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Göteborgsspråket 

Föreliggande utredning gäller i främsta rummet det lokala riks-
språket i Göteborg. Det är alltså inte fråga om att beskriva den 
genuina Göteborgsdialekten. Det är dock klart, att det i många 
fall möter svårigheter att draga upp gränserna mellan dialekt och 
lokalt riksspråk. Den göteborgska varianten av det svenska riks-
språket är helt naturligt i viss utsträckning färgad av dialekterna 
i västra Sverige. En beskrivning av Göteborgsspråket kan därför 
inte åstadkommas utan talrika sidoblickar på de dialektala för-
hållandena, såväl inom staden som på den omgivande landsbygden. 

Om Göteborgsdialekten kan rent allmänt sägas, att det är en 
götisk dialekt med sina närmaste anknytningar österut i västgöta-
målen. Det är rätt naturligt, eftersom de första göteborgarna vä-
sentligen måste ha varit inflyttade västgötar, åtminstone fram till 
mitten av i600-talet, då Bohuslän och Halland blev svenska pro-
vinser. Halländskan tycks ej ha spelat någon påvisbar roll vid 
utformningen av Göteborgsspråket. Även det bohuslänska infly-
tandet har varit relativt ringa. Det bör dock påpekas, att vissa 
göteborgska språkdrag återfinnes såväl i sydbohuslänska som i 
västgötska. Där de sistnämnda dialekterna skiljer sig åt, går emel-
lertid Göteborg vanligen med Västergötland. 1 vissa fall synes i äldre 
tid ha funnits en skillnad mellan språket i de östra och de västra 
delarna av staden, en skillnad som nu till största delen är utjäm-
nad. Den bestod däri, att de västra delarna synes ha haft en viss 
kontakt med bohuslänsk dialekt, en kontakt som var mindre märk-
bar i öster. Man kan iakttaga det vid behandlingen av kort u i vissa 
ställningar, t. ex. i ordet Pump, som har uttalats pomp i öster, men 
i väster PdmP enligt bohuslänskt mönster. Andra liknande fall 
nämnes i det följande, särskilt i kapitlet om ordförrådet. Viktiga 
dialektdrag i södra Bohuslän saknas dock helt i Göteborg. Hit hör 
den s. k. förmjukningen (b,d,g i stället för P, t, k i vissa ställningar), 
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hårt sk i stället för sj-ljud, w eller j för gammalt gh, w för gammalt 
hv och y för ju såsom i myg 'mjuk'. Ett västgötskt språkdrag 
okänt i Göteborg är den götiska fördelningen av r-ljuden. Gö-
teborg har liksom Bohuslän endast tungspets-r. Göteborgsspråket 
saknar också tjockt 1, i motsats till alla omgivande dialekter. 
Att detta ljud saknas, tydligen sedan gammalt, kan möjligen 
tillskrivas inflytande från de talrika holländare och tyskar, som 
invandrade till det gamla Göteborg. På analogt sätt brukar man 
förklara saknaden av tjockt ii Stockholmsspråket. 

Här ovan nämnda viktigare språk- och dialekttyper förkortas i 
det följande sålunda: GLR = Göteborgs lokala riksspråk, GD = 
Göteborgsdialekt, BD = bohuslänsk dialekt, VD = västgötadia-
lekt. 

Begreppet 1 o k al t r i k s s p r å k är svårt att definiera, men det 
är nödvändigt att i detta sammanhang åstadkomma en någor-
lunda exakt bestämning. Talspråket och i tillämpliga delar också 
skriftspråket i en stor stad varierar givetvis i mycket hög grad. 
Först är att märka de speciella talvanorna hos de inflyttade, till 
vilka ej kan tagas hänsyn i detta fall. För att få fram bärarna av 
det lokala riksspråket måste man dessutom skilja bort alla dem 
som talar utpräglad dialekt. Den grupp som sedan återstår, är ändå 
mycket heterogen i sitt tal. Språket varierar bl. a. i hög grad 
alltefter den socialgrupp den talande tillhör. Många gamla Göte-
borgsfamiljer torde för länge sedan ha tappat kontakten med det 
folkliga talet och sökt språkliga mönster från annat håll. Det lokala 
språket har av många betraktats som en ful form av svenska; vitt-
nesbörd därom finns så långt tillbaka som från 1700-talet. Visser-
ligen är det utsocknes folk, som uttalat sådana domar, men dessa 
har knappast mötts av några protester från de infödda. Det är 
därför lätt att förstå, att man i de kretsar, som ansett sig vara 
kulturbärande, har strävat att komma ifrån sådant som kunnat 
identifieras som göteborgskt i motsats till det mönsterbildande 
uppsvenska talspråket. Helt har detta naturligtvis inte lyckats. 
Även inom sådana kretsar kan man höra ett och annat, som visar 
göteborgskt ursprung. De egentliga bärarna av det göteborgska 
lokala riksspråket får dock sökas i de sociala mellanskikten. Det blir 



då fråga om personer, som haft eller har den förut nämnda kon-
takten med det folkliga språket i staden men samtidigt nått den 
grad av språklig bildning, att de mer eller mindre medvetet fri-
gjort sig från det ljudskick och de andra språkelement, vilka kan 
betraktas som dialektala i egentlig mening. Denna lokala riks-
språksf orm kan anses vara någorlunda enhetlig, och den betraktas 
av de talande som korrekt svenska, något som är väsentligt för 
lokala riksspråk överhuvud taget. 

Enhetligheten härskar naturligtvis inte utan inskränkning. Nuti-
dens livliga samfärdsel, inte minst kommunikationen genom radion, 
gör att folk konfronteras med andra lokala riksspråk mera än förr. 
Ett av dessa, det uppsvenska med centrum i Stockholm, dominerar 
i radio, svensk film, teater o. d. Den tendens att antaga uppsvenska 
språkvanor, som nyss nämndes på tal om vissa socialskikt, har på 
senare år blivit märkbar också inom andra kretsar. Det gäller i 
synnerhet kvinnorna, som i regel har lättare än männen att modi-
fiera sitt språk efter det som i miljön anses passande. Klarast fram-
träder detta vid uttalet av vissa enstaka ord, vilka det blir tillfälle 
att återkomma till, men det gäller också om viktigare allmänna 
språkföreteelser. 
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1. Ljudlära 

Ljudens beteckning 

1 en framställning som denna torde det ej vara lämpligt att använ-
da en fin fonetisk beteckning, eftersom detta skulle i onödig grad 
försvåra läsningen. Uppgiften att behandla Göteborgsspråkets ljud-
förhållanden med s. k. "grov beteckning" kommer att stöta på 
vissa svårigheter. Dessa blir väl ej större än att de kan övervinnas, 
men det behövs några få specialtecken för att uttrycka finare 
skiftningar i uttalet. 

Först märkes då typen 6, som på vedertaget sätt skall beteckna 
det särskilt i götiska dialekter vanliga ljud, vilket i allmänhet mot-
svarar ett äldre kort o, någon gång äldre a (d) och i vissa fall riks-
språkets 6. Det har blivit alltmera vanligt, att skribenter, som för-
söker uttrycka dialektalt uttal, betecknar detta ljud med 6. 
Denna beteckning är i hög grad förvillande, eftersom ljudet varken 
fonetiskt eller (i regel) historiskt har något med ö att göra. 

Det långa öppna u, som visserligen är mindre vanligt i Göte-
borgsspråket, betecknas med z. Motsvarande korta ljud, såsom i 
hund, behöver ingen särskild beteckning, ty det är allmänt riks-
språkligt. Även det långa öppna a betecknas med en cirkumflex 
över vokalen, alltså d. Det förekommer i åtskilliga ord i GD och 
även i GLR i ett ord som galen. 

Det slutna a-ljudet, som i riksspråket endast kan vara långt, 
förekommer i GD också såsom kort och tecknas då a Det slutna 
u-ljudet, som i riksspråket finns endast såsom långt, uppträder i 
GD också såsom kort, eller riktigare uttryckt, det finns varianter 
av kort u, särskilt i ställnillg före 11, där uttalet är slutet. 1 dessa 
fall användes tecknet u. 

De specialtecken som behöver användas är sålunda: 6, i, d, a och 
u. 1 alla övriga fall kan Göteborgsspråkets ljudförhållanden klar-
läggas med tillhjälp av de vanliga bokstäverna eller genom beskriv-
ningar. 
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De enskilda ljuden i Göteborgsdialekten och i det lokala 

riksspra°ket 

Vokaler 

Det långa mörka a har i typisk dialekt ofta en dragning åt d, en före- 
teelse som av många anses vara ett karakteristikum för GD. Så är 
dock knappast fallet, ty detta ci-haltiga ljud är tämligen individuellt 
och betraktas som klart vulgärt. Särskilt hos kvinnor är detta uttal 
ovanligt, och det synes på det hela taget vara statt på tillbakagång. Det 
tycks numera vara vanligare i Stockholm än i Goteborg. En intressant 
sak är, att detta ö-haltiga a alltid hålles isär från det verkliga d, även 
om dessa ljud i individuella fall kan närma sig varandra. Skolelever, 
som uttalar orden bada och bdda på ett snarlikt sätt, gör sig likväl 
aldrig skyldiga till stavfel, så långt forf. har sig bekant, utan ljuden 
uppfattas såsom olika fonem. 

