600-talet.
156 'de skulle de ha byggt en kyrk;r'; e stflr i stlllet for e tjorfra, eftersom ordet tjdrfta har nlmnrs tv5.

gingcr strex innan.
r57 Uttalsformen GlAmmingen ar gammal. G:lrden kallas nu Glimmingen och ligger soder om Grorod

mitt i Bzive socken.
:t58 I meningen anvzinds, overflod rgt, sd tvi ginger.
35e 'dn ni vet om (egentligen: av)'
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A 10b. Inlands Frdkne hdrad: Resterods socken

Talare: Pontus Olsson, timmerman frin Lyckan, Floggerod i Resterods

socken. Han foddes 1879 i Forshiilla socken men kom till Lyckan redan 1885.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsfr rz 1953.

Kommentar: Meddelaren berdtta r garna med forstdrkande stileffekter. Tra-

ditionellt sprflk varieras med n5gr a flmodernismer i ordforridet: t.ex. grcijer

i andra och tredie stycket samtjring, ingiende i trrisfrejring'trosklag' I tredie

stycket. Form enfro dr numera typisk for Sydbohuslen utom Orust och Tjorn.

En bojd adjektivform mdrks i andra stycket;en hdle scicfr'en hel sdck'. I bor-

lanav tredie stycket mdrks som talspriksdrag b5de sm5ord och upprepning:

A trnn sti dd ncir .., sd uA dri te d.. En for detta m51 typisk I judsammansmdltning

pltraffas rs6tt och s6ttna 'sidant, sfldana'. Alternativa pronomenformer i plural

stir i styck et 2 och 3: n6a resp. n6ra 'ni"gra' .

Hostens slafrtmat ll2, 2'38"f

Dd vA da di hadde , d^vA fldsk e tiott. <Ia.> Stora svin sjlAkta di. < li., A t..t

di vA inte noida md ett svrn pfl en bonnegil d5, utta dfl skulle da vAra en stor

tiur zille ko md. <|asi ., I^ja mdn. <1a., A ost e smor. . .Ia .> .. skulle da vAra

t6, redit md da.:oo .A da slakta di pi hosten di allerl> I^j^mdn. .A salta

nerl> Iaha, da vi allti'de, de vA fore jul si dar. <Ia.> Di skulle ballera36l

fu11a.362 <Di hadde stora saltebalierl, Io, forskrdckelit.

A pa stora stdllen dar vA dii ju forskrlckeli moahed md graJ[.t].ror f t5

k0rvas de ejole k0rv.36o .1i., A si sylta .. .Ii,da jol' di flckse.. > ..fi)rsfrrricfrelit

md sylta 5 si n6a stora hisek6 r1er365 md palt, di kall a't. <Va kalla di frirjera? >

Stora hisek6rier fulla md palt.. <|asfll > .. dtter blo't.36u .li. Men fr1rjera, hur-

dana vA di? > VAnlia hisek6rjer.. <|asiP > .. md petdtek6rjer.367 <lasi.> De

kflckte di, mi tru de ble moet blo |:os f dar jeck ird (sfrrauar) en hele sdck md

mjol. <1a.., A si rulla di ihob da a i gryda md s6ttna36e her stora.. A aa jole di,

360 'mycket av det'; redit uttalas faktiskt med skorrande r.
36r 'baljorna (med saltmat)'.
zaz y15, underfor stis udra, troligen eftersom det strax innan tvi ginger har sagts sftulle dri udra.

363 'en viildig miingd med saker'.
364 'och si lagades det korvmassa och de gjorde korv'.
365'hissko r gar, transportkorgar'.
366' gjord av (slakt)biodet'.
367 'potatiskorgar'.
368 'du mi tro det blev mycket blod'.
36e'sidana'.
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e de hadde di i flere, flere rier, s6tt ddr.370 <1a., A de 3d forst 3 frdmsr mdnnas

han vi f5rsk,t" sim di kalla't. <1a..>

A t.t t sfl di ndr han borja bli si ddr mogli sfl han ble vid ,"' ,LvA dii te i
soba373 dar. Si vA de te 3 sjdra sjiver3Ta 5 ste ga I panna. A ndr di de ha.. $ftrat-
tar) , d^mosa di i. A s5 ett stort stocke flask ipp i e brA gryd,ai sfl en hob lrrl"t
md stora drter 5 boner dar Sppi.Da ble grajer376 da! .Ia,dd jorde da.> Iaha!
Se, da vA te 5 h611a sd p5 avstinn si dar, nIr en vA i lAng md n6ra stocken.377

.la .. > De hande all' de bri,ga378 iblan n (sfrraufrtin bdda).Iaa, se ndr de vA ett
trdskejdngt" sim feck sltt sd fullt md s6tt dar, si vA de inte narit380 i dra'dSl

(meddelaren sftrattar lange). Naa. Se d' d, si d' e.. Di hadde better for m6(sz 46

dn di hAr nu. .Ia,dd hadde di brA mAt.>

A 1lb. Inlands Torpe hdrad: Vdsterlanda socken

Talare: Hilda Olsson, lantbrukardnka, Vdstersion i Vdsterlanda socken, fbdd
pfl samma stdlle 1883.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsir: 1959.

Kommentar: Texten inneh5ller spr5k frfln en grdnstrakt. Vissa inslag kan
sdrskilt noteras. Formen mdcfte ersdtter nflgon gflng dialektens moe. Hdr som

i flera andra texter forekommer inslag frin svenskt skriftsprik, t.ex. meren-

dek och tillroicfrlit.Formerna wtan och rtigmjol uppvisar med situ resp.g ocksi
piverkan frin riksspriket eller frin vdstgotskan. Flera dragdr gemensamma

for sydbohusldnska och vdstgotska, t.ex. det i texten forekommande bruket
av adverbet la'val' och cinna'nd.stan, liksom'. Pflpekas bor ocksi att den boida
formen h6uate'(.rpp)idsta' av h6ua'jdsa, svdlla (orn brod)?, som lorekommer i
texten, anse s som sdrskilt typisk for sodra Vdstergotland. Ordet h6ua i angi-
ven betydelse pitrdffas dock Iven pi flera st511en i Bohusldn.

370 'och s8dant der hade de i lSnglig tid (mycket [Inge)'.
371 'medan den (dvs. palten) var fdrsk'.
372 'Yit (av mogel)'.
373 'sopa av, rensa'.
374 Sie-Ijudet dr her fremre och tunr.
375 'l-n hop, en mdngd'.
376 grrijer'saker' dr ett sentida ord i dialekten.
377 tri, man var tillsammans med nigra stycken'.
378 'brakade'; det antyds att man fir orolig mage efter kraftig kost.
37e trrisftejcing dr ett modernare ord for trcisftelau'trosklag'.
380 narit'nidigt, lett'.
38r 'i (tvdr)draget'.
382'bdttre (med) mat'; man vdntar sig i Bohuslen normaluttalet mild. ffr tjr;u i forsta meningenl

vanligen har dock bohusldnskan formen tjr)dd.
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Att bafra brod [13, 2'46"f

Mdn si vA ju inte si g6tt bro dnna383 over hela 5.ret s6m /../ enhAr nu, mdn di
skulle di baga mAnga sitters bro te jul. <|as5, di jordedci.> Iade, de vA bide

grovre e dd,va fina re, ida vA sir6pslimper i dev6 kaffebullar. |A ved mamma

iole ena fyrajulinga f8a i sflnt dara s6m jA minns ifri min bArndim. <Ia, dd'

hAr jA hort tAlas flm, firalulingane.> I^j^mdn, 16,fyraiulingat,li. De Snnali,

ihob s6 dii dnna ble fyrkAntit. Man da vA dnna s6m ett jul ude i dnnane.3S5

Ia, i d5 hade di etr vdldit. .I^, de ella' /../ i, 6pp i ddn store 3mmen386 dar,

s6m di sejer. Nu hAr ja.. jA hAr allt bAgat sinn387 i immen mdn inte nu pi flere

flr. Nu j", iA't inte mer for mi ti'.388 <Nee., A si ndr en skulle bAga te jul, s5

vA dd itl,in stor alivar3se dar,si en kan Ia sddagqo kAger p5", ndr da vA te jula,3e1

Storbak. Mllning av C. G. Bernhardsson.

Foto Bohushns museum, Rildarkivet.

'383 'men si fanns det ju inte riktigt si gott brod'.
38a 'nigra fyrhjulin gar'.Fyrhjwlingar rir 'ett slags bullar med fyra uppvikta eller upprullade horn'; jfr

lwssefratter. Se dven h:ur julbonde bakas enligt text A 3a i denna bok.
r85 'hjul ute i dndarna'.
386 'eldade ju upp i den stora ugnen'.
387 'sedan'.
388 ,i min tid,.
38e'benkar'.

3eo 'lata sritta'.
3eprill jul(en)'; hdr avldgsnar sig meddelaren ett tag frin mikrofonen for att demonstrera l5ngd och

avstind.
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dnna sfl lAnga s6m.. darifri l fram te fonstert fflyttar sig i rummet och demon-
strerar). A s5 vA ddr si dii ble ett mdrke imella, dnna s6m da vA plass. .1a .,
S5 pass her hogt si de kunne tA k6gera ddr. <f asfl. > De bredde ud k6g era i
sdtte d6m dar da.

Man da vA inte dnna te jul dn ndstan di vA 6mme ,3e2 for di skulle da bAgas

sfl mocke att di skulle hA te lAngt pe vintern,bA,ga si moet fore l"l. <Dt /../
skulle ste e h6va ? , I^, di skulle stfl 5 h6va te ddss di vA h6vate3e3 tillrdcklit fl si
stega3ea d6m. </../ Mdn da vA tjflckt bro di aller halvtjicktl> Na,d^vA mera
ttnt, groft. lA,, de bAga all'tjflckt Sckse s6m ja sejer, sirapslimper 5 finare 5
better. Mdn nu d ju merendels ett 5 samma bro 5,rt3e5 rtnt 6m mer. la, d; d la
di s6m bl,gar better ffid, da kan la henna. < MIn da tfinna, skulle da ste a h6va
da ackseP> la dfl, da skulle sti dar fl h6va te..l6,,nick 5d grofr, di blanna ju
havvre i. De vA inte s6 g6tt 6m sjotsel pfl marka.3e6 A aa feck di stfl dar,te di
va jdsta ett grann, i s6 ble di stekta dar ude.

<Rektit t0nnbro utan jiist h6r di la inte bAgat harl, Io, de minns i6, atte /../
di iole n6n gAng nIr di vA utan bro. A aa blanna di peui ter3e7 i de.., stotte
vArma peteter, vdldit vArma, i sfl stotte lide rflgmjdl i 5 inte jiist i. A da ble
tOnt s6m. .,'ja da kan en inte sdja s6 t0nt s6m dci en gAng. |o, da kan jA minns
att mamma jole n6n gAng, ndr di na's int'3e8 hadde jdst hemma dller sfl. Mdn
annars har i"ja aildri jort 'er.3ee <Ne.., Nd, de. De jole di inte.a0o

A L2a. Orusts Ostra hdrad: Torps socken

Talare: Klara Karlsson, torpardnka, Toll5s i Torps socken, fodd ddrstddes

1892.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsflrz 1963.

Kommentar: Thlaren har energiskt uttal med minga starkt framhdvda ord
och hogt samtalstempo, vilket antyds av de snabba utfyllnader eller upprep-
ningar som hon ofta brukar. Intervjuledarens repliker ligger ibland paral-
lellt med hennes och har di uteldmnats i texten. Att Sterge denna i minsta

3e2 'men det blev knappt jul, forriin de tog slut'.
re1 h6ua'jIsa'; se vidare i textinleclningen.
le4 'steka, grddda'.
1t)5 ro ,arer .

re6 'det var inte si god mojlighet att skota eller forbereda marken' (som krdvs fore gdngse hostsidd
av rig till skillnad frin havre, som sis med mindre forarbete pir viren)'.

3e7 'potatis'. En annan vanlig uttalsform av ordet Ir i dialektenpotcit(t)er.
r3e8'naturligtvis inte' (formodad innebord).
3ee 'gjort det'.
400 Detta zir en ,avslutningsreplik, som inte stdmmer riktigt med det forvdnrade innehillet.
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detalj visar sig svirt. Meddelaren anvdnder dialekt med fi riksspriksinslag,

som moiligen dr beroende av talsituationen. FIon sdger inledningsvis ko, och

bor, medan den gdngse dialektforme n ku finns i styck et 4 och bu strax efter

det har Stergivna rexravsnittet. Merkbara Ir de typiska, surrande vokalutta-

len, sdrskilt av i ochy. Man noterar dven attu ersdtter y rsursudde'sy, sydde'

(stycket 2,3), och att ci-lludet i dd och ci liter ganska spetsigt, r-liknande.

Typiska drag for dialekten dr ocks5, att ru anyands i stdllet for u | l.uar'Yar,

varje' (stycket i), att s( brukas for det vanliga sje'ljudet i t.ex. sfturta, som

motsvarar rikssprikets sfrf orta (stycket 2), och att su har ett speciellt uttal,

s.isom isjru6rt for suart Dessa uttalsformer forekommer dven pi andra st51-

len i Sydbohuslen. I rexten forekommer vrdare hu'hon' och hdm 'honom'

och det for Orust rypiska frnAbba i stdllet for gnugga (s{cket2); jfr med or-

den frnilua for gnaga och k"y for gny, vilka ocks5, finns i trakten. Verbet uciua

har som ofta i Bohuslen stark bojning i texten: uou'vdvde' (stycket 3).

Torp och ftlcider forr i tiden. 114,3'08"1

<Ndr da vA t6rpstdlle hadCe di.., jorde di dAwsvdrkaor di allerl> Ia--io, de

hadde .li, jaja mdn, di mitte jelpe bonnena si hdrana,o"' d^ iole di /.-/ .l2.,,vr

hadde tvi kor har. Vi hadd. iA.. mdn no hAr je.. s6 d'e bror min. FIan bor har

framme alldels md grannen403 har framme. D' d bror min sim bor dar si vi

hAr mdtt'et.404 Vi hAr heltan war,405 vill sia.a06 Ia, d,'d, hAr vi /.-/ .

Mdn )a..iioio mz[n, vi hadde sim sAgt vA tvi kor i.. <Tjynner4\7 sA de vdl

forr?rlalarnan,desn tjynnerforr /../ .Ia,d'd,joledi.A ftlader+oa.l5kalladefor
snnerst1bb.4oe <fasil > lA,, unnersfibb i ldrfor4'\. .I^n., I4o mdn ja, e sftur'

h6ssera,r:,.. <1a., l^ja mdn. Ahittebdn i..ie. <[Innersfibb, hurdanud danl>

Ia, d'd,vn en 'unnertjol', dd vA.. jA. Men /../ dd, vA hemmasteckat.ala lni^ m5n,

for forr si. .Ia,di vdvdelinne 5 sudde4t5.. jA sudde, de kalla di for scirfter,+to ill
aot dd rus ucir ft ' da,gsve rke'.
402'mlste hjllpa bonclerna si hir'; sci hrir motsvaras iiven avs6 eller sd hcirena (stycke 2 och4).

+or '..rlldeles intill grannen''
404 'vi har mltt det (dvs. torpet)'.
105 'vi har h:ilften var'.
+ort ,17,, sia'vrll sriga, ntimligen''
o"' tjy'tt?ter 'kor'; i Nordbohushn dr motsvarande form tjy'nnar'
ao8 Ordfbrmen rir rikssPriklig.
+tu'(stickad) underkjol'.
+to'L.l5snger'.

arpsk jortor'.
ar2 Meddelaren soker h:ir iterge riksspriksutt:rlet av skjortor'
at ) h6sser'(ling)strumpor'.
ala 'stick:.rt hemma'.
a,1 linne 'linne(tyg)' kommer frin rikssprirket; jfr lcicirt nedan.
+1" scirfr 'nattlinne'.
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vi sdrker,a.I^ia mdn, for da vA enget 5 tjoba+tz (li. <Ne., A ente vA dd vdrt
att en kflm md /../ s6tta4t9 d* md k6rte drmer, nd d5, utan da vA lAnge drmer
te hid (mater ut och uisar langden) fl hemmasudda. |4, de kan tdnka de vA

hala4le i tvdtta! <De ud da., Ia, bevAres vrl! Man da vA 'nre si noga, na d5,,

bar' de ble ett kran kn0bbadea20 s5. De hadde inga tvdttbr irar forr s0m de

hAr no, nd dfl, utta de feck ste e knffbb a for hAnn,a" l^ja mdn, i inger pulver
uttan bAre ett kran sflba .423 <1d., |4, kan koga md van.424 D:i feck bli s6m dd

blir, j^j^mdn.
<Serkerna)vA dzi samme ty'hele vdjen 5ller hadd'de finare har ipp.)425>

Nede ndd5, da vA samma, utti laart.a26 De vov427 laart: hAlt, hAlt.a28 Dd vA si
stelt si dd vA fhlet. Iaia mdn, dd vA dd,5 sfl sudde di't. Iade,s0m sAgt vA, si
sudde di md vi' ilrm er42e fl l6nga sudde de, jade jade. A la.rge kalsAnger i..
skulle de verr. A h6ssena de jeck alldels har 6pp" re, hemmabffnne43O h6sser.

Iade jadl,,da vA de, for forr hadde des66r.ot'Id,d'e inte ldnge sinn vi hadde
s66r har. D' e dd 'nte, nddfl /../.

Ia, je hadde e ku 5.ckse, hadde jd,,man si sfllde je den fo i'orka'nre di,ot'
nd. A de p6iken vA pi arb6 s6 orka inte ja,uttahan mitte mjolka fl si hdrena,
5 darfor s5.. No h6r 1a fitt si ont i ett ben, s6 id kan 'te dilet flOtte mdj,a33

darfor sfl.. fn, e.. Men d' d inte fAlet, si ldnge en kan gi 5ppe, si d, dd,g6tt. |6,
d' e sannin ga da, sfl ldnge en d sipass, fl p6jken jeilper mei [me] de. Ii hir en

p6ik s6m hAr plat[s] b6rt' 1434 Hdllne,a35 dar b6rt' i /../ en srore gfll. D' e bror te

dan. . A aa jzilper md ju, ji.

at7 tjciba'kopa'.
a)8 s6tta'sidana'.
ale hdl(a, -e) 'hird(a)'.
420 'bara de blev lite grann gnuggade'; kanske dr uttalet snarare ftnAbbate.
a2r 'tviittbrldor'.
422 

ftnAbbo fo, hdnn 'gnugga for hand'.
42r 'lite sipa'; ett verl-luttryck underforstS.s, t.ex. .. hade de.
421 'kan koka(s) med vatten'; obs. h:ir formen uan'yatten' som annars tycks bli ovanligare i

bohuslzinskan.
425 'hade de finare tyg h5r upptill'.
a2(' lcicirt'lerft, linne'.
427 uriua - uou'vriva - vz[vde'.
il* h,ilt 'hi rt'.
42e 'vida :irmar'.
a3o 'hemmastickade'.
431 ) fer' . Ordet har i Bohushn vanligen spetsigare vokal dn hzir: singular so - plur al sddr.
13) 'f6r jag orkade inte di'.
433 'kan knappt (egentligen: inte diligt) flytta mig'; hdr anvlnds sfl kallad dubbel negation.
a3a 'borta i'.
435 HAll(e)ne iMyckleby socken avses.
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Stackars tvdtterska. Grafik av Valborg Wega Karlsson 1977 .

A 13c. Orusts Vdstra hdrad: Kdringons socken

Talare: Sigfrid Sloberg, handlare och kyrkvdrd, fodd pfl Kdringon 1895 och

bosatt dar vid inspelningstillfallet.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsi rz 1951.

Kommentar: Den dialekr som moter i inspelningen ligger av naturliga skdl

naraorustmilet. Sagesmannens verksamheter och kontakter i samhlllet har

piverkat hans sprik. Man kan i hans ordforrid mdrka ord som tjrinstgora och

biljetter samr flera ord med kyrklig anknytning. I hans m51 mdrks knappast

surran dei-och y-ljud, som fltminstone forr inte har funnits pe Kdringon men

dlremot som bekant pe det ndrbel agna Orust.436 Urftal som uide for uita och

sjrufurte for suarta overensstdmmer dock klart med orustdialekten. Talarens

uttal vdxlar nigot mellan d,-ljud och o-liud i ord som frlocfra och g,ing (jf, not-

kommentaren). Det senare alternativet (alltsi med d) ar det glngse dldre

dialektuftaler. Innehflllsmdssigt kan denna skildring ,Imforas med text A

15d.

436 Se ddrom Lindroth 1920:8.
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Begrauning med prestauering [15, 4'04")

<Ve begrivningar, till eksdmpel, hur jick de dll del> Ve begrAvningar di
ber en alltitg pi kwelena3T forud: de sim ska bara, de sim ska prestAveraa38 5

de sim ska renga. De sim ringer 5 de sim bd,r,a3e de tAr en ju allti fri sjlekta,aao

de ndrmaste en kan fi tdg pi. PrestAveringa, dd bro gar i td to and ra;6fta e de

tjorkevdrdaneaal sim fir tldnstjora ve prestAveringa. Si pi sonda hojmdssa si
ber allti prdsten pi prddigestoln att alla sim vell fblj' den flo'+a2 te tiorregiln,oo'
si ska de samlas i s6rjehuset. Vi hAr inga.. ber allri pfl n6n sirft]s biljdtter dlle

si, utta da.. en ber i tjorka alla, si fir de kimma - d6m sim vell - a fdlya. De
kan btlli ulige .+++ 1\ de te eksdmpel en feskare sflm e d6, si bli da 6ftasr e

massa kdrar, sim foljer '., A mindre frCrnt0mme r.4+5 <la.> A a da ett
fr0nt0mmer, si bli de mera fr0nt0mmer i mindre kdrar. <1a., A da a ju en

helt natuli sAg. .Ia, d' a klArt art..>

A aa samlas en en timme fore, inna en gir ed tlorka. .laa., Si tAlar di
prdsten i s6rjehuset i si synger ett vdrr.446 A ndr di han srr447 vecket vdrs sim
de ska synga, sfl reser ringare sej i 1ir sd ivej te tjorka. A ndr di vdrset d
udsong.t,oot si reser alla pi sej i gir ud i stdller sd ddr ve vdggen, mdn lOff]ter
ente 5pp tjistaaae ifri marka, forran att en hor tjorkeklickenr+;o |rnr borj at i
ringa. A u. dan ringninga, ligedann sim dan ringninga sim en ringer sim
sjdlaringning pi dAn dttera5lpdrsonen d do, da sjer pfl ett sdrsjilt vis. Se ring-
are a allti en md, sim e sdrsjilt kunni i de. For /../ klappen fir bAre sjli i
klScka /../ vartaant sjl6w.a52 Se ett sjlAw ska ho gi meste, 5 ett sjlAw ska ho

klemta. A si gir ho453 di md prestAverare fore.

Inna prestAveringa borja (dan borja pi attanhunnratAlt) si jeck da ro
frOnt0mmer md e k6rj md hackat enris fore i strodde ifri s6rjehuset e /../

437 
ftcuelen'kvillen': med sitt inledande ftiu och e i stdllet for ci Ir formen typisk for Sydbohuslen.

ar8 prestduera'ftngera vid begravning som prestdu, dvs. bdrare av en ling, upprltt buren
ceremonistav, behnngd med svart sorgflor'.

43e I{er nlmns ringare och bcirar"c som viktiga funktiondrer vid begravningen.
aa(' 

sj Lilpa'sldkten'.
aat tj drfteucirdane'kyrkvArd arna'.

'u'f,;lllrl drin dd[el 'f-olja den dode'.
44t rc ldrregdln'till kyrkogirden'.
aaa ulige'olika (personer)'.
445 e massa ftcirar'en mdngd mdn (karlar)'; ft AntAmmer'kvrnnor, fruntimmer'.
a+" synger ett uars'sjunger en vers (strof)'.
aa7 Form en sir eller siir 'siger' av verbet sia'siga' .

++8 ucirset a wdsongel 'versen dr ftircligsjungen'.
44e lAff]ter ente ciltp tjtsta'lyfter inte upp kisr:rn'.
+50 F-iirleden i ordet ;ir svir :rtt klerrr urskilja.
a5) ritta uttalas felaktigt med -s (genom inverkan frin 4's- | det foljande ordet parsonen).
a52 'kldppen fir bara sli i klockan vartannzrt siag'; dett:r foranleder en h:ir utesiuten upprepning ai,

berlttaren.
a5r FI:ir avses fristan med pronomenet ho, alltsi egentligen 'hon' men enligt riksspriker 'den'.
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fram te der s6[m] katafalken sto.a5a <]as5", iorde di de, jick difi)rel > De ieck
forst 3 strodde ene r.455 A d. vA kladda i siwArte l6nge klanningar 5 s6rjekle, S

si hadd' di wide forklaa56 pi sa1 md.. De vA si sytt si atte da vA en d6bbel

bird, sim vA unjefdr en trdtti slntimeter h6w.a57 A s3 vA dd lflnge bAn,a58 sim
hangde ner te tiortelkAnten dar bAg md en stor rosdtt i ryggen. <|as5.> MIn
dan sea45e han ble birtlAgd, ndr m6ttena kim i tjorkr. A s5, atta pi dim, a60

jeck fyre man, ,foregingarer. Mdn sim sAgt vA, dd ble slobat alltihob, ndr

m6ttena kim pe t,orkegAngen.a6l For de kim unnerf0nn md da b[l]e si moot

enris i m6ttena, si dzi mfltte tdi] sjlutte i' ma.laz ], di vA dd prestAveringa

iidnn. Forud /../ hatt' de all' hatt prestiver en 5 aan ging,463 /../ rnan da vi
bAre ndr da vA n6n mera si ddr a frarnstiene kar,a6a sflm hadde iort n6tt i
kimmun dlle s5, sOm feck [de]. No vA dd prestAveringa for bflde kdrar 5

frffnt0mmer, allihob.

Foto Oscar Fdrdig 1928, Bohuslens museum, Bildarkivet.
451 Tva kvinnor skulle stro hackat enris frin sorgehuset trll fratafalkr, dvs. den upphojda stlllningen

for begravningskistan i kyrkan.
455 ener'enbuske'; her 'enris'.
a56 sjcudrte ldnge frlinningar'linga svarta kldnning ar'; s1rjefrh'runrt^ huvuddukar'; ruide fc;rfrlti'vtta

forkleden'.
+st 1r5*'hog'.
a58 ltinge bdn'linga band'; mirk att l6ng och ldng varie rar i texten.
lte sea'seden'. Ordet Ir feminint enligt den nyttjade lnde lsen, varfor pronome net han forvi.nar.

Notera dock att ordet sed r fornspriket faktiskt dr maskulint.
a6o atta pti dtim'efter dem'.
46r 'r,,1. mattorna kom pi kyrkogingen'; obs. l'-uttalet i -gdngen.
462 'det miste man sluta upp med'.
463 'hade de allt haft'; en ti aan gdng'en och annan ging, ibland'; ordet gting uttalas hIr med tydligt 6'

ljud (bak re a;1ir textinledningen).
ooo 

ktir'karl, man'.

Prestaver (till vdnster i bilden) som skall gfl i spetsen fbr begravningstiget.
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A l3f . Orusts Vdstra hdrad: Tegneby socken

Talare: Simon |ohansson, jordbrukare pe Biornerod i Tegneby socken och

kommunalman ddr, fodd 1863 pi Tvet i samma socken.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsi r: 1951.

Kommentar: Hdr moter vdstligt orustm5l av dldre slag. Surrande i- ochy-
ljud mdrks tydligt. I vissa fall finns i dialektens ord d dar riksspriket har

annan vokal, t.ex. App'rpp' (stycket3,4) och sAcften'socken' (stycket 1 ,2,4).
En vokalupprepning orsakad av bortfallet g finns i ord som ddAr 'dagar'

(stycket 2) och n66t'nigot' (stycket 3) flerstddes i Bohuslen. Ett Slderdomligt

uttal av a moter man i pronomenet ruart'vart, varle' (stycket 4; tvfllzippigt

uttal) och av sfri adverben sfrale'skdligt, skapligt' och ftansfte (stycket 3; s-ljud
* k-\ud). I samtalet florekommer flera ord forknippade med skord, t.ex. verbet

mrija, substantive n neg och prcijel. En i Sve rige vdstligt orienterad verbform
ar batt'band' och en ocksi pi annat heil i landet kend verbform dr h6llt'holl'
(stycket 4).Nflgra ordformer framst6r som rikssprikliga, t.ex. uarjehanda

(stycket2),tjdget (stycket 3; pi dialekten tjdruet etc.). Attjorde, som forekom-
mer tvi ginger i sista stycket, inte uttalas med tjockt / overraskar.

Trc;sfrnirg och sfrordearbete 116, 4' 45"1

<De fick viil borja arbetet viildit tilit pi m6ran465 forr, te eksdmpel ndr de

troska. FIAr di troskat me prajel466 har ? r la,da har ldmdet 1ort..A hur tidit
boria di del> fu, d; va iu uliga.467 Attr.., tde] kunne viil hiinna en kunne

bori a forr nd, mdn inte s6 moet md bAnt.a68 Sen md rig trdstea6e vi md priijel
allti for atte da feck inte rima7} md moe halm i lAglln .li,moen halm, jA, da v5,

da ud' i Tiingby sAcken.aTl Dd vA ju da halve hemmant s0m vi hadde pi
arcando.47T Dd vA Osterberfj]s i Meildsrinn,a73 e di hadde krd g474 dary s6 dii
hadde vi. De tjopte all' halm utti 6ss, n5r vi hadde iver i siilj ;.475 Mdn vi gA

itta hundra kroner [i] arrdndo.

a65 'tidigt p5 morgonen'.
466'slaga (vid handtroskning)'.
467 ,olika,.

468 bilnt'bandet'; sammanhanget tycks har (genom det korta uttryckssiittet) inte vara helt klart.
a6e trcisfta - trciste'troska - troskade '. Intervjuaren kan ocksi sdga trasft'troskade' (i ndsta stycke).
470 , flJm) ,

a7l Detta 5r det lokala uttalet av sockennamnet.
+zz ptd arrci'ndo'pi arrende'; dndelsen -o dr i dialekten bruklig i detta uttryck.
a73 Mollcisund uttalas genuint vanligen som Mi'llshnn.Meddelarens uttal foljer hdr skriftformen.
474'kor, kreatur'.
a75 hadde tiuer d salja 'hade over attsdlja';mdrk den oppna,ri-aktiga slutvokalen i saljri.
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Linghalmskzirv. Hdr trosk:rs med slaga for att fi lirnghalm till stora kdrvar for taktlckning,

isolering osv.

Milning av C. G. Bernhardsson. Foto Bohushns museum, Bildarkivet.

<Di trask inre blanns;^a7o me prejel del > Na, de hir jd inte v6rt rne 6m 5

jort, uran ja vA b6rt te Ror sicken ,a77 hadde gil dar. 56 vA da e tos sim kim i
lnlpo" 6ss md var)ehanda seeroT'e [va] dar 5. trdste ett pAr dAAr. V5nta, de hAr

jzi vCrrr..oo" S., latta i sjli,a8lda kan jd inte for da.. <fasi, di sA de att dilana di.

Fl6rre jorde di del > Di tjorde s'nnwa md nega S ldtta App 'et482 /../ eslog t6 s6

da rog ront /../ . Mdn da har jd inte jort, utta' vi hAr allti hatt trdskvdrk. Se de

vi tog dan gitn i halve hemmanras3 pi arrdndo da vA -79.484 /../ Ia, i s6 tjopte

vi trdskvdrk. A fo.ud va j"..ieck jd i skolen. .laa.,

a76 trasfr blnnnscia'troskade blandsiden'.
+tt ll1, avses Rora socften i Orusts Vlstra herad.
a78 

lcilpa - jolp'hjalpa - hjalpte'.
47e seer'seder'; hIr avses ungefzlr: 'sedvanliga goromil'.
a80 Talaren avbryter sig rvairt, tydligen for att meddela sin instdllning till ett arbetsmoment.
a8r 'lyfta (seden) och sli (den med slaga)'.
482 'de korde si noga med k:irven och lyfte upp det' (som inledning till troskning med slaga).

483'hemmanet, girden'.
a8a Dvs. 1879.
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<Kista di sdaa85 aller h6rre fick di 'na [ren]l> Ia, dd, hAr j^.. jort sedan 1a

kim hid. Aller de id vA. . Har hAr la i" 'nte jort 'et. Mdn vi hadde harpa [i]
harpaas6 sda. Mdn s6 hadde vi sdksrAdit korn. Se en feck tjynnata8T d.',
fortjynnat'et, s6 harpat'et, s6 tjynnat'et i si kAstat'et md kistskowla,ass si
kunn'da bli grant. S6mme ligaaSe e da nu s6m en hAr kornt. Di feck en ju

skele'aeO br6 betAlt for da /../ . Da gA aldri moer fl sd,ael da saksrAdi kornr, urta'
da vA da hogsta fire t0nner 6 tjiget.4s2.A da vA vdl besvdrlit i majaae3 icksel
De la ju sej s6..> la,dafeck en all'forsogalfiettgrann irddntlit, for annars

s6 kanske inte md a[u]tAarn velle tA npp.4e4 pn feck all' forsoga efe 't n66t4e5 t5

ndra irddntlit. f e hAr all' mi n / ../ .., feck all' gno sipass md loen,ae6 si dd ing' d

5 sda mei a lrd,antlit.

< Va de en sim tog ipp de I Aller. ., I^ja mdn. <.. bann han orlae7 dller ? , Ia,
inte ner te4e8 Tdngby sAcken, de hatt'de inte for se',aee utta de tog App i jorde

ban500 e.. De jorde ndstan si, s6 de Tarna la ett lAnghalmsbAn, de ve jeck

tebAgerS,t" S s6 tog de App e la pi neger502 5 batt ve503 sedan. For da de jorde

bAn,50a te eksdmpel sOm for korn te i jore kornbAn, da h6llt inte, n5, uttan ve

Anvdnde lAnghalmsbAn bide te hivvre i allting. Mdn dd kunne ente vdre

mer dn en meiare5O5 pi wart-/."/ stdlle for atte annars ble dan s0m.. Ddn forste

mejarn kim ju brA te mI bA'na506 mdn dan andre.. De kim ju si lAngt ifri.
4aa,de kim lAngt ifri.> SO da ble ju s6 s6rpete igalt507 rna,/../ s6 di fordela

vi 6ss. A jd jeck aldri mer 5n m:i tv5, md )rar.
185 'rensade de sdden genom kastning (di agnar och boss bliser bort)'.
486 harpa, feminint substantiv 'sddesrensare, maskin som avskiljer sziden frin agnar och boss';harpa,

verb i imperfekt'rensade sdden (frin agnar etc.) med sddesrensare'.
487 tjynna'rensa agnrlrna frin det troskade kornet' (varom i Nil6n 1879 19 under cynna) i Rietz

1867 :347a under ftc;rna).
488 'kastskyffeln'.
48e'sammalunda, pi samma sdtt, likadant'.
aeo'skeligt, skapligt'.
4epdet gav aldrig mycket (avkastning) frin sig'.
o" 

frrc tAnner 'fyra tunnor'; ordet tjog heter i dialekrcn tjyw etc., men iterges h5r med den

rikssprikspiverkade forme n tjdg.
ae3 mcija'meja, sk:ira (av), hugga slden'.
4e4 'ta upp (den avskurna slden och binda den till k2irvar)'.
l,)q, o ,nagot .

ae6 lo tli.,.
4e7 'band han ocksi klrvar'.
ae8 Egentligen 'ner till Tegneby socken'; man vlntar sig snarare nere i Tegneby socfren.
lee 'det hade de inte for sed (vana)'.
500 'de tog upp siiden och gjorde band'.
t0r Man gjorde tydligen band i forvdg, avsedda for nlsta omging i mejandet.
502 neg, feminint substantiv - neger, plural form, dvs. 'kdrve' resp. 'kdrvar'.
503 batt ue 'L>and vid'.
soa 'for att de gjorde band'.
505 mcijare'en person som med lie skdr av szidesstrina vid skordearbetet'; i plural heter ordet, sisom

smS.nrngom synes, maJrar.
506 'kom ju bra till med banden'.
507 'rorigt och galet'.
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A l4a. Tiorns hdrad: Valla socken

Talare: Einar (i viss min ocksi Astrid) Rutgersson, Bokeviken, Valla socken,

fodda 1911 resp. 1914. Einar var fiskare och handlare, Astrid hans fru.

Intervjuare: Arkivchef Verner Ekenvall, Goteborg.

Inspelningsflr: 1969.

Kommentar: Einar Rutgersson ger prov pe tlornmil, som vid tiden for in-

spelningen slkert kunde anses vanligt. Nigon gflng anvdnds tillftilligtvis en

riksspriksform, t.ex . egentligen (stycket 1) och horngcidda (stycket 3). Surrande

uttal av i och y forekommer genomgflende, liksom av lflngt e och az sisom i

brea ochjubet (stycket2). Korta-ljud kan pa Tiorn overgi i oppeta, sisom i

ucinnt 'vattnet' (stycket 3)rmcissa 'massa' (stycket 1) och mcisser 'massor' (stycket

4). V-ljud uppkommet ur dldre hu urtalas tv5ldppigt som ofta i engelskan.

Exempel utgor frflgeorden ua, ruar (stycket 1) och uapass (stycket2) samt

verbet ucirua (stycket 4). Rikssprflkets sje-ljud motsvaras vanligen av s+k-

uttal. fzimfor t.ex. dialektens sftrilue med rikssprikets sjrilua (stycket 1, 2).

Dialektens ord for vissa fiskarter forekommer i texten, sflso m honjcilc och

lafudre (stycket4).Flera dialektalafiskeritermer ndmns under samtalets geng,

t.ex. sdu (stycke t 2) och lAnna (stycke t 4).

med bottengarn ll7 ,3'19"f

.D*, hur sdtter man ett bettengArnl Da her la alldri blitt kl6r p5.tt", D'e
sjwirt i forklAra dd ejantligen, for att d'e invecklat. <FIAr Astrid varit mI
nin gflngl > (Asrrid) Nee, inte 5 satt n&tt bittengArn"5oe (Einar:) Dii vA.. Ve

feck hA e mdssa md grAnslAner.5'o .li.> {.Jnifar s0rn .. sdpass lAnge s0ru flagg-

srdnger. .laa., Dd vA dtter wa jubet vi511 d5r. 56 borla vi i lann md Arrnen.

Ve hadde Armar pi d0m, en Arm p5. en, da vA uliga p5 war gr0nrl2rne vA.5r2 Va

da lAnggr0nt sd feck en513 hA hundra famn514 e nitti famn e.. A si ude clSr sto

/../ skelve feskegiln.;ts plr feck en hA lAnge slAner. Dd vA pi en t61l meters

slnner.5l6

508 Betydelsen dr att intervjuaren inte har blivit'klar duer'placeringen.
50e Ordet fir i texten riksspriksuttal.
510 'en m:ingd (med) granslanor'.
5rpenligt vad djupet var'.
5r2 'det var olika beroende pi var grunden fanns'.
5)i en'man'.
514 F,nfamz motsvarar 1 .78 m.
515 

.feslpgdle'fiskgird, fast fingstanl5ggning for fiske'.
516'ungefzir tolv meter lnnga slanor'.

f isfre
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<Se armarna iick in mot lannl > En Arm jick /../ ifrilann i rdtt ud. A si sto

feskegiln ldngst ud. De vA ejdntlien.. Feskegiln da vA en stor gile,5t7 en r0nn

De ser ud s0m skelve feskeg5ln, i de der forgilane ser ud sfim ett kloverblA.

<laha., A si vA da da ett s6w,520 vettu, ddr ve Armen, ddr dan slutta. Se ieck
fesken in ddr. <Sim de..> fA, de jeck 6ppifri i ner, vettu, d. v3, /../ himst
juba52td0m dar. <FIur irp, vA diml> Ia, di vA dfter s0m jubet vA, ddr en

skulle hA d0m. No h6w.. minn tt" jd inte s6 noga presis mdn wapasrt" iupt dd

d ve SnAber a;5'o liingst pi nitti famn ifri lann i ud. Mdn.. 5 senn vA dd di ett

sAw in te skelve feskegiln. <Mmm..> De jeck fri b6nn 5 6pp. <Ia.> De vA

unifdr s6pass har brea, d0m sAwa. <Ia.>

A si jeck fesken in ddr, vettu, i ddr stAnna han. Si hadde en di e stor ega,

da vA d6bbelt s6, jA kAnsje en (*, ska je sej a)szs en halv gAng s6 lAng sOm dan

biden du hAr.. .laa.., .. t6.526 <la.> 56 jeck en in i feskegflln md den, jeck

iver for da feskegiln sto i" 0ppstrdcktt" pi.. da sto ju slAner rtnt, vettu. Ddn

vA fhstsdtt /../ rna t6w528 der, si ddn sto s6pass Sver vdnnt vAnlien, s6 att inte

fesken kunne gfl iver. <laha.>

56 jeck en in i gi5ln de e s6 borja en lemna ett horne52e pi feskegS,ln, tess en

k6m i feck 'et alltihoba i fesken i ett horne. A si vn dd bAre te i ge 5,sive530 di
i la wdrve r,53r in i ega dller ickse 6m en hadde en hiv. Va de moet si feck en

hA en hiv, for annars Srka en inte h6ppe 'r.532.A vA fick du for fisk del > Da

vA t6rsk e lAks e leksore.533 (Astrid:) Flornjddda. (Einar:) Flornjddda!
Flornjddda dan d te di pi maj ,t'o d^kunne en fi i mdsser. <Makrill, jick dan

il> fodi, makri11535 feck ve icksi. Skrtbber, rosp6tter feck vi md /../ ,jA all

"' grib rir hrir en forkortad form av fesftegcib.
518'rund med botten'.

'e forgcile 'forgird, forrurn (till fiskgirden)'.
52t) '5* eller sdw, neutrum 'sug, pass;ige'; 1fr ftcillsug, -stig (Rietz 1867:563a).
521 'hemskt djupa'.
5D h6tuar eller moderna re minns'minns, kommer ihig'.
5)t uapass'hur(pass)'.
524 Sndbera 'uddarna' vid Rorvik i Valla.

'5 scija rir rikssprik; dialekten ha.r sia eller dylikt.
526:.rr halv ging till (dvs. 1,5 ging) si ling'.
527'stod ju uppsp:ind'.
518 'tirg, rep'.
52' Ett hdrne'horn' :ir en bruklig form i Vzistsverige.
5:t0 sdu/a, -e tycks avse 'sola' eller liknande jfr sdfta 'lingsamt och trogt ferdas fram, gora nigot

lingsamt och utan drift' (Rietz 1867:713b).
s'rr po. la ucirue'z ir itergivningen nirgot oslker. Det glller snarast wcirua'sv:inga, dra runt, snurra',

som motsvarar nynorskt fruerua (Aasen l9l8:407), i sfl fall alltsi 'lita veva in det (i ekan)'.
5r2 'a.nnars orkade man inte f:l upp det'.
<ll , ^, r. !t )" taft;ore laxortng .

5ia 'hornglddan gir till di i maj'.
5rs Ordet mafrrill har inlinats fr5.n hollandskan och Ir nu det giingse ordet for fisksorten. Formen

mdcftel anges frin vissa kustsocknar i Sydbohusl:in. Pn nigra stdllen der finns dven lldre Alon(g) i

n:imnd betydelse, dock frzimst ingzlende i ortnamn.
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fesk s6m vA ddr s6 ,eck han i.sz6 <laha. Mdn dd kfinde bli ratt mycke da

iblannl> Ia , da kunne bli mlsser iblann.Ia ved en gAng vi 10nna537 ve

Gunneby tange.538 Dd vA honjele53e da. Vi feck nitti disar i ett g5,rn.5a0 <la, de

vA inte dilit! > Nah al (Einar sfrrattar till. As*id frommenterar:) Man si satt vi 3

horde p5 fiskhamsrappirten54l e de vA brA priser !

A l5a. Inlands Nordre hdrad: Oasmflls socken

Talare: fohn Andersson, lantbrukare och ndmndeman, Flagen i Odsmils

socken, fbdd 1883 pi samma stdlle.

Intervjuare: Dialektforskaren E,rik Larsson.

Inspelningsir: 1958.

Kommentar: Meddelaren h511er sig till sin dialekt. Inslagen av rikssprik dr

inte mflnga, men nigra forekommer, t.ex. istiden (stycket 1) och begraunings-

plax (stycker 3). Nflgon enda ging stir t for vdntat d, sisom i uet (rnledande

stycket). Verben bo och tro frnns med o-vokal. Typiska sydbohusldnska for-

mer ar hilrrpass ochsjutilra (stycket2). Vokalerna i betonade ord fir ibland en

mdrkbar, kennetecknande variation i tryck och tonhojd, sflsom >>tdml unner

sten>>. Lyssna pi denna fras i borjan av stycket 3! Mdrk ocksi den syd-

bohusldnska adjektivform en fing'tung' (stycke t 2).

En marfrurirdig sten [18, 3'09"1

.A sfl.. sflnna hdr roser sim di hadde, h6rre feck di 5pp de trol> StenroseP

<Ia.> |4, s6d dna5a} dar stora, iA se de vet jA inte. D' d hdr ett 6ppe pe dan

ktllen dar. Ddr legger en stor sten. FIan a nara543 t6rn ddnne kammern, platt

6pp'itoa s6 en kan gi pi'n. <)asi, e da da.> A s6 d ddr.. vA dar fullt mI kuller-

sten, s'pass har oliga storlegar, r0nt 6m 'en s6 lAngt s6m udifri flpp te t6ppen

pi sten, s6m.. jA s6m.. minst s6m kammern har d lAng har. <|as5.> Mdn dar

vi|l /../ dilarde pflsti att istiden hAr fCrrt'et hid.. hAr fffrt'en hid.545 <Ia .Ia ,

da a ju svflrt 5 forsti sdj pi de dar., Ia .

536 allfesfr.. han'a1[ fisk .. den'.
537 lhnna 'dra upp fiskegarn'(enligt Hasslof 1949:131).
538 tdnge'udde '.

53e Dialektal form flerstddes i BohuslSn av horngcidda
540 '90 askar (l5dor) av ett garn' .

5ar Riksspriksuttal.
542 'sedana'.
543 'Den Ir ndstan'.
5aa'ovanp5'.

545 'har fort den hit'; meddelaren dndrar syftningen genom att byta pronomen.
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Sinn5a6 (sftrattar) hAr jd ju hort atr nirs+z 6i hadde byggt Ossmils tj6rka
forste gAngen, s6 bodd' dar e tr6lltjdrring har 5pp.. Hu sto ddr 5pp. pi de

h6wge berja548 5 ble s6 arj nir da ringde, s6 hu tog strflmpebAnt54e e' sej 5 tog
ddnne sten i skulle sjl6et ner tjorketornt.550 Men s6 vA han for t6ng se bAnt
h6llt inte,551 udan han fick inte better fhrt dn han hamna dar. .Ii,da lar fin-
nas en del s6nna dar sdngner.> Mdn h6rrpass sanning552 da a, se de vigar 1d,

ju inte sjwAra pfl. <Nd, d' a kansje best 5 inte florsdkrafor moet,5" j^.,
Mdn han se r i alle fall ud s6m /../ dd,va iort utta f6lk. .Iaa.> Fast dd ser inte

s6tt55a ud nu sOm de v6, fbr nu d inte sten.. B6tten fl ddnne har sten runt
ikring dan legger ju, m5n inte h6,de da 5pp 'en sfl, 5 s5.. d' d timt unner
sten.555 <Mmm., A min fhr han sA.. |6 minns ju inte an't s0m da a,mdn min
fhr han sA nir di hAw^inss6 k0llen r0nt 6m dar, si tog de sten ikring ddnne
steln te /../ jarsgiln. <fasi., A s6.. di hadde en liden hunn Ind5, da hadde di
Sver allt fbrr, fl han vA md dim darippe. N5r di kim si jupt si han hgger557

presis sim han vA Sppvajd e le pe /../ k6,r,558 fbr en kan se unner 'n fri ett pAr

dller tre le'55e elle r vA dd d. Nu hAr jd inte virt dar p5 lzinge mdn. .Io,han sA dd

hunn vA unner 'n560 5 dro fram ben 3 kflm fram md. 56 han velle ju tro aft de

vA n6n sirts begrivningsplats. <|as6, han trodde da vA ben dfter felk del>
Ia , de trodde han, mdn han vesste 't i, 'nte.561

En berdttare.

Grafik av

Valborg Wega Karlsson 1976.
546 'sedan'.
547 ndr'ni|r'.
548 'de hoga bergen'.
51e 'strumpebandet'.
;so 'slagit ner kyrktornet'.
55r 'men si var den (dvs. stenen) for tung, si bzrndet holl inte'.
552 'hur sant'.
553 'lova for mycket'"
iSJ r o o I t' s{r. sedant .

t5t Meddelaren uttrycker forvining over att stenen stflr rest trots bristfdlligt underlag.
tt"'inhagnade'.
557 'nJ.r de kom sfl djupt, si ligger den..'; ordfoljden avviker nigot frfln den vdntade.
558 'precis som om den var uppvdgd och iig pi kar'.
55e'riktning, hill'.
560 'i-trt, sade att hunden var under den'.
5(rl '-.r, han visste det ju inte'.
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A 15d. Inlands Nordre hdrad: Spekerods socken

Talare: Flennirg Andersson, lantbrukare, Rdd i Spekerods socken, fbdd 1874.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsi r: 1959.

Kommentar: Her florekommer flera exempel pi surrande i-uttal. Nigon ging

ger meddelarens sprik prov pi en dialektal vdxling mellan sje- och tje-liud (i

tjalua har sje-llrtdbytts mot tje-ljud). Nigon form dr overraskande, t.ex.mocfre

motsvarande rikssprikets myckez, vilken lorekommer i slutet av texten med

(-ljud som i rikssprflket. I borian av texten anvdnds ddremot den mer

dialek talaformen mtiet.Uttaletgrduulys'gravljus' i textens mitt kan observe-

ras och jlmforas med det enkla ordetgrdu) somju uttalas med lflng vokal. |fr
innehflllsmdssigt avsnittet nedan med text A 13c.

B e grauningsfbr b er e de ls er lL9, 2' 34"f

.Ia,da vA la sdrsiellt b614w562 de hadde del ,Ii,da vA dd' Ia , s6m br6115pp

da vA /../ iu moet sim slekten gar 5 mera si hdr. Sim begrAvneng da vA mera

b61Aw. .Ia,da vA la de. /../ Dd, /../ )eck la mera dtter b61Aw5u' pi begrAvningl >

h.
<Hur jorde dit Di bAr inte liget te t,orka dllerl> Na, di tiCrrde56a.. allt,6m

da vA lAng uejJut .Ia,da vA vdj s6 di kunne tiora Sver hele Speger e ,'uu val , Ia,
da vA de iu, mdn da va inga ligvAn gnar567 de. <Dd vA la inte de. > NI, de. <Ia,

di tjorde di pi tlarradller?> Ia . <Di kladde dan pfl n6tt sdtt?> laa, di sdtte

e lida grAn i vArt horne pa ti d,rra568 fl si hadde di grAvvlys unner.56e

<H6rre kladde di ligrimmetP570> Ia, di hadde.. da kladd' di md lAgen.571

<De vA ud[e] pi lon )572> Ud[e] pi lon ja, jaa. 4.. da vA vdldit snog gtt" da der,

ja. For di hadd. iu si mocke md lAgen for,57a nir di.. pi dan tia di tellvdrka

d6m tjdlva. <Men di kladde la n6tt575 md grAnris flckse?r Ia, pi gtlvet 5 s5.

562 'bjvdlag, inbjudna gdster'; se ddrom dven text A 13c.

563 'det giillde vdl mera inbjudna'.
56a r|a5t.la'.

565 'om det var 15ng vag'.
566'[ot, over hela Spekerod'.
567'likvagnar'.

568 'de satte en liten gran i varje horn pi kdrran'.
56e 'och si hade de gravljus under'. Inget dr ndrmare kent om ljusens funktion eller placering.
570'lik(fbrvarings)rummet'.
571 r1"prrrr.

572'logen'.

573'snyggt'.

sz+ fi)r'forr i tiden'.
575 n6tt'nigot'.
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Ddr hacka di grAnrisfe]t, smitt fint.576 A si udafore ligerommet icksi , dar
skulle hackas grAnris fl..

A l6a. Inlands Sddre hdrad: Romelanda socken

Talare: Gustaf Emanuelsson, hemmansdgare, Solberg i Romelanda socken,

fbdd 1875.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsir: 1959.

Kommentar: FIdr tilleimpas utfrflgning. Svaren dr korta och sakliga. En del
ord, som dr speciella eller Slderdomliga, gdller naturligtvis sjdlva torvtdkren,
sflsom sfrdretrci. Detta ord innehiller i forleden kort vokal plus kort konso-
nant (betydelsen ges i texten nedan). S. om kortstavighet sammanfattande i
avdelnirg 3.2.1. Pluralform enm6sa (med bortfallet -r) av det maskulina sub-
ftantiv et m6se ar typisk for den sydligaste delen av landskapet. Observera
dven ordet sogn for socfren i slutet av utdraget. Det anfbrda sockennamnet

uttalas pi gzingse, Slderdomligt sdtt RAmmelann Intervjuaren, som dr frin
grannsocknen Ytterbl, anvdnder en ordform med e for oi: sjel 'sjdlva'.

Torutrifrt lzo, r'44"1

Forr r vala57' tog de 6pp t6rv, 5 sfl hadde di ve'.578 <fasfl, di h6r t6tt flpp r6rv
herl> Ia, dd, hAr di. <VAr vi m6senl> Ddn vA lAngr inne i bdria har inne.
<H6rrrszs iorde di, nIr di togipp t6rvP, Ia, en de1580 skAr t6rv.., skar di t6rver

di kalla 't fbr trAmpet6rv.582 Den fick di /../ re ',5t' dan oste di 6pp.. md sk6ffe1.58a

Sfl bredd'de585 ud'et pfl marka 5 t6rka't.. .laa., .., hoggde rdnner te.vAr
t6rva.586

576 'smitt och fint, finfordelat'.
577 'fot, i vdrlden'.
578 ,ved,.

57e ,hur,.

580'delvis, bland annat'.
58' 'undan for undan'.
582 trdmpet1ru'tramptorv, blot torv som trampas och utbreds for torknirg'.
583 'reda till, gora i ordning'.
58a 'skovel, bred spade'.
5u5 'bredde de'.
sao 'fdel hogg rdnnor till varje torva'.
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Torvstamparna. Kvinnorna bdr torvmassa pi en bir. Till
skuren torv utbredd pfl ett berg lor forsta upptorkningen.

M5lning av C. G. Bernhardsson. Foto Bohusldns museum,

hoger pi bilden syns vit, i rutor

Bildarkivet.

<Mm.. Va hoggde di mel> De vA md sk6retr;.587.4 sinn nIr da bori^i
t6rka, h6rre..? , IA, sinn fick d. iu .., ndr da ble s6ppas t6rrt si, s6 letta di 6pp

'a,588 s6 [de] ble t6rrt pi bdgge si'er.58e A sinn fick de rug a 'nar5eo si da ble

s6nne her..5er .Iaa., .., ma.n /../ d'd b0rte alltihob.5e2 <De dla5e3 de Ia.> De

finns inte en enda s0m tAr 6pp e t6rva nu. <Nee.>

<M6sa, hadde di m6sa sjel dllerP5e4> Ia, dd,hadde di. Da hOrde m6se te byn

her. .Ia .> Ude i R0mmelann5e5 dar hadde di ju s6 stora m6sa s6.. <|asil, ..,

ude i ddn pi sAwna.5e6 <|as5, dA v6, dal > Ia.

587'stora trdknivar att skera torv med'.
588 :r5 lyfte de upp den', dvs. torven.
58e 'sidor'.
5eo'legga den i hogar'.
5er Ordet ruger'rukor, hogar' avses viil hdr men ndmns inte .

5e2 'men det dr borta alltihop'.
5e3 Intervjuaren, som dr frin grannsocknen Ytterby, anvdnder smiord et la 'vdl' .

5sa nt6se -m6sa '(torv)mosse - (torv)mossar'; sjel'sidlva'.
se: 115. avses Romelanda by.I ndrheten finns Bredrnossen och Ldngemossen.

5e6'enden pi socknen'; obestlmd form sAarcn (med betydelsen'socken') och bestdmd form sduna

(alltsi'socknen') har grav accent. Man kan delvis jdmfora ordet med danskt och sydsvenskt sogn

'socken'. Den vanliga formen for detta ord Ir dock i Bohusliinsdcfren eller sdcfren,i bestdmd form i

sodra delen av landskapet sdcfrna eller sdcftna och i norra sdcftn€ eller sdcftn€.
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A l7d. Vdstra Flisings haradt Biorlanda socken
Talare: August Gustafsson, lantbrukare, Lissby i Bjorlanda socken, fbdd 1872.

Intervjuare: Dialektforskaren Erik Larsson.

Inspelningsfl r: 1959.

Kommentar: Berdttelsen har fast uppbyggnad. Det dr kanske sfl att meddela-
ren har formulerat den i minnet for att framfora den vid lampligt tillfalle.
Ordforridet dr dialektalt men av allmdnt slag. Idag ler inte mycker folkmil
finnas kvar i socknen, som nu tillhor Goteborgs kommrrn. En typisk syd-
bohusl5nsk dialektform med inledan de frta- ar ftturilen'kvallen' i forsta stycket.
Strax intill finns dock en enstaka riksspriksform, ndmligen sjota. I sydligaste
Bohuslen kan liksom i Vdstergotland obestdmd och bestdmd pluralform over-
ensstdmma: tjossa'kyssar, kyssarna'. Ett par lflnord verkar anvdndas i en mera
konkret innebord dn det nu dr vanligt, mo,ligen som ordlek. Mdrk ndmligen
opartis( i florsta stycket och spefrulant r sisra.

Slagsmdl llt, t'49"1

Ndr di de k8m hem s6 ble de iu dAns pi kwdlen. A s6 vA dd sAkt ifritarre im
da kimmer nia opArtiska5eT nu, si ffu de kimma in mdn de ska betAla

enifhmtr.li,A,,da skulle jA sjota 5m da 5cks5. |4, fram pi kwdlen si kim dar
en fl knacka pe. A ia jick te dorra m5n ia h6[de i dorra, S si titta jA dtter vem
da vA. S5 fick jA se vem da v6. "1a", seier ,4, ,,har fir du kimma in mdn dd

kistar enif,imti! ,, lA,,han rog ipp da a jA feck'et.
A ndr han k5m in pi g6lvet s5 hadde viran bissman L6ssbom.., han sto

mett pS g6lvet.5e8 ,Val " sdjer L6ssbom. "HAr du si go rfl si du kan kimma
hid 5 betAla enifdmti, si kan la jA, fi mina fhm kroner for mi presdnning.5ee ,
Di nega han for da.6oo p15r, dd small mii ddsam ma) sfl att han feck en orfil si
han ble legganes6o' pi knd pi g6lvet. A si tog L6ssbom ett steg tebAga 5 si
feck han foden i skallen. Si han feck ett pir brA tjossa.602 Men ja feck tvdttat
i' han 5 jort 'en i Srnino' 603

5''7 ncia opdrtislp innebar h5r 'nisra oanslutna (som inte tillhor gruppen eller foreningen)'.
5,)u Iin konstruktionsdndring gors, men inneborden hr vara 'si hade vir bitsman Lossbom kommit,

och han stod mitt pi golvet'. Pronomenforme n udran dr inte ursprunglig i milet.
5ee Bitsrnan Lossbom krdver den betalande gdsten pi en gammal skuld for en avhamtad presenning.
600 'da vdgrade han (gora) det.'
60pliggande'.

602 'kyssar'; hdr i overford mening: 'slag,, smdllar'.
603 'men jag fick tvettat av honom och gjort honom i ordning'. Merk att bide han och'en stir sida vid

sida i betydelsen'honom'.
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A aa vA i de ostra hornet fl tjoget60a detta hande. I de n6rra hornet ddr vA

tvi ihob 5 tog s6o5 /../ i d'd, hornet. I de vdstra hornet dar vA tvi bror ihob, dan

ene hadde fitt tagi dzin andre i struben 5 tjorde dan flpp i hornet pe tjoget. A

i de sodra hornet dar sto en gammel drdng s0m hette Bdngt, sim sto 5 stotta

sd pfl dorrkarmen. 56 vA dd en a'en speckelant606 sim kim 5 sparka bena

unna 'n s6 han ramla p5 g6lvet. A aa hande presis sOm de hadde drAet i en

trl'-.a11a fyrahorna p5 en gAngllahAr alldri sett dess m6gellaa,dar l gamla

minne , ddr .607

A l8a.Lysekils stad

Vi saknar id%en specialundersokning av stadsmfllen i de bohusldnska std-

derna. I^gvill dock gdrna presentera ett exempel pi sidana. Ddrfor iterger

och kommenrera r laghar ett utd ragur en nyligen giord inspelnitg i Lysekil.

Talare: Ernst |ohnsson, bleckslageriarbetare, Lysekils kommun, fbdd dar

t909.

Intervjuare: Arkivchef Birgit Falck-Kiallquist, Goteborg.