Långt öppet a (ci) förekommer i GD i enstaka ord, vilket stämmer 
med förhållandena i omgivande dialekter. Sådant uttal betraktas dock 
i staden såsom vulgärt, och ljudet befinner sig på reträtt. 1 åtskilliga 
ord har ljudet en pregnant eller pejorativ karaktär. Detta gäller t. ex. 
om  svcilcc 'skvala', svd 'kaffeskval, dvs, dåligt kaffe', bdla 'regna starkt, 

dricka omåttligt', smdla 'prata mycket, skvallra.' Andra ord med ci är 

gdlen (gdern), vilket är vanligt, kcir 'karl', skdl, skdla, skdta, snidla 

'flock'. Ordet gata, som i granndialekterna tillhör denna grupp, har 
förf, aldrig hört uttalas gdta i Göteborg. Men äldre personer hävdar, att 
detta uttal tidigare tillhört GD. 

Det korta a brukas i GD i stort sett i samma ställningar som i 
angränsande dialekter. Uttalet är klart vulgärt, och det träffas mera 
hos pojkar än hos vuxna män. Hos kvinnor är det säkert mycket säll- 
synt. Vanligast är a i ställning framför -st (mast, kasta, faster etc.) 
samt vidare i ord som arm, varm; fart, svart; ban(d), han(d); kant; 

krans; kam; kall och Kalle m. fl. Personer från andra landsdelar, som 
konfronteras med detta ljud, uppfattar det gärna som ett d-ljud. Det 
är tydligen genom en sådan felaktig identifiering, som namnformen 
"Kålle" har uppstått. Denna form är en uppfinning av icke-infödda, 
ty göteborgaren har aldrig uttalat detta namn med ii, men väl med a i 
vissa fall. Även detta senare uttal utgör f. ö. ett undantag, eftersom a 
inte skall förekomma framför (gammalt) -11. Sannolikt är det här fråga 
om påverkan från namnet Karl. 

Det korta öppna a har det vanliga riksspråkliga uttalet. 



Det i dialekten förekommande d-haltiga långa a är ovanligt i 
GLR. Det kan någon gång påträffas som ett individuellt särdrag. 

Det långa öppna ci är i GLR väsentligen inskränkt till ordet galen 
med böjningsformer, vilket givetvis inte får fattas så, att detta ord 
alltid skulle ha ci i GLR. Om riksspråkstalande tillfälligtvis låter 
detta ljud höras i andra ord, bör detta uppfattas som en skämtsam 
användning av ett dialektalt språkbruk. 

Det korta mörka a tillhör ej GLR. 

Om långt e är intet särskilt att säga. Kort e-ljud är bevarat i GD lik-
som i andra västsvenska dialekter. 

Kort e är i GLR liksom i GD väl skilt från det s. k. mellanljudet i 
östra och norra delarna av landet. Det förekommer i ord som hetta, 
lett, sett, vett, spett, knekt, hem, rem, eld, Emma, Petter m. fl. Vissa 
ord vacklar mellan e och ä, t. ex. beck, tenn, remsa, sek1. Det bör 
påpekas, att det förut nämnda "mellanijudet" av göteborgare i 
allmänhet uppfattas som ett ä-ljud, ungefär likvärdigt med det 
slutna ci, som tillhör GLR. Distinktionen mellan kort e och ci upp-
rätthålles emellertid ej av en del ungdomar, i synnerhet kvinnliga, 
som låtit sig påverkas av uppsvenska talvanor och lagt sig till med 
ett ii-liknande ljud i de uppräknade orden. Äldre göteborgare 
betraktar i allmänhet sådana tendenser med ogillande.1  

Det särskilt vid det långa ljudet förekommande surrande uttalet (Göte-
borgs-i) liksom tendensen till diftongering behandlas bäst i samband 
med GLR:s ljud nedan. Det av gammalt kort i uppkomna långa i-ljudet 
i former som skrivit motsvaras i GD av e : skrevet. 

Det korta i ersättes i många ställningar med e. Som exempel kan 
nämnas kveck, setta, lelle, fesk. Kort i bevaras framför nn, ng och ofta 

1  På senare år har i stadsdelarna Johanneberg och Örgryte märkts en 
tilltagande tendens hos skolbarnen att felstava ord som en - än och enda - ända. Ett sammanfall i uttalet av sådana ord är också märkbart 
hos en stor del av barnen i dessa områden. Delvis kan detta bero på att 
här finns många inflyttade familjer, men huvudorsaken tycks vara, att 
man i hemmen alltmera gått över till ett uttal, där kort e och ä inte hålles 
isär. 



före m, mm, såsom i vinna, vinga, lim, simma, timme och likaså av olika 
anledningar i en hel del andra ord: titta, lzipa, kille, kisse, illa, dill 
m. fl. Ordet sill, som i BD alltid har i, heter däremot sell i GD, liksom 
fallet är i VD. 

Långt i, och stundom också det korta ljudet, visar i GLR (och 
GD) en tendens till "surrning", som något påminner om det s. k. 
Viby-i. Företeelsen är också märkbar vid y men däremot knappast 
vid u och e, såsom fallet är i Viby-området i Bohuslän. Det skulle 
vara oriktigt att beteckna detta " Göteborgs-i' 'såsom ett Viby-i i 
verklig mening. 1 Göteborgsuttalet av i är det fråga om en svag 
surrning, som beror på att tungställningen är högre och ljudvägen 
alltså trängre än vid det riksspråkliga uttalet. De egendomliga 
halsspänningar, som är förbundna med Viby-i, saknas. Man kan 
fråga sig, om Göteborgs surrande i har något historiskt samband 
med Bohusläns Viby-i. Det senare träffas nu på Tjörn och på större 
delen av Orust samt i ett par socknar på fastlandet mitt emot 
Tjörn. Troligen skall man inte räkna med något sådant samband. 
Det torde vara riktigare att i denna surrning se ett led i en allmän 
tendens inom Göteborgsspråket, en tendens i vokalsystemet, som 
skulle kunna kallas centrifugal. Detta betyder, att de bakre voka-
lerna har en tendens att förskjutas bakåt och de främre framåt i 
munhålan. Båda dessa förskjutningar träffas dock ej, i sina mera 
utpräglade former, hos samma individer. Förskjutningen bakåt av 
mellanvokalen ii jämte d och o finner man huvudssakligen hos 
typiskt dialekttalande män, och den ger åt talet en instängd, odis-
tinkt prägel. Samtidigt är läpprörelserna vid de labialiserade voka-
lerna svagt utvecklade. Förskjutningen framåt är i sina utpräglade 
former (Göteborgs-i och -y) typisk för kvinnor, dock inte bara dia-
lekttalande. Genomgående för såväl GD som GLR är vidare det 
spetsiga uttalet av kort e samt av ä-ljud och ii-ljud. 

Surrande i förekommer alltså mest hos flickor och kvinnor, i 
stort sett inom alla samhällslager. Det kan också märkas hos män, 
framför allt hos sådana, som lägger an på att tala tydligt och vår-
dat, t. ex. präster och lärare. Detta språkdrag är alltså ej att be-
trakta som vulgärt, snarare tvärtom. 

En i vissa avseenden besläktad företeelse är diftongeringen av 
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långt i. Den består däri, att ett mycket kort förslag av en något 
diffus vokal, varierande mellan e och ä, skjutes in före det långa i. 
Detta uttal träffas nästan uteslutande hos kvinnor, och i regel 
hos sådana, som också har det surrande i, antingen så att de 
båda företeelserna växlar i olika ord, eller så att både diftongering 
och surrning förekommer i samma ord. Diftongering har anteck-
nats i ord som fint, rita, isen, Anita, polisen, vi, sida, tiden 
m. fl. 

Diftongering är vanligast vid i men förekommer också vid andra 
vokaler. Vid långt y har det antecknats i ord som sy och ny, varvid 
förslaget har ö-karaktär. Vanligt är förslag före långt u, såsom i 
nu, Gud, du, djur, gult, stuga, brun. Ofta förekommer det vid långt 
0: Rosa, ord, olika, god, koka, foder m. fl. ord. Diftongering har 
någon gång iakttagits vid kort u, t. ex. i ord som töm och höst, när 
de uttalas tum, kust. 1 samtliga fall utom vid y är förslaget ett e-
(ä)-liknande ljud. 

Såsom redan nämnts träffas denna diftongering i stort sett hos 
samma personer, som har det surrande uttalet av i och y. Det före-
faller dock, som om diftongeringen skulle stå ett trappsteg lägre på 
den sociala skalan, varför den torde vara något mindre vanlig än 
surrningen hos personer, som ger akt på sitt tal. Såsom ett vulgärt 
inslag i språket bör diftongeringen dock ej betraktas. Tvärtom 
synes det vara en strävan att tala tydligt, som är upphovet till 
denna språkegenhet. Vid ett sådant antagande kommer man osökt 
att tänka på en teori av den norske språkmannen Amund B. Lar-
sen, nämligen att diftongeringstendenser i dialekter (och språk) 
överhuvud taget skulle ha sin grund i strävanden att tala tydligt. 