Inspelnings6 r: 1997 .

Kommentar: Texten tycks representera lldre Lysekilssprik. Men naturligt-

vis finns ocksi flera inslag av allmdn vlstsvensk dialekt, s5soml2s ko (ttycket 1),

silla (srycketZ) och tjcine ndtt p,;'t (stycket 3) 'r1ana n5got pfl det'. A andra

sidan noterar man flera frin bohusldnsk dialekt avvikande former: fesfrade

(fOr fesko'; stycket 1), sillen (omvdxlande med silla, styck et2) och mocfre (for

mogge 'mycket', stycket 2 och3). Riksspr8k etsmtinga (stycket 1) blandas med

dialekrens mdnge (stycket 2). Lysekil avviker sprflkligt frin de norra

grannsocknarna, vilka t.ex. har former som sill€ (motsvarande sillen) och hus?

(motsvarande husen). A andra sidan har Korno arna och sydvdstligaste delen

av Lyse socken ldnge haft de soderifrin kommande former nasilla och husa.608

Den kanda bohusllnska ljudovergingen fr5,n P,t och ( till b,d. ochg mdrks

yrrersr obetydligt, i inspelningen bara i firmanamnet Bouig for Bouifrunder

ett timslingt samtal! Tiockt / forekommer men motsvarar inte rd. Obser-

vera ndmligen r.ex. uttaletjorde (stycketZ).Flera dialektalaformer slutande

604 'det ostra hornet av kciket'; det forsta substantivet heter i dialekten i singular obestdmd form ett

hdrnersom uttalas med grav accent (sisom rikssprikets tdrne). 
,

605 rda, var tvi ihop och slogs'; tds betyder hdr alltsi som i riksspriket 'sl5ss eller tamPas (med

nigon)'.
606 speftulant anvands her med en frin vanligt sprikbruk avvikande anvdndning och innebord; jfr

opartisfrovan.
607 Avslutningsfras med ungefdr foljande innebord 'det dr gamla minnen, det'.
60s P5pekar av Lennart Aronson frin Lyse (ndmnd i forordet).
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med -e (r stdllet fOr -a) kan mdrkas, t.ex. frrimmefoofuill (stycket 1) och ti lcire

sci (stycket 2). Mark aven dialektens vanliga stamvokal i himsfret och tuqngen

(samma stycke). Kdnnetecknande for ortens mil dr ocksfl dndelsen -ane i
former na bdtane och frArane. De senast ndmnd a dragen overensstdmmer med

spriket i den landsbygd som omger Lysekil.

F is frfronseruindustri i l+te kil lZ2, 3' 5s"f

(Meddelaren har livliga minnen frin konservindustrins barndom. Pfl 1920-

talet fanns i Lysekil 16 sillfabriker! F1era av dem var familiedrivna sm5"fbre-

tag. Men nigra stycken utgiorde stora industrier. Sfldana var ABBA som

sedan flyttade till Kungshamn, Konsum, Bovik och Luckeys.)

Dd sflm hAr vArt mdst har i Bo0sldn, [i] Lystjil,uo'da ha vArt kflnsdrvindOstrin.
A minga fr0nttmmer hA jflbbat der. Dim fick slita nam e da. Dd kunne ju
kimme fdrsksill. Dim vA ute fl feskade, de va iu engen s6nn har grdns art

d6m ente feck ldu. Dflm feska e de kim in fdrsksill, ndr klflcka vA tfllv pi
natta. De,eck d5m i ropa i husena'610 "Fdrsk sill!" Di feck dflm gi ner 5
jibba, di feck dflm g5" ner i jibba. For fhrsksilla klara sd ju inte, im dan fBr
legga 6pp. sfl ldnge. DIn blir ju dile, vet d.,u'l d' e ju fiirsk vAra. 56 dfl kim
ner fr0nt0mra, dfim fleste,6" e iflbba halve lorda fl sonnda - ndr da vA fiirsk-
sill allts5. Dd va iu ansi6visen de, e dan feska d6m i, pfl hosten, bitan r.ut' I^,
FIIrre Gud, har vA rorelse !

For /../ silla h6r ju vArt hemsket mocke,6la skarpsill 5 s6nt dar. Dd vi ju
vdldi' mocke de. Fdr da va iu mAnge kinsdrvfabriker. A nfla tog ju nfla e615..

Mdn da maste vA viil ABBA fl Kins0m 3 Bovig, dim tog ju merpirten 5

si11en616. Dim tog ju en kansje tusentAls l5der.6'7 4.. s6 dd.. da vA.. silla vA ju..

A s6 mocke frhnffimmer de ieck it! For da vA ju fr0nt0mmer sdm jorde

arbetet ddr. D6m rdnsa e Ia i bOrk ar.lA,, da vA /../ arbete s6m vA s6 fint 1orda,
^ 'za r" o 

La mei .arc 16, forvina mdi ndr jA fick se, att d6m k0nne jore si fineso ,a torvan

b0rkar, fl sillen lfl presis s6m dan.. sfl fint. Mdn da vi vAna. Dim kansje hA

h611e pfl, kansje i tije, fdmten flr. A dikirdflm sei.A si vA dim lutuongen6te te

60e Ett vanligare uttal i dialekten ar Ly'sjyl eller Ly'sjil (med kort uttal av bida vokalerna).
6t0 husena; formen avviker frin de vanliga bohusldnska dialektformerna hus€ eller husa.
6rr uet de'forstitr ni'.
612 'se di kom de flesta kvinnorna ner'; ordfollden i texten iir pifallande.
613 'och den fiskade ju bitarna pi hosten'.
614 'hemskt mycket'.
615 Inneborden synes vara 'nflgra tog ju en mindre del'.
616 merpArtun d sillen'storsta delen av sillen'.
6u 'de tog ju kanske ungefdr tusentals l5dor'.
u"'j^, det var arbeten, som var si fint gjorda, att det forvinade mig'.
6re tuongen anvands her i stdflet for vdntat tuongne'tvungna'.
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i ldre sd i tuongen te i gi, unnan ,620 for dim hadde ackird. A t arane passa

6pp md allteng annat, mena' jA, s6 d6m bAre jorde md si11a.621 D6m hadde

6ppassning te allt. Mdn dci fanns dd, da hadde de.

<Va fick de betAltt Dim hadde ackird, si du., Ia, [ua] kunne dim tjdna?

|A se.. Dim tjdna mer dn kArane, se. Dd vA dim s6m kunne /../ kimme 6pp

i enif,imti, enitiuefdm.. De vA dd storslilget! <FIm..> Mdn dim velle inte hA

timpdng, frtnt0mm era)utan dim velle hA lite ackflrd s6 d6m622 kunne tjcine

nitt pe 'r. Fdrstdr dumd ?623 <Mmm ..> /../ L d' e klArt, da vill iu vAr i en hA.

Vi hadd. iu mocke ackird vi s6m arbeta, vi icks5. Om vi tjlna lite mer, dd

velle vi hA.62a Mannu d da inte sd, nt hAr d6m inga ackirder. Mdn nu hAr de

iu andre masjinern a625 icks8: masjinern a a lu helt dndrat .626 D' e i, masiiner

sim /../ ransar 5 sjoter il'rnsillen. Mdn da fick joras for han n627 forut. 56 dd vA

mocke arbete mI da, de ud da.

Inhggning av ansjovis 1924.

Foto Abba Seafoods fotoarkiv, Gravarne. Fotograf okand.

oztt gd, unnan) h5r 'skynda sig'.
621 's3 att de (kvinnorna) bara arbetade med sillen'-

''22 Genom inverkan frin det senare ordet pfl det tidigare sdgs egentligen s6m d6m.

623 'forstirr du mig' dvs. 'forstir du v;rd jag menar'.
(r24 'o- vi kunde tjdna lite mer, si ville vi ju gdrna ha det'-
625 masjinerna; m1n vinrar sig snara re masjincr, men den foljande best:imda formen foregrips pi detta

stllle.
()6 cindrat: 'det dr ju helt dndrat med maskinerna'. Thlaren kombinerar egentligen ett par

konstruktioner. Han kunde snarare ha sagt: masjinerna ci ju helt cindra (dvs. 'endrade') eller dci a ju

helt cindrat mci masjinerna.
627 'fdr hand, hantverksmdssigt'.
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B. PA DIALE,KT SKRIVNA E,LLE,R ME,D
DIALE,KTINSLAG FOR.ST,DDA TE,XTE,R

B 3b. Bullarens hdrad: Mo socken

Kdlla: Bohuslaning en 23.6.1981. tlddevalla.

Kommentar: IJno |ohansson var kisor frin 1940-talet till 1960-talet i
uddevallatidningen Kuriren med signaturen "Adel i Blornh6la, och frin
60-talet till 8O-talet i Bohusldningen sisom "Lih6ltar'n>>. FIan framforde
vardagsfunderingar frin Bullaretrakten. FIan bodde ldnge etr par mil soCer

om Mo socken, ndmligen vid Svarteborgs kyrka. ,rLih6ltar'n> utgav ir 1983

en samling med sina alster i bokform. Nigra uppenbara tryckfel i kiserier
har rdttats, stycke- och meningsindelningen har i etr par fall forrydligars.
Annars foljs forfattarens skrivsdtt. Alternativa ordformer finns ibland: i
stycket2 stir t.ex. bide tdserna och tc)sene. Den senare av dessa dr typisk for
traktens clialekt. Minga e-former fdrekommer, t.ex. uarje sci'varja sig, for-
svara sig'. Viss:t prepositioner, som ursprungligen bestir av eller borjar med
vokal, fir ofta ett inledande t: ti'i, uti'. I andra bohusl5nska bygder inleds
sidana prepositioner med d: dri'^r, utav'.

Lih1ltar'n fwnderar
No bynnar628 da e komme en mdngte62e md fblk te ert srdlle de kallar far
Smoue^,t"0 dar 5 noggenstenns63l ude ve sjon, ia ente ve Bullaresjon, utta ve

dan daben632 dar de kan seila te Amerka. |d horte atte da a em par rosson gnru"'

som arber pi tinnin gr"'o som ska did usse.635 h kan de bare ente begriba
hoffar636 d" ska fare did, nir de kunne komme hid te Bull arn('37 i hat myie
roleare her, dlle ho de kan638 dar ude pi bergknallarna.

628 bynnar't:orjar'.
t'2e Dvs. mangde'rnzingcl'.
630 'm'rn kallar for Srnogen'.
6'll'som :ir nigonstans'.
nr2 dabe'vattenpol'.
6'13 'att det Ir ett par flickor (tosungar)'.
('r4'arbetar pi tidningen (hdr: Bohushningen)'.
(r35 'ro- ska dit ocksfl'.
('16'varfdr'.

617 Formen iterger det sentida uttalet av sockennamnet. Forr uttalades detta BAln'n Namnet anses

betyda 'upphojd kant; hog kantlikn:rnde is' eller 'hold som slutar i en skarp bergkant'och syfta pA

den bergstrlckning, som vid Naverstads kyrka stupar brant ner i Sodra Bullaresjon (se vidare
OGB 18:XIIIf.).

rr38 '[n det mycket roligare hir dn vad de kan'.
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Men da kan hlnna atte de ha vort pfl aktion ti Tossene,63e far d; plar de

selje640 nogge store knivar, jd trur de kallar dom favarlet,6o' i dornma642 vell

de atte tosson gar ska ha mI sd nir de ska dansa pi Smouen brog g uot pfl

kvalarne. Men ie trur d3 ente atte da e nogge soddent reskabb644 toserna be-

hover om de ska vdrje sI, da a nflck nogge helt aent,645 detrur de iei. Men da

kan id, de sii der6a6 atte nogge soddene store knivar skulle de ente ha nogge

notta 11e47 om de kom hid, far hdr tar ve vol hann om tosene6as utta atte6ae de

ha nogge knivar fl tvenge en md.

De kan vol tdnke der650 15 rolett ve skulle kunne hat. No har ve iu farstiss

inge danseb ana) den sista trur jd ve hatte pi Sdrkopp, dller om da va pi
Sunnsholt,651 men dd va iu snart gjort fl snickre ihoba e noggenstilnns. A

faresten so kan en fare noggen annen stdns om en veII dansa, men en kan a652

ha myje rolet Ind5, dd kan de lide der pe.u"

Afton pi be rgknallarna vid
Smogen.

Foto Wiktor Lundgrens foto-
samiing frin 1940-talet i Bohus-

[ens museum, Blldarkivet.

63e 'arr de har varit pfl auktion (ut)i lbssene'; ddr lrar hnge funnits en auktionshall.
640 'fijr der brukar man sdlia'.
no"l^g tror man kallar dem for vdrjor'.
61) dd'mma'dessa, de ddr'.
o+; 'pi Smogens brygga'; mojligen borde tidningen ha satt texten som Smouenbrdgga

'smogenbryggan'.
6aa'nigot sfldant redskap (tillhygge)'.
6a5 16., Ir nog nigot helt annat'; felaktigt stir nogkfor noc(nticft och aeng for aent (tryckfel).
616 sii der'saga er' .

647 'lrn nigon nytta (ut)av'.
648 'fdr hdr tar vr ucil hand om flickorna'. Den form sorn hdr skrivs uiil uttalas i milet e,d/.

649 ulta atte'utan att'.
(r5o rrri kan vdl tdnka er '.

65r Av orrnamn en Scirfrdpp och Sunnsholt kenns det senare igen som namnet pi det lilla samhdllet

Sundshult vid Sodra Bullaresjon; se om dess utveckling i Tanum 1984:98_99. Forsta namnet kan

vara skdmtsamt eller pihittat.
652 a' 'allt,.
653 'd.1 kan ni forlita er pi (lita pi)'.

63



B 4a. Sorbygdens hdrad: Krokstads socken

Kdlla: Bohusl5nska sdgner. Utgivna av Carl-Martin Bergstrand. Goteborg
1947.654

Kommentar: F6llande dr en berlttelse eller forklaringssdgen om styrka, vars
handling dr forlagd till grannsocknen Mo i Bullarens harad. Vissa former i
texten (sisom ftcirenga, brciste och ut-e) antyder att det bakomliggande milet
kan varaden dialekt med dalsldndska inslag som talas i norra delen av Krok-
stad.655

En scigen om styrfra

DI va ti1e656 en m6 ra657 i Mo socken. En g6bbe geck fram65t pfl dagsverke.
Hustrua geck i *iolka kretur a.65e Ne ho kom tebaks in, si lflg de e sror kdreng
over yagga i pyttauuo orgen md dd ene broste ute. Mora661 ble rddd, men di sa

jdttekarenga dI: "Vdr ente rddd, mor, den gutten662 ska'nte bli 9o663 e sl6 i
backen., Han ble sfl stark. Dd va den de kalla Ingelegutten.

B 5c. Tr.ge herad: Foss socken

Kdlla: En upptecknirg pfl dialekt, gjord av David Arill 1919 (DAG: VFF 98

s. 133).

Kommentar: Meddelaren kan vara fodd i mitten av 1800-talet. For begrep-
pet 'varsel' finns dialektordet uardduel, som dven betyder 'vilnad'. Typiska
nordbohusldnska former ar natt€, scing€, brcicit och bwtte. De tre forsta for-
merna uttalas med spetsigt, frdmrce-l1ud. Ordet no'ntr'anvdnds i texten tre
ginge r i allmdnt nyanserande syft e.664 Munfredal har sedan 1800-talet varit
kent som industrisamhdlle med jdrn- och pappersbruk.

65a Texten stir som nr 311 pi s. 138.
655 Se ddrom OGB \7:XXIV.
656'tidigt'.

657'morgon'.

658 Snarast'gick ut'; egentligen avses nog att en torpare gick fram till herrgirden for att arbeta.
65e'kreaturen, korna'.
660 'knuffade till forsiktigt'; en vanligare ordform d.r phua.
661 'frun i huset, husmodern'.
662 Personbeteckningen gutt'po1ke, ungk arl' var forr vanlig i Bohuslen.
663 tl,ll(.

66a Hur vanligt sidant bruk dr i svenska dialekter dr okent. Nyanseringsfunktionen hos nu framgir
av betydelse 7 i SAOB N748f. Mingfunktionellt nu ihelsingforssvenskan har dessutom
behandlats av Saari 1996.
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Varsel ifolktron

Ne pappa doo665, den natte va dd enda, id har vurt md um nitt sint. Ie le i

s5nge. DI va vdl nin utta ongane sum va liden, ia, ldminnsratt jd'15' snudd

ifribraat.666 Ve butte pi Monkedal de, 5 p"ppa han va no i Sanne. Dd va nin,

sum sa: >>Krisa! Kaisa!" - dd horde jd no ofta.

|d minns, id titta upp, e de se id ett stort ansekte, se klart i grant,667 da

vimsa668 silles her66e (handrorelse).Ne, de va'nte, sum je kend igen'et.670 la

tyckte a, dable ndstan faart,67' r. id krob ner md ongen 5 bredd over huvet, 3

sinn se672 feck id no hora, att pappa va do. Samme natt va dd si md Flanna

ma.673 Dd va nfln, sum togg 'ner674 pi huvet.

B 6a. Kville hdrad: Kville socken

KIlla: Evert Thube, Strovtig i Ranrike. Stockholm 1955.

Kommentar: I ndmnda skrift (s. 45) iterger forfattaren ibland vissa repliker

eller utrryck pi nordbohuslensk dialekt. Dett a ar eft sett att skapa spriklig

lokalf:irg. Texten nedan har i varje fall nigra dialektala inslag. Forfattaren

och trubaduren blev som ung fortrogen med bohuslenskt sprik under

sommarvisrelser och seglatser i Bohuslan. Tilltal med 1, motsvarandel{i,an-

vdndes forr till aldre, overordnade eller okdnda men lar numera Yara bort-

lagt. Adiektive t dofrti, dvs. dufrtig, har i dialekten en betydelse som nigot

avviker frin rikssprS,kets, ndmligen 'frisk, pigg och kty'. Substantivetfede

'fert' er bildat till adjektivetfed 'fet'. Ordetpelt eller peltonge motsvarar riks-

sprike tspiltoch avser som ett rent vardagsord 'poike'. FIdr finns/ogglar sorn

en sentida bojning av substa nt:etfogel; forr sade rnanful'figel' .675

665 'n;, pappa dog'.
aeo jci lti snwdd tfrri brcic)t'jag lig vind ifrin ytterkanten av slngen'.
667 >ti klart och vackert'.
66s 'darrade av och an, fladdrade, flimrade'.
66e rr5 her,.

"'n'l^g kunde inte klnna igen det'.
(;7t a 'all(;fcicirt (avenfcilt) 'hemskt, kusligt'.
672 sinn se 'sedan (sen) si'.
673 Dvs. berdttarens syster.
ot+ 'toghenne, rorde vid henn e';'ner Ir en forkortning av dialektens henner, som motsvarar henne.

675 Formerna av substanti vetfigel behandla s r lanztn 1936186f.
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Tawbe besofrer en gammal uan

- Det dr vdl dndfl fantastiskt, Konrad, sade i^g.Hdr stir jag och talar med

honom efter ett halvt flrhundrad r. A I ser pti nrit scitt yngre ud!

- Thla riksm5let med mej, det talar jag helst, svarade Stinas Konrad. Men
for all del, ibland passar det att sticka emellan med bohusldnskan. I ser dokti
ud676 men gammel, men je kan i alle falI se barnets ansikte inramat i fede fl

skinn. Ndr I va tie ir, va I en liden vacker pelt, me svart hflr e 6i en677 som

fogglar eller som en fransos.

B 7 c. Sotends hdrad: Askums socken

Khlla: Arne Lundgren, Bottnens klockor. Stockholm 1957.

Kommentar: Till sin hembygd Flovendset nara Gravarne/Kungshamn for-
ldgger forfattaren handlingen i ndmnda roman. Hdndelserna utspelar sig

under 1930-talet. I kapitel 14, som fbl,ande utdrag Ir borim av, diskuterar
ett fordldrapar frarntiden och sonens ro11 i den (s. 133). Forfattaren brukar
till stor del traktens dialekt i replike rna) t.ex. ft6be 'kopa', btiden 'biten' och

' " ',som med uttalsnara stavning skulle motsvaras av tjdberbtiden ochgara, gora ,

jti*. Mdrk den intressanta vdxlingen mellan -e och -a i verbens infinitiv-
form: kibe dej en liden motorbdd, Sdljq bdden, legge- hcir inne, frlarq sej men
ddremot med slutplacering i frase n d framlq och h6 sfra en ucil gcirq.Det ord
som forfattaren Sterger som holmane lyder i m51e t hilmane och motsvarar
svenskt holmarna. I^g foljer har nedan forfattarens stavning. Detta gdller
dven formenjag, som i m5let brukar uttalas ja(j).

Samtal mellan foraldrar pd Houenciset

- Du skulle ju kunna slfl dej pi smifeske for exempel.

- SmifeskeP

-I^, k6be (6!) dej en liden motorbed.

- A Corona dil
- Selie Corona i kobe dei en liden motorbed i std11t.678

- Du rilknar di ud 'et. Selje bfldenl

- la.

- A legge har inne mellom holmane 5. kamla6Tel

- Det dr manga som klarar sej bra pi det.

676'ri ser pigg och kry ut'.
677 Yanhgare i trakten ir dwer'ogon', som uttalas med kort o.
678 stcillt avser sdkert uttalet stcicilt eller stcielt'stdllet'.
67e Ordet frdmk betyder'fumla, trassla'.
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Fiskebi tar r februariregn.
Foto Dan Samueisson 1921. Bohusldns museum, Bildarkivet.

- Bral FIan fnyser. Det finns ingen som klarar sig bra pi smifeske, det dr ett

som dr sdkert. Dom existerar kanske, det gdtuto dom, men bra.. det gar dom

rnte.

- E,n kunne vdl klare sej pi mindre me om det skulle behovas.

- I "jo, )ag tocker jag ser 't.

- No ndr vi inte dr s5, manga. /- -/ I^gvell inte du ska ta me Karl-I-Ienry pi

slon.

- Kdre dr, h668r ska en vdl gara?

- Skulle se e fe 'n i skola i stdllt.682

- A. det bdttre det de t

680 gcir(a)'gor(a)' s:igs med i-ljud.
681 ,vad'.

682,Vi skulle se am fi honom i skola istdllet'. Vanligt uttalsform for sfrola brukar annars vara s\ole '
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-la det mfltte det vdl vdra.

- Se blir han i stan fl en fir aldri se 'n mer.

- Ddr dr han i alle fall sdker. Men det dr han inte pfl sjon.

- Seiker 5 sdker. Ska nogget hdnna, si henner det antingen han dr pi land
eller pi sjon.

- Han passar inte pi sjon.

- Passar inte han pi rionl

- FIan dr for klen, p6iken.

- Karl-Henry ar stdrk68 han dr seg fl envis.

- Precis som du.

B 8c. St5ngenes hdrad: Lyse socken

Kdlla: Denna berdttelse frin Lyse dr upptecknad 5r 1899 av Artur fonsson
(DAG: Gammalt nr 28:4, Sagor och sdgner nr 8).

Kommentar: Uppteckningen dr gjord med ljudskrift. Ljudfltergivningen va-
rierar dock ibland pfl ett motsdgelsefullt sett. I^ghar vid overforing tiIl mitt
beteckningssatt, som har foljs, justerat nigra formella brister under jemflo-

relse med ordsamlingar frin Lyse. Flera allmdnna talspriksd ragmdrks ocks5,

inte minst menings- eller satsinledandrA (d) resp. Mrin (*an). Ett annar av

dem dr den efterstiillda forklaringen i satsen far de udfarmutune, bcirjtr6ll€.

Dialektord som numera sdllan hors dr bcirjtoggen och farmuLune (r.
ordforklaringarna). I texten finns ocksi ett forr mycket vanligt vardagsord

som numera silkertfir ge vika for motsvarande riksspriksord, ndmligenstde
eller stoo'stdlle, plats (dar nigot finns, vdxer etc.)'.684

En scigen om bergtrollen pd Sotencis

I ndrhed6 fl FI6le i Sodends vA da e flecka s0m barjtr6ll6 hadde togge ilr.oa; 6
ho vA dar, ja da vA all flere vdnner686 ho vA ddr 5 kom ijiinn. A s6 vA dd e
vdnna sfim atte687 mor6688 ffilte ffid, dar stm atte ho hadde sett stoe6se dar ho

683 stcirft'stark'.
684 Se dzirom lanz6n 1936:122,130.
685 'hade bergtagit'.
686 'flera vdndor (omgflngar) som..'.
(r87 r.r, ging di'.
688 

lonsson skriver egentlige n mori for den normala och vllbetygade formen mor€'modern, hennes

mor'. Jag utbyter den forstndmnda formen mot den senare, eftersom jag i jdmforelse med
dialektuppteckningarna anser den opilitlig. Nordbohusldnska former pa -i i bestzimd form av

substantiv brukar kunna iterge utsocknes besokares tolkning av spetsigt -e i ordslutsstzillning, dIr
man inte ir van vid att hora ett sS.dant ljud. Se vidare avsnitt 3.3.2 med noter.

68e sett stde 'sttt st5lle'.
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ble barjtoggen.6eo A torongen6el talte ve de annre baritr6llongane. Dd h0rte

mor6 mdn ho sig d0m ente, mdn ho h0rte dOm svira.

Mdn alle best sffm ho sto der, s6 vA ho 5 
^;6e2 

sin tosonge fl b0rte uA ho. A

ho ble btrte i Stte dAer, e di vA te fl md te prdsten, mdn han kunne ente lare
nitt ve 'r. MIn nir da vA Stte dAer, si kom ho vdlbeh6llen hem. A ente hadde

da lefd]at pi ) 
a6e3 I ho hadde hatt 'et ltst rt, far de vA farmuwne,6ea bar1tr6116,

5 hadde moet b5' md kObbe r6es is6lver.

Mdn s6 fort ho blett kinfirmerat si ble da slutt, i ho kom ente mer did. A

dan fleckA lever dan da i d,a d,,i ho d hush6llersk a pesodeniis. A dd kan vdre

n6rre 5 tjue6e6 ir siA dd hente.6e7

B 10a. Inlands Frdkne hdrad: Forshalla socken

Killa: FIer fbl,er en uppteckning frin Forshdlla, gjord ir 1897 av A. Holmerz

(DAG: Gammalt nr 19:3 s. 3).

Kommentar: Texten dr noggrant nedtecknad med ljudskrift. I^gflterger den

enligt mitt vanliga beteckningssdtt. Texten visar tecken pi att vara direkt

itergivet ralsprflk. Mdrk upprepningarna och de likformade satserna, ofta

inledda med t.ex. Qi) sd tog han och sd ld dctr. Berdttarteknisk betydelse har

ucisten och frniuen Nigon magi vilar vdl ocksi ove t yxan och spaden, alltsfl

vissa ndmnda hidlpmedel av sdl. I landskapet dr det vanligt att som har bruka

verbformern agrduatgrou i betydelsen 'grava, grdvde'. Noterafraserna en storq

fr6bbertjaril och e storgsudrtehona med adjektivdndelsen -e (se ddrom avsnitt

3.3.3).

Honan med pengarna

De vA en bonne sffm vA ude ve si vilgg fl pessa 5m kvd1.6e8 Se feck han se de

lyste framf6r hAm i e 1i.6ee Han vrdngde sin roe vlst fl dro sin kniv, 5 si ieck
han did 5 inte bl5ngk a.700 Se la han sin vdst 5 sin kniv pi de std5lt, 5 si latte

('eo 'bergtagen'.
('er Ordet ti)songe uppfatta r lag som mera dkta dialektalt och hnge ocksi vanligare dn det

likabetydandeJlicfta,sorn stir i textens borjan och slut.
6e2 'se var hon av med'.
('e3 'inre hade det fiestat pi henne'. Nil6ns ordbok anfor ledda och ledde pd"kostzr pn', vilket passar

utmdrkt i sammanhanget; formen leat ger ddremot ingen tolkningsmojlighet.
6ea'fotrnogna'.

r'os 
fra'b ber'(metallen) koppar'.

"e6'nigra och tjugo, drygt tjugo'.
6e7 'sedan det hende'.
6e8'pissade om kviillen'.
6ee'framfor honom i en lid (backe)'.
700 'och blinkade inte', dvs. 'utan att blinka'.
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han bero md de te annre dan.701 Si tog han si oks fl sin spAA, i si gA han sej i
vaj 5 grov ett stocke. Si kom han te e store hall,702 i ddn tog han Spp i lA pfl

backen. Nir han feck loft ipp den, si vA dar e te.703 Si tog han ipp den, si vA

dar e te. Se le dar e store sv6rte hona, 5 ddn tog han e la p5 backen. Hu l5 i en

store k6bbe rt1al,7oa larnbreddateTo5 me pdngar. A han hiva ipp'ou en h6wzoz pi
backen, vapass7o8 kan je 'nte sia, f6r j ,7oe ui 'nte me. A sfl lA han hona nerp5710

o o I ^ han hallera i si Srnirg, 5 si sk6ffa711 han jola per, i si vrdngde hantlan. a sa la

sin vdst e la kniven ve pdngane, i si tog han oksa i spAAn 5 jeck hem, 5 si tog
han drdngen md sej 5 si en sdck, 5 si oste di epp pdngane 5 bAr hem.

B l}c. Orusts Ostra hdrad: Lingelanda socken

Kfrlla: Evald Wetterstrom, Rim 5 remedier pi rene klare olostemirt itte E.W.

Goteborg 1958.

Kommentar: Bland dialektskrivande berdttare och traditionsformedlare

frfln 1900-talet finner man folkskolldraren och kommunalmannen Evald

Wetterstrom (1887-1963). FIan foddes i Torps socken pe Orust och var som

l5rare ldnge verksam vid Rora skola i Lingelanda socken och Myckleby pas-

torat. En samlingsvolym med Wetterstroms tidigare utgivna, kortare

dialekttexter utkom 1958. Iag har darur itergivit n8gra ordsprflk om Kjelek
5 gefte (r. 1 15 f.). Ordet frarlefruttalades ocksi forr vanligen med avslutande (-
ljud i dialekten; idmfor med ordet lefrsom dar regelmdssigt heter lrg. Sprik-
ligt kan man dven mdrka attsfrpi sydbohusldnskt vis motsvarar sje-ljud, s5-

som L ske, skuler'skyler' och skyr.Forme n bcidder ar en sydlig motsvarighet till
nordbohusldnskt bcitter'bettre'. Observera att Wetterstrom Sterger tjockt /
med kursivt /. Det bohusldnska bakre o-ljudet, som i min utskrift av de inspe-

lade sprikproven (texterna A) skrivs som dr lterger han med kursiv erata.

701 'och si ldt han det bero till ndsta d"g'.
702 '(sten)hall'.
703 'en (hell) till, rnnu en (hall)'.