Den dialektala ersättningen av kort i med e torde knappast vara 
märkbar i GLR. På skämt och i hastigheten kan väl ibland former 
som tell 'till' och vell 'vill' produceras även av icke-dialekttalande. 
Supinformer som skrivet 'skrivit' torde nog vara allmänna i GLR, 
medan däremot skrevet är inskränkt till dialekten. 

0 

Om denna vokal finns inget att anmärka utom diftongeringen, varom 
ovan talats. 
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Kort u kan framför velara ljud och m ersättas med o enligt västgötskt 
mönster: lokta, Pomp, tomme, onge, sjonga etc. Detta dialektdrag torde i 
GD vara på stark tillbakagång. Den motsvarande bohuslänska ersätt-
ningen av u med d är mindre vanlig i GD. Formen gdbbe kan användas 
i skämtsamma sammanhang. Det förr vanliga ordet stomp 'ett slags 
bröd' kunde också heta stcimp. Formen skdmnza (= skumma) förekom i 
förf:s barndom i betydelsen 'samla skrot'. Det vill synas, som om 
formerna haft en viss hemortsrätt i de västra stadsdelarna, varom 
mera i kapitlet om ordförrådet. 

Kort u uppträder också som ö i GD. Detta har ingen motsvarighet i 
omgivande dialekter men är väl känt från andra håll i landet. Detta ö 
förekommer i de flesta ställningar, t. ex. i ord som köng ' kung', gönga 
'gunga', skölle, könde, sjönga. Former som gönga och sjönga är vanligare 
och betraktas som mindre vulgära än gonga och sjonga. Sådant ö-uttal 
är mycket vanligt hos barn och ger ofta anledning till stavfel, efter-
som barnen i talrika fall inte uppfattar fonemskillnaden mellan detta 
ö och u. Det händer, att en lärare dikterar sådana ord med ett mycket 
eftertryckligt u, men barnen skriver likväl ö. Hos flickor är detta drag 
mindre framträdande än hos pojkar. Det bortlägges i viss grad av 
äldre personer. Man kan dock inte säga, att detta uttal kännetecknar 
alla dialekttalande göteborgare, utan det är i stort sett individuellt. 
Det synes vara av ungt datum, och det torde ha nått sin stora sprid-
ning först under de senare decennierna. Förf, kan från sin uppväxttid 
i östra delen av staden, där dialekten då stod under starkt inflytande 
av VD, inte erinra sig, att det här diskuterade ö-uttalet var fram-
trädande. Det var däremot fallet med o för u i gonga etc. 1 ett ord har 
dock ö-uttalet satt sig fast, nämligen i dialektordet pötla (= putta). 
Det torde uttalas så av alla, som överhuvud taget använder det, även 
av dem som eljest är fria från den här behandlade dialektegenheten. 

Ett spetsigt kort u, som mer eller mindre närmar sig kvaliteten hos 
det långa ljudet, är typiskt för GD liksom för närgränsande dialekter. 
Detta uttal är inskränkt till vissa ställningar, särskilt före -11 (ull, tull 
tull m. fl.), men finns också i ord som Gustav, kust, hund. Tendensen 
finns också i GLR. 1 vissa fall kan detta ljud bli ännu spetsigare och gå 
till y. Det gäller ord som fytt, hynn 'hund', Gystav, kysten. Sådant 
uttal är dock ovanligt och betraktas som i hög grad vulgärt. 

1 pedagogiska utläggningar om stavning säges ibland, att Göteborgs-
barn har svårt att skilja på st och y. 1 regel finns inte någon sådan 
svårighet. Där felskrivning sker, torde det ofta bero på att själva 
bokstavstecknen förväxlas. Däremot sammanblandas u och ö, varom 
redan är talat, liksom y och ö; jfr nedan. En speciell svårighet bereder 



de starka verben av typen bryta, knyta. Här har supinum tagit upp 
ö från irnperfektformen, så att man har fått brötet, knötet etc. Många 
barn, som har en allmän känsla av att detta ö inte är riktigt, skriver 
i stället brytet (ev. brytit). Så uppstår former, som till synes innebär 
förväxling u 	y. 

Det korta u-ljudets olika ersättningar i GD är givetvis mindre 
märkbara i GLR. Ersättningen av u med o tillhör inte GLR, och 
uttalet med ö i sjunga och jämförliga ord undvikes på det hela 
taget. Jfr dock vad som sades om pötta ovan; ordet tillhör den 
dialektala sfären. 

Däremot finns det korta u i viss utsträckning också i GLR. Detta 
ljud har en ganska vid uttalslatitucl. Man kan säga, att de utpräg-
lat slutna varianterna tillhör GD (och angränsande dialekter), me-
dan ett något öppnare uttal tillhör GLR. Det är en tydlig skillnad i 
uttalet av ord som ull, tull mellan GLR och uppsvenskt talspråk. 
Namnet Gustav har i GLR ett relativt slutet u och ett långt eller 
halvlångt mörkt a, medan det i östra Sverige uttalas med öppet u 
och kort öppet a. Ersättningen av kort u med y  förekommer givet-
vis inte i GLR. 

Ordet du använt i tilltal har i GD (och delvis i GLR) ett uttal, 
som ofta återges med dö. Riktigare torde vara då med kort eller 
halvlång vokal. 

y 
Långt y företer samma tendens till surrning och diftongering som i. 

Kort y ersättes i GD med ö i ungefär samma utsträckning som i 
fallet i 	e. Exempel: tröcka, töcka, lökta, rögg, nötta. Bevarat kort y 
har däremot nyss, nytt, sytt, ylle m. fl. 

Den i GD vanliga ersättningen av kort y med ö tillhör principiellt 
inte GLR. Men liksom fallet är vid den motsvarande företeelsen 
- e, kan åtminstone på skämt och tillfälligt former som töclea, 

rögg förekomma hos personer med folklig anknytning. 

a 

Gammalt kort 6-ljud (skrivet o, ibland förlängt såsom i sova, kol) har i 
GD liksom i flertalet götiska dialekter övergått till 6. Detta uttal und-
vikes i vissa situationer av de vuxna, men det är även hos dessa van- 
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ligt. Exempel: p6jk, !61k, b611, 16v, s6va, 1j6/a 'tjata', knd 'knåda'. 1 
några fall förekommer liksom i granndialekterna 6 i ord med gammalt 
6 (av a): h6lla, sid 'slå' o. a. 

Förbindelsen -ank (-cink) motsvaras i GD av -ank i ord som ska nk, 

st anka 'stöna'. En besläktad företeelse är a i ord som skangra 'skångra' 

och hangia 'hångla'. 

Det dialektala 6 tillhör givetvis inte GLR. Skulle detta ljud 
någon gång höras i icke-dialekttalande personers språk, bör det 
bedömas såsom skämtsamt eller pregnant. Den vanliga dialekt-

formen tjdta kan i vissa sammanhang ge ett mera adekvat uttryck 

för den talandes sinnesstämning än det riksspråkliga tjata. 

Vokalen ci har i GD (liksom i GLR) ett tämligen slutet uttal i alla ställ-
ningar, såväl långt som kort. En viss öppning kan måhända iakttagas 
framför -rr, men man torde även vid en noggrannare beteckning av 
GD kunna klara sig med endast ett tecken för cc. 

Ett speciellt spetsigt ljud kan ibland förekomma framfor supraden-
talt ljud, som i GD övergått till dentalt, t.ex. jedi 'färdig'. Detta är 
individuellt och mindre vanligt. 

Ett annat numera mindre vanligt dialektdrag, vilket uppfattas som 
utpräglatvulgärt, är a i stället för ci före j. Det gäller ord som naj 

'nej', maj 'mig', daj, saj, saja 'säga'. Denna egenhet tycks inte ha några 
anknytningar på närmare håll än inom det sydsvenska dialektområdet. 

Ett enstaka harre 'herre', ett uttal som särskilt forekommer i vissa 
kraftuttryck, torde vara inlånat från västgotadialekt.' 

Om vokalen ci gäller för GLR i stort sett detsamma som för GD. 
Säkerligen kan man vid en noggrannare analys konstatera ett 

något öppnare uttal före r och särskilt rr, men det är då fråga om 

mindre skillnader. Brett kort 6-ljud träffas hos personer inflyttade 
från vissa trakter med götisk dialekt. Motsvarande långa ljud i 

ställning före r kan man finna hos en del göteborgare, som har tap-
pat kontakten med sitt språkliga ursprung och söker förebilder 
från andra håll. Särskilt hos en del av den kvinnliga ungdomen 

finner man ett sådant 6-ljud. 

1 En liknande företeelse är ersättandet av ä med a i ord som barg 
'berg', farja 'färja'. Det är dock ovanligt och kan betraktas som en in-
dividuell uttalsvariant. 
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Då det gäller vokalen ö bör man räkna med två olika skikt inom GD, 
ett äldre med genomgående tämligen slutna ö-ljud, och ett yngre skikt, 
där i växande utsträckning ö ersättes med u (kort u eller långt ii). 

Om man till att börja med bortser från sistnämnda dialektdrag, kan 
man fastslå, att det långa ö har ett slutet uttal, som dock skiftar inom 
vissa gränser. Det korta ö-ljudet är icke så öppet som i det uppsvenska 
talspråket. Det ljud, som i östra Sverige höres framför r och vilket för 
västsvenskar ofta låter som 6, tillhör ej det normala Göteborgsspråket 
utom i vissa ord; jfr nedan. Man kan alltså säga, att ö hos äldre göte-
borgare alltid har ett ljudvärde, som kan återges med varianter för 
ö-ljud. 1 dialekten finns dock ett begränsat antal ord, där riksspråkets 
ö motsvaras av 6. Hit hör t. ex. smör, gröt, mjölk, grön, höna, lön, bön, 
böna, trött, dörr, hörne 'hörn', lördag, fötter. 

Ett mycket spetsigt ö i ord, där en något öppnare variant väntas, 
såsom i smör, för, är inte inhemskt i Göteborg utan träffas hos inflyt-
tade från Västergötland eller Värmland. 

Ersättningen av ö med u är, som förut nämnts, mindre vanlig hos 
äldre folk, men den har inom de yngre generationerna brett ut sig 
överraskande snabbt. Alldeles okänt var inte detta dialektdrag för ett 
40-tal år sedan, men det påträffades då endast hos enstaka individer 
med särskilt "grov" dialekt. Det föreföll också att i främsta rummet 
höra hemma i de västra stadsdelarna, vilket kunde tyda på att denna 
dialektegenhet hade samband med liknande företeelser i BD. Genom 
den livliga omflyttning, som på senare decennier har skett i staden, har 
dock denna skillnad utjämnats. Om ursprunget skall sökas i BD, 
vilket ingalunda är säkert, så bör likväl ej den senare livliga expan-
sionen av detta dialektdrag sökas i bohuslänskt dialektinflytande. 
Det är möjligt, att man snarare bör placera in denna företeelse under 
begreppet storstadsdrag i GD.' 

Övergången ö till u befinner sig tydligen på frammarsch över hela 
staden, såsom nyss nämndes. Den förekommer vid såväl det långa 
som det korta ljudet och i praktiskt taget alla ställningar. Undersöker 
man folkskolebarns uttal av ord som fröken (/rdken) och tömmar (tum- 

1  Det är anmärkningsvärt, att en del viktiga drag i GD, vilka inte tillhör 
dialektens götiska underlag och alltså inte återfinnes i granndialekterna, 
är gemensamma för Stockholm och Göteborg. Hit hör det å-haltiga långa 
a, ersättandet av supradentala ljud med dentala (se nedan) och det nu 
senast behandlade dialektdraget, som ju visserligen har anknytningar i 
BD. Någon inbördes påverkan mellan storstäderna, när det gäller dessa 
ljudförhållanden, bör man väl inte räkna med, men det finns skäl att tala 
om storstadstendenser i dialektutvecklingen, låt vara att dessa språkdrag, 
tagna vart för sig, också kan påträffas på andra håll. 
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mar), skall man finna, att uttalet med u ofta påträffas hos över 50 % 
av barnen i en klass och i vissa klasser upp till 90 %. Men naturligtvis 
är frekvensen mindre i vissa stadsdelar, ty detta uttal betraktas säkert 
i många kretsar som mindre passande. Anmärkningsvärt är, att det är 
lika frekvent hos flickor som hos pojkar. Detta synes tyda på att egen-
heten hos en väsentlig del av befolkningen förbises eller i varje fall inte 
räknas in bland de "fula" dialektdragen. Om de flesta av de genuina 
dialektdrag, som har behandlats i det föregående, och som ofta har 
betecknas som "vulgära", gäller att de påträffas hos pojkar ofantligt 
mycket oftare än hos flickor. Denna könsdifferens i fråga om uttal 
framträder givetvis också hos vuxna. Vad beträffar ö - u slipas det 
dialektala uttalet bort i någon mån, då barnen växer till, särskilt 
gäller detta flickorna. Man får likväl räkna med att det dialektala u 
för ö kan komma att vidga sin räjong under den närmaste framtiden 
också i de vuxnas tal. 

Eftersom GD dels ersätter kort u med ö och dels tvärtom ersätter ö 
med u, uppstår korsande inflytelser och bl. a. det kuriösa förhållandet, 
att i vissa personers tal rusta kan uttalas "rösta", och ordet rösta kan 
bli "rusta". 

Långt ö företer ungefär samma bild i GLR som i GD, dvs, det har 
ett slutet uttal. Det korta ljudet har öppnare varianter, dock ej så 
att karaktären av ö-ljud tappas bort. Ett ord som björk har alltså i 
GLR en slutnare vokal än den man vanligen får höra i östra Sverige. 
Ett liknande halvöppet uttal har ö före r i ord som smör, för. Det 
speciellt "öppna ö-ljudet" (= 6) i ställning före r, som träffas i 
uppsvenskt tal, tillhör inte GLR. Det är dock tydligt, att detta 
senare uttal håller på att tränga in, särskilt hos en del ungdomar. 

Det dialektala 6 i ord som grön, lön, böna m. fl. tillhör ej GLR. 
Den viktiga och i GD expanderande övergången ö till u kan inte 
heller sägas tillhöra det vårdade språket, i varje fall inte hos äldre 
och medelålders personer. Men den stora frekvensen av denna egen-
het hos yngre årsklasser kan medföra, att den alltmera kommer att 
märkas också i GLR. 

Konsonanter 

d 
Bortfall av d i slutljud (i ord som bröd, röd m. fl.) är allmänt i GD. 1 
GLR uttalas väl dessa ljud i mera högtidliga sammanhang men faller 
elj est bort. Det i närgränsande dialekter vanliga bortfallet av d i 
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inljud, t. ex. sia 'sida', tillhör inte nu GD, men spår därav finns. Jfr 
rede s. 35  och matleda S. 40. 

1, r 

"Tjockt 1" saknas i GD, ehuru det tillhör alla granndialekter. Detta 
ljud betraktas av de infödda som speciellt lantligt. Den i omgivande 
dialekter vanliga övergången av id (äldre r ) till tjockt 1 är givetvis 
också okänd i GD, varför ett ord som bord uttalas riksspråkligt, eller 
ev. bod; jfr nedan. Emellertid är en del hithörande ord inlånade från 
omgivande dialekter till GD, varvid det tjocka 1 ersättes med tunt. 
Hit hör bäla 'börda' och bcznnjol 'bandgjord = tunnband'. Av ordet 
galen finns former, där ln ersatts med in, t. ex. gdern 'galen' och gärna 
'galna'. Dessa former synes vara påverkade av inlånade varianter med 
tjockt 1. 

Endast tungspets-r finns i GD, vartill visserligen kommer individu-
ella varianter, däribland också tungrots-r. Några tecken på att det 
senare skulle vinna terräng i GD har ej förmärkts. Däremot är dia-
lektens r ofta i hög grad reducerat. 

Om 1 och r gäller för GLR detsamma som för GD, nämligen att 
endast tunt 1 och tungspets-r förekommer, bortsett från individuella 
varianter av r. 

rd etc. 

Supradentalerna, motsvarande skriftens id, il, in, is och it, ersättes i 
GD i viss utsträckning av dentaler, varvid alltså bord blir bod, pärla 
päla, barn ban, törste - tösste, port - pott. Dessa uttal sätter mycket 
talrika spår i de yngre göteborgarnas skrivböcker. Man kan dock inte 
säga, att dentalt uttal i dessa fall är genomgående hos alla i övrigt 
dialekttalande. Starkast märkbart är det hos barn i vissa stadsdelar 
och samhälisskikt. Hos flickor är det långt mindre framträdande än 
hos pojkar. 1 sådana skolklasser, där denna egenhet är som mest fre-
kvent, finner man måhända, att 90 % av pojkarna har det dentala 
uttalet, medan flickorna stannar vid 50 % och därunder. 1 detta fall, 
liksom i andra, då det gäller "vulgära" dialektdrag, sjunker frekvensen 
betydligt i något högre åldersklasser. 

Ersättandet av supradentala id, in, is, it med dentala ljud är 
främmande för GLR. Tendensen att i vårdad uppläsning eller i 
föredrag ersätta ett supradentalt id etc, med ett uttal r+d etc, kan 
väl förekomma i GLR, men det torde ej betraktas som mönster- 
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gult. Endast ifråga om ri (sona, pärla etc.) kan uttalet r+l förekom-
ma även i vanligt tal vid sidan av supradentalt uttal. Båda ty- 
perna anses tydligen korrekta och likvärdiga. 

Si 
Det vanligaste sj-ljudet i GD (och GLR) är det som bildas med 
främre delen av tungbiadet mot gommen. Det s. k. fina sj-ljudet, som 
påminner om ett supradentalt rs, finns individuellt, särskilt hos kvin-
nor. En bakre variant, som påminner om det tyska ach-ljudet, före-
kommer hos många dialekttalande, men det torde knappast vara rik-
tigt att betrakta detta sj-ljud såsom det för dialekten typiska. Det har 
anknytningar i VD. 

Inom GRL är det främre palatala sj-ljudet åtminstone hos 
männen det vanligaste. Kvinnor har i stor utsträckning det "fina" 
tungspetsljudet. Det dialektala bakre sj-ljudet förekommer inte 
i det vårdade språket. 