'oo 
'kopparkittel'.

705 'jernnbreddad', dvs. 'fylld'.
706 'hevade (lyfte) upp'.
707 ,hog,.

708 'hur mycket'.
7l)() ,' )

tag .

7to Alltsfl: 'ner pi kitteln'.
7r' 'skyfflade'.
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Kjrilekd Sefte

Al kialek burjar md kasten g."'A k,dleken ren, sikastar han sten.

Den sum kan sti pi ett ben fl knyde skobana, han kan gefte t.i, nir han

vel1.

De di d kdra e di budde velta i garna.713

E grane kdreng e en wid rzt+ 6i6 5 dyra i unnerh6ll.

E kereng go e ddldefull a bedd er7t5 dn e tunna gull.

E, kereng kan bere ud i en slabbatTr6 mer dn en kar kan kjore in md to

hdstar i vagn.

E kdreng kan bere ud md e ske mer dn en kar kan skuffle in mI en spa.

Geft deiMre, si fir ve wle ve dej.

Geft d.i, si ser du badder.

Gefte sdj gir val an, men sdde bu de blir vlrre.

Kjeleken brdnner sum en hel famn f6reve-7r7

Kieleken sku/er budde seckel 5 snor.7r8

Kjeleken skyr engen 611er.71e

B l4c. Tiorns hdrad: Stenkyrka socken

Kfllla: Svensk folkpoesi. I urval av Ben gt af Klintberg och Finn Zetterholm.

(FIBs Lyrikklubbs bibliotek nr 154.) Stockholm 1971.

Kommentar: Texten upprecknades pe 1920-talet av Ernfrid Tjorne. Den iter-

ges har i den version den har i ovanndmnda samlirg (t.281).Ramsan ldstes

tydligen mycket hastigt och med forstdlld ndsrost, som man istadkom ge-

nom att under llsningen trycka ihop ndsborrarna med tummen och pek-

fingret. Inslaget av folkm5l iir blygsamt men dikttypen 1r intressant. Dia-

lektord ar ivarie fall lea pd sej 'rora pe sig' och spcinna'sparka' samt dialektala

uftalsformer uri och adj . Ordlek och bokstavsrim - sflsom i frasen uri d urcing

- verkar spela viktig ro11 for texten. Forme n tffiorna motsvaras i dialekten

av tffiena eller tifflera. Rytmen dr avgorande for bruket av formen rider,

som i det talade milet motsva ras av rir.

Tl2Dettadr ett talesdtt som anger att kerleken borjar med skemt och gnabbande.
7r3 Form en uelta'veliga' dr plural av uel(e)te'velig'; inneborden dr 'bide veliga och galna'.
7ra grane'grann, vacker'; ouide'vit(m5Iad)'.
715 dai defiull' dy gdig' ; bcidder'bdttre'.
zro rforf.[a 

de'. Slabbat finns i flera dialekter som en bildning till verbetslabba'sola' (Rietz 1867:619b).

zr7lfbreue" furuved'.
718'skyler over (doljer) bide dregel och snor'.
7re 6ller '5lder'. Kdrleken piverkar bide unga och gamla.
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Friaruamsafruin Tjorn

Opp 8,Iea72o pi dej,

opp 5 snea pl dej,7zt

oppihoitio isno722

i vrr723 5 vrdng pe dej !

Opp fl st5,

ta tofflorna p5,

spdnn i taket fl sli i golve {72+

Om du inte oppnar strax,

kndpper ,a igen rocken
fl rider min vei.

B l5f .Inlands Nordre hdrad: Solberga socken

Kdlla: Uppteckning frin Stora Bratton i Solbe rga, inldmnad 1920 av I.
Wigerman (DAG: VFF 70 s. 1-5)

Kommentar: Folkskollerare |ohn Wigerman i Skdrhamn inldmnade 1920

till arkivet 75 stycken nedtecknade ordspr5k och talesdtt frin Stora Bratton.
Ddrav presenteras har 15 stycken. Vissa (t.ex. F och L) torde vara kanda ocksi
pi flera andra stdllen, andra 5.ter kan varaovanligare eller unika. Materialet
iterges med upptecknarens former och stavning. Flera ord och fraser ar av

sprikligt intresse. For drorna anvdnds t.ex. den skemtsamma, slangbetonade
omskrivning engranseglen (B). I ett par fall mdrks sidana inslag, troligen sen-

tida och av ungdomar fbrmedlade frin slangspriket. I formensfrel 'sidlv' (I)
finner man s( motsvaran de sje-ljud och -e- flor -d-.725 Forme n seg (M) hor
liksom meg och dtg hemma i sydligasre Bohusld,n.726

720 t rl5rt .

72t Troligen'gor dig sned'.
722 Rimmande ordlek: ungefdr 'upp och hej och hi och skynda pi'.
723 ,Ytid'.
72a'sparka i taket och sl5 i golvet'. I en annan version: ,sparka i golvet och sl5 i taketrr. Den senare

formuleringen forekominer i en av de versioner av texten som finns i DAGs samlingar.
725 Lindroth 1 920 :l4f ., 36f .
726 Lindroth 1920:41.
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Ordspruikoch talescitt

A. Alla sejlar md samma vinn mdn inte alla md samma locka.

B. Bleg manar gransd 1Ia fram.727

C. Den som har dor1a72s ude, ved seg inga stonn fri.7Le

D. Herra ska sedda framme i korka 5 atter i biden.730

E. Regn brdcker inga master.

E Bek a i biigge dnna vell du ha.731

G. De d inte bogol allt som prdsten srr.732

H. Den som legger 5 eder flir sed da I d6.733

I. Den som ska lawaandra fir sprenga skel.73a

f . Han hovlar pi si ligkista.735

K. Har-kodZ:6 d bdtte r anftir,kod737 .

L. Nflr de' rdn gnar viilling, si har den fadre738 inga ske'.

M. Skid a allti vdrst. Fir han inte aga, si hdnger han seg r 1ula.73e

N. Skedda hann ior en fed mule.Tao

O. Han fl8r treska for bare halm en.74r

727 'bleke kallar fram granseglen (Srorna)', dvs. 'ndr det Ir vindstilla, mftste man ro'. Substantivet

gransegel ndmns i Gibson 1978.
728 'dorjen, fiskredskapet dorj'.
T'e 'Yet sig ingen stund vara fri'.
730 'fina herrar skall sitta framme i kyrkan och i aktern pi biten'.
731 'du vill ha allt'. Det slgs ordagrant att nigon krdver hela linan eller tommen. Det her kan tolkas

si art nigon vill ha kontroll sivdl over den bukt av tommen i vilken kusken hiller di han kor

h:isren, som over dess bida andar, vilka dr fdstade vid hdstens betsel. Det inneber bildligt att

vederborande vili bestdmma om allt. Detta talesdtt har jag ocksi hort p5. andra stillen i

landskapet. Form en cinna dr plural och betyder alltsi 'dndar'; 1fr herra under D.
737 bogol 'bokord, boklig visdom'; sir'sager'. Ocksi den llrde kan ta miste.
733 'den som ligger och dter miste sitta och do.' Alltfor stor bekvdmlighet for svira nackdelar med

s1g.

734 'den som skall laga andra miste sjnlv springa'.
7r5 Thlesdttet brukas om nigon som ofta host:rr och darfor loper risk att do. Det kommer frfln

slangspriket, der hyula li\ftistan innebdr'vara sjuk, speciellt ha tuberkulos i sista stadiet'enligt

Gibson 1978:65.
736 Dels 'kott av hare', dels 'kott man har'.
737 Dels 'kott av fir', dels 'kott man fir'. Hela talesdttet har ordlekskaraktdr och antyder dels att

harkott dr godare dn firkott, dels att det kott man (sdkert) har ar battre zin det man (kanske)pr.
738 'den fattiple'; ordetfottighar vdxlande former, sivalfatti sonfadi.
73!'} 'Skit(en) dr alltid v:irst. Fir den /han inte ika (i vagnen), si hlnger den sig fast vid vagnshjulen.'

Uttrycker anger kanske frdmst att n5.gon misstrostar om att kunna hfllla rent omkring sig. Det

kan ockse i bildlig form innebdra ett fordomande av mindre uppskattade, efterhlngsna personer.
7a0 'skiten (Smutsig) hand gor en fet mun.' Inneborden dr att den som arbetar skaffar sig mat att dta.

7a' Uttrycket innebdr att nigon miste arbeta for oansenlig lon.
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B l6f .Inlands Sodre her ad: Lycke socken

Kdlla: Uppteckning frin 1942 av Carl Niklasson, Goteborg (DAG: VFF 2189

s. 1-2).

Kommentar: En berlttelse om en mjolnare i trakten, som kallad es Fabbron i
IVorlycfre, dr nedskriven pe dialekt flr 1942. I den nedtecknade texten marke-
ras endast en typ av l-l1ud och en typ av a-ljud. En for Sydbohuslen typisk
uttalsform dr ftrurirna. I heradet finns exemp eI pi e i stdllet for ci r betonade

stavelser som tne och sftelben Formerna ffirgrdtg och seg iterger i sodra Bo-

husldn *ig,dig ochti1 (jfr B 15f, C och M). Satsadverbet la'val'(uttalatmed
kort o-ljud) finns bide d;r och i Vdstergotland. Sydbohusldnska dr dessutom

frigeorden uta och u)ar) motsvarande uad och uar. Historien ldr iterge en

handelse under tidigt 1900-tal.

Sann ltistoria om en starfrman

En gang nir han va i kwdrn 
^r'o'sfl 

kimm de en drdng korannesTa3 maett lass

mdller r'oo il rdtt wa de va si trellaTa5 de ena 1urt7a6 unna kdrra fbr 'n. Drdngen
sled fl skolle fbrsoga e fh pi jurt ijdnn, mdn sfl sworTaT han si stoggt,Tos 5 de

tokkte mornarn inte 8mm. Te slutt si mfltte drdngen ge fl bea morna rn74e

jelpa seg, men si frawa han mornarn, waffor han inte kflmm e, ielpte te

skelbe D,"o nir han sfl horre de va.75r rrNe,752 ja tokkte atte du roba pe si manga,

si ja velle inte ge i vajjen fbr n6n 2n,753 men nir di inte velle jelpa d.g si kan
la lajorat." A s5 tog han en tonnesdckT5a unner war armenTss ibar in dflmm
i kwdrna uttan vidare.

742 'err gi.g ndr han (dvs. mjolnaren) var i kvarnen'.
7a3'korande'.

7aa mciller'mdld, spannmfll for malning'.
745 'trillade'.
746'hjulet'.
741 ) )

SVOT.

'ot 'rtyggt, fult, hemskt'.
74e 'be mjolnaren'.
75tt sftelben'sj:ilvbjuden, oombedd'.
75r 'n-i1 han sig hur det var'.
,t,,n 

),.
75ll'annan'.

751 'tunnsdck, sick som rymmer innehillet i en tunna'.
75t 'yar arm, vardera armen'.

74



B 17f .Vdstra Flisings hdrad: Ockero socken

Killa: Ebbe Schon, Folktro i Bohuslan. 2 uppl. Partille 1992.

Kommentar: Forfattaren, som iir folklivsforskare, berdnar (s.32)att ilandflutna,

doda siomdn forr kunde begravas under ett enkelt stenrose pfl stranden, ett

s.k. d,dingerds,si att de inte skulle "ge igen". Bohusldnsktdoing(e) avser 'dod

man', slrskilt 'ilandflutet lik'. Namn som Dodingesfrriret och Dodingeuifren

finns flerstddes ldngs bohusldnska kusten.

Folfrtrofrdn frusten

Den som passerade ett rose skulle kasta en sten pi det, annars kunde den

dode visa rig, och han sig anskrdmlig ut. Ocksi inne i land fanns uarpt sten-

hogar dar forbipasserande miste kasta stenar eller ris. En vers att anv1nda

vid passagen av ett ddingeros dr upptecknad p5 Ockero:

|d kastar en sten

pi dine gamle ben,

I dar ska du fi legga

tess domed abhr.756

Doingeros eller varp.

Milning av C. G. Bernhardsson. Foto Bohushns museum, Bildarkivet.

756 'till dess att det blir domedag'.
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3 . D i a I e ftt fto rrt rrt e n t a r
3.r SpnAKLIG BAKGRUND

3.1.1 Bohusl5nskan genom tiderna

Bohuslan tillhorde sedan gammalt Danmark-Norge dnda fram till 1 658, de

landskapet tillfoll Sverige genom freden i Roskilde. Landskapets dialekter
visar fortfarande samband med danskt sprik. I de ndrbeslaktade, tidigare
danska dialekterna sk5nska och hallandska forekommer i stort sett samma
sprikd r^g, som ldngs Vdstkusten spritt sig norrut mot Oslo-fiorden. De
ndmnda m5len har tidigt piverkats av det sprik som talades pe S,dlland,
medan bohusldnskan i norr har tagit starkt intryck av sprikvanorna i syd-
vdstra Norge757 och i sydost av angrdnsande svenska m5.1, dvs. dalsllndska
och vdstgotska. Vissa forskare anser att man snarare bor tala om ett skager-
rakspr6"k, som har flera gemensamma drag beroende pi lingvarig kontakt
over havet mellan sprikbrukarna.

Fdliande frin norsk sida anlagda synpunkter pi bohusmSlet har i samman-
hanget sitt intresse: >>I slutten av middelalderen finner vi mange bihuslenske
milmerker758 i norske diplomer. Da dialekten pi mange miter hadde
parallellutvikling med dansk, kunne det danske skriftsprik lettere vinne
makt i Bohuslen enn i andre norske landskaper; men ogsfl etter at dansk ble
skriftsprik i Norg. [pi 1500-talet], finner vi mange bihuslenske mfllmerker
i skriftsprflket.rr75e Elias Wess6n har i sin dialekthandbok framhillit, atr Bo-
husldn dr ett sprflkl igt gransomride mellan sydsvenska, gotiska och norska
mfl1.760 Till de senare kan man enligt ovan fogaocksi danska m51.

Frin medeltiden var Bohuslan uppdelat i tvi administrativa delar,
Ranrikessyssla eller Viken i norr och Alvsyssla i soder. Havstensfjorden och
Byfiorden har bildat grdns mellan dessa gamla forvaltningsomriden. Gull-
marsfiorden ett par mil norr ddrom har ocksi utg,ort en viktig kultur- och
kommunikationsgrdns. Med nordbohwslansfra mtil avses dialekterna norr om
Gullm arn) med sydbohuslcinsfta mtil dialekterna soder ddrom .76t 1 den sist-

ndmnda gruppen ingir bl.a. mfllen i Lane herad, vilka har p5verkats av

757 Eftomride frin Risor i O till Stavanger i V har overging av p,t,fttrll b,d,g enligt Christiansen
1946:182-184. Mdrk dven andra sprikliga likheter mellan sydostnorska mil och bohusllnska,
ndmnda i Gr@tve dt 1939:156-169.

758 mdlmerfter'spr flkdrag'.
75e Aschehoug og Gyldendal 2:246.
760 Wess6 n 1970:23.
761 Se om indelningen av Bohusldns dialekter lanzln 1936:l-3.
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grannsprek frfln olika hell (t.ex. dalbomil) och dven kan betecknas som

mellanbohuslcinsfra mdl. Se nu och ndr det annars onskas kartan over landska-

pet.

I Bohuslen liksom annorstddes mdrks att mdnniskors yrkes- eller grupp-

tillhorighet visar sig i deras ordforrid. Det tycks s5lunda ha ritt en skillnad

i sprikbruk mellan inlandsbor och kustbor, forr snarast representerade av

bonder och fiskare .762 Den som lyssnar till dialektinspelningarna och samti-

digt granskar kartan mdrke r, att i synnerhet landskapets grdnstrakter upp-

visar sprikvariation. Sdrskilt kan ndmnas Vdtte harad (nr 1 pi kartan), vars

sprflk till stor del kan kallas e-rnil pfl grund av sin typiska dndelsevokal,

Sorbygdens harad (nr 4) som har vissa inslag frin dalsldndskan, Lane harad

(nr 9), ett sprflkligt overgflngsomride inom Bohusldn och delvis gentemot

Dalsland, Inlands Torpe och Inlands Sodre hdrader (nr 1 1 och 16) med n5-

gon vdstgotsk dialektpiverkan och Vdstra Hisings harad (nr 17) som nu-

mera har markerat goteborgsk sprikkarak tar. Se vidare om goteborgskans

utbredning i avdelning 1.3. Inslag av dalslendska mdrks tydligast i Sanne

socken, Sorbygdens herad, och Lane Ryrs socken, Lane harad.

Interv jusituation.

Foto Torsten Ordeus 1979.

Bohuslansk dialekt har undersokts under en lflng tid. Ett tidigt forsknings-

bidrag utg,orde Ordbok ofver allmogemilet i Sorbygden samlad och utgifven

af Nils Fr. Nil6n, Stockholm 1879. K. FI. Lindberg utgav Skeemfllets liud-

lara(1906). Hjalmar Lindroth och Assar lanz1ngiorde flera undersokningar

av bohuslensk dialekt frin 1920- tlll 1940-talet. Erik Larsson frin Ytterby

foretog materialinsamling, dialektinspelningar etc. Bertil Bjorseth granskade

m5let i Resterod frfln sprflksociologisk synpunkt, vilket han redovisade i Dia-

lekt och rikssprek i en bohuslensk socken (1946). Bland senare dialektverk

mdrks Birgitta Ernbys Bohusldnska fisknamn (1992).I serien Ortnamnen i

Goteborgs och Bohus lan (OGB) dgnas i regel nigot inledande avsnitt per

del 5t dialekten.

762 Se Kvilleru d 1983:121.
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3.1.2 Dialektinslag frin 1500- och 1600-talen

Bohusldnskans tidiga utveckling ar hOljd i dunkel och kan tecknas endast i
fragment. Den dldsta text med nigot bohuslenskt sprikinslag som jag har
sett er en tidigare publicerad inkvarteringslista, som giiller ett besiik av ko-
nung facob VI av Skottland och hans nyblivna drottning Anna hos adels-

mannen Peder Bagge pi Holma gird i Brastads socken natten till den 30

december 1589.763 Bohusliin tillhcirde Danmark-Norge pi den tiden och sprS-

ket i skrivelsen dr i princip danska. Nigot ord och nigon ordform fdrefaller
dock vara av bohusldnskt ursprung. Ordet ftoffue lverensstemmer silunda
n[ra med dialektordet ft6ue 'kammare, litet rum', och uttrycket i thenn

mellumsthe sthoenn innehiller den frin bohusliinsk dialekt kiinda formen
mellAmste'mellersta'. Dansk prdgel m6ter ocksi i Orust och Tjdrns dom-
bok, Del 1,1662-67,utg. av Folke Almegius 1980 och i vissa avseenden kom-
menterad av Hugo Karlsson.T6a Ett antal bohuslenska ord och former anser

sig denne ha p5triiffat i den, sisom brdder ochbroddeme av ordet br)de eller
brdte'nyodling', pluralformerna ftddr och fudme (av (o eller ftu) samt ett ut-
trycksomRasmus pd Hauen,vari bohusldnsk uttalsform av det vanliga torp-
namnet Hagen tycks ingi.

3.L.3 Dialekt frin 1700-talet

Den bohuslenska som fdrekom under 1700-talet Sterspeglas bl.a. i tryckta
tillfiillighetsdikter och vistexter. Vid festliga tillfitllen kunde ndmligen ibland

texter pa fokmil publiceras, ldsas upp eller sjungas. En sidan dikt ar Mans

Wallhdhlings Wisa p,i Mansmessedan elkr den 19 Aug.1774,tryckt i den g6te-

borgska tidningen Hutad Nyu? Hutad Nytt? utan angivet fdrfattarnamn den

10 september 1774.I texten hyllas en god husbonde, som verkade fdr hemfrid
och ordning, skaffade mat och dryck samt ,slo flaska i kras". Visan torde
vara en diskret hyllning till kungen, alltsi Gustaf III, som hade gjort sin

kanda statskupp pi just ndmnda augustidag tvi 5r tidigare och som sedan ge-

nomfdrt flera reformer, bl.a. om kontroll av brdnnvinstillverkningen. Si hdr
Iyder fcirsta strofen, om man undantar en upprepad "trallordsrad> som fdr-

- bigis hiir:

76:r Tiselius 1925:74f; Rudberg 1993:74-76.
76a Karlsson 1996, s:irskilt 188-194.
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No d den gyllenne tii e765 for Mans,766

Fast enge pdngar da wanckar te lans.767

Gud han wdlsegne den Husbonnen wir,
Sum sfl har stdlltet, at nogd ,d no girrJ6s

Han josen hemfr rT6e i fint gecket aD,770

Fal-lal1era,

Mansmesse-dan:

Fre har jii i skouenTTt sfl wdhl som pi wdil,"'
Skler dd noggen urdtt,"t si klagar la mari:77a

^Nller775 forglomme r ia Mansmesse-dan.

Redan former na tije 'tiden' och noggen 'nigon' i fbrsta strofen tyder pi att

visan 1r nordbohusldnsk, vilket ocksfl klart anges i ett kort forord till texten.

Av senare dialektord i visan dr exempelvis guilfod'varg' , uallhAhling'herde,

vallpojke'och frtinna 'kvinna, hustru'numera frrildrade eller bortlagda,nigra

djurnamn som Gulleros (giillande en ko) och Wricfrter (en hund) troligen mind-

re vanhga, ett begrepp som hemfre'hemfrid' enbartluridiskt och Mansmes-

sedan en gammal minnesdag av ett katolskt helgo n.776 Formerna nyhlen 'nyck-

eln' och ruelle oue'v711 vi' (alltsfl plural verbform + pluralt pronomen), som

pitraffas i texten men inte i den har citerade delen , dr obekanta idag. Ddre-

mot Sterger josen sannolik jol' sen'giorde sedan' och gecfret frasen jecfr'et,

alltsi 'och fintgicfrdet till'. Ovanndmnd agullftd ar liksom grdben ersdttnings-

ord for uarg.777

En annan av de mera uppmdrksammade iildre dialektdikterna pi bohus-

lenska dr Rekteg berdttelse, er nordbohuslensk brollopsdikt frin 1778. Den

har utgivits och kommenterats av Frans Busck 1894 och Verner Ekenvall

t959 samt diskuterats av mig i en uppsats 1990. Den dr sprflkligt och stilis-

tiskt intressant.

765 ,tiden,.

766 Namnet dr Mans efler Mdns av MagnLts,somstir i almanackan den 19 augusti sedan 1702.

767 tS^t inga pengar finns till lins'.
768 strillt' et'stdllt det' ; 

jri' j^g' .

76e Trohgen 'gjorde (ordnade) sedan hemfrid'.
77ofint jecfr'et a.n 'fint gick det til['.
771 'frid (fred) har 1ag i skogen'.
772 tuciij'vdg(en)'.
773 noggen urcitt'nigon ordtt(visa)'.
77a >ti klagar jag, s5 framfor jag klagomil'.
775'aldrig'.

776 Ordet hdhting lh\lindvar i bruk itminstone pi 1940-talet, ftrinna lft1nal blev ovanligt redan under

1800-talet. Gutl(e)ros var ett vanligt konamn, inte minst i Norge; jfr OGB 12:1:308 och Karb@-

Kruken l99l:124. NamnetWcicfrter forefaller tyskpiverkat och betyder 'vdktare';ifr hundnamnet

Vacfter tlll uricfra enligt Karlsson 1987:89f .

777 3, Kornhall1968:277. Grtiben kan lengs vdstkusten i bildligt bruk ocksi yara fiskbeteckning

'torsk som gir i sillgarnen'.
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3.1 .4 Dialekt frin 1800-talet

Frin 1800-talet kan man finna flera prov pi bohusldnsk dialekt, inte minst i
tidningspressen.TT8 Aven om diverse framstiillningar med skemtsamt inne-
he[ overvdger, forekommer ibland sivdl allvar som uppskattning i dikterna
pfl dialekt. Som exempel kan nlmnas tvfl minnesdikter, den ena over en bort-
gflngen f.d. provinsiallakare i Norrviken C.A. Gohle,77e den andra over den

kanda forfattarinnan Emelie Flygare-Carl6n frfln Stromstad.78o Forsta strofen

i resp. dikt lyder pe foljande sdtt:

I houa r a' dikter Gohle,
som butte har nolp8 e' ti.
De' va' en bolkar,"' rfl drefven,

5 s5 va' han allti si bli'.

Ho sejla me far sin pi kusten

be' i storm fl i hyggelit vd,r,782

ho hadde den rektie lusten

t' e hdllas blant holmar fl skd r.783

En mycket produktiv tidningsskribent och underh8llande berlttare pi bo-

huslenska var i sin tid forre sergeanten Axel Flansson (1855-1929) frin Bro
socken pfl Stingendset. Han skrev i lokalpressen under forfattarnamnen
Heirner resp. Olaues i Sucingen.Hans figur Ola pd Knappethar personliga upp-
levelser hemma pe landet eller i staden Ly'sjyl, dvs. Lysekil. Berdttelsen l{cir
Ola pd Kncippet lat frisera sig, hemtad frin tidningen Bohusleningen nr 35

den"22.3.1892, flterges med forfattarens skrivni.g, vari bl.a. mdrks ditidens
stavning med f(r) och hu for ,-Ijud sam t qu for ljudforbindelse n ku.Boksta-
ven d anger i texten opp eto- eller d-ljud. Andelsevokalen -ri betecknar bakre
a-l1ud och motsvaras av -An i riksspriket. Andelsevokalen -d stlr har for
frdmre spetsigt e-ljud och motsvaras vanligen av -en i hogsvenskan. Apo-
stroftecken anger att ett ursprungligt ljud har fallit bort i dialektuttalet av ett
ord.

778 Se drirom Kvillerud 1991. MIrk ocksi hyllningsdikter frin 1800-talet i Busck 1894.
77e Dikten publicerades under forfattarnamnet Petter i Skuttorp i Bohusliningen den 8.2.1890.

Gohle hade ir 1881 flyttat frin Tanum till Soderkoping. Under avskedsfesten for honom
utdelades enligt en tidningsnotis tryckta verser av apotekare Kjellman, som skulle kunna vara

identisk med Petter i Skuttorp.
780 Petter i Skuttorp svarade iven for denna hyllning, ndmligen i GHT den 13.2.1892. Fru Carl6n

hade di avlidit strax innan, ndmligen den 5 febr.
78t bolftcir YOal4arl 'storkarl, utmdrkt duktig man'.
7*,)..t..r,' - uar vader.
783 'till att hillas bland holmar och sker'.
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HIr vill Ola bhpen, dvs. 'snygg', och uppsoker derfor den kvinnliga frisoren

och begdr klippning:

-I'd'skulle hels' ifrd' Lisa d bli bddde skdlla d kldp pt"o far te' vegg6785 ska' ve'

pd brdllop te' Ndm'mans i Oppistovv5786 6 di ska' id'vdre rikti pen.

- De' ska' bli' sa' ho', sddd daj har Ola, far hd787 a' de' vell far qvinnfdlk sum

ente kenner mlj.

- Thck d heder sa' 1a' d ddrmd' sd tog ho' ett stort skonke d kn5ga ner i

mdllom skurtelinnin g(zsa d halsen se Ja' trutte 'nte an't alleT8e ho' skulle

strubbaTe} mai. Senndtogho'sax6zot 6 borja d regera i mitt syndie hu'e se dd'

ku'nte vdrt vd.r' um ett hall't tj anTez ilskne katter hadde refve i hirsnattreneTe3

pd mdr, d he rstilTea de dansa sum agna'ne i ett troskeverk, men hd va' vzill

detta imod dd' som kom ettered .zss jt grlja rna1,ld'dn'e hissnar nd' 1a' tanker

pl't."u FIo'ref b ho'sled md'en kam dar tinna'ne va'sd hvasseTeT sum stoppe-

nilar d en borste presis sum Lisas ullekar'er.7e8 la, antengen de vell tru mdj

dlle' 
^i, 

jaggu rann ente ouena u;rt7ee dn' um jd' hadde fitt hele Lisas snusdise8o0

i dom.

Avsnittet utgor ndstan halften av hela berdttelsen. Ordforridet i texten dr

vardagligt. Hdrsnattrene talas det knappast om numera, men i dialekten finns

ord som hdrpistrer) htirtouer eller hdrfister.Man ndmner inte heller ullefrarer

'redskap for ullbearbetning', sedan man alltmer upphort med att bereda ffl-

rens uIl hemma. Knappast talar man nu heller om kammens tinnarrdvs. 'pin-

nar) piggar'. Observera att tinnar har samma betoning och accent som riks-

784 'bede skillad och klippt'; tydligen ville Ola bli ftortftlippt.
785 Detta 5r ett feminint substantiv p5 -a i bestdmd form:'till veckan, ndsta vecka'. Skrivningenueggd

Sterger snarast kortstavigt uttal. |fr text A 8b: Srirsfu.ld ftommentar.
786 'rr1-rrdemans i Uppstu gan'; ortnamnet dr ett feminint substantiv p5, -a i bestdmd form. Skriben-

ten har egentligen formen -stduud som ett forsok att Sterge kortstavighet; jfr foregiende not.

"' fo, h6'for vad'.
788 Med inledand e sje-l|ud skall va| sftonfte 'skynke' och sfturtelinningd 'skjortlinningen' uttalas.
78e 'sejag trodde inte annat dn att'.
7e0 'strypa'; vanligare dr uttal som snuba eller stryba.
7e1 saxi (med lingt spetsigt e-ljud): 'sedan tog hon saxen'. Detta dr ett feminint substantiv slutande pi

konsonant och har bojt i bestdmd form singular.
7e2 lxu'e 'huvud'; ett hall't tjau'etthalvt tiog';uttalet av tjog varierar i landskapet, dven tj6u,tjoott och

tjdu finns.
7e3 hadde refue i hdrsnatnene'hade rivit i hirtestarna'.
7ea hdrstrd1'hirstrSna'.
7e5 h6'vad'; ettenid'efterit'.
7e6 'oj di, jag ndstan hissnar (kdnner svindel), niir jag tdnker pi det'.
7e7 '1;n[rrna var si vassa'; forfattaren stavar dnnu och helt naturligt fore stavningsreformen 1906

vissa ord med qu (ex. quinnJblfr),fu (sisom irefue'rivit') och hdr hu (huasse 'vassa').

7e8 
u lle frar er' rtllkardor, red sk ap fo r ullberedning'

7ee'minsann rann inte ogonen vdrre'.
8oo'snusdosa'.
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sprikets tcinder.lltropsord som ,i j|jo rnaj och forstdrkningsord som jogg,
forefaller dock dnnu vara gingbara. Det senare pitraffas for ovrigt utanfor
Bohuslen. Berdttelsen ir Ssk8dlig samt kennetecknas av kiseristilens ord-
rika kommentarer, antydningar och overdrifter.