Anmärkningar 0111 uttalet av n4gra speciella ord 

tomt, tomte 

Orden tomt och tomte har i Göteborg tidigare uttalats med o-vokal, 
såväl i GD som i regel också i GLR. Numera har i stor utsträck-
ning det uppsvenska uttalet med ii trängt in. Denna förändring 
har väsentligen ägt rum under det senaste decenniet. Före 1946 
hade förf. knappast hört några Göteborgsbarn uttala tomte med d. 
Nu (195) händer det, att man träffar på klasser, där praktiskt 
taget alla barnen säger tdmte. Frågar man efter orsaken till denna 
språkförändring, får man ofta till svar, att lärarinnan präntat in 
d-formen, som ansetts vara mera riksspråklig än den andra. 
Säkerligen finns det fortfarande många barn, som utanför skolsalen 
använder o-form, vilken också träffas hos många vuxna. Men fak-
tiskt hör man o-formerna alltmera sällan. Förmodligen har språket 
i radio här varit normgivande. 
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socken 

Något annorlunda förhåller det sig med ordet socken, som i Göte-
borg har d-vokal i motsats till det uppsvenska språkbruket. Av 
orsaker, som är svåra att komma underfund med, har detta ord 
stått sig bättre än de ovan nämnda. Naturligtvis hör man ordet 
uttalas med o någon gång, men knappast annat än hos inflyttade 
eller personer, som anstränger sig att följa uppsvenska språk-
mönster. 

Hans etc. 

Namnen Hans, Hansson, Jansson har i Göteborg tidigare uttalats 
med kort öppet a i första stavelsen. (1 den mera typiska GD har 
Hans kort a, men detta uttal tillhör samma vulgära kategori som 
kasta etc.; jfr s. 5  ovan.) Ifråga om dessa namn har på de senare åren 
ett starkt inflytande från det uppsvenska uttalet med långt a gjort 
sig gällande. Man kunde på 20-talet, och även tidigare, få höra Hans 
uttalat med långt a, men detta uppfattades då som ett något krys-
tat försök att imitera stockholmska. Nu är läget ett helt annat. 
Förmodligen i huvudsak genom radions inverkan har det långa a nu 
trängt in i uttalet av dessa namn, så att det dominerar, åtminstone 
i GLR. Även bland barn ur alla samhällsskikt påträffar man detta 
uttal, här liksom i fallet tomte säkerligen ofta förmedlat av nitiska 
lärarinnor. 

1 fallet Jansson kan det omkring 1920 återupplivade namnet Jan 
ha spelat någon roll vid övergången till långt a, dock ingen stor 
roll. (Det gamla folkliga Jan uttalades i västra Sverige sannolikt 
alltid med långt öppet d, eventuellt cirkumfiekterat.) 

Det måste betraktas som egendomligt, att det uppsvenska långa 
a i Hans, Hansson har kunnat upptagas i Göteborgsspråket, då ju 
detta uttal inte förekommer i andra ord på -ns och dessutom strider 
mot förhållandena i det långivande språket (tyska). Man har här 
ett exempel på språkets starka sociala böjelser: strävan efter att 
taga upp sådant, som anses "finare". Det språkliga medvetandet 
hos allmänheten reagerar dock ojämnt. 1 vissa fall märks tydligen 
differenser i uttal bättre, ibland sämre; jfr socken ovan. 
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käx 

Vissa lånord med k före mjuk vokal vacklar i uttal. Ordet käx, som 
i östra Sverige ofta har hårt k, uttalas i Göteborg med tf-ljud utom 
av enstaka personer, som tydligen anser det förra uttalet korrekta-
re. Ordet kilo har praktiskt taget alltid tf-ljud. 

orm 

Ordet orm uttalas dels med o som i riksspråket och dels med d. 

Detta senare uttal hör till de mera gåtfulla inslagen i Göteborgs-
språket, eftersom det ej har stöd i omgivande dialekter. Det tycks 
vara gammalt i vissa centrala stadsdelar. Vid seklets början var 
uttalet årm okänt i östra Göteborg, men det har spritt sig till hela 
staden genom senare tiders livliga omflyttning. 1 Lundenskolorna 
påstås det ha dykt upp först i början av 30-talet. Numera kan man 
höra det över hela staden, i synnerhet hos barn, men utbredningen 
är begränsad, tydligen med hänsyn till såväl social skiktning som 
till familj etraditioner. 

Kvantitet 

Karakteristiskt för götiska dialekter är, att gamla s.k. korta rot-
stavelser fått vokalen förlängd i en del ställningar, där sveamål och 
därmed också riksspråket har kort vokal. GD följer här götamålen 
endast i vissa fall. Det torde ej finnas några utsikter att i Göteborg 
få höra ord som beck eller lock (VD lök, BD ldg) uttalas med lång 
vokal. Däremot har genuin GD m6se 'mosse' och /låte 'flotte'; jfr 
det kända namnet Feskef låten, i äldre tid centrum för fiskhandeln i 
staden. Man kunde här också nämna 56se, men i det fallet har även 
riksspråket lång vokal. GLR följer i dessa fall helt det uppsvenska 
riksspråkliga schemat. 

Ett annat götiskt språkdrag, nämligen en förkärlek för korta 
vokaler framför vissa konsonantförbindelser, har större frekvens i 
Göteborgsspråket. Dock är denna tendens inte ens i GD så utpräg-
lad som i närgränsande dialekter. Man får inte höra ord som fint, 

räkna, vakna uttalas med kort stamvokal. Ordet hdrd har genom-
gående lång vokal, i motsats till sydsvenskt uttal, men hdrt ofta 
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kort. Kort vokal och lång konsonant kan man också höra i heta, 
heter. Övervägande kort vokal har ord som blåst (subst.), trän och 
hos. 1 ännu högre grad gäller detta om första stavelsen av orden 
tisdag och torsdag. Ordet april har vanligen kort i. Kort vokal har 
också en, min, din, sin. 

Framför allt i ställning före rt märker man skillnader mellan upp-
svenskt tal och göteborgskt. Ordet vårta synes genomgående ha 
kort d, liksom det mindre vanliga namnet Mårten. Ord som hart 
(GD hart) och /art (GD /art eller vulgärt fatt) vacklar, och en del 
GLR-talande torde eftersträva uttal med lång vokal. Däremot 
synes fort, gjort, hjort, kort (subst.), port genomgående ha kort vokal. 
1 fråga om de senast nämnda orden är det väl f. ö. diskutabelt, 
vilket som skall anses vara riksspråksuttal. (Om namnen Hans etc., 
se ovan.) 

Den korta vokal i orden öken, dadel och tadel, som ibland kan 
höras i uppsvenskars tal, tycks vara alldeles okänd i Göteborg. 

Ordet vänlig har mycket ofta lång stamvokal, även i GLR. Detta 
gäller också vänskap. Orden torde i allmänhet inte associeras med 
det subst. vän, av vilket de är avledda. 

Accent 

Om den exspiratoriska accenten är föga att säga. Det kan påpekas, 
att Göteborgsspråket har en viss benägenhet för förledsbetoning i 
sammansatta ortnamn, åtminstone tvåstaviga sådana. Det heter 
alltså Kärlslund men Kärralind, Påvelind; Ingälv, Bjrslätt, 
Kr6kslätt, MilIndal, Ärendal (äldre Ärndal) men Anneddl. Slutleds-
betoning i namn som Djursholm, Fredhäll låter inte naturlig för 
göteborgare. 

Den musikaliska accenten gör helt allmänt intryck av att vara 
enformig; tonintervallerna är små. Detta gäller också i stort sett 
om motsvarande accenter i VD, även om själva röstläget där ofta 
är uppskruvat, vilket inte är fallet i Göteborg. En bestämd skillnad 
råder i fråga om den grava accentens intervaller mellan BD och 
Göteborgsspråket. 1 BD har man större intervaller, och på göte-
borgaren gör detta ofta intryck av att man höjer rösten med jämna 
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mellanrum, på det sätt som antyder upprörd eller förargad sinnes-
stämning. Göteborgaren, som i Fiskhamnen eller annorstädes hör 
bohusläningar samtala med varandra, tror ofta att de grälar, vilket 
i allmänhet är ett misstag. Folk som flyttat in till Göteborg, sär-
skilt sådana från det uppsvenska språkområdet med dess kraftigare 
nyanserade musikaliska accenter, säger sig ofta ha svårt att skilja 
mellan grav och akut accent i Göteborgsspråket, och det har t. o. m. 
ifrågasatts, om en sådan skillnad existerar. För de infödda är det 
ingen svårighet att uppfatta skillnaden. En noggrannare analys av 
dessa accenters karaktär i Göteborgsspråket kan inte göras i detta 
sammanhang. 

Fördelningen mellan grav och akut visar inga anmärkningsvär-
da egenheter. 1 tvåstaviga efternamn av den typ, som har vack-
lande accent, föredrar GLR (och GD) grav, såsom i Dhlberg, Lind-
berg, L j1inggren, Btirgman. Till de vacklande orden hör också en del 
kvinnonamn. Ingemar Ingers har i " Sydsvenskt riksspråk" nämnt 
en del exempel. 1 Göteborg har av de där nämnda namnen följande 
grav accent: Hanna, Ida, Anna, Eva (ä-vokal!), SIma, Tora, Ulla, 
Gerda, Tilda. Akut accent har Alma, Selma, Berla, Hilma, Laura, 
vartill kan läggas Kajsa. Ortnamnet Japan har i Göteborg akut. 

En egenhet i Göteborgsspråket, som icke-göteborgare ibland 
påtalar, är en dragning i ordsiut, tydligast märkbar i frasslut. Den-
na språkegenhet tillhör väl framför allt GD. Som exempel kan 
nämnas en fras som: Ja har bull sd he-es, där det sista ordet utmär-
kes av ett slags långdragen akut-cirkumflex. Ser man sig om efter 
paralleller till detta, kan man inte undgå att tänka på västgöta-
dialekternas egendomliga "stöt" i frasslut, en företeelse som i viss 
mån påminner om den göteborgska "dragningen". Huruvida något 
historiskt samband finns mellan dem, vågar förf, inte ha någon 
mening om. 
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II. Formlära 

1 detta avsnitt behandlas i allmänhet de olika ordklasserna var för 
sig. 1 vissa fall är dock sträng åtskillnad mellan ordklasserna mind-
re lämplig. Vid avdelningen om genus nedan behandlas sålunda 
genusböjning även i andra ordklasser än substantiv. 

Genus 

Ett karakteristikum för GD, liksom för andra västsvenska dialek-
ter, är den bevarade känslan för grammatiskt genus i sakord. 
Denna språkkänsla tar sig främst uttryck i artikelböjningen, dels 
den obestämda (en i mask, och e i fem.) och dels den bestämda slut-
artikeln -en (mask.) och -a (fem.). Även åtskilliga pronomen och 
i mindre grad adjektiv ger stöd åt denna genusdistinktion. 

För dialekttalande göteborgare, inte minst det yngre släktet, är 
det naturligt att säga boka 'boken', dörra 'dörren', hanna 'handen', 
kaja 'kajen' = hamnen, sanninga 'sanningen', sänga 'sängen', tavla 
'tavlan', tinninga 'tidningen' osv, och å andra sidan bdten, b6llen, 
stolen, vagnen (vangen), vägen. Mycket ofta användes också pro-
nomina han och hon om dessa ting. Fördelningen mellan mask, och 
fem. är i regel densamma som i fornspråket. 

En del ord har neutralt genus i motsats till uppsvenskt språk-
bruk. Hit hör ett apelsin, ett bakelse, ett borr, ett näbb, ett hörne, 
ett bilde. Det sistnämnda kan betecknas som barnspråk, och hörne 
är väsentligen dialektalt. Såsom fotbollsterm torde dock hörne (ofta 
uttalat höne) ha en rätt stark förankring. GLR-talande föredrar 
formen hörn, men det är karakteristiskt, att många bland dem i den 
bestämda formen hi'Jrnet har grav accent, vilket tyder på att det 
tvåstaviga hörne ligger till grund. Formen hörna uppfattas nog 
allmänt såsom inlånad från stockholmska, men den har på senare 
år börjat användas, bl. a. i namn på affärslokaler. Affärsspråket 
synes vara speciellt känsligt, då det gäller sociala värderingar inom 
språket. Ett annat exempel på detta är, att personalen åtminstone i 
de finare konditorierna tycks vinnlägga sig om att säga en bakelse 
i stället för det göteborgska ett. 



Ytterligare några hithörande ord upptages i kapitlet om ordför-
rådet. 

Många gamla maskuliner på -e, vilka i riksspråket fått a.'form, 

har i GD bevarat -e och maskulint genus. Hit hör bl. a. läge, vane, 
kärne, vassle, irase, hjärne, hjässe och skole 'skola'. Dessa ord håller 
dock på att förändras till likhet med riksspråket. 1 synnerhet gäller 
detta låga, hjärna och hjässa. GLR har inte kvar dessa tre ord med 
e-form men i undantagsfall de övriga. 

Man kan fråga sig, hur fast känslan för grammatiskt genus är i 
dialekten. Då det gäller vissa abstrakta och mindre vanliga ord, är 
den säkert försvagad eller måhända försvunnen. 1 vissa kategorier 
av avledda ord synes dock avledningsändelsen ge stöd åt genus-

känslan. Ord på -d är feminina: tyngd (best. form tyngda), längd, 

höjd, nämnd etc., liksom ord på -het: skönhet, nykterhet etc., samt 

abstrakta ord på -ning: sanning, varning etc. Däremot är ord på 

-dom och -lek maskulina. Ord som vänskap och kunskap är mindre 

klara. Ordet tid, vars genus växlar i omgivande dialekter, tycks 
alltid vara mask. 

Hur mycket av denna känsla som lever kvar i GLR är svårt att 
avgöra. Äldre och medelålders göteborgare har den utan tvivel 
kvar i regel, även om de i sitt tal inte använder den dialektala höj-
ningen av feminina ord. På skämt kan väl även de riksspråksta-
lande bruka en form som "boka", vilket bidrager till att konservera 
språkkänslan. Det torde dock vara klart, att en del av den ung-
dom, som inte talar dialekt, har tappat känslan för grammatiskt 
genus. 

För inflyttade personer, som försöker producera Göteborgsdia-
lekt i skrift, en rätt vanlig företeelse, är särskiljandet av mask, och 
fem, en svår stötesten. 1 allmänhet finns då en tendens att sätta 
så många substantiv som möjligt i feminin form, vilket väl har sin 
grund däri, att dessa former särskilt observeras och tydligen ger 
intryck av att vara dialekt par préférence. 

Den obestämda artikeln är som förut nämnts en i mask. och e i 
fem., vilket gäller GD men inte GLR. Med denna höjning korre-
sponderar en motsvarande av vissa possessiva pronomen: min, din 

sin (GD fem. mi, di, si). Pronomina vår och er har de dialektala 
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formerna vdran (mask.), vdra (fem.) och vdrat. På samma sätt kan 
det heta eran Pappa, era mamma, erat hus. GLR följer här riks-
språket. 

Speciella maskulina former på -e av adjektiv och vissa pronomen 
behandlas nedan. 

Enklitiska pronomen av typen 'n, 'en (mask.), 'na (fem.) och 't, 
'et (neutrum) är vanliga i GD men givetvis mindre frekventa i GLR. 
Det förtjänar i detta sammanhang påpekas, att det personliga den 
knappast trängt in i det folkliga talspråket. Bäst märker man detta 
vid det enklitiska 'n, som för en göteborgare utrustad med den 
grammatiska genuskänslan aldrig kan betyda den utan endast han 
eller honom. Om en inflyttad uppsvensk säger Tag hit 'en och därvid 
menar en tidning, låter detta för en göteborgare barbariskt, och 
han kommer gärna med anmärkningen, att tidning absolut inte kan 
kallas han men möjligen hon. 1 folklig stil kan det alltså heta Ta 
hit 'na, medan i vårdat språk tidning givetvis kan kallas den, men 
om den åsyftas, kan enklitisk form inte användas. 

1 likhet med vad fallet är i angränsande dialekter kan i GD sär-
skilda femininformer förekomma vid adjektiv och pronomen på 
-en. Numera gäller detta framför allt orden liten, vilken och "sic-
ken". Exempel: e lita tös, vecka stor skiidda! secka tavla! Sådana 
former tillhör knappast GLR. 

Pluralböjning 

Maskulina substantiv böjes som i riksspråket: häst, hästen, hästar, 
hästa(r)na. GD visar alltså inga spår av vare sig den västgötska 
best. pl. hästa, som också tillhör sydligaste Bohuslän, eller det van-
liga bohuslänska hästane. 1 GD finns spår av den götiska pl.-ändel-
sen -er i vissa maskuliner, motsvarande riksspr. -ar, t. ex. i säcker, 
vägner 'vagnar'. Best. p1. har i sådana fall ändelsen -era. Dessa for-
mer är numera ovanliga. Feminina ord böjes i GD säng, sänga, 
sänger, sängera resp. klocka, klocka, klocker, klockera. GLR följer i 
regel riksspråket, men former som flicker, flickera torde kunna före- 
komma. Omljud brukas i GD i ord som kb 	klär, td - tär, vrå - 
vrär, men de omlj udda formerna betraktas säkerligen numera som 

22 



vulgära. Vrär förekommer dock i ett rätt vanligt stående uttryck: 
Hon tål henne inte i små vrär 'Hon är mycket förargad på henne'. 

Neutrala ord böjes vanligen: skåp, skåpet, skåp, skåpena, vilket 
gäller både GD och GLR. 1 ändelsen -et uttalas alltid t; på den punk-
ten har ingen påverkan skett från sveamålsområdet. Den i övriga 
götiska dialekter vanliga best. pl.-formen skdpa, glasa är okänd i 
GD. Typiskt för GD är, att plural-n ej har trängt in i höjningen av 
neutra tillhörande fjärde deklinationen. Det heter alltså två äpple 
o. d. Denna egenhet, som betyder att en äldre språkform har beva-
rats, tillhör principiellt inte GLR. Men det är ingalunda ovanligt, 
att även göteborgare, som i övrigt har lagt bort dialekten, säger 
och skriver: i dessa hänseende, under sådana förhållande. 