3.1.5 Dialekt frfln 1900-talet

Under 1900-talet kan vi finna bohusldnska i sivdl tal som skrift. Vi har redan

mdrkt att ocksi dialekten pive rkas av sprflkliga fordndrin gar.Dess utveck-

ling under det senaste seklet kan anses vara mer genomgripande dn nigon-
sin.

Talad bohuslcinsfra moter i de spr5kprov som presenteras i avdelning 2A, dar

representanter for olika verksamheter i samhallet yttrar sig: fiskare, fiskar-
hustrur och stenhu ggare, hemmansdgare och lantbrukarfruar, snickare och

timmermln, handlare och bleckslageriarbetare. Se ndrmare om inspelnirg
och meddelare i avdelning 1.3 ovan. Spriket visar ofta rik variation pfl an-

vdnda dialektala ord och ordformer. Ibland ingir ocksi ord frin riksspriket
som ett naturligt inslag.

I inspelningarna finns det en antydan om att inlandsbornas sprflk skulle

uppvis a flera dldre sprflkd rag dn kustbornas, t.ex. beroende pi att de har levt

mera rotfast eller isolerat. Det dr tydligt att dialekten har forsvagats under

seklets glrng, sdkerligen mest och tidigast i kustlandet, dar befolknings-
vdxlingen har varit livligast. Att skillnaden mellan inlandsbornas och

Hur var det nu egentligenl Kerstin Vansvik, vid bildens tillkomst arkivarie pi DAG, inter-
vjuar sin far, fiskaren Wester Ferm, pi en brygga i Bovallstrand. Foto Torsten Ordeus 1977 .
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kustbornas sprik enligt sprflkproven dndfl inte dr sfl stor kan bero dels pi
hur man har valt meddelare, dels pfl att minga kustbor medvetet har sokt

bevara sina sprikl rga traditioner. Deras sprikliga trofasthet har tolkats som

ett sett att markera distans tilI sommargdsterna.sol Som i flera andra delar av

Sverige dr minga dialekttalande i Bohusldn sedan ldnge tvisprikiga. Det dr

darfor svirt for en utomstiende att mdrka, att en person forutom rikssprik

ocksi behdrskar bohusldnska.

Sfrriuen bohuslcinsfra frin det senaste irhundradet moter i texter motsvarande

dem som stflr i avdelning ZB,ndmligen i dikter och visor, sdgner och folktro,

ordsprik och ramsor, samtal och brev etc.802

De skrivna dialekttexternas uppgift verkar ofta ha varit att roa en ldse-

krets, ibland att ge passande "Iok alfarg" it ett budskap. Underhflllningssyftet

har shrkt dominerat over informations- och kontaktfunktionen. Dialekt bru-

kad i informerande syfte sig j^g i juli 1997 prov pe i bide Fiellbacka och

Smogen, der mdrkligt nog samma formulering anvdndes pi ett handskrivet

anslag utanfor ett av sommarens matstdllen: Maden e' frlar. Kdm in d edl, dvs.

'Maten dr klar. Kom in och dt!'

Nolh6tten krog i Hamburgsund med

Observera rubriken: HAR KAN DU
matsedeln delvis pa bohuslanska.

EDA. Foto Stellan fohansson 1999.

801 Denna synpunkt har fiamforts i Ernby 1997:108, 110.

802 Exempel frin bohusl5nsk tidningspress ges i Kvillerud 1991.
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3.2 T]TTAL

3.2.1 Allmdnna synpunkter

Bohuslenskt uttal har flera likheter med sydvdstnorska, sydsvenska och go-

tiska mil. De ursprungligen som korta ljud uttalader,2 och frhar langs hela

Sveriges vdstkust och i sydvdstra Norge efter vokal blivit b, d.och g, sisom i
gdba, rod och ega, liktydiga med riksspriket s gapa, rot och eka. Vidare har

dldre g-liud, beroende pi den foregflende vokalens beskaffenhet, blivitT i
t.ex. ucij 'u^g' och "tv5ldppigt" ru r hdute'hage' inom ett omrflde, som omfat-

tar landskapen Bohuslan, Flalland, Skine och Blekinge. Det ndmnda

konsonantuttalet har sitt ursprung i Sjalland.803

Numerahar i svenskan betonade stavelser lcingd, dvs. bestir av ling vokal

plus kort konsonant, alternativt kort vokal plus 15ng konsonant eller
konsonantgrupp. Under medeltiden kunde emellertid kort vokal etfoljas av

kort konsonant,8o4 t.ex. i ordet tala. Liksom i flera norska dialekter fbrekom-
mer det i sena tiders bohusldnska fortfarande vissa exempel pfl sidant ftort-
stauigt uttal. Sfllunda noterar man i text A 8b leua, sad 'satt' och sped 'spett',

dar (forsta) vokalen uttalas kort och sedan fr6lis av kort konsonantliud.

Assar lanzln har kommenterat denna kortstavighet och dess vidare ut-
veckling, som ibland innebdr en forlangning av vokalen ungefdr som i riks-
sprike ts gata resp. sydbohusldnskans gada eller av konsonanten som i den

alternativa bohusldnska formen gadda'gata'.805 En svirighet for den som un-
dersoker den har fbreteelsen har varit att kortstavighet kan forekomma >>oan-

mdld>> utan att observeras, darfor att upptecknarna inte har varit forberedda

pi dess existens inom det aktuella omridet. Kortstavigheten i bohusldnska

dialekter tycks sedan ldnge vara pe vag att utidmnas och forsvinna genom

rikssprikets inverkan.

Bevarad kortstavighet dr till stor del en nordbohuslensk foreteelse. |an z6n

ndmner dock i anslutning till Lindroth kortstavighet ocksi fr5n Tjorn och

Kdringon i Sydbohuslen, t.ex. i ordet sfrada 'skata', uttalat med kort a + kort
d. I sodra delen av landskapet brukar annars ursprungligt kort stavelse for-
llngas som i gotam6.len, dvs. med forlangd stamvokal sisom i beg'beck' och

m6se 'mossa , -e'. Dessa ord har i riksspriket former na bec( och mossa eller

mosse ) dvs. har har i stdllet konsonanten florlangts pi sveamfllssItt. I Nordbo-
husldn finns ddremot dels kortstaviga motsvarigheter, dels - sdkert vanli-

803 Enligt Pamp 1978:28. Mdrk dven uttalslikheter mellan bohuslanska och sydvdstnorska enligt
avdelning 3.1.1.

804 Kortstavighet och stavelseforlengning behandlas i ett riksspriksperspektiv av Sven Pihlstrom
1981.

805 |anz6n 1933:16-19.
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gare- former som bilrra och m6sse med konsonantforldngning som i stand ard-

spriket (mIrk dven gadda ovan).

Vissa ordklasser, sisom pronomen och verb, forekommer ofta i bide beto-

nad och obetonad stdllning. DIrfor kan orden latt forandras eller varieras i

uttalsform. Flera pronomenvarianter ndmns t.ex. i avdelning 3.3.4. IJtover

vad som anges for vissa uttalsformer av verb i ndsta avsnitt kan lag henvisa

till kommentaren av dialekttexterna i kapitel2A och B.

Bohusldnska ns accentforhtillanden dr komplicerade och foga undersokta.

I^gskall har i avdelning 3.2.6 frdmst berora huuudbetoningens placering i ord.

Fordelningen mellan afrut och grau ordaccent ar dessutom delvis en annan i

bohusllnskan In i svenskt rikssprflk. Detta fdrhellande, som baraobetydligt

kan uppmdrksammas her, har i vissa avseenden sdrskilt belysts av Gunnar

Drougge och Birgitta Ernby.tou

3.2.2 Vokaler

Det a-ljud som foregflr l5ngt k-ljud er i Nordbohusl5n i princip A'rneni Syd-

bohuslan a-, sisom i bdcfre resp. bacfre. De nordbohusldnska e-formernafe,

frne och tre rnotsvaras av de sydbohuslenska ci-formern^fu, kna och trci.I
Inlands Nordre och Inlands Sodre hdrader finner man exempel pfl en allmdn

dndring av l5ngt d-liud till lingt ,-liud:sO7 ex. sfrel'tldlv(a)' frin Solberga i B

l5f(I) och sfrelben 'sjdlvbjuden, oombedd'frin Lycke i B 16f. Andelsevokalen

-o- motsvaras i hela landskapet av -e-) som r hdner och matter.

Former som burfru ochtrr,trmotsvarande borfro och tro,finns bflde i nordbo-

husldnska och sydbohusldnska. I de sydligaste delarn a av landskapet har dock

av alder forekommit -o I dessa ord liksom i vdstgotskan.S08 Det verkar som

om ordbestindet med o-vokal har utbrett sig norrut i Sydbohusldn under

senare tider och efter Lindroths dialektundersokning, formodligen di frdmst

under piverkan frSn riksspriket. I mitt sydbohusldnska material frin 1950-

talet finns, bortsett frin milen pi de stora oarna,bara exempel pi former av

bo,fro och tro,silunda i text A l5aftinOdt-il i Inlands Nordre hdrad och

A 10b frin Resterdd i Inlands Frdkne h1rad. Formernabw etc. ldr nu i sodra

landskapsdelen finnas kva r bara pfl Orust och Tjorn.

Tillsammans med vdstsvenska och norska former somfe och bu rn.fl,. kan

finnas bildnin gar som stelfr'stjelk' , suik'stjdla' och nlc'tjdle', alltsi former

utan forekomst av j (som daremot finns i motsvarande rikssvenska form).

Andra vdstligt orienterade sprikformer moter oss i fr6lle'kulle' och b)lle'ba-

gare, dryckeskerl', som dr motsvarigheter trll frulle resp. bulle. Det bor kan-
806 Se OGB 18:338-351 och Ernby 1997:103-110.
s07 Detta har pipekats av Lindroth 1920:36f.
808 Enligt Lindroth 1920:35.
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Hedins kor. Grafik av Valborg Wega Karlsson 1976.

ske tillaggas att ordet bulle for ett visst bakverk nu deremot uttalas bulle t

Bohuslen.

I hela landskapet finns ordformerna lys for ljus och ly for ljud liksom i
andra vdstsvenska, norska och danska omriden. Rikssprflkets kor ta i mot-
svaras ofta av e och dess korta y ofta av o i dialekten, t.ex.fes,( resp. lc;frta; trella
resp. tocfra. I delar av Sydbohuslen, vid kusten frin soder rdknat dock bara
till och med Tjorn, finns det dven exempel pi uttal som bdgga'bygg^' och

brc)gga 'btygg a' ,80e dar man annars i landskapet brukar h^ y i stammen.

Pe Tiorn och Orust samt frin den nordostliga till den sydvdstliga delen av

Nordbohuslen kan man ibland vdxla mellan verbens dndelsevok al -a och -e,

t.ex. Han uell ud d sprengLmen Han uell ente sprenge ild.Den form som bety-

der 'spring a' d,r i forsta fallet frasavslutande och betonad men i andra fallet
frasinledande och obetonad; se dven ucirqb1rte d tjoinqi text A 6amed sdrskild
kommentar. Avslutningsvis skall pipekas att dndels en -a i Vatte hdrad langst

uppe i norr allmdnt har overgitt till -e,bide hos substantiv och verb sSsom i
m6sfte'maska' och binne'binda' (enligt text A ld;.ato

Vokalforh6llanden som i jemforelse med riksspriket verkar Slderdomliga
finns fore vissa konsonantfbrbindelser i ord som gdng'gi,ng' , stdngfra'stinka'
och lxAl'hflrd'. Normalformengdl 'egendom, gird'kan ibland i Nordbohus-
lan omvdxla med dldre gAl."1 Denna uttalsform forekommer nu speciellt i

80e Detta berors ocksi av Lindroth 1920:35.
8r0 Vexling mellan -a och -c som dndelsevokal behandlas i Lindrothlg20:42f.
8rr Nigra uppgifter ddrom finns i Ekenvall 1959:8.
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betydelsen 'gdrdesgird'. Serskilt vokalerna i och y uttalas pi ett spetsigt och

surrande sdtt som brukar kallas "Viby-uttal> efter namnet pe en socken i

Ndrke , dar ljudtypen tidigt observerades. Det nlmnda uttalsinslaget, som

ibland i nflgon min kan horas ocksi hos vissa andra vokaler (ndmligen €, u

och o), forekommer sdrskilt typiskt pe Orust, Tjorn och i sydligaste Bohus-

ldn.8tz Det kan i mindre utpriiglad form finnas ocksi p5 andra platser i land-

skapet, numera ocksi fldckvis i Nordbohusldn, sdrskilt ldngs kusten.

Genom bortfall av ljud inuti ord uppster ibland olika slags vokal-

upprepningar eller vokalglidningar I uftalet, sisom dddr'dagar' (text A2a),

mdot 'mycket' (A l3c, slutet) , A,ent 'annat' , sii der 'sdga er' (B 3b) , stdd eller

stde'stdlle' (B 8c), stririlt'stdllet' , IPAA'spade' och tj(i(il'kittel' (B 10").

3.2.3 Konsonanter
Om utvecklingen av ursprungligtr,t,ktillb,d ochg se 3.2.1 ovan.

I likhet med sydostnorska dialekter och svensk a gotamil har bohusldn-

skan tjockt /, som imdl och ol'ord'. Fordelningen mellan tjockt och tunt /

kan ibland vara overraskande. Det heter t.ex. blhnna'blunda' men blAmma

'blomm a', frhuc men frlilr, fil men smdL Att / i verbet hjrilpa ar tunt i minga

folkmil, daribland bohusldnskan, har observerats och diskuterats av sprik-

forskare.8r3 Ord som d,rilpa'fflra,fordjupning'uttalas ddremot med tiockt /.

|iimfor ocksi t.ex. ?hd'pl1t' med pldn'plan' (A 2a) och ci'lua '5lven' med

ci'lua'antalet 11' (A 2^).

Konsonanreng har efter frdmre vokal overgfltt ti117 men efter bakre vokal

trll ru (som i engel skt ua.r), ex. ucij resp. mArue. Milen i sodra Bohuslen har

ocksi urralet u r ord som forr hade inledande stavning med hu och i ord som

innehflller fru och su, t.ex. uid'vit', frrarirn'kvarn' och sjudrt'svart' (se dven A

l1amed sdrskild kommentar). Ibland finns en vdxling mellan tiockt I ochr.

Carl Sigfrid Lindstam har s5lundafrflnl-ane harad for bur( och fuoS ndmnt

ett alternativt uttal bulfr och kh."o Nil6n anger uttalet olfr(a) 'ork(a)' i

Sorbygden. Iag har i Nordbohusldn hort exempel pi motsatsen, dvs. uttal

meC r istdllet for l: d' ci enget ti stoLe pti'det ar inget att lita pe'. Ordformen

store morsva rar stoh, etnordiskt verb med betydelsen 'forlita sig pi (nigot

eller nigon)'. Merk dven alternativa uttal som slti ochtih.
Djurbeteckningen goba dr ett vdstsvenskt ord for 'lodiur'. Den uttalas i

Bohuslen ennu ofta medg-l,ud. Fflgelbendmningen gc)g finns som ett fllder-

domligt och nu ovanligt uttalsalternativ for jd7'gok'. G-uttalet i borjan av

8r2 Fremsta kellan har varit Lindroth 1920:4-9. Miirk dven att Verner Ekenvall i OGB 7:XXXII

n6mner forekomsten av Yiby-e och for detta ljud anviinder ett sdrskilt uttalstecken.
813 Senast av Ronge 1996.
814 Enligt OGB l2:l:LlX.
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dessa ord hlnger samman med att den foljande vokalen ursprungligen har
varrt au. Man kan jiimfora beteckningarna med norskans motsvarigheter
gauPa resp. gauk, som uttalas med g-liud. I sammanhanget erinrar man sig

ocksi det i norra landskapsdelen registrera de gdbeng eller jdbeng 'en hand-
full, tv5 henders mfltt (ru sdd, mjol etc.)'. Denna sdkert urgamla mitts-
beteckning kan t.ex. jdmforas med likabetydande svensktgdpen, dansktgoben

och norskt gaupn.8r5

Sydbohusldnskan har i vid omfattning och i motsats till nordbohuslenskan
s+(-uttal som motsvarar sje-ljud, t.ex. dels isfrar och sfrina, dels dven isfrd 

"io'och sfrarna'stjdrna).816 I vissa trakter kan tvfl uttal vdxla med varandra, t.ex.

sfrena meds+(-uttal och sjena med sje-ljud 'skena (om hestar)' i Ytterby uran-
for Kungdlv. En vdxling mellan sje- och tje-ljud eller ett utbyte av det ena

ljudet mot det andra kan ocksi forekomma, sisom itjalua 'sjdlva'i A 15d (se

sdrskild kommentar dari). Vanligt uttal av verbet sfuf uta dr i hela landskapet

- alltsi dven i den norra delen - tfudo.

Konsonantgruppern 
^ 

*p, nfr och nt bhr i Bohuslen liksom i ovriga vdsrra

Sverige oftapp,cftochtt,t.ex.s)pp 'svamp',brcicfta 'brink, lingsluttande backe'
och bratt'brant'.

Man hor i inspelningarna - och under jdmforelse med skriftspriket - ofta
exempel pfl fronsonantbortfull i dialekten, vilka fltminstone delvis kan over-
ensstdmma med motsvarande fbreteelser i svenskt rikssprik. S5lund a ar d-
bortfall vanligt, dven i kombination med vokalforlust: mci eller me av med,rA
och rher av rad och rader,sA@) av sade,ri av rida. Ocksig-bortfall forekommer
ofta, sisom r ddilr 'dagar' och n66t 'nigot' (i A l3f, stycket 2 och 3, frfln
Tegneby), mde av mogge ursprungligen frin en form motsvarande mycket (A
15d, fbrsta stycket, frin Spekerdd) och drdet av dragit (A 17d, slurer, frfln
Bjorlanda) . T-bortfallet dr likasi intressant. I Nordbohusldn intr affar det i
verbens supinumformer, t.ex. rroba 'ropat'och reaue 'rivit' som i Sydbohuslen
motsvaras av robat och reuet.8r7 Den bestdmda artikeln i ord som huset mister
ocksi sitt -r men enbart i landskapets nordligaste socknar, alltsi Lomme-
land, Hogdal, Nesinge och norra Skee.8lt TiIrno socken brukar undantas,
men derifrin finns dndi enstaka exempel pi t-bortfall enligt rexr A ld, sfl-

som bilnne''bandet'.

Andra bortfall av konsonant i uttalet dr mera speciella. Slutljudet i sfralt

och till forsvinner vanligen i dialekten: resultatet blir sfra eller sfra sarnt te.

8r5 5. vidare i Rietz 1867:229, d5r likbetydande bohuslainskt gdpo och paralleller i germanska sprik
nImns. Aasen l9l8-211 behandlar de norska motsvarigheterna gaupa, gaupe, gauping och gawpn.

8r6 Lindroth 1920: 13-1 6.
817 qe Lindroth 1920:17.
8r8 Enligt Lindroth 1920 42 och OGB 20:2:XYil.
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Som starkt betonad kan nflgon gflng dven forme n tell forekomma (t.ex. i A
5a, stycket 2,Svarteborg). Konsonanten -r faller oftast bort i ett par vanliga

verbformer: ci av ar,uA av uilr. Nigra spridda fall av r-bortfall i andra verb

har iag ocksi noterat:fti i text A6a,forsta stycket, Kville bli i A 13c,2 ggr i

forsta stycket, Kdringon; hA uilrt, hA jdbbat, hA h6lle pd i A 18a, forsta och

andra stycket, Lysekil. Bortfall av konsonant en -u Ir regel i verbens imperfekt-

former ble och gA samt forekommer i ord et d, utvecklat ur au, sisom r dcin

jecfrd' eller d'u'den gick av'.

3.2.4 Nigra sdrskilda liudforhe[anden i norra
Bohuslen

Ljudforbindelsen -arn ger pfl flera stdllen i fllderdomligt, nordligt uttal -dn(n)

eller -on(n), t.ex. i bdn(n) eller bon(n) 'barn'.8le Intressant uttal har ocksi

adjektivformerna bilgdrer-dste 'bakre, bakersta', frammdre,-dste 'frdmre, frdm-

sta', inndre, -dste'inre, innersta' och uddrer -tiste'yttre, yttersta'. Forkortning
av lflng vokal forekommer ibland, t.ex. i forenitg med forldngt / som r uilla

'vila' och sill'srl', vidare l5ngt norrut i landskapet fore ursprungligt rn solr:, I

honn eller hAnn 'horn' och frurinn 'kvarn'. I Nordbohusldn kan itminstone

vokale n a fi tillrundat uttal fore tjockt l: ual ersdtts dfl av u6l, idl av ij6l, sjcilu

av sjil szo pdr kan tvdrtom vokaler ocksfl anta aurundar uttal: ddr overgir till
dcir 'dorr' och smdr tillsmcir 'smor'.sZl Fore / sker ocks5 uofraldppning frfln ri tlll
a, sisom tfal'fard' , ual'vd,rld' och li'geual 'likval, i alla fall' .azz 3i6e avrund-

ning och vokaloppning tycks ha intr affat,ndr prepositionen och fbrstavelsen

ftr overgir till eller omvdxlar medfar;se t.ex. i text A 8b frfln Brastad.823

Perfekt parti.ip, som motsvarar rikssprflkets -dd och -nd, mister sin slut-

ton, dvs. fir -t i st511et for -d,t.ex. han ble nuu 'han blev trodd'och ho ri tjcinnt-

'hon dr kdnd'. Liknande tonloshet kan ocksi forekomma i slutet av andra

ord, sflsom adverbetibknL'rbland'i text A6a i forsta stycket, A 7c med tvi
florekomster i forsta stycket (jfr iblann'ibland' i A 8b forsta stycket) samt

prepositionen bknt'bland' i textutdrag 2 under avdelning 3.1.4.824

8le Denna uttalsforeteelse och flera av de foljande ndmns i Lindroth 1920:41-43.
s20 Ordet u6l'val'stir i text B 3b frin Bullaren tvi ginger och ndmns av Ekenvalllg5g:10f.,24;ij6l

'ihjal' k:inner jag frin Kville socken som en variantform till ijAl; sj\l 'sj51v' ndmns av Nil6n
1879 162.

821 Forme rna dcir och smcir 5r kenda frin olika hill och finns i Nil6n 1879.27,120.
822 Enligt Nil6n 187930,153 och Ekenvall t959:24.
n23 Se kommenar rtllfar i Ekenvall1959:22.
8'o Aven hos Ni16 n 1879:60 finns adverbet ibLinn(t)'ibland, stundom'.
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3.2.5 Nigra sdrskild 
^ljudforhflllanden 

i sodra
Bohusldn

En pifallande egenhet dr overg5ngen av d-ljud till A-ljud fore -ckoch -kt,
sisom i frhcfra 'klocka' och Afut 'oxe'. En forskjutning av lin gt oi-l1ud till
lSngt t-ljud mdrks pi flera hill, t.ex. igres 'grds', ne'neJ',sjeleller tktl 'sjdlv'

och uer'vd.der'. Foreteelsen finns pfl oarna vdster om Orust, pe Tiorn, i Inlands

Nordre och Sodre herader samt Vdstra Hisings hdra d.825 Kort a-l1ud kan

Stminstone pe Tlorn overgi i oppeta som rucinnt 'vattne(826.

Allmiint pfl Orust ar att frn stlr for gn i ord som frnilua'gnaga' och k"y 'gny' .

Atminstone pi Orust och Kdringon finns ett pflfallande uttal av ftu-,ty ordet

frurill uttalas sjruel.827 I sydliga delen av landskapet har -en fallit bort efter I
och n i ord som b)ll'bollen' ,pal(l)'pallen' och sln'sonen'.828 J t.e x. radd och lig
'lik' pistis slutkonsonantens stdmton kunna forsvinna i Sydbohusld n,t" vil-
ket i dessa ord skulle ge t- resp. fr-uttal. I^g har inte funnit tydliga exempel

pi detta i mitt material.

Nigra nedsdttande personbeckningar pi -a flr r sydligaste Bohusldn vid
grdnsen till Vdstergotlan d afrut accent, t.ex. bjA'k'skvallerbytta' (jf, avsnitt

3.4.3). Samma gransfbreteelse, med exempel som sldrua'slarvig flicka' frin
Bdve och sldmra 'person som pratar mycket' frin Lane-Ryr, har man dven

observerat i Hidrtums socken, Inlands Torpe herad.830

3.2.6 Fluvudbetoningens placering i ord

Tiyckfordelningen i dialektens ord overensstdmmer ofta med rikssprikets.
Sdrskilt i vissa l5nord kan det dock ibland vara s5 att dialekten imotsats till
riksspriket har tryckstark forsta stavelse, t.ex. i sijjel 'sigill', ci'fuem 'eksem'

och nci'rruds'nervos' (text A le mitten och slutet), eller vdxlande placering av

betoningen som r sL'ldfu eller shld6'r 'soldat'.S3r

Att sammanscittningar har sin huvudbetoning pi forsta ordleden dr regel,

sisom ifesfreben och betci'ngfreti'betdnketid'. Det skall dock pipekas att det i
storre delen av landskapet, sdrskilt i ett omride som strdcker sig norrifrfln ner

till och med Orusts Ostra och Lane hdrader, ocksi ges prov pfl (ofta alternativ)

efterledsbetoning hos sammansdttningar, ndmligen i bide vanliga ord och

azs lfr Lindroth 1920:36f .

826 Se text A 14a (sdrskild kommentar) och Lindroth 1920:32f.
827 Lindroth 1920:37 ochlanz€n 1936:193.
828 Se OGB 5:XIV och 6:XLVII.
82e Enligt Lindroth 1920:37.
830 Detta har pipekats i OGB l2:l:LYf.
83r I linord verkar huvudbetoningen oftare ligga pi forsta stavelsen i bohusldnskan dn i svenskt

rikssprik.
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ortnamn. Orustorde t kulemdngfre 'kutryggig person' kan anforas liksom ett

alternativt uttal av girdnamne tTimmerhult som Temrnerh6'1t.832 Bland Lane-

exemplen, som dessutom har anknytning till dalbomil, kan mdrka s hcingedy'

'gungfl y' tffi€t€mci'rfr'metmask' och Rdppetilrpet eller Rappet6'rpet 833 Faktiskt

har t.o.m. Spekerod i Inlands Nordre harad ortnamnet Grossbdrfu med

inbyggarnamnet grdssbtickort'person(.t) som bebor gflrden Grossbacke'.834

Gunnar Drougge har granskat hur betoningen placeras i minga samman-

satta substantiv och i synnerhet ortnamn i Bullarens herad, Sorbygdens ha-

rad och angrdnsande delar av Dalsland.a:s f1r.n frin socknen Skee i Vdtte

harad anfor han nigraord: bofufi'uar,boli'g ochjrisj{uare,liksom frin Thnum

i Thnums har ad: etterfuija'rodmyra' och spdri'ga'spadraka'. Slutledsbetoning

dr vanlig i Bullarens och Sorbygdens hdrader, sodra Dalsland och Vflgi ha-

rad i Gudbrandsdalen, Norge. Det kan tilleggas att figelbendmningen mes-

hcitta'talgoxe' uttalas som mesdtta har och var i norra Bohuslen.836

Meshcitta, dvs. talgoxe. Den
hettformade teckningen pi figelns
huvud har sdkerligen inspirerat till
det bohuslenska ordet.

Teckning At, Carlsson.

Till dessa uppgifter kan fogas, att sammansdttningar gansk a oftahar efterleds-

betoning ocksi i Kville harad, som ligger sydvdst om Bullarens herad. Det 6r

inte alls svflrt att ddr i milet finna itminstone ett tiugotal sammansdttningar

med alternatiu efterledsbetoning, sisom ittermedda eller ettermddda (eftermid-

drg), frA'gebede eller ftdgebdde (kakbit), sfrdmdgare eller sfromd'gare. I^g har

inhdmtat att efterledsbetoning dven finns i Sotends och Stingends hdrader.

Frin Lyse socken har j^S hort uttal som bofrstd'uar 'bokstdver' , bold'get

'systembolage t' , sftollci'rare och sladri'nga 'slagddnga, poplSt'. Att efterleds-

betoningen i m5let antar grav accent ar daremot ganska ovanligt. Som ex-

empel ddrpi kan ndmnas de nedsdttande personbeteckningar na brcisfreldra

'hafsig och ovflrdad kvinna' (Kville) och skrdpPedride'storsk rytare' (Skee).

832 Det forsta ordet har jagupptecknat i Lingelanda socken, Orusts Ottt" harad. Girdnamnet stir i
OGB 9:88.

t" Uppgifterna 5r hdmtade frfln OGB lZ:l:LY.
834 Enligt OGB 6:179f.
835 Se OBG l8:338-351; mdrk sdrskilt Slutledsbetoning s.346-349.
836 

lanz6.n 1933:66.
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3.3 ORDBoINING

3.3.1 Inledning

Ordens bojning d.r r bohusldnskan liksom i minga andra nordiska dialekter
rik i forhillande till rikssprflket.

3.3.2 Substantiv

Flera olika typer av substantiv finns. Dessa overensstdmmer i flera viktiga
avseenden med rikssprflkets. Obestdmd och bestdmd form bildas t.ex. ofta pfl

motsvarande sdtt, t.ex. en hcist, hcisten Det finns dock en viss variation. Ordet
hcist har i olika delar av landskapet frin norr till soder foljande nflgot vdx-
lande pluralformer med betydelsen 'hestar' resp. 'hdstarna': hcistar och hcistarue,

hcista och hcistane, hcista och hcistana, hcista och hcista.837 De tvfl avslutande for-
merna finns lengst i soder ndra Vdstergotland, der de av 5lder dr kenda.

I vissa fall finns tydliga olikheter. Med tanke pe dndelsen brukar man nu-
mera, vad betrdffar riksspriksordens spr8kliga kon eller genus, skilja mel-
lan n-ord och t-ord, representerade av t.ex. en pojfre (bestdmd form pojkn),
en fruinna (fruinnan), en ucig (urigen), en frlo (frlon) resp. ett ltws (hwset), ett bo

(boet). Detta monster gdller inte dialekten, dar det t.ex. heter e fruinna oche

kla. Ddremot skiljer man mell an mlsftutinwm,femininwm och neutrum, dvs.

ord som man omndmner sflsom han, hon eller det.I bohusldnskan dr som i

mflnga andra dialekter ordenp6jfre och ucij maskulina substantiv, ftuinna och

klo femini na, hu.r och bu neutrum. Man sdger alltsi, di man talar dialekt,
inte uajen ..dcin utan ucijen ..hAn, inte heller kl"" ..dcin utan i norr kl"e resp. i
soder kloo .. ho. Ddremot heter det utpekande och betonat t.ex. Ser du uajen

dcir? Doin sfta du td. Kloe @) ud bArft mcin dcin uelle han hA.

Ibland kan samma substantiv ha olika genus i skilda del ar av Bohuslan.

Ordet afta'afton' dr silunda i norra Bohusldn maskulint men i sodra Bohus-

lan feminint.838 Tiedbeteckningen askkan inom mindre delar av landskapet

vara antingen det ena eller det andra.83e

Pluralbildningen i bohuslenskan verkar i princip enklare dn i riksspriket.
Den frdmsta anledningen till detta ar att dialekten inte har pluraldndelserna

-or (som i ucisfror) och -n (som i applen). Man slger ndmligen t.ex. tuti ucisfrer

resp. opplr. Vissa substantiv kan ha olika plurallndelser i skilda delar av

landskapet, sisom bacfta(r) resp . bacfrer av bacfte.8a0

837 Lindr oth 1920:37f .

838 
lanz6,n 1936:27f .

83e lanz€n 1936:19.
8ao 

I anz6n 1936:177 -181.
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Bestdmd form av substantiv ser olika ut i skilda delar av landskapet. Nigot
forenklat kan man sdga att feminina substantiv i bestdmd form singular har

dndelsen -e i den del av Bohuslan som ligger norr om Gullmarn men

dndels en -a soder ddrom, alltsi sang€ resp. scinga 'sdngen'. Motsvarande for-

delning mellan formerna rider for neutrala substantiv i bestdmd form plu-

ral dvs. hus€ resp. husa 'husenr.841 S,rbstantiv som platta fir rnilmnda nordliga

landskapsdel bestlmd form singular med dndels en -A, ddremot i sodra delen

-a vtlket gor aft obestdmd och bestdmd form dar helt overensstdmmer i utta-

Iet. I norr slger man t.ex. dcinne plattt, i soder dcin hcira platta, bida uttrycken

avser'den har plattan'. Pluralenscinger ochplatter ger i norra Bohuslan i be-

stdmd form scingene och plattene, pi Orust med sm5oa r scingena och i soder

scingera.saT Iogonfallande verkar pluralen av fod 'fot', natt och rod 'rot':

nordbohusldn skt fi)'ddar 'fotter' , nci'ttAr 'ndtter' och rA'ddar 'rotter' resp.

sy dbohu s I dns kt fo' dde r, n ci' t t er o ch rt'dder .843

Bestdmd form singul ar ay dialektens substantiv i maskulinum och neu-

trum overensstdmmer ibland bet raffande dndelsen med idmforbara former i

rikssprike t, sisom ucij /en'vIgen' , onge/n'ungen' , ndcfrel/n ' nyckeln', frlbuer/n
'klovern' resp . sjl6tt/e/ 'slottet' och tricfre/t'tdcket'. Men olikheter kan uppstfl

bland annat genom ljudbortfall, t.ex. le/n'leden' ,le/t'ledet'. I f,6liande exem-

pel har dndelsevokalen forsvunnit i folkmSlet men inte i standardspriket:

sten'stenen', ben/t'benet' , spdcfrel/t'spacklet' ochfinster/t'fonstret'. f yngre

dialekt kan ocksi inl8nade rikssprikliga former bidra till att oka sprik-

vartattonen.

Rester av fllderdomlig substantivbojning kan pitraffas i modern tid. Ener

'enbuske' har dnnu subjektsformens tidigare, maskulina dndels e -er beva-

rad;detsamma gdller ocksi t.ex. nordbohuslenskt hiller'hjdrna'. Den gamla

konstruktion en till med s-form (dvs. genitivform) finns ocksfl i dialekten:

tebdgers'tillbak a', te gdngs'til\ gagn, till bel5tenhet'. Alderdomlig dr ocksi

substantivets form (niimligen dativform) i uttrycken d gdlc 'ivdg, bort (av

eller frin gflrden)' och i brasfrom'r bridrasket'.844

Namn som Anders och Lars brukar fi en tydlig genitivmarkering i uttalet,

sisom r Anners6-ti Lddrses hus, dvs. 'Anders' och Lars' hus'. Dubbel genitiv

kan ibland forekomma, t.ex. Bcirta$s-ongar'Bertas ungar'.

s4r Lindrothlg2O:18-20. Slut-i iscing)/hu.rd kan fi nigon langd och har ibland, sdrskilt av inflyttade

forskare, uppfattats som -i. Se ddrvidlag itskilliga exempel i OGB 18. Merk uttalskommentaren i
Ekenvall1959:9f .

842 Lindroth 1920:20-22. Slutvokaleniplatt/'plattan'kan i uttalet hdr och var anta nigon langd eller

d-pragel enligt Janzln 1936:113f.
sa3 Enligt lanzlnl936:272f. och Pamp 1978.83. Betrdffande accent och dndelse overensstdmmer de

sydbohuslanska formerna med rikssprikets.
8aa 

I anz6n 1936:52f ., 84f ., 90.
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3.3.3 Adiektiv

Adlektiven nyttjas i bohusldnskan ungefrr som i riksspriket vad betreffar
former, placering etc. Denna ordkategori fir alltsi dven i dialekten bojning i
anslutning till resp. huvudord. Man sdger t.ex. en stor kir'en kraftig karl' , e

ong tds 'en ung flicka' och ett gdmmelt hus; i plural kan man tala om store

ftcirar,onge toser och gilmle hus och for den delen likasi sdga attkcirane ci store,

tdsene ser onge ud och hus€ eller husa ble gilmle . I stora delar av sodra Bohus-

ldn sdgs alternativt ocksfl en st6rq ko, och e Sngezos (se med andra exempel

text B 10a). Detsamma glller Krokstads socken av Sorbygdens harad i
Nordbohusldn. Dessa former g1rr tillbaka pe adjektivens dldre maskulina
bojningsdndelse -er, som dnnu anas i t.ex. dummer:jdns och ungqsuen Efter
bestdmd artikel er det i Sydbohusldn brukligt med -a-form av adjektiven,
sflsom idan lellqstiua, dd brattgbcirjet.s45 l norra Bohuslen har adjektiven -e-

former ocksfl i det fallet.

Ad,ektivens gradformer eller komparation i dialekten brukar inte avvika
vdsentligt fr5n rnotsvarande riksspriksformer. fdmfor dock ovan om

frammdre, -dste m.fl. (avdelnirg 3.2.4). I formbildningen finns vissa pifal-
lande inslag. Ordet gilmmel har vanligen tunt / men dess bojningsformer
uppvis ar tlockt /, alltsfl t.ex. gilml"e. Komparationen av dett a adlektiv ar ofta
regelbunden, alltsfl gdmmel gdmlare gdmkst.I nordbohusldnskan hade ordet
tidigare dven uttalsformen gd'mm67.a+a

3.3.4 Pronomen

Bohusldnskans pronomen iir bide mdnga och formrika. Liksom i svenskt

rikssprik finns det flera pronomen som formellt rdttar sig efter samho rrga
substantivs kon och bojningsform.

En allmdn skillnad mellan bohusllnskans och rikssprikets pronomen dr

att de forra har nigot fler varianter. Redan ordet jag och mig har mycket att
erbj uda: jci|),jr,jd resp. *o0) och *r(g).Lagger vi sedan dartill min, finner
vi i dialekten ett par fler bojningsformer dn i riksspriket; det heter ndmligen
mi framfor ett feminint substantiv, sisom tmi ucisfra,och med variantformer
i pluralis t.ex . frAgene a mine (Nordbohuslan) men ftilgera ci mina (Sydbohuslan).

Vdxlande pronomenformer mdrker man inte minst inom Nordbohuslen i
andra personen plural, dvs. motsvarande rikssprflkets ni och er.I{i motsva-

ras av dialektens 1 eller vanlig are De: pe rSonligt pronom et er motsvaras av

dialektens der eller ddr,t.ex.ja tjanner der (ddr)' j^gkdnne r er',medan possessivt

pronom en er har motsvarighete n jdr eller dtir, som i A aa iar @tir) hcist? 'At
845 Lindroth 1920:40f.
846 lanz€n 1936:217.
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det er hestl' Sydbohuslanskans pronomenformer ligger ndrmare rikssprikets

och kommenteras darfor inte ytterligare hd r.847

DIr riksspriket har former na honom och henne brukar bohusldnskan ha

formerna'en eller 'n ('honom') och 'nAr'd eller'a ('henne'), t.ex. uefecfr'en te

,i g,i'vi fick honom att gl' resp. ue fecfr'i te ,i S,i'vi fick henne att gi'. Ordet

for 'honom' kan d5 ocksi motsvara rikssprikets den, t.ex. i anvlndning om

bilen, btitenrmotorn eller annat ord som man i milet sdger han om. Ordet for

'henne' kan pi motsvarande sdtt giilla den, ndmligen di man talar omfcirjan,

stigen och aa,gnen eller nigot annat ord som i dialekten kallas hon Men ocksi

betonade former finns att velja, sisorn hfum i soder och hannAm I norr med

betydelsen 'honom' resp. henne(r) med betydelsen 'henne'.848

Alla de ndmnda dialektformerna har haft en sdrskild utgflngsform i det

gamla folksprflket. Silunda har sd.kert formen 'en eller 'n utvecklats ur den

dldre objektsforme n haru i t.ex. dldre dufinner han'du finner honom', medan

'na eller'A och 'a har utgitt frin den numera forsvunna objektsformen hona

'henne', sisom i aldre du finner hona'du finner henne'.84e Det bor har tilleg-

gas att'en och'a dessutom kan iterge subiektet han, som i exemplet dsd ki*
'en ijcinn'ochsi kom han igen'enligt text A6a,stycket 1, frfln Kville. Betonat

dci'det' kan slutligen motsvaras av obetonat'et, sisom rdu sd'et ucil'dt sig

det vIl', vilket ocksi kdnns igen frin andra dialekter.

Personliga pronomen i genitiv (dvs. dgarbetecknande form) har i bohusldns-

kan ofta dubbelformer, t.ex. hans(es) 'hans' , h.ennes(es)'henne s' , dhm.s(es) eller

dA'mmas(es)'deras'. Dessa utgir frfln foljande pronomen: han, ho(n) och

henne(r), de och dom(*o), av vilka ho'hon', henner'henne' och dA'mmA'de,

dem' finns i dialekten men inte i riksspriket.

Demonstrativa eller utpekande pronomen kan exemplifieras av dcinne/-a

(har eller dar) resp. flertalformen dcisse/-a eller disse/-a. Dessa pronomen an-

vdnds allmdnt och vardagligt i mfllet men har en formell och skriftspriklig
prdgel i rikssprflket. I samtliga har nlmnda ord kan uftal med -e- ibland

forekomma i stdllet for -ci- eller -i- i forsta stavelsen. Efter dcinne och dcisse

(med alternativ- och bojningsformer) anvdnds i milet numera vanligen be-

stdmd form av ett foljande substantiv, t.ex. Dcisse tosene Afhnfre 'de her flick-

orna dr duktrga'. Vidare finns itminstone dcin hcire, hara, hciringe eller hcirje

resp. dcin drire, dcira, dciringe, dcirje eller dcin dcinnenge'den der' med sina

bojningsformer. Som relativt pronomen brukas numera i mfllet tydligen bara

s6m med uttalsvarianterna shm och stim (se dialekttexterna).

rr47 qe om pronomenformer i andra personen plural hos Lindroth 1920,24 och F,kenvall 1959:23f.

8a8 Formen henner har kommenterats i Ekenvall 1959:ll.
Sae Substantiven hona och hanne bildades ursprungligen till pronomina hon resp. han.
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Det finns itskilliga interrogativa eller frflgande pronomen i dialekten lik-
som i riksspriket. Av sprflkhistoriska skal brukar nordbohusldnskan ha for-
mer borjande pe lt- och sydbohusldnskan former som inleds med Lu-. Detta
ar ett minne frin den tid de de har aktuella orden inleddes med ljud-
forbindelsen hu-. Som exempel kan ndmnas nordbohusldnskt hecfren, hem

och h6, sydbohusldnskt ruecfren) uuem och tua, motsvarande uilften) uerrt och

uad. Man kan jiimfora med att det i Vdrmland, ett annat ndrbeldget grdns-

omride till Norge, finns flera nordvdstligt orienterade h-forrner och sydostligt

forekomman de u-forme r av frflgeord, sisom hilr, h6lles, lt6 resp. uAr, ualles, ua

'Yafrhur, vad'.850

Bland indefinita eller obestdmda pronomen kan t.ex. ndmna s ndgon, som i
bohusldnskan har fbllande huvudformer: i nor r noggen man 'nigon man',
nogg€ tds'nl,gon flicka', nogge flatk 'nflgot flesk', nogg€ ongar; i soder n66n

man, n6a tds, n6et eller n6u flnsft, n6a eller n6ra ongar. Pi samma sdtt som i
riksspriket kan frigande pronomen anvdndas for att bilda obestdmda pro-
nomen. Som exempel mi anfbras nordbohusldnskt hecften sAm hrikt resp.

sydbohusldnskt ruecfren shm h(ilst. Forme n hcilst kan alternativt uteldmnas i
dessa uttryck.

3.3.5 Verb

De suaga uerbens bojnirg kan variera n5got, beroende p5 var i landskapet
man befinner sig.851 Norra Bohusldn ner till Skredsvik i Lane harad har i
princip verbtemaforme r som fralla fralla ftalla (dvs. 'kalla, kallade, kall at'),

bygg, byggte byggt resp. tru trutte trutz. Dessa motsvaras i sodra Bohuslen,

alltsfl frfln Skredsvik soderut, av ftalla fralla ftallat, byggo byggde byggt resp.

tru trwdde tru,tt.852Langst i soder forekommer dven tro trodde trott som i riks-
spriket. Vidare kan ndmnas att ett ovanligare alternativ till verbformen hadde,

ndmligen hatte, finns ibland pfl nflgra sdllen i landskapet, Sven i Sydbohusldn;

se text B 3b, tredje stycket, frin Mo, och A 13c, stycket 3, Keringon: dcin sista

trwr jci ue hatte pd Scirfrdpp 'den sista (dansbanan) tror jag vi hade pi Sdrkopp'
resp. Forud hatt' de all,' hatt presfiuer'Forut hade de allt haft prestaver'.

Lindroth formodade att formen hatte 'hade' kunde ha piverkats av den

samhoriga formen hatt'haft'. En annan mo,lighet ar att hd alternativt har
anslutit sig till den nordbohuslenska bojningen av t.ex . ldta: la latte latt efter
modellentrw trutte trutt ovan. Den verbbojningen har for ovrigt av naturliga
skal flera gemensamma drag med motsvarande former i Norge iln vad den

sydbohusldnska verbbojningen uppvisar.

850 Se t.ex. Warmland 1997:372f .

851 Se nd.rmare Lindroth 1920:24-26.
852 Motsvarande rikssprik ets bygga - byggde - har byggt - rir byggd resp. tro - trodde - har nott - rir trodd.
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Destarfra uerbens bojningsformer kan ocksi variera, beroende p5 var i land-

skapet man befinner sig. I verbt ematfAra for fore, dvs.'fara, for, farrt' , utbyts

t.ex. sista formen mot fhrt i sydbohuslenskan. Det forekommer ocks5, att

vissa verb har svag bojning i bohusldnskan men stark boining i svenska riks-

spriket. Det dr dnnu normalt i bohusldnskan att verbet dd har svag boining,

alltsi dd ddd dt)tt,av vilka former ddd har uppkommit ur dc)de och motsvarar

dog i dagens standardsprflk. En pi samma sdtt frin riksspriket avvikande

form kan ndmnas frfln en tex t: Pd insia sO hoggde di n6a sfr1rer 'Pi insidan

hogg de nflgra skiror' (i text Aga,stycket3,frin Skredsvik). Motsatsen, dvs.

stark boining i bohusldnskan men svag i standardspr5ket, forekommer ocksfl.

Som exempel kan ndmna s Mrin dci kang all' 'men putsen hiingde allt kvar (p5

vdggen)' (likas5 i A9a, stycket3, Skredsvik) och De uou lcicirt: hdb, hilt'de
vdvde lerften mycket hirt'(A l2a,stycket 3,frinfrtp).

Nigon gflng kan olika typer av boining stdllas mot varandra. Intervjuaren

frin Ytterby frigade om hur man trasfrblandsdden, men sagesmannen frin
Tegneby berdttade om att mantrciste pe visst sdtt (av trcisfra'troska'enligt A
l3f ,stycke t2).I bohusldnskan forekommer flera verb med foretrddesvis stark

bojning, vilka normalt bojs svagt i standardspriket, t.ex. grdua grou 'grd,,va,

grdvde' ,jrilpa jalp'hjdlpa, hjalpte' och milln mol'mala,malde'. For t.ex. verbet

sjunga forekommer i landskapet flera alternativa bojnin gar:synga silng,sjonga

silng, sjonga sjongte eller -dt, sdnga sdngte.

Verbens s-former bruk ar l riksspriket anses stela och skriftsprikliga. I bo-

husllnska liksom i flera andra dialekter har de dock ofta en vid och vardag-

lig anvandnin g."' Flera s-former forekommer i sprikproven, t.ex. jdmmas

och sonnsjhas's15s sonder,brytas itu'(i text A3arstycketl,frirn Naverstad).

Andra exempel av samma slag ar ncir ui ucifutes 6pp 'nd,r vi vdxte upp' (A 6a,

slutorden, Kville) och dri locfras s6 ucildi' brd 'det lyckades si viildigt bra' (A7c,

stycket3,frin Askum). Ordet m1sas 'tdtas med mossa mellan timmerstockar-

na i en husvagg'tycks yaraen gammal byggradsteknisk term (A9a, stycket

2, frin Skredsvik). Mdrk ocksi ett par dialekttypisk a -ande-forme r forsedda

med +: bb stdanes'blev stiende' (text A le, styck et 4, Skee) och frtimm frdrannes

'kom korande' (B l6f frfln Lycke).

853 Se ndrmare om bruket av s-passivum i Holm 1952.
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3.4 ORDBILDNING

3.4. 1 Nigra <ivervdganden

Likheterna dr m5"nga mellanordbildningm i dialekten och den i riksspriket.
De gamla arvorden dvervdger men blandas med talrika lSnord i bide folk-
mil och rikssprik. Nedan ges flera exempel pi ordbildning, hdmtade frin
sprikproven. Ord frin Nil6ns ordbok fdrekommer ibland och stoff frin
DAG:s samlingar givetvis ofta.

En startpunkt dr dessutom Hjalmar Lindroths kiirnfulla anmdrkning om
ordbildningen i landskapet, ndmligen att personbeteckningar pi -inge finns
i Sydbohusldn men sidana pi -ing i Nordbohusldn: ex. b6rtbydinge -
b1rtbyding, galninge - galning.ssa Fiir Lane hdrad kan dock ett fdrtydligande
gdras. Den nordligaste socknen ddrav, alltsi Skredsvik, har galning pi
nordbohusliinskt sdtt.855

3.4.2 Sammansettninga r
Sammansatta ordhar mycket ofta en forled som slutar med bindevokalen -e-,

ex. ddngegreb 'dynggrep', fesftebea 'fiskben' och nl6lfteftu 'mjdlkko'. Detta
giiller hela Bohusliin och kan observeras ocksi i ortnamn. Fdrleden kan va-
riera, vilket framgir av ortnamnen Springwebacften och Springgbacften, som
bida snarast iir bildade tillverbetspringa.856 Merk dven det syd- och vdstsven-
skarrinnqeftdming 'kvinna som springer med skvaller'.857

Ett par sammansdttningar vill jag siirskilt ndmna med hdnsyn till hur le-
derna fdrenas. I norra Bohusldn har jagfunnitdrdhidal'drdnare, man som
talar sakta och sliipigt' och smfi.'hgnid'smulgrit, snil person', bida uttalade
med akut accent. Frin samlingarna har jag vidare noterat bdljengdb'stor-
skrikare' ochdyrgndAl'dyr fcirsiiljare', som verkar ha namnkaraktdr och som
eventuellt skdmtsamt imiterar tyskpiverkade sldktnamn av typen Bergen=

dal.858 Frin Nordbohusldn dr dven riktningsord en b|'rtdnte 'bortifrin' och
hDtndnte 'hemifrin' resp. b6'rtdd(er)'bortit' och hdmdd(er) 'hemit'. Flera lik-
nande bildningar med bleknad betydelse hos efterleden finns i m51et.

Det finns ocksi minga sammansdttningar utan bindevokal, sisom bdrj-
j d t t e' b er gj'dtte',85e j drns p e d' j d.r nsp ett' och ftn a p p h fr l' knapphlrl'. B ild ninga r
somdrsldn ochftAnxtensresninghar i milet ordfog med -s- liksom i rikssprike t.

8a Lindroth 1920:16.
855 Enligt OGB 12:l:LVIII.
8t6Set.ex. iOGBS:272.
857 Ordet finns i Rietz 1867:534b.
858 Dessa blda dialektord har tidigare behandlats i Kvillerud 1983:116.
85e Med alternativ efterledsbetoning: bdrjjd'tu.
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Ibland kan dock sammansdttningstypen var iera, sflsom r brcinn(e)bkisa och

t)ru(e)m6se, barj(s)dger och stecfrel(s)bAr 'krusbar'. Se dven om accent-

forh5llanden i sammansdttningar under avdelni^g 3.2.6.

3.4.3 Avledningar

Avledda ord, som bildas med hjalp av vissaforstauelser,finns det exempel pi
i folkmfllet. Ddr pitraffas ibland forstavelsen an- som t Ansfrucitten 'ful, mot-

bjudand.', dnucirfre'viss mdngd av fododmnen, sdrskilt sdd eller mjol' och

ofta o- sisom i ulig(a)'olik(a)' eller utjobanes 'gratzi'. Den nekande fbrstavel-

sen uiln- tycks bilda fler ord i dialekten dn i riksspriket, t.ex. uAnfol,o'ofardig,

lytt', uilnpilcfra'bortskdmd', udntrusam'misstdnksam' etc.

Avledda ord, bildade med sdrskilda ordbildningscindelser, Sr det gott om i

bflde dialekt och rikssprik. Som exempel kan ndmnas bohusldnskans mflnga

personbeteckningar pi -a, som dr feminina och ofta har negativ betydelse.

Bjhla 'skvallerbytta', jrila 'person som pratar enfaldigt', sfruilk 'mdnniska som

inte kan tiga med hemligheter' och uela'ri1p, enfaldig person' anknyter nara

till verben bjAla'skva\\ ra' , jdla'pladdra' etc.860 Beda kategorierna har i utta-

let grav accent. Man kan dock finna afrut accent hos sidana nedsdttande

personbeteckningar i vissa grdnstrakter mot Vdstergotland, der dessa tydli-

gen finns i stort antal med akut accent.861

Maskulina substantiv avledda med dndels en -e dr ocksi talrika. Flertalet

betecknar levande varelser, t.ex.fomme 'tok'och uilse 'sackare'. Andra Indelser

finner man i mdlw och snicfrz 'snickare'. Minga avledningar ar sakord,

sisom bed(d)e 'bit' och saette 'svett'. Neutrala substantiv kan ocksi sluta pi -e,

sisom ett horne'etthorn' och ett tjciule 'en brodkavel'.

Mycket vanli ga ar som i riksspriket avledd a adlektiv pi -ig och -(e)lig. Till
den forsta sorten hor relativt sena, inlflnade ord som fr6nsti,frAnstri eller fronsti
'konsrtg',fcili eller fah'fardig'. Den senare bildningstypen avviker i dialek-

ten nflgot frfln standardspriket: ex. brogl€'bruklig', duutel€'duglig' , sfrrobel€

'skroplig' och tarul€'tarvlig'.
Vissa 5ldre ordbildningsdndelser mdrks dnnu hos en del adjektiv och sub-

stantiv,862 sdrskilt i norra Bohuslan. I^g tlnker pi -dl (motsvarande -al r

norska): fblfu;/ 'folkfylld', hemmdl eller hemm)l 'hemtrevlig' och dbdl 'apel';

pi, -ol*l @otsvarande -og elIe r -ug som I auog och idog):folo (elle r fah\'far-
dig', hastoQu) 'hastig, hetlevrad' , nAfio@)'nyttig'.

Spridd over hela landskapet ar adjektivdndelse n -ete (motsvarande -ol som

i aldre frrofrot och tofrot): t.ex.fiAmsete'slarvig, virrig', jhr*ete'dyig, -ycket
860 Om ljudhiirmande verb se Bandle 1996 och Soderberg 1996.
86r Se Gotlind 1918:29-34.lfr i denna bok avsniu3.2.5.
862 Flera av formerna behandlas ilanz6,n 1933.
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grumlrg', frrogete'krokig' och sndte'snoig'.863 grrder senare tider har ocksfl

-uulen 'vorden' utvecklats till en ordbildningsdndelse, sisom i adjektiven

ftlkrhln 'hygglig, duk t g' , frrir(e)ufrln'morsk, stolt', och i adverbet siluelt 'si,
s5lunda', dvs. ursprunglig en sduwlet 'si beskaffa t) .864

Man kan slutligen undra om dialekten dger nigra frortauledningal som riks-
sprflke ts brus trll brwsa.a0s 55 verkar det forhala sig. Redan i Nil6ns ordbok
ingflr brilg'brak(ande)', bdj 'bdining', sfrrdb'avskrap' och s?reng'spring(ande)'.

3.4.4 Ordgeografi

Ord och ordformer varierar ofta och skiljer sig frin varand ra tolika delar av

Bohuslen.866 For begreppet 'hjrrna' har sflledes de nordbohusldnska milen
hiiler och de sydbohusldnska m5len jcirne, fbr 'vdvtrid' finns pi motsvarande

sdtt hdudl resp. s6lu och for'sddesskyl' rog resp. fuopp. Vidare skiftar uttalet av

ett och samma ord inom landskapet.s6T Ettexempel er 'hynda, honhund' som

ldngst i soder heter bocfra och becfta, i mellersta delen av landskapet bitja och

bettja samt i norr bysja,besja och besje. Man kan jdmfora sydligtonn eller on

och nordligt aonneller aon 'ond'samt sydbohuslensktuatt(e), mellanbohusldnskt
ufintu och nordbohusldnsktuattrucitt eller u6tt 'vante'.868 Viktiga sprikgeografi-
ska skiljelinjer girr vid Gullmarsfiorden och BVfjorden. Sdrskilt i sodra Bohus-

len tycks norska, danska och gotiska sprikimpulser ha kampat om herra-
vdldet.86e

I en uppsats om en speciell kategori av bohusldnska ord, ndmligen skdlls-

orden, har jag understrukit att den sociala miljc)n betyder mycket, de eft regio-
nalt ordforrid utvecklas.87o En viktig utgingspunkt dr kdnslan for den egna

gruppen i forhflllande till andra kretsar, en annan dr de speciella erfarenhe-
ter, som man fir i en gemenskap och som inverk ar pi det sprik man brukar.
I Bohuslan verkar det finnas en skillnad i bildspruik mellan inlandsbor och

kustbor. En glupsk person kallades fbrr av inlandsbon grdbiss eller gr6bbiss

(varg) men av kustbon sfrtire (gritrut); en slo person kallade den forre so (fir)
men den senare snarar e luset1rsfr(tard och sjuklig torsk). Man jiimforde alltsi
enklast och naturligast en foreteelse med vad man sjdlv redan kande bra till.

863 Se om ordbildningstypen Benson 1951.
86a Orden forekommer i Nil6n 1879'38,76,135. Se om ordtypen dven Ernby 1994.
865 Se om sidana ord i Liljestrand 199391.
866 |anz6n 1934:66-69.
867 

|anz6n 193470-75.
868 

Janz6n 1936:213f .

86e 
Janzln 1934.82-84.

870 Kvillerud 1983 :121.
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3.5 ORDFORRAD

3.5.1 Inledning

Som ofta pipekas har dialekterna i ett land vanligtvis den stora massan av

ord gemensam med landets rikssprflk. Di det gdller bohusl5nska rider vissa

speciella forhillanden. Bohuslan tillfoll Sverige forst 1658. Fore den tiden

var Bohuslan och dess dialekter en del av den dansk-norska kulturkretsen.

Landskapets sprflkliga florsvenskning dr visserligen fog, undersokt, och man

vet inte sdrskilt mycket om dess forlopp. Men att den numer a ar lingt fram-

skriden stir sdkert klart for oss alla.

I detta kapitel kommer att behandlas ett urval ord ur foljande kategorier:S7l

a) skilda ord for samma begrepp i dialekt och rikssprflk,

b) samma ord i dialekt och rikssprik men med skilda betydelser eller

stilvdrden,

c) ord med nd,ra anknytning till folklig kultur.

3.5.2 Skilda ord for samma begrepp i dialekt och

rikssprek

Bohusldnska dr en dialekt som knappast fbrrdn under de senaste seklen har

kunna t ta storre direkt intryck av centralsvenskan. Inom vissa omriden har

dialekten specialiserade ord och riksspriket mera allmInna betecknin gar,

r.ex. gdllande fiske och kustliv, jordbruk och boskapsskotsel. Inom andra falt

dr forh8llandet det omvdnda, sisom betrdffande modern teknik och industri.

Nigra viktigare ordgrupper skall i fortslttningen ndmnas och exemplifieras

inom vad som kan kallas dialefrrens begreppsucirld elle, furfuPrdk"'
Fisfret har frin forntiden varit en for landskapet viktig ndringsgren med

rikt ordforrid. Flera sorters fisk har fitt folkliga bendmning ar.873 Grdbensill

betecknar silunda 'stor, mager sill' men sillefrong 'extra stor och fin silI'. Ordet

tilret6rs('torsk som lever pi tingbotten' dr kent frin norra Bohuslen, medan

grcist6rs( i samma betydelse finns i sodra delen av landskapet. Tdre och grcis

betyder i detta fall 'bandtSrg'. For 'makrill' finns ocksfl diverse andra ord,

bl.a. frutt 'halvstor makrill' och - skemtsamt -sodencising 'mellanstor fin mak-

ri11'. En gammal och for denna fisk gIllande bendmning, vilken sparsamt

871 Foljande indelning av materialet har likheter med den som gors i Upplendska 1993: kapitel 4.

872 Se om principietta overvdganden angflende dialektal begreppsbildning Widm ark 1997 .

873 5. generellt ddrom Ernby 1992.
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finns i dialektsamlingarna och dnnu pitraffas nflgot i Bohusldn, ar Alonlg)

som motsvarar dldre isldndskt dlwnn.87a

Det forekommer hdrutover i dialekten vissa sdrprdglade ord for olika fis-
kar och skaldjur, t.ex. rfi.sfra och frwbonge som avser 'skrubbskadda' resp.