Det på senare tid allt vanligare felet att sätta plural-n till sub-
stantiv på -ande, t. ex. flera sökanden, bör väl, när det förekommer 
i Göteborg, betraktas som en form av hypersvecism. 

Bestämd slutartikel 

Ett karakteristikum för Göteborgsspråket, såväl GD som GLR, är 
att artikelsynkope i allmänhet inte förekommer. Det heter alltså 
stolen, salen, inte stoln, saln. På den punkten skiljer sig stadens 
språk från såväl uppsvenska som omgivande dialekter. Det heter 
alltså i GD hunnen 'hunden' och inte hunn, bordet och inte bort som i 

BD. Best. sg. av pinne heter varken pinn eller pien utan pinnen. 
Tar man ett feminint ord som gran, heter det i best. sg. grana i GD 

och granen i GLR, men aldrig gran. På spårvagnarna i Göteborg 
kan man få se skyltar med namnet Sanna plan. Denna namnform 

är tydligen införd efter uppsvenskt mönster. För det göteborgska 
språkmedvetandet måste detta -plan uppfattas som obestämd 

form. 
1 trestaviga ord av typen sotaren, snickaren synkoperas artikel-

vokalen också i göteborgska, så att man får formerna sotarn, snic-

kam. Däremot förekommer inte sådan synkope i ord med slutleds-
betoning, t. ex. chaufför, inspektör. Det heter alltså chauffören, 

inspektören, och skulle någon använda formen chauffömn, uppfattas 
detta som influens från uppsvenskt talspråk. 
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Adjektivets boxning 

De i VD och delvis i BD kvarlevande ändelserna -er (-e) i ord som 
granner, starker är inte belagda i GD. (Jämför vad som säges i 
Tillägg S. 52.) 

Adjektivens höjning i GD och GLR kännetecknas framför allt av 
de e-former, som förekommer i positiv best. form i mask. sg. och 
delvis i plural. 1 mask. sg. är e-formen fullt levande i såväl GD 
som GLR. En form som den lille pojken anses vara den enda kor-
rekta i såväl tal som skrift. 1 GLR användes dessa e-former nu-
mera endast vid substantiv, som är maskulina enligt riksspråkets 
begrepp. 1 GD är bruket sedan gammalt utsträckt också till 
maskulina sakord, men på den punkten vacklar numera språkbru-
ket i hög grad. Till för några år sedan stod det på en del spårvagns-
skyltar Lilla Bommen. Äldre dialekttalande göteborgare sade alltid 
Le/le Bommen, men den formen torde bli alltmera sällsynt. Man kan 
också nämna namn som Gamlestaden och Gamle Port. För de dia-
lekttalande och även för en del av de riksspråkstalande faller det 
sig naturligt att säga: Jag tar den gröne vagnen. Den senare kate-
gorien har måhända en allmän känsla av att gröna här vore riktiga-
re. Är vagnen underförstått, synes emellertid e-form vara det nor-
mala, alltså: Jag tar den gröne. Formen gröna skulle här verka 
ogöteborgsk. Därmed är inte sagt, att inte också det senare ut-
tryckssättet kan förekomma, eftersom språkkänslan, såsom nyss 
nämndes, fluktuerar på denna punkt. 

Plurala e-former är rent talspråkliga. 1 skrift kan de inte använ-
das utom möjligen som arkaiserande stilmedel. 1 tal (GD) kan det 
däremot heta di (dom) brede Pöjkarna, di (dom) nye vagnarna, di 
andre, di unge, di gamle. Bäst torde dessa former stå sig, då adjek-
tivet är fristående. Även riksspråkstalande kan säga: Jag tar ett 
hekto av dom gule (karamellerna). Formen gula skulle här inte verka 
riktigt naturlig hos en infödd. Men även eljest är dessa e-former 
rätt vanliga. En fras som Dom vite vagnarna gdr sällan kan man få 
höra av personer, som inte eljest talar dialekt. 1 viss mån har detta 
plural-e förallmänligats, så att det kan användas även framför 
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feminina och neutrala ord. Men det är klart, att alla dessa plurala 
e-former i viss mån har en dialektal prägel, varför de undvikes, då en 
speciellt vårdad talspråksform eftersträvas. 

1 skrift förekommer som sagt e-former endast i ord, som är mask. 

sg. enligt riksspråkets normer. På denna punkt tycks det göte-
borgska språkörat vara mera känsligt, än vad fallet är på vissa andra 
håll. Skribenter från det område, där talspråket genomfört a-former 
över hela linjen, använder ibland e-formen som ett slags stilmedel 
och då ofta på ett sätt, som stöter den göteborgska språkkänslan. 
Såsom exempel kan nämnas: den store gestalten, den otrevUge typen, 

hans store kollega. Det senare väcker anstöt, därför att kollega till 

sin språkliga typ är feminint, och i de båda förra fallen låter e-for-
men mindre bra, därför att orden gestalt och typ inte är entydiga 
maskuliner. 1 talat språk skulle detta inte spela någon roll. Vi har 
alltså här att göra med en språkkänsla på det skriftspråkliga planet. 

Man kan fråga sig, om adjektivets e-form, i de fall då den är 
erkänd av hela språksamfundet i staden, har några möjligheter att 
överleva. En viktig omständighet är, att de flesta av skolans läro-
och läseböcker numera är skrivna på uppsvenskt språk med 
a-former över hela linjen. Detta är f. ö. en gammal tendens, som 
tog sig uttryck redan i seklets början, då den viktiga läseboken 
Nils Holgersson "normaliserades" på detta sätt. Då barnen nu 
redan i sin första läsebok möter former som "den gamla mannen" 
tycker man, att detta borde få en avgörande effekt på deras språk-
uppfattning. Men så länge e-formerna godtages och t. o. m. upp-
muntras i elevernas tal och skriftliga försök, synes de ha möjlighet 
att hålla sig kvar. Förf. har inte märkt några säkra tecken på att 
de e-former, det här gäller, skulle befinna sig på tillbakagång i det 
egentliga Göteborgsspråket. 

De (dem) sasom artikel och personligt pronomen 

Av intresse är förhållandet mellan de (di) och dom. Såsom objekt är 

dom genomfört i talspråket såväl inom GLR som GD. Subjekts-
formen har tidigare varit di, men detta ord håller nu på att trängas 

ut av dom. Hur långt denna process har fortskridit är svårt att 
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ange. Många äldre personer använder väl övervägande di. Som en 
kuriositet kan nämnas, att man förr kunde få höra di också som 
objekt hos en del dialekttalande: Jag sdg di. För förf, är di och dom 
som subjekt ungefär likvärdiga. 1 en förbindelse som dom nya 
husena kanske dom överväger, medan di faller sig naturligare, om 
substantivet icke är utsatt: di nya. Användes de göteborgska e-
formerna är det tydligt, att di passar bäst, alltså: di andre, di 
gamle, di nye, medan dom gör sig bättre vid a-former: dom andra. 1 
yngre årsklasser torde di bli alltmera ovanligt, men vissa reserva-
tioner är här nödvändiga. Den talandes ställning till dialekten har 
en viss betydelse. De dialekttalande, även yngre, brukar di i viss 
utsträckning, medan yngre GLR-talande i många fall helt har 
övergått till dom. 

Pronomen 

Såsom personligt pronomen i 2 pers.pl. använder GD sedan gam-
malt i (1) för riksspråkets ni, dock numera ej i tal till en person. 1 
GLR förekommer det knappast. Uttrycket VarI ska i gd? betraktas 
inte såsom särdeles hövligt. 1 GLR har alltså ni trängt in, men det 
är underkastat samma egendomliga inskränkningar i användningen 
som på andra håll i landet. En modern tendens

'
som förefaller att 

vara utbredd och möjligen är allmänsvensk, är att ungdomar titu-
lerar varandra med du utan några som helst ceremonier. Det ver-
kar, som om den segslitna frågan om ett svenskt tilltalsord på 
detta sätt hade kommit närmare sin lösning. 

Objektsformen honom ersättes i GD ofta, och framför allt av 
barn, med han, men detta är inte något genomgående drag i dialek-
ten. Mindre vanligt är att henne ersättes med hon (dvs, ho). Dessa 
egenheter är okända i GLR. Barnspråk är domme för desse (dessa), 
liksom i stort sett också hanses för hans. 

Ordet denne i förenad ställning följer samma regler som adjekti-
ven ifråga om -e före maskulina substantiv. Till skillnad från förhål-
landena i uppsvenska är denne, denna, detta vanliga i förenad ställ-
ning. Därvid är att märka, att substantivet i det folkliga språket 
står i bestämd form. Detta motsvarar förhållandena i norska riks- 



språket. Även svenska författare, t. ex. Selma Lagerlöf, skriver 
detta huset, denna flickan etc. Det är ett legitimt önskemål bland 
många lärare, att detta uttryckssätt bör godkännas, när det före-
kommer i elevers skriftliga arbeten. Den riksspråkliga typen detta 

hus och liknande är exklusivt skriftspråksmässigt och kan inte före-
komma i ledig stil. De likbetydande den här, den där brukas natur-
ligtvis också, i GD ofta i de talspråksmässiga formerna den häringe, 

den däringe. Även formerna denne här, detta här förekommer. 