'strandsndcka (Litorina litorea)'. For fisken glysefr6lja finner man Stskilliga
synonymer, sisom bh(n)sa, b6nngbto, ghe, Sht@, glyst6rsft och siluerfr\lja.
Fiskarten tycks ha ffltt namn efter sina stora, utstflende ogon; verb et glysa

betyder bide 'lysa' och 'glo' i dialekten.875 I Nordbohusldn och Norge kallas

glyskoljan dven sypiga.876 Flera texter i mitt material anknyter till fisket, dvs.

Stminstone text A ld om fiskegarn, A 7c gallande hostfiske, A l4a om en fast

fiskeanleiggning och A 18b rorande arbete inom fiskkonservindustrin. Flera
dialek tala bendmningar pi fiskeutrustning forekommer i de ndmnda sprik-
proven, sisom dalt,feskts,ib,fb, simme, tjcinsa och tcirna. Vid havsfisket har
man vid sidan av diverse uder'vadar'nytt, at bdcfrer'backor, l5ngrevar'.877

Olika sorters mindre bfltar nytt,as inom det landndra fisket, sflsornega i hela

landskapet, sncicfta i norra Nordbohusldn och sniba i landskapets ovriga de-

lar samt prdmm eller prdmm'prim, flatbottnad eka'. Det sistndmnda ordet
finns belagt i norra Bohuslan samt pi Orust och Tjorn. En annan bendm-

ning, kand frin Smoge n, d.r frdna 'prim anvdnd i fisker'. Vid fiske med en

mindre bit miste man ibland anddua, dvs. 'med Srorna hilla en bit stilla
(t.ex. pi en fiskeplats) mot vind ocVeller strom'.878

Kubonge, dvs. strandsndcka (Litorina litorea).
Teckning Ar" Carlsson.

t'o lf, Ekenvall i OGB 7:185. Molligen flterupplivas ordet, for vid en utstdllning pi Vitlyckemuseet i
Tanum llt hemkonsulent Barbro Ostlund servera olunnsoppa, gjord pfl makrillbitar (enligt DN
6.10.e6).

875 Enligt Ernby 1992109f., 113f.
87(' Larsso n 1934:54.
877 Se ddrom Karlsson 19705-.8.
azs 9s[ l:2:91.
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Jordbrufrsnciring och husdjursdrift har likasi betytt mycket for folk-
forsoriningen i landskapet och spelar naturligtvis ocksi stor roll for det var-

dagliga ordforridet. Vanli gt ar att dialekten och riksspriket har samma eller

snarlika ord inom dessa omriden. Men nflgra avvikelser fortj anar att pflpe-

kas.879

I jordbruftet har man nyttiat ett rikt ordforr5d. Vissa redskap har fitt sdr-

prdglade ord, sisom bl"fu eller blrfu 'av mjuk trddgren giord strflsamlare till
lien' och prylle, prrijel eller prdjel'slaga vid handtroskning' (se text A 130.

Detsamma glller ord som ree 'draganordnitg for harv eller plog' och

(tui)homrnel'tvdrslfl med vilken man kopplar ihop (tvi par) skaklar med en

plog'. Vid skorden glillde det att arbeta duktigt under varie beda'arbetspass'

for att upprepade ginger gora t.ex. en muua 'liten hostack' eller ett dg (t.
nedan). Smflningom kunde skorden tas in pi rcinnet, dvs. 'hoskullen', eller in

re 166 'en lada'. Man fann sig sna fthA b6rje 'ha skorden inbdrgad under tak'.880

Dfl ville man garna ha ett festligare inslag i mathelhingen, vilket kunde bli

b6rj egrdd'skordegro t', gjord av risgryn.

|ordbrukets dialek talaordbestind har i vira dagar krympt alltmer pi grund

av okad mekanisering av arbetet etc. Men dnnu lever har och var i Bohuslen

t.ex. ordet 6nnti'skordetid, -and; bridska'.8Sl I praktiskt bruk finns alltmera

sdllan det nordbohusldnska ordet ,dg,det sydbohuslenska frrapp'(sddes)skyl',
och en trciue 'spannmfllsmitt omfattande tvi sddessk y'lar'. I ett rog eller en

fuopp sdtter man till torkning pi flkern ihop antingen 7 eller 8 par gjorda

nigar eller ndger 'kdrvar'. Se bild s. 104. FormeLnegar ar nordlig och neger

sydlig i landskapet; jfr boiningen ncittaroch ncitterenligt avdelnitg 3.3.2. Aldt.
ord for mfltt av olika slag har funnit ocksi i Bohusldns dialekter, t.ex. det

frin finskan hdrstammande koppr 'rymdmitt pi 4,61'och scitteng '4 kappar

eller l/6 tttnna' .882 Sddesmittet gobeng behandlas ovan i 3.2.3.

For husdjuren och deras fdrhellanden har man tydligen brukat ett dnnu

mera specialiserat ordforrid. Man kan bl.a. observera diurbeteckningar som

bitja'honhund, tik', honefrcir 'tupp' ochforntida eller f6nntitta'sinko, ko som

ndstan har slutat miolkar.883 por att beteckna ett djur som 'brunstigt' finns

vdxlande, speciella ord att vdl j^ pi enligt djurart, t.ex. brcisma (o- fflrtacka),

hcisteuil/ (sto) ) t/rena (sugga) och yssna eller yssnegaln (ko).884 Till att jrida, dvs.

87e De angivna orden med forklaringar har 1ag frdmst valt frin de av mig samlade texterna i detta

material ,frinNil6ns ordbok (1879) och Dialekt i'Ianum (1984).
8s0 Ett beslektat uttryck ar tjdre b6rje'avsluta inbdrgandet och inkorandet av skorden under tak';

formen b6rje (jfr med svenskt burgen 'vdlbdrgad') en form av verbetbArja (svenskt bcirga) 'ta in for

att forvara'.
881 Se om det besldktade adjektivetant 'bridskande'i Eaker 1997:63-69. Ordetanntid etc.

kommenteras i OSD l:2:123.
882 Mittso rdet scitteng, som i Bohusldn avser 'sjdttedel av en tunna', uppges av Nil6n 1879:136.
883 For forntida se Rietz 1867:160b.
8sa Aven variantformen yfuna eller dfuna forekommer.
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Bonskord. Ldgg sdrskilt mdrke till de parvis stdllda bonkarvarna som bildar rog eller krapp.
Milning av C. G. Bernhardsson. Foto Bohusldns museuffi, Bildarkivet.

'valIa boskap', sattes forr en yngre person, kallad hAbng 'herde, vallpoik.,
-flicka'. Se bild s.29. Andra ord som har samband med boskapsskotsel dr
t.ex. jorta'rdrssla', sjebbe sa eller sjAbbe sci'flytra sig (orn kor)'.

Ganska vanli gt d,r det att allm1nna husd jursbetecknin gar overensstdmmer

med motsvarande rikssprflksord, t.ex. lrcist, ftu elle, ko, gris. Vid sidan ddrav
kan finnas mera speciella ord bflde i dialekten och riksspriket. For hcist finns

ko*P och rdss, flr fro i plural frrag och tjy'nnar (-er), for gris de maskulina
beteckningar na galte och orne 'farsgalt' och det feminina ord et su eller so

'sugga'.Forfiir finns olika ord: so anvdnds om 'fir i allmdnhet', ucire'vddur,

hanfir' , 
jimmer eller jammer 'tacka, hon fir' och lammonge 'lamm'.

For uilda djwr moter en del dialektala bendmningar som avviker frin riks-
sprikets, t.ex.dyr'alg, hjort', gdba (ofta med inledandeg-1,ud) 'lodiur', pjritt
'hare'; mdga, mdue eller sfrtire 'fiskm5,s', tihfrrdga 'skarv' och cir'ejderhona'
resp. cirebhh eller cireguss(r)' riderhane'.885

885 5. om figelbendmningarna Larsson 1934:58-64.
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3.5.3 Samma ord i dialekt och rikssprflk men med skilda
betydelser eller stilvdrden

I bohusllnskan anvdnds fortfarande i nigon utstrdckning verbformer na md

och mtitte med betydelsen 'skall eller skulle, miste'. Dessa former dr helt var-

dagliga i dialekten men snarast hogtidliga i riksspriket. Bland pronomen

tycks dnnu inte den hrir resp. den dar ha blivit dialektala normalformer. (Se

bland demonstrativa pronomen i avdelning 3.3.4.)

Anvdndningen av sa,mma ord och betydelse i rifusprdfroch dialefrt med olifra

stilucirde kan lettast exemplifieras med ett antal personbetecknande ord. I

dialekten anvdn ds bydeng rned betydelsen 'liten mlnniska', medan samma

ord byting i rikssprflket dven har inneborden'skelm, vildbasare'. Ordetgubbe

har i dialekten betydelsen '(aldre) man; make' men kan i riksspriket ibland

ocksi fi en foraktfull nyans, som kan uttryckas med ord som gubbsfrrcille,

-strwttr -stut och -tjuu. Forh5llandet ar delvis det motsatta med gosse, som i

bohusldnskan innebdr 'gosse, poike; kraftig karl, skoj are; stort djur (av han-

kon)' men i svenskt standardsprik 'rrg pojke, barn av manligt kon'. For

ordet frriring gdlle r, att det dr neutralt konstaterande i dialekten och betyder

'kvinna, hustm'. I riksspriket har ddremot ordet ofta en negativ biton av 'ful

eller elak kvinna'.

3.5.4 Ord med naraanknytning till folklig kultur

Flera ord knyter an tiIl folktro och folkliv i Bohuslen. Fantasin har silunda

gdrna kretsat kring vdsen som dddingar, hausfrun och hausgubben, jcittar och

spdfren,tomtar ochnoll.Havsfrun kunde ge rfld om hur man borde bete sig till
sjoss: "Sejla no hem far fulle sejl 5 se der ente tebagers, 5 nir I e' i hamn s6

regge 5's6 fort I kan." Tiollen och jdttarna pistods ha ett delvis eget sprik. De

kunde slga bjrillefro for'kyrka'och Den Store for'Gud'.'skiuta'hette mdrk-

ligt nog frasta bldbrir och '15sa Guds ord' tumma pd det. En 'biorn' kallad es frisse

och en 'smorkdrn a' mors dunderuerfr.886

En sid aav den folkliga kulturen vetter mot arbete i allmdnhet eller hantuerfr

i synnerhet. Arb€ 'arbete, arbeta' dr ett kulturellt linord frin tyskan, vilket har

flera ersdttare, bl.a . kd*la och kn,igo'arbeta fumligt'. For vissa yrken finns

dialektord, som nu verkar giilla en svunnen kultur, t.ex. bocfrer eller bocfrrare

'tunnbindare, laggkilrlsmakare', mursmricfra 'kvinnlig arbetare som gor i

ordning och bar upp murbruk pi byggtadsstdllningen', frhmphoggare
'timmerbilare; sdmre snick are'. Man kunde forr t.ex. tala om en dilig tunn-

bindare som bdcfrer LJtcitt.l87 Inom vissa omrflden har det funnits omfattande
886 Schon 1992:100.
s87 Aven en del andra nedsdttande yrkesbendmningar nimns i Kvillerud 1983:118, 120.
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Inte min ko. En man gick en kvdll ut for att ta in sin ko. Var ging han skulle fhnga in henne
vek hon undan. Till slut kom kon och mannen lingt bort frfln hemmet ut pi ett hogt berg vid
stranden. Ndr di mannen ndrmade sig kon for att finga den hoppade kon med ett hogt skratt
ner i havet. Hon horde till den s.k. havsboskapen, dvs. havsfolkets kreaturshiord, som enligt
folktron betade pi havets botten.
Mfllning av C. G. Bernhardsson. Foto Bohusl5ns museum, Bildarkivet.
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och specialiserade dialektala ordforrfld. I text A9a frfln Skredsvik moter s5-

lunda flera byggtermer, sisom verbet lofto'gora inskdrningar i stockar for att

hopfoga dem till en husknut' och substantivet meddrA 'ritstiftsanordning,

dimensionsmitt vid hustimring eller liknande grovre snickeriarbeten'.

Minga andra dialektord kan givetvis erinra om kulturfdrhe[anden. En

ucixtbetecfrning, som dr mycket utbredd i landskapet och dven ingir i itskil-
liga ortnamn, dr t.ex. blacfrer,,bLicfrer eller blAcfre 'vdxter med stora blad, sdr-

skilt vissa arter av fibblor men dven vita ndckrosor'. Beteckningar for vdxter

kan ofta vara jdmforelseord. Se brukas hastebjoiller 'stora bl5klockor' och

rciueromp(a) '5kerfr5[.rr'.888 Av samma slag ar ocksi det sydbohusldnska

fr6rpesfrid'krflkber'. Att maskros i folkmfllet kallas griseroser eller suineroser

beror sdkerligen pi att vdxten forr anvdndes som svinmat. Efterle den ros

betyder'blomrna) ort'p5 bohusldnska. For samma vdxt nyttras i Norge en-

ligt uppgift bendmningar na griseblom och grisegras.

Vissa lummerarter har varit av folkligt intresse, darfor att de haft dels en

medicinsk anvdndning, dels en prydnadsfunktion inomhus. Av lusegrcis eller

lwselommer (Lycopodium selago eller annotinum) gjordes avkok, varmed man

tvdttade kreaturen mot loss och annan ohyra.sao \/d*ten kallades derfor ocksi

ftaluereue eller fraluercicfrer.I nynorskan har samma vlxt bendmntsga'srrtt."o I

bohusldnskan finns for lummerarter fltminstone bendmningarna gdsefedja,

*rk, och -fruegga. Gtisefruegga avser ofta 'plattlummer, jdmna (Lycopodium

complanatum)', som ar iogonfallande med sina sterila, morkgrona eller

bl5aktiga gre nar)piminnande om fruicfrror. For den bohusldnska landskaps-

vdxten uildfraprtfol anvdnds sdllan ett folkligt ord. En bendmningureurilng ar

dock kand itminstone frfln Orust och syftar ndrmast pi att kaprifolen ,vri-
der och vrdnger sig, under sin tillv1xt. Annars dr ordet flera gflnger pitrdf-
fat som adjektiv i betydelsen 'vrflng, omedgorlig'. Att vdxten har kallats mat-

ledsbusfre eller liknande beror pi att den ansetts bota dfllig matlust.8el

Av vdxt- och berbetecknin gar kan man t.ex. bli pimind om att de folkliga

orden ofta dr forenade med starkare kdnslor hos den dialekttalande dn vad

motsvarande rikssprflksord kan vara. Majnc)cfrlar forefaller vederborande

minga ginger vackrare och mera vdldoftande an gulluiuor, och jolbcir tycks

smaka mycket ljuvligare an smultronl

u88 Se under ortnamn en Bjcillerabben och Rciurumpsuallea i OGB 17:251 resp. 244.
88e Se under Lusemyren, -myrarna I OGB 20l:174.
8eo Aasen l9l8,213.
8el Kaprifolens olika bendmningar behandlas av E,rnby 199363f .
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3.5.5 Ortsbooknamn

Ortsboofrnamnen dr en spegling av bflde sociala och kulturella forhflllanden.
De verkar ofta ha ndra samband med skallsorden. Forekomsten av dem har
tydligen varit omfattande i Bohusldn. Men jag skulle inte tro att s5 minga
fortfarande brukas idag. Ortsbooknamnen har inte haft till sin frdmsta upp-
gift att karakterisera mdnniskor, utan man har nyttiat dem for att reta och
utmana folk som bor i andra bygder. Forr kunde de sdkert med framgflng
brukas som underl ag for gral och slagsm 51.sez

For uppkomsten av oknamn kan redan existerande namn i omridet, gam-
mal traditior, florekomst av rim och ramsor etc. spela en viktig roll. Som

exempel pi ortsbooknamn kan ndmnas baggar,fiallfratter, gallar, grtibenar,
hajar, ltottar , fraluar, frorpar, Pesar, sfrojare, tjuuar och ulfrar . Vissa av dessa tIn-
ker jag ko rtfattat kommentera.8e3 Fle ra av de bohusldnska benlmnin garna
5r ocksfl jemfo rbara med personbeteckningar som i stort antal dr kdnda frin
Vdrmland, s5.som bcisser (bagga r), getter, fraluer och tAsser .8ea

Minga gflnger kan ortsbooknamn inneh5lla ord for djur av olika slag. Be-

ndmningen baggar har fbrmodligen givits till vissa bohuslenin gff av vdst-

gotarna i anslutning till oknamnet n)rrbaggar'norrmdn'.8e5 Bohuslenin garna
har 5 sin sida kallat vdstgotarna pisar,har alltsi - sflvitt j^gforstir - om dem

nyttiat det som oknamn starkt laddade opd etpese fbr 'manligt konsor g n' .r'u

Ordet gallar betyder 'havstrutar' och k^fl i andra hand brukas om invinarna
pi Roro i Ockero socken. Bdveborna il^, kallats tassar och Flerrestadsborna

grdbenar, dvs. i bida fallen 'vargar',tvfi,negativt laddade ord. Nordbohuslen-
ingarna har av sydbohuslilninga , y.fl. bendm nts hilttar eller ruolhilttar (alltsi:
nord.hottar).8s7 Orustborna och drigtmarksborna kallas fraluar, en annan

ringaktande bendmning. Invflna fr^ i Utby inom Skredsviks socken och i
Kareby socken ges den negati0a beteckningen ulfrar, som minner om

marulfren) en av vdstkustens sto{sta, fulaste och minst uppskattade fiskar. Pi
flera stdllen i landskapet anvdnder man ocksfl "lk, i bemdrkelsen 'elak och

otrevlig man', vilket ar ett mycket negativt ord. Sammansdttningen
peltonge"lk, kan brukas i betydelsen'otrevlig yrgling', men det ordet har j^g
ocksi hort nyttips skdmtsamt.

8e2 Framstdllning bygger her fremst pi ett avsitt ur en av mig publicerad uppsats, Kvillerud
1983:ll7-119.

8e3 Se vidare frlmst Edlund 1984 och 1985. For Bohusldns del ger OGB-delarna ett gott material.
8e4 Se dessa och liknande sockenbooknamn fortecknade i Warmland 1997:350-352.
8e5 Enligt OGB 10:1 och 12 l:78.
8e6 Enligt Kvillerud 1983:119.
8e7 Ett par av orden har kommenterats av Erik Abrahamson 1936, nanligen s. 30-35 om hotte som

'den magre' resp. s. 113-130 om ?ese so\n 'den smale'. fag delar inte hans uppfattning, men her er
inte rdtt plats att ndrmare diskutera ordens ursprungliga betydelse.
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Det tycks som om ortsbooknamnen har haft starkare stdllning soder om

Gullmarsfiorden dn norr derom. f det sydbohusldnska omrfldet men knap-

past i det nordbohuslenska finns sfllund a pe flera stdllen bendmningar som

grdbenar och fraluar. Det verkar som om forna tiders kultur- och sprikmoten

i sodra Bohuslan mellan norskt, danskt och svenskt kan ha bid ragrt till att

utveckla bflde det praktiska och det kdnslomlssiga ordforridet, deribland

bruket av ortsbooknamn.

3.5.6 Ordddd och nyord

En vanlig orsak till att dldre ord forsvinner och ersdtts av and ra nyare dr

fordndringar i kulturen och vardagslivet. Det har redan i inledningskapitlet

antytts att forh5llandena har blivit mycket annorlunda i landskapet under

detta flrhundrade. Fordndringarna har kommit sdrskilt tdtt efter 1950. Okad

utbildnirg har lett tilI verksamhet pi nya platser och inom omriden, d5r det

inte faller sig naturligt att anvdnda bygdem5l. Samtidigt har gamla folkliga

seder och forestdllningar fitt mindre utrymme i mdnniskors tillvaro.

Bjorseth har som dialektforskare vittnat om ordflorridets tillstind i Odsmflls

socken i Inlands Nordre harad under 1940-talet. Ba ra nlgra av de allra dldsta

invinarna i socknen kende di tiII ord som bhmg'bl1sip pa' , kork'tupp', louta

'sk511a (grisar)' och sjruAle 'sv51'. De 5ldre av befolkningen kdnde till orden

frr)t'groda' ,lcibekitl 'pratsirk' och tajna'tystna:.8e8 p. som kommit till vuxen

5lder behlrskade ord som bringelbar'hallon' , tyda't1uta' , uado'duktig (mest

om husdjur)' och ucirsel 'ke11a', uppkommet av ucirmsel'kdlla som inte fryser'.

Dialektord, som vid undersokningstillfellet verkade havda sig bra gentemot

riksspr6kets ordbestflnd, var t.ex. Ana 'andas' , kntiggo 'gnegg a' , talle 'godsel'

och ofs 'takkant'. Stundom kunde det ocksi mdrkas en vdxling mellan en

dialektal form och en mera riksspriklig variant, som i stort sett fordelade sig

mellan lldre meddelare och unga sidana: bjArfr- bj1rfr, fraru - k6rj, frturirn -
frtudrn, marfr - masfr, m6tta - matta, sdmma - simma, uatt - aante och duer -
6uer.899

De ordforluster som har har antytts spegla r framst sociala forandringar.

Nar samhdllslivet utvecklas, stdlls ocksi krav p5 fornyelse av ordforridet.
Frfln riksspriket har man givetvis forst och frdmst mojligheter att 15na di-

verse ord som kan behovas under nya fdrha[anden. Linord kan givetvis

ocksfl hemtas ldngre bortifrin. Se ddrom ndsta kapitel.

se8 Dialekten erbjuder i andra bygder alternativ: for'groda' finns t.ex. formengroa, for 'tystna' Sven

tdwna.
8ee Enligt Bjdrseth 1946:262-266.
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Nigra nyord tycks i sen tid ocksi ha utvecklats eller fltt feste i dialekten
eller ndrstflende slang och har nu kanske borjat nfl en storre spridning. I^g
tdnker pi ord som mecfrra'meka , gora mekanikerjobb' och mecfrer'mekani-
ker'. Av senare datum dr ocks ifisuefrti 'struntforndm' och prippe i sci'atamer

dn man t5.l', snarast ett par lflnord frin svensk slang. Ddremot syne s gronfter
'saker' ha gamla anor i dialekten.eOO 5rrmera tillhor snarast bide detta ord
ochgrcijer i samma betydelse sflvdl dialekten som riksspriket, dar sivdl grunfror

som grej /er, -or florekommer. Frfln 1960-talet eller senare hilrro r takstbild'test-
bild i teve', en form som kanske ocksfl har piverkats av teveordet textremsa,

och slkert dessutom flera andra dialek tala motsvarigheter till modeord som

varit gingb ara i samhdllet. Det vore intressant att sminingom ta del av fler
och nyare exempel pi sfldana. Mzirk dock redan har det dialek tala, bohus-

ldnska nyordetsnobossar, inl5.nat frin engelskan och ndmnt i en foljande av-

delning, ndmligen 3.6.4 slutet.

Det dr ett kent forhillande, att dialekter ur sitt ordforrid har ldmnat bi-
drag till rikssprflket, sdrskilt dfl inom sina specialomriden. Mojligen skulle
numera t.ex. bohusldnska fiskbendmnin gar som bldldnga och bltiuitling kunna
trdnga ut de mera okanda och frlmmande birfreldnga och frolmule.e}t Vdstligt
och sydligt forankrade ord i standardsprflket dr sedan lIng e t.ex.fjord'havs-
vik', hdlj'djupt stdlle i bdck eller 5' och fiskbeteckningen marulfr.

Bislag. Foto Tjorns museum. Fotograf okand.

Itttr ffr Rietz 1867.216a, Hellquist 1948 under grunftor.
e01 Se mera om detta och forhillandet mellan folksprik, facksprik och rikssprik i Ernby 1992:6-8.
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3.6rAxoRD I BoFIusLAxsK DRArr

3.6.1 Inledning
Som i andra dialekter finns det i bohusldnskan minga lflnord som pi olika
vagar kommit frin andra sprik. Bide talsprflk och skriftsprik kan under

15ng tid ha fbrmedlat frdmmande sprikgods till folkmfllet. Lflnordens vag

till en dialekt kan vara svir att folja. Ibland kan nog direktlfln ha skett till
dialekten frin ursprungsspr5ket, men oftare dr det sdkert ett standardsprflk

som har formedlat l5norden. Om ett l8nords inforande i bohusldnskan gitt
over norskan, danskan, svenskan eller nflgot annat sprflk dr numera svirt att

avgora.

3.6.2 Lflnord frfln tyskan

Linorden frin tysfran dr talrika i dialekten. Som exempel kan ndmna s arbe

'arbeta, arbete'rfrdrua ellerfrdoua'fr\,ga' och bdngen'rddd', som sannolikt dr

gamla l5n. Andra vanliga l5nord fr8n tyskan dr verbenbli,prdda och sprtiga,

alltsi'bli', 'prata'och 'sprika'. De verb som borjar med obetonat be- har i
regel iust detta ursprung, t.ex. behduta'behaga', beji'Iita bli, upphora med

nigot' och benc)tta 'nyttja, anvdnda'. Frin tyskan kommer ofta ocksi ord,

som boriar med ursprungligen obetonat ge- som i jisd'll 'gesdll' och jiuci'r

'gevdr' 
, 
jesuinte eller jisuint'flink, rask'.

Substantivet bislag uttalas i Bohuslen bisldu och betyder 'farstukvist, ut-
byggrad till forstuga'. Se bild s. 110. Det dr ett vdstsvenskt och danskt ord

som har lflnats frin tyskan och har haft den ursprungliga betydelsen 'n5got

vid sidan uppsla grt' .'o' Evald Wetterstrom anvdnder i sina Orust-bocker i-
bland ordet sfrabbrilg'ful person'. Det tycks i fri, overflord bemdrkelse flterge

schabra( 'hesttdcke', som sannolikt ndrmast kommer frfln tyskan.

3.6.3 Linord frfln franskan

Ocksfl defransfra lilnorden i dialekten dr mi"nga. De avviker vanligen mera

frin de inhemskt svenska orden, ndr det gdller bflde form och uttal. Ganska

ofta har de ombildats nigot i dialekten, kanske for att verka "forstfleligare"

eller smdlta bettre in i ordforrfldet.
Liten flordndring i jamforelse med det lflngivande spriket visar bohusl5n-

ska ord som/o*'ljefing, ftakd'nger, profisj6n'yrke' och cifrstemdra'uppskatta';

ordet kokA'nger kunde forresten fbrr ersdttas med ordet ldrfor (se text A 12^).

eo2 Wess6 n 1973 under bislag.
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Tydligare olikheter moter i t.ex. bA7rcl 'butelj' , domel1ra'domd era) fora oljud',

frald'sj 'galosch' ochplasdra'blesse rad, sirad'. Ombildning av olik a grader ser

man i ord som bracft(a) 'barack', busarA'il eller busari'nn 'bussarong:

overdragstro 1a' , mLtn(s)td'ser'mustasche r' , pargA's 'pick och pack' (av franskt
bagage) och pasjd'sa med fle ra varianter 'historia, berdttelse' (av franskt pas-

sage'textst5lle, passus').e03

Bertil Bjorseth har frin Odsmils socken ndmnt uttryck et gti pti plasdr och

ordet plasirebdd 'bit som man har for nojes skull'(,fr fransktplaisir'noi.').
For ord som pargA's enligt ovan och plantA's 'plantage, plantering' konstate-

rar han,attsje-ljud i ordslut inte passar in i dialektens system och darfor byts

mot -s.e04 Det verkar som om minga franska l6nord har haft en folklig an-

vdndnirg. Detta gdller bl.a. ett tidigare vardagsord i boskapsskotseln, ndmli-
genford's 'foder till kreaturen' (av franskt/ourrage).

Vissa verb pi -era forkortas i bohusldnskan: t.ex. afuera av ilccersera (i text
A 8b) vartill finns afuis eller afuy's ay exercis,fromdera eller ftondera frin ko*-
mendera, ?remenera frin prenLtmerera och tapsera eller tapisera av tapetsera (i A
9^). Ord somfallera och mdnfterahar tydligen ldnge varit vanliga i dialekten.

Detsamma gdller Agedera eller dfredera'ackordera, resonera' och spefrelera'spe-

kulera, funde ra' ,vilka for ovrigt inte heller avviker mycket frin rikssprflkets

former. For uppkomsten av e tt nordbohusl5nskt instrulera 'ge anvisn rngar'

ur instruera har nog forekomsten av minga verb som slutar med -ulera varit
viktig, t.ex. cirfrulera ochformulera.

Bland franskklingande dryckesbeteckningar mdrks kdffe och palas6, dvs.

'kaffehalv, -kask'.eo5 Ordetsjaliltt'forldgen, nedstdmd' har ett overraskande

slutliud; iiimfor ndmligen med svensktjalu av fransktjalowx'svartsjuk, av-

undsiuk'. Man kan dock sammanstdlla detta med dialektala bendmningar

som Orust-ordet priu{tt eller preudt 'avtrdde' av fransk t priud 'privat; toalett'
och bohusldnskt maldtt'utmattad' av fransktmalade'sjuk'.e06Det iir mojligt
attsjaliltt'nedstdmd'i Bohuslen har antagit sin t-formi anslutning till nordbo-

husldnska och nordligt sydbohuslenska verbformer som betrittt'betrodd' och

bebiltt'bebodd'.
For hemmabruk kan tvdrtom en tydlig inhemsk motsvarighet ibland ha

samma funktion som ett franskt l8nord. Silunda brukas iblandrcinnedredda,

-sjed(d)a eller +freta i stdllet for diarr6,sjitfripp for frlosett eller toalettstol samt

snilrpebdn for resdrband. Liknande ordpar ar drdlildda 'dragl8da, byr6' och

byrd; lofrteuan och partm. Evald Wetterstrom ger i sina bocker ofta prov pe i
e03 Se om vissa av dessa i Hall6n 1996:l4L-145.
eoa Bjorsethl,946:185 resp. 88.
eo5 Enligt OGB l2:l:147.
e06 Se om dessa dialektala linord dven i Edlund-Hene 1992:141, ddr "avtrddesorden" skrivs som

priuet ochprouit.Bjdrseth 1946:232f. diskuterar de bohuslenska t-formerna av perfekt particip och

adjektiv pe -@)d.
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orustmfllet urspirade eller ombildade frlmmande ord, sisom rr)gefruba'rok-

kup6 (pfl t5get)', vilket kan jdmforas med fruba'kupa', och sfrenfrapcirs'srnka-

pass, femstegsdans' ("u fransk tcinque pas).Det forekommer alltsi i folkmfllet

bflde ombildning och oversdttning av frdmmande ord. I Nil6ns ordbok finner

man det ovanliga och kanske tillfhlliga ord et diardbeuis'diarieutdrag) .e07 En

sidan folklig eller dialektal bendgenhet att ombilda svira ord har som bekant

ocksi utnyttjats i spekulativt syfte inom underhillningslitteratur och revy-

verksamhet.

3.6.4 Lflnord frin engelskan

Lflnord frin engekfran dr inte ovanli ga I bohusldnskan. Forst kan ndmnas

nlgra sjotermer, sisorn rigg, sfronare och trdl, vilka ocksi finns i riksspriket.

Atminstone ett par engelska fisknamn har funnit sin vdg in i dialekten: ex.

hadddcfr'kolja' och lernon(s) 'bergskadda'.e08 Nigra dryckestermer kan ocksi

anfbra s: pons 'punsch' och t6rdi 'toddy'. Ett sjaPP har flerstddes - dven i sta-

den Goteborg - betecknat 'kiosk' eller 'olservering' (av engelskt shop'bod,

krog'). Ordet sjilnrc betyde r dar det forekommer i Bohuslen 'hydda, koia' (av

engelskt shanty).

Skonaren Atene.

Foto Lars Barke Thuesen 1998.

Foreningen m/s Atene, Bildarkivet.

eo7 Nil6n 1879.22.
eoS Ernby 1992:57, 80, 87.
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Ibland kan man hora frasen h6ll rejt'a11 right, lflt gl for det' samt l5nord
som stimmbdd'ingbit'och tr6bbel'trubbel, besvdr'(engelskt steamboat resp.

trouble).1"g har till och med nigon gflng mott uttrycketd(i sfra ue h)llrdjta
'det ska vi ordna till'! Pe vissa platser ldngs bohuskusten anvdnds ordet sftalajt,
dvs. som en motsvarighet tilI engelskt sfrylighz i betydelsen 'takfonster i en

bit'. Frin Sotends har irg ,pptecknat ordetmanod'r'krigsfartyg',som kom-
mer av engelskt m*n-of-*or och nd.rmast minner om det stora skagerrak-
slaget 1916. Klddespersedlar kan fi engelska bendmningar, sflsom duerhlls

'arbetsoverall', sutt 'kostym' och taj 'shps' (engelskt oueralls 'overdragskld-

der', suit och tie). De bflda senare orden tycks enligt min erfarenhet sdrskilt
ha varit i bruk hos amerikasvenskar som har S.tervdnt till Bohuslen.e0e Frin
Sydbohusldns kust har j^g i dialekten hort ett senkommet engelskt lflnord,
ndmlig en snobossar'snowboots, vinterstovlar'.

3.6.5 Lflnord frin nflgra andra, sprek

Det forekommer minga lflnord ocksi frfln andra sprflk. Orden dbetefr'"po-
tek', bibel och tjr)rfra kommer ytterst fri"n grekiskan. Titeln hbeftatt'advokat'
Ir nigot speciell, eftersom den till formen overensstdmmer med det bohus-

llnska Abefrau 'apekatt, markatta'. Den kommer frin latinets aduocatus'trll-
kallad; ombud'. Ddkter, prost och tjdba ('kopa') herstammar ursprungligen
frfln latinet och har till svenskan formedlats av andra sprik. Detsamma gel-
ler vdxtnamn et serina 'syren', som dr ett i dialekten n5got ombildat linord
upptecknat bI.a. i Ytterby.

Ordet mafrrill har sitt ursprung i nederlendskan. Frfln finskan hershm-
mar t.ex. tjci'ngel - jfr sven skt frcinga - och mittsordet kopp, med dialektal
anvdndning (se avdelning 3.5.2). De norska orden har i dialekten varit sdr-

skilt talrika i norra Bohuslan men vissa kan idag ha blivit forSldrade. I^gvill
ndmna by 'stad' , dA'mmbtid'ingbi t' , dAlE 'person frin nigon norsk dalbygd'
och trci'cfupcill'dragspel'. De observerade danska orden i bohuslenskan tycks

vara fdrre. I^g har dock sett uppteckningar av sfrdbw 'skagenbo, man frin
Skagen pe |ylland' och jyde'iute, person frin |ylland', vilka dven ingir som

forleder i ortnamn pe Tiorn.el0 Slutligen: en katalog over bohusldnska ord
frin diverse sprflk skulle latt kunna goras mycket ldngre dn denna prov-
karta.

eOe Ordet sutt kornmenteras i Nil6n 1879:131. De bida ovriga orden har jag sjllv upptecknat i Kville
socken. Av dem ar duerdlls ett vardagsord.

e1o Enligt OGB 7:20,268.
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3.6.6 Reflexioner

Forlndring av frdmmande sprflkgods behover ingalunda alltid bero pi miss-

uppfattning, fikunnighet eller ovana. Det torde dven vara ett sdtt attanPassa

det nya sprikmaterialet till en enklare eller mera vdlkdnd modell. Man kan

i forh5llande till rikssprflket notera sflvdl forkortade som florlangda ordformer
i dialekten, sisom cifrsera och ,ifuyt av e)ccersera och excersis resp. sitrona och

gardina motsvarande citron och gardin i standardspriket. Fordndringar av

frdmmande ord kan forstis - och mo,ligen rdtt ofta -vara ett utsl ag av sprik-
ligt skemtlynne. Si forhflller det sig med verb et h\llrejta enligt ovan. Det ges

ocksi vissa prov pfl sprikliga ombildningar, sfl kallade folketymologier, si-
som rogefruba'rokkup6' och Abefratt'advokat'. Nigon ging verkar linord
dven kunna nytt,as i medvetet ovanlig betydelse for att intresse skall vdckas,

s5"som opilrtisfr'oansluten, icke tillhorande gruppen' och spefrulant'rntresse-

rad flskfldare' i text A 17d frin Bjorlanda.

Nir det gdller dagens teknik- och mediepiverkade nybildning av ord, kan

det ibland vara svirt att skilja mellan dialekt och slang, inhemskt och ut-

landskt. Se derom i inledningen till text B 15f och i avd. 3.5.6.Ins1ag av fack-

sprik komplicerar ytterligare en indelnirg i olika sprflkarter.

rr5



3.7 MENINGSBYGGNAD OCFI SPRAK-
KONSTRUKTIONE,R

3.7.1 Inledning
Vflr kunskap om hur uttryck, satser och menin gar 5r uppbyggda i bohusldns-

kan dr relativt liten. Dialektens meningsbyggnad och sprdfrfronstrufrtioner, dvs.

annorlunda uttrycktsyntax, dr liksom motsvarande fbreteelser i andra svenska

dialekter foga undersokta. I fltskilliga fall forekommer samma konstruktio-
ner och uttryckssdtt som man moter i bohusl5nskan dven i angrdnsande om-

riden. Ddremot skiljer sig bohusldnskan i flera avseenden frin motsvarande

fbreteelser i svenskt standardsprik.

3.7.2 Ordfblld
I pistiendesatser har sivdl svenskt rikssprik som bohusldnska normalt rafr
ordftljd, dvs. subiektet placerat fore predikatet. I nigot fall kan ett pistiende
borj amedja eller nej folit av predikat + subiekt: JA,sad de pd uinterfrucilane d

fibe fl,ir.'la, de satt pi vinterkvdllarna och teljde floten' (A ld, stycket 3,

Tjdrno). Det dr knappastja/nej som orsakar den speciella ordfoljden. Ddre-

mot sdtts har uerbet i inledande, betonad stdllnirg. Vi finner her i pflstiende-

sats ett exempel pi omucind ordftljd, vilket annars ar typiskt for frigor i
svenskan. I samma textstdlles fdliande replik gor meddelaren en liknande
konstruktion men underforstir dar det i sammanhanget sjiilvkl ara subjektet

de: Jd,mdtte d6ppe ciller td ftniuen i e taljsmAh.'I^, (d.) miste doppa eller ta

kniven i lite talg'.

Vad som placera s i meningarnas mitt kan givetvis variera, men ofta hamnar

dar eller ndrmare meningsslutet ord som bar betydelsefull information, t.ex.

betonade substantiv med eventuella bestdmningar. I text A ld frin Tjdrno
har flera sidana uttryck kursiverats. I borjan av A 13f frfln Tegneby tycks

vid nflgot tillftille en central placering av mdet bidra till att framhdva detta

ord : dci har ja mdet jort.
Adverbet inte kan numera, ibland ocksfl i dialekten, placeras centralt pi

samma plats i bisats som i huvudsats, ndmligen efter predikatet. Detta ord

har tidigare i bisats brukat fbregi predikatet. Ett modernt dialektexempel dr

fr), atte da fecfr inte rdm 'derfor att det inte fick rum' (A l3f , fbrsta stycket,

Tegneby). Detta tycks numera bli ett allmdnt talspriksdrag. Framflyttning
av adverb frin central placering i satsen ndrmare en spetsstdllning tycks da-

remot vara ovanli gare, sdrskilt i rikssprflket: t.ex. A ncir d,ri han sir uecfret ucirs

sdm de sfra synga'Och nIr han di sdger vilken vers de skall sjunga' (A l3c,
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and,ra s{cket, Kdringon). Fdliande mening inleds pe samma sdtt: A ncir dd

ucirset ci ud.songet'Andr versen di ar fardigsjungen'. De ndmnda satserna har

i mfllet alltsi dubbel inledning,vtlket gdller ocksi en strax foljande satsifbrrcin-

att en hdr tjr;rfrefrLicfrena hAr bArjat ti ringa'forrln man hor att klockorna har

borj at rrnga' .

Vidare forekommer flera exempel pi placering av dgarbetecknande pro-

nomen efter sitt huvudord som ifdbbro min'min farbror' (A le, stycket 1,

frin Skee), bror min 'min bror' (A 12a, stycket 1, Torp). Den placeringen har

noterats pi flera stdllen i landskapet och gdller frlmst, som i de ndmnda sprflk-

proven, vid slaktskapsord. Men visst kan man ocksi sdga t.ex. Jci hAr sett bdden

d,in'I^ghar sett din bit'. Numera hors dven ofta i stdlletforfAr min uttryck

som minfiir ochfdrsa,n (det senare dven i A le, stycket2, Skee). Av frasenfd,

min eller liknande kan ibland konstrueras en dgarbeteckning av foljande slag:

D' dffur minghus 'Det dr min fars hus'. Detta tycks inte aIls villa nigot pro-

blem, dven om former som mins, dins etc. normalt saknas i dialektens

ordbojningssystem.

I exemplen tti bcittermjdlnogge (A 3a, stycket 1, Naverstad) och mdng€ hus

s6nne dcir (A 9a, stycket 1, Skredsvik) sdtts en bestdmning bide fore och efter

ett substantiv. Rikssprikets motsvarigheter ar snaras t au ndgot bcittre mjdl

och mdnga sddana (ddr) hus.

Uttryck i fras- och meningsslut brukar kunna betonas eller ges slrskild

innebord. De t ar inte ovanligt att man fortydligar informationen med efter-

stdllda forklaringar. Som exempel kan ndmna t A dcin pAtm de # drin mci

tirippen, dcin drirre lus€ (text A 8b, stycket2, Brastad), De ud unifcir s6pass hcir
JLL

brea, dhm siltua, dvs. 'de passagerna i fiskedonen' (text A l4a, stycket 2,

Valla) och fo, de uA farmuu)ne ) brirj*illl€ 'fbr de var formogna, bergtrollen'

(text B 8c, s{cketZ,Lyse).

3.7.3 Upprepnirg
Upprepning av ord, uttryck eller tiIl och med hela satser forekommer ibland

i det talade sprflket, naturligtvis ocks5 i Bohusldn. Upprepningen kan i prin-

cip giilla betydelseinneh5llet eller sprikformen. Observera sfllunda de un-

dersrrukna sarserna i foljande exempel:sri s6m di hdr snilr| no ncir di sjhktar,

ncir di fir grisene hemma,uell scija (text A5a, stycket 2, Svarteborg). I fortsdtt-

ningen skall dock frdmst upprepning av sprikliga former uppmdrksammas.

I en rext om slaktmat (A 10b frin Resterdd) finns flera upprepningar, som

skall framhiva myckenhet: det gdller s5lunda mlngden saltat kott som fram-

hevs av forstdrkningsordetfdrsfrrcicfreli(t) och ndmnandet av stora hisefrirjer.

Mdrk dven upprepade ord som se och uettu i flera sprikprov (se ndrmare un-

der avdelnirg 3.7 .4).
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Nigra fall av dubbel anforingssats har pitraffats: 56 sdrbune sA: "Jasd", ri_

de (text ATc,stycket3,frltn Askum); Mcin sd uA dci en s6m sd te dhm,ncir de jecfr
,ipp P,i e stcimma sd'n:.. (A 99, stycket Z,Bave). Ett uttryck i en text kan nflgon
gflng strax efterit upprepas i huvudsak ordagrant, t.ex. dafecften all'fi)rsdga
dfd ett grann drdcintlit resp. Enfecfrall'fi)rsoga dfi't n66t sti ncira rirdrintlit (A
l3f, stycket 3, Tegneby). Om denna upprepning sker sprikligt avsiktligt el-
ler av ouppmdrksamhet dr svirt att avgora.

Upprepning tycks dock ofta veljas for stileffektens skull. Om torghandeln
i Uddevalla sdgs s5lunda med delvis rikssprflkliga former : dci ud mycfre,mycfre,

mycke (text A 9g, stycke t l, fritn Bdve). Detsamma kan giilla foljande formu-
lering: Ada jole di,d dd hadd.e di iflzre,flere tier (A 10b, stycket 2, Resterod).
Slutupprepningen verkar har ndrmast motsvara rikssprikets uttryck 'i 15ng-

lig tid'. En forstlrkande funktion har ocksi foljande ordagrant upprepade
sats: Ddfecfrddm gd ner d jdbba,ddfecftddm gd ner d jdbba (A 18b, stycket 1,

Lysekil).

I de avslutande styckena av sistndmnda text finns dessutom ett par andra
stilbetonade upprepningar, som samtidigt ger prov pfl nigot overraskande

ordformer: A s,i ud dtim ju tuongen te d lcire sci ri tuongen te d gd unnan. Mcin nu
hdr de ju andre masjinerna dcfud: masjinerna o ju helt cindra2. Man vdntar sig

ndmligen tuongne och tuongnc resp. masjiner ochmasjinerna .. cindra.

Ocksfl nedskrivna, talspriksbetonade redogorelser kan prdglas av upprep-
ningar. Om dessa dr avlyssnade uttryck eller ett medvetet stilmedel, det kan
man inte avgora. I text B 8c frfln Lyse fblis samma stilmonster en god stund:
.. ud da e flecka .., A ho ud dcir, .. lto uA d.cir ti from 'ijrinn, A sd ud da e ucinna.. Text
B 10a frin Forshdlla foljer 6nnu mer en fast ging och formulering i berdttel-
sen: Sd fecft han s€ .., ti sd jecft ltan did.., Sd 16 han sin ucist ti sin kni, , Sti tog han si

dkt d sin spdi, Sd ko* han te e store hall, Sd tog han,;pp drin, Sd ld doir e store

sudrte hona.

3.7.4 Smflord och udyllnadsord

Vissa smdord kan i en del texter upprepas flera ginger. De spelar inte sdllan
en viktig roll for textbyggnaden Si dr det med ordetju r textA ld, vilket ofta
brukas av meddelaren och tycks vara en antydan om att denne anser inne-
hillet i sina repliker rdtt naturligt eller sjiilvklart. I A 1e vimlar det av prono-
men som ja, du, dci, dilm och sAm samt verbfraserna sA jci, sd 'n och sd dAm.

Sfldant sprikmaterial passar och behovs , nd,r en person berdttar minnen om
handelser i sitt arbetslag.

I flera inspelningar mdrks det lilla samtalsadverbet a' , all' eller allt (t.ex. i
text A7c borjan, A 9a stycket 4, A9g stycket 2, Al3f stycker3), vilket finns
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ocksi i riksspriket och innebdr ett svagt instdmmande: dri jecfrA' brd. Ett smi-

ord, som dr tunt i betydelsen men iindi har en funktion i fras- och menings-

byggraden, dr adverbet la.Detkan Sterges med 'vdl', finns i de fyra sydligaste

hdraderna i landskapet och ansluter sig till ett utbredningsomride bl. a. om-

fattande Vdstergotland och Goteborg; se sdrskilt text A 1 1b frin Vdsterlanda

socken. I den texten finns ofta adverb etcinna'ndstan', som dr kdnt frfln redan

ndmnda omride men dessutom frfln stora delar av Bohuslen, inom norra

omrfldet ddrav under form encinne.Ettannat vanligt adverb i Bohusldn, som

dessutom dr gemensamt for hela sodra Sverige, dr uricfr'bort(a)'.

Ibland forekommer jA eller ja resp.nci i en allmdnt bekrdftande eller forne-

kande funktion:ncir ue ld i lann d hadde hamn,jg(^rdra stycket av A7c frin
Kungshamn) ; d(i h6ltt inte, 

"a 
(fidrde stycket av A 13f, T.gneby). Vanligt ar

att ord et ti avslutar en sats eller ett uttryck i berdttandet som ett tecken pi att

nigor skulle kunna tilleggas, fastdn si inte sker: sOfecfrue nogg? kdgu d-..(A

6a, stycket 1, Kville). I liknande anvdndning men med mera avslutande inne-

bord kan ocksfl uttryck etd sd anvdndas: ddfecfrho lide grann pcingar tfrd'n d sd

(samma text och stdlle). Ett tdnkt men uteldmnat alternativ kan antydas med

ett avslutand e ciller: SO dd sfrulle ucire ett par alner dyPt riller tud d e hall riller.. (A

1d, stycket l,Tidrno).
Uttryckenjaja mcin,jAdd jAdd eller enkelt jAdd resp. nridd (flerstddes i A I2a

frin frrp) har inte heller nigon djupare betydelse, dfl de inleder eller avslu-

tar fraser och satser. Men de har en forstdrkande eller uppeh5llande uppgift

i talarens svar till intervjuaren. Vissa adverb fhr ibland en bleknad innebord

som kan passa i diverse konstruktioner och fraser. Ett exempel er no ) solr:.

betyder 'nu' och observeras sdrskilt ofta i B 5c frin Foss.

Vidare anvdnder de flesta meddelare en del sdrskildautfyllnadsord,si kal-

lade pleonasmer. Pfl flera stdllen i texterna mdrker man s5lunda efterstdllt se i

en bekrdftande eller forklarande funktion: t.ex. Dcin hrir store strdjken dri ud

nitttinhunnrafira,ss-(borjan av text A 8b frfln Brastad). Som ett alternativ moter

inledande se i kombination med avslutande se: Se dd ficfrde 6pp i ottd,se (bor-

lan av A 5a frln Svarteborg). Samma vaga innebord har dven uttrycket uA

jiuet: s6 td ui d6m p,i, ud jiuet (borian av A9a, Skredsvik); och likasfl uettu: dci

sto ju slAner rAnt, uettu (tredje stycket av A 14a,Yalla). Till dessa alternativ

ansluter sig funktionellt dven foljande tillagg: A s,i sfrulte dri ju g,i e tcirne 6pp

sti hcir 6u pd dypnL,sAm ue sd (A ld, stycket 3,T1arno); n6a stora hisefrirjer mci

palt, di Ualla 't (A 10b, stycket 2, Resterod); .. sAm sdgt ud (A I 2a, stycket 2 och

3, Torp). Rdtt vanligt ar det slutligen att meningarna i talsprflksbetonade

berdttelser dven i skrift borjar med A, Sd eller Mcin; se text B 8c och B 10a,

som dr typiska i detta avseende.
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3.7.5 Uteldmnade led

Ibland dr satsens subjekt underf6rstitt: Ja, ft6be dej m liden rnotorbdd 'Ja, (du
skulle) kdpa dig en liten motorbit' och Sftulle se d fi 'n i s\ola i sailh'(Yi)
skulle se till att fi honom i skola i stdllet'd.r tvi av flera observerade exempel
(B 7c frin Askum).

I dialekten kan ibland som i riksspriket former av verber ha uteldmnas i
bisats fore ett huvudverb i r-form: (bh s6 arj ..) s6 hu .. tog ddnne sten d sftulle
sjldet ner tjdrftetornt'atthontog den hdr stenen och skulle (ha) slagit ner kyrk-
tornet' (A l5a, andra stycket, OdsmSl). ]ag anser inte att den konstruktionen
i bohusldnskan kan uppfattas som tung eller skriftspriklig.

3.7.6 Andra typer av konstruktioner

a) Obesaimd och bestdmdform au substantiu

I vissa fall kan man bli fcirvinad over hur obestdmd resp. bestdmd form av
substantiven upptreder i bohusliinskan. obestdmd form diir riksspriket har
bestdmd form finns t.ex. i f<iliand e fall: sd reser ringare sdj d jir sd iudj te tji)rfta
'si reser sigringama och beger sig iviig till kyrkan'. Bestdmd form der svenskt
rikssprik har obestdmd form fijrekommer ddremot i fdliande exempel: No
ad d.d preslAuerhryS_fi;r bdd.e ftdrar d frfintfimmer'nu var det prestauering f6r
bide mdn och kvinnor'(text A 13c frin Kiiringdn). Fdrdelningen av de bida
typerna av b<ijningsformer hade i rikssprlket alltsl ndrmast varit den mot-
satta.

b) Und.uiftande aa substantiuens genitiuforrn

Liksom i Stskilliga andra dialekter verkar prepositionsuttryck vara vanli-
gare i bohuslanskan iin genitivkonstruktioner eller sammansdttningar med
substantiv. Som exempel kan ndmna s sdster te fdrsan 'fars syster, faster' (text
A le, stycket 2,Skee),ftdntm pd tjdnnet 'sjdkanten' (A2afrinLur),t6ppm pd
srez'stenens topp',bmdfterfil.ft'miinniskoben'(A l5a, stycket I resp.3, Ods-
mli),udrt hdrne pd tjdrra 'varje vagnshdrn' (A 15d, stycket 2,Spekerod),hdr-
net d ,jiiget eller .. pti tjiiget'kdkets hrirn, kt kshdrnet' (A 17d, stycker 3, ftin
Bj6rlanda).

c) Ddr somformelb subjeftt

En fdreteelse som har ansetts som typiskr sydsvensk dr att dtir fdrekommer
som formellt subjekt i stlillet fdr det, som hdr med dubblerad form i en text
frin sydligaste Bohusldn: J66,diir d gamk minne, dcir'la, det dr gamla min-
nen, det' (text A 17d, slutet, Bjdrlanda). Fijreteelsen dr inte allmiin.
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d) Verbfronstrufrtioner

Konstruktion med reflexiv form av typ en lita sig pti forekommer i fbl,ande

text: dri fran de lide der pd 'det kan ni lita p5, det kan ni forlita er p5' (B 3b,

tredie stycket, frfln Bullarens harad). N5"gra gflnger mdrker man den i flera

svenska dialekter forekommande verbkonstruktionen dubbelt supinum: dci

hadde bdda sucingt'det (dvs. flygplanet) hade boriat svlnga (text AZa, senare

delen, Lur); dri har jri inte u6rt mci 6m d jorl'det har jag inte varit med om att

g@' (text A l3f, stycket2, Tegneby). Om konstruktioner med verbens r-
former se avdelning 3.3.5.

e) Dubbel negation

I muntligt berdttande kan ibland tvi nekande uttryck kombineras med var-

andra, dvs. dubbel negation anvdnds. Ett par fall har observerats i texterna,

t.ex. ja fran'te dtil"etflfurc maj'lag kan knappt [egentligen: kan inte d5ligt]

flytta mig' (text A 12^, fidrde stycket, frin frrp). I hastigheten nyttiar berdt-

taren alItsfl bide inte och ddligt, snarast for att de bflda likvdrdiga orden skall

forstdrka var andra. Men egentligen har hon har kombinerat tvi jdmforbara

urtryck med varand ra: jci kon 'rc flhtrc mcij och ja fran ddlet flntrc mcij. Man

kan ocksi pisti att hon bytt sprflkkonstruktion. Foreteelsen dr typisk for

talspriket.

3.8 SLUTORD
Hdr har givits en presentation av bohusldnskan i tal och skrift under det se-

naste irhundradet. De flesta sprflkintervjuerna gjordes under 1950-

och 1960-talen och gallde dldre dialektkunniga personer (enligt avdelnirg

1.3).

Det arkiverade dialektmaterialet tillflter knappast nigra slutsatser om hur-

dan sprflkutvecklingen i Bohuslen kommer att gestalta sig. Men befolknings-

omflyttning och andra sociala fordndringar i samhdllet tycks medverka till
att dialekten avmattas och forandras. Hur den kan komm a att foljas av t.ex.

olika gruppsprik eller andra sociala sprikvarianter bor man i framtiden

undersoka ndrmare. Av sdrskilt intresse kan det i detta sammanhang ocksi

bli att granska de bohusldnska stadsm5len (ift inledningen till text A 18a)

och goteborgssprflkets eventuellt fortsatta utbredning.

Mflnga bohusldninga r ar sedan ldnge i praktiken tvflsprikiga. De kan med

hlnsyn till spriksituation och umgdngeskrets vdxla mellan bruket av dialekt

och rikssprflk. Sidan tvisprflkighet forefaller viktig for dialektens fortbe-

stind.
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Ortftrteckning ftr
Bolxuslan
Efter namnet pfl resp. herad, socken och pfl staden Lysekil foljer den num-
mer- och bokstavskod som platsen givits. Samma nummer- och bokstavs-

kombination Sterfinns pi kartan over Bohuslan. Samtliga hdrader samt

Lysekils stad har numrerats frin norr till soder. Socknar inom resp. harad

samt Lysekils stad har forsetts med en bokstav. De kan alltsi identifieras ge-

nom en siffer- och bokstavskombination t.ex. Askum 7 c som ar Askums
socken i Sotends hdrad.

Fldradsfortecknirg

Alfobetisfrordning
Bullarens harad 3

Inlands Frdkne hlrad 10

Inlands Nordre hdrad 15

Inlands Sodre herad 16

Inlands Torpe herad 11

Kville harad 6

Lane harad 9

Orusts Vdstra harad 13

Orusts Ostra harad 12

Sotends harad 7

Stingends harad 8

Sorbygdens harad 4

Tanums herad 2

Tjorns harad 14

Tunge harad 5

Vdstra Flisings herad 17

Vdtte harad 1

IVummerordning
1 Vdtte herad

2 Tanums herad

3 Bullarens harad

4 Sorbygdens harad

5 Tunge harad

6 Kville harad

7 Sotends hdrad

8 Stingends harad

9 Lane herad

10 Inlands Frdkne herad

11 Inlands Torpe hdrad

12 Orusts Ostra harad

13 Orusts Vdstra herad

14 Tjorns harad

15 Inlands Nordre harad

16 Inlands Sodre herad

17 Vdstra Flisings herad
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Al fabed s k sockenfortecknirg

Nummerhlnvisning till resp. hdrad och bokstavshdnvisning till resp. socken

inom varle harad (enligt medfoljande karta).

Askum 7c

Backa 17 c

Biorlanda 17d

Bokenzis 9d

Bottna 6b

Brastad 8b

Bro 8a

B1rfen dal 7 a

BIve 99

Dragsmark 9e

ForshIlla 10a

Foss 5c

Grinnerod 10d

Grundsund l3a
Gullholmen 13b

Flarestad 16d

Hede 4c

Herrestad 9b

Hjlrtum 1la

Hogdal lb
FIflby 5b

Hfllta l5S
Hogis 9c

forlanda 15e

Kareby 16b

Klddesholmen 14d

Kloved al l4b
Krokstad 4a

Kville 6a

Kdringon 13c

Lane-Ryr 9f
Ljung 10c

Lommeland la
L:ur 2a

Lycke l6f
Lyse 8c

Lingelanda lZc

Mo 3b

Mollosund 13g

Morlanda 13e

Myckleby l2b
Naverstad 3a

Norum 15c

Nlsinge lc
Resterdd 10b

Romelanda l6a
Rodbo l7a

Ronndng 14e

Rora 13d

Sanne 4b

Skee le
Skredsvik 9a

Solber ga l5f
Spekerdd 15d

Stala l2d
Stenkyrka l4c
Svarteborg 5a

Svenneby 6c

Sdve l7b
Thnum 2b

Tegneby 13f

Tjiirno ld
Totp l2a

Torsby 16e

Torslanda l7e

Tossen e 7b

Ucklum 15b

Valla l4a
Vdsterlanda 11b

Ytterby l6c
Ocker 6 l7f
Odsrr, fll l5a

Lysekils stad

Lysekils stad har Ssatts nummer 18a i anslutning till hiiradernas numrering

och socknarnas bokstavshdnvisningar.
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Innehdll CD-tkiua

tll Att binda fiskegarn 3'48"

12] Flugga sten med remmare 2'31

t3l Krigstid och inkallelse; skolslut 3'51"

l4l Brodkakan julbonde l'48"

t5] Olaus och domedagen l'3V
t6l Grisslakt 2'28"

l7l Barndomsminnen frin 1800-talet 2'02"

t8l Hostfiske l'56'
t9l Strejken ir 1904 3'04"

t10l Att bygg hus 3'57"

tl1] Samlingsplatser flor stad och socken 3'07"

ll2l Hostens slaktmat 2'38"

t13l Att baka brod 2'46

[14] Torp och klader forr i tiden 3'08"

t15] Begravning med prestavering 4'04"

t16] Trosknirg och skordearbete 4'45"

llTl Fiske med botten garn 3'19"

t18l En mdrkvdrdig sten 3'09"

t19] Begravningsforberedelser 2'34"

l20l Torvtdkt l'44"

l2ll Slagsm5l l'49"

l22l Fiskkonservindustri i Lysekil 3'59"







.-_----\



Bohusliinska - de dialekter som talas i Bohusliin - beskrivs her av en bohuslaning
ftir bohusliiningar och fdr alla andra som har intresse av det bergiga kustlandska-

pet vid Vdsterhavet. Hdr kan man:

. med hjiilp av en medfiiljande CD bekanta sig med bohusldnsk dialekt frSn olika
omriden i.Bohusliin

. miita bohusldnska frin olika skriftliga kiillor

. ta del av kommentarer om de bohusliinska milens sprikliga bakgrund, uttals-
forhillanden, ordfdrrid i allmdnhet,l8nord frin olika sprik, ordbildning, ord-
bojning och andra sprflkkonstruktioner av olika slag

Boken vdnder sig till alla som har intresse av Bohusldn och dialekterna i landska-

pet, bohusleningar, turister, turistorganisationer, hembygdscirklar, skolor och stu-

dief<irbund. Den bygger i huvudsak pi det inspelade folkmilsmaterial frin Bo-
husldn som finns hos Sprik- och folkminnesinstitutet (SOFI) vid Dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Gtiteborg (DAG).

Fiirfattaren, fil.dr Reinert Kvillerud, bitr. professor i nordiska sprik, Karlstad, dr

fOdd och uppvuxen i Kville socken i Bohusldn, dAr han dven i dag tillbringar en

stor del av sin fritid i den dialektala sprikmiljd som ligger honom si varmt om
hjartat.
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