Verb 

Imperfektum av första konjugationens verb, typen kallade, heter i 

talspråket kalla liksom på de flesta andra håll i landet, och detta 
gäller såväl GD som GLR utom i högtidliga sammanhang. Supinum 
uttalas däremot kallat, eftersom -t alltid kvarstår i supinformer. 
Såsom tidigare påpekats motsvaras -it i supinum av -et i GD och 

ofta också i GLR. 
Andra konjugationens verb med omlj udd vokal i presens, alltså 

typen välja, har i stor utsträckning fått presensvokalen analogiskt 
genomförd över hela linjen. Tämligen bra har temat välja, valde, 

valt stått sig. Formen väl jde får väl tills vidare betraktas som 

barnspråk. Impf. vän jde torde däremot vara vanligare än vande. 

Smorde användes knappast utom i stående uttryck, t. ex. smorde 

kräset. 1 GD böjes detta verb vanligen enligt första konj., alltså 
smör fade, smörjat. Tämja har, i den mån det användes, impf. 

tämjde. Kvälja har temaformerna kväljde, kväljt, som är svåra att 

uttala, liksom vän jde och liknande former. Införandet av dessa 
former ger ett intressant exempel på att systemtvång kan vara 
starkare än behovet av uttalslättnad. Böjningen sälja, sålde kan 

sägas stå sig; säljde (sälde) får betraktas som barnspråk. Den ten-
dens, som här har behandlats, är märkbar såväl i GD som GLR, 
men den torde ha sin utgångspunkt i dialekten. Böjningen sätta, 

sätte, sätt finns i GD men är i GLR mindre vanlig. 
En hel del egenheter förekommer i verbens böjning, särskilt de 

starka. De flesta är dock inskränkta till dialekten eller till barn-
språk. 
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Först kan nämnas, att starka verb av typen knyta, knöt fått ö 
analogiskt infört i sup. och perf. part., alltså knötet, brötet, söpet 
etc. (Bjuda har dock sup. bjutt.) 1 regel tillhör dessa former ej 
GLR. Såsom tidigare nämnts har verb av typen riva i GD sup. 
revet, sletet, betet, skrevet etc. GLR har rivet eller möjligen rivit. 

Vissa starka verb, i regel sådana som i talspråket har enstavig 
infinitiv, har i vardagsspråket -tt i sup., t. ex. taga, tatt; draga, dratt 
eller draget; vara, vart (vulgärt vatt); slå, slått (slött) eller slaget; bliva 
(bli), blitt (bl ett). 

De oregelbundna starka verben av typen gråta vållar stora 
bekymmer i det folkliga språket. Vanligen heter det i GD gråta, 
gråt; låta, låt; hålla, håll (hdllde); falla, fall. 

Sup. av ligga råkar ut för analogiska påverkningar i GD, vilka 
givit upphov till former som legget, lugget. Sup. av tiga blir vanligen 
teget. 

Verbet vilja heter i inf. vella, i sup. vellat; jfr velat som hör till 
vela 'vimsa'. 

Verbet synas har i barnens språk ofta impf. syndes. Simma böjes 
nästan alltid starkt, alltså sam, summit; detta gäller både GD och 
GLR. Vanligt är att röka går efter första konj.: rökade, rökat. 
Denna böjning undvikes dock av många GLR-talande. 

Tåla kan höjas enligt första konj. i GD. Presensformen tålar 
(tölar), använd i uttrycket Tölar du daj må då?, var förr vanlig 
bland skolpojkar, då de skulle egga ett par kombattanter till slags-
mål. Denna höjning är sannolikt mindre vanlig nu. Av verb som 
mala, gala finns i presens endast de korta formerna mal, gal. Av stå 
heter impf. alltid stog i talspråket, och det gäller i regel också om 
GLR. Lägga har impf. la  (inte lag som i uppsvenskt talspråk). 

Infinitivformen vara har ända fram till de senaste åren uttalats 
vara och inte va. Det senare uttalet uppfattades, då det någon 
gång hördes, som ett främmande element, närmast skånskt. På 
senare år har emellertid detta va upptagits av ungdomen i allt 
större utsträckning, och det ser nu ut att slå igenom. Detta gäller 
kanske främst GLR. 

Uttrycket det är uttalades förr och uttalas ännu av äldre göte-
borgare då ä, varvid reservation bör göras för det i denna ställning 
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obetonade det, vars vokal är svår att fixera. De flesta yngre och 
även medelålders göteborgare tycks numera ha ett klart de e, ett 
uttal som tydligen håller på att sätta sig fast. Även i detta fall 
torde de riksspråkstalande gå i spetsen. 

Förhållandet mellan blev och vart kan behandlas i detta sam-
manhang, ehuru det snarare tillhör kapitlet Ordförråd. 1 det äldre 
Göteborgsspråket heter det han blev rädd, och verbformen vart 
är okänd, vilket är rätt naturligt, då det stämmer med språk-
bruket i andra götiska och sydliga mål. På senare år har emellertid 
vart trängt in i viss utsträckning, vilket är mycket anmärknings-
värt. 1 stadens tidningar ser man numera vart inte så sällan, även i 
artiklar skrivna av infödda göteborgare. Här är det säkerligen 
fråga om påverkan från huvudstadspressen. När ungdomar använ-
der denna verbform i sitt tal, beror det väl på inflytelser längs 
andra vägar, t. ex. radio. 1 ett särskilt undersökt fall ansåg sig den 
tillfrågade ha lagt sig till med ordet vid en kadettskola i Stock-
holmstrakten. 

Presens passivum av andra och fjärde konjugationens verb, alltså 
former som böjes, användes, har i uppsvenskt tal och numera också 
i skrift fått de kortare formerna böjs, används. Detta verkar främ-
mande, åtminstone för de äldre göteborgarnas språkmedvetande. En 
del vanliga ord har ju av ålder de korta formerna, särskilt deponens 
och s-former med reciprok och absolut betydelse men också rena 
passiver som känns, hörs m. fl. De flesta passivformer tillhör ju skrift-
språket och det högtidliga föredrags- eller katederspråket. 1 dessa 
fall är det naturligt för göteborgarna att bibehålla de längre for-
merna i både tal och skrift. Former som erhdlls, används, sätts, 
erbjuds har man svårt att fördraga. 1 stadens tidningspress har de 
dock trängt in i viss utsträckning. Där råder f. n. förvirring på 
denna punkt, men tydligen håller de korta formerna på att vinna 
terräng. Även i det talade språket hör man dem då och då av 
yngre medborgare. Ibland kan man höra hur personer, som är 
vana att ge akt på sitt tal, anstränger sig att producera dessa 
moderna former, som alltså är inlånade från skriftspråket. Natur-
ligtvis är det rätt ovanligt, att skriften på detta sätt befinner sig 
en hästlängd före talspråket i fråga om modernitet. 
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III. Syntax 

Göteborgsspråkets syntax visar inga större avvikelser från riks 
språkets normer. 

Verb 

Liksom i andra götiska och sydliga mål förekommer i viss utsträck-
ning perf. part. i stället för supinum vid intransitiva rörelseverb. 
Han är nyss gången brukas likvärdigt med har nyss gått. Han är 
rest torde inte vara möjligt, men däremot är bortrest. 1 detta fall 
tänker man mera på den kvardröjande effekten än vid det mot-
svarande har rest bort. Är utgången torde vara helt likvärdigt med 
har gått ut, och båda uttrycken användes. Detsamma gäller om 
är kommen, är hemkommen jämförda med motsvarande supinfor-
mer. 

Dubbelt supinum är mycket vanligt i det folkliga språket. Det 
hade jag aldrig kunnat trott. Det skulle jag ha velat sett. 

Särskilt i barnens språk förekommer en säregen användning av 
verbet gå. Han går och slåss. Han går och skäller. Det är här inte 
fråga om något gående, utan verksamheten att slåss etc. uttryckes 
på detta sätt. 

Pronomen 

Efterställt pronomen i fall som bror min, tar din är vanligt i GD, 
men det är möjligen på väg att bli föråldrat. 

Det obestämda en kan i GD användas i stället för man. En kan 
la tröttna. Detta undvikes i GLR. 

En tämligen spridd egenhet är att vad förväxlas med var. Detta 
gäller framför allt barnen. Förf, har en bestämd känsla av att denna 
förväxling var ovanlig för tre eller fyra decennier sedan. Tydligen 
beror den på att i talet d i vad är bortfallet och r i var mycket 
reducerat. 

Många göteborgare säger vars en i stället för var sin, vilket beror 
på en missuppfattning av uttryckets bildning. Till detta har sedan 
bildats vars två 'två var'. Man kan också få höra vi har vars våra 
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(böcker) eller vi har var vdr (bänkrad). Alla dessa uttryck är dock 
så pass ovanliga, att de inte kan sägas vara karakteristiska för 
Göteborgsspråket. Sannolikt beror de på individuell påverkan 
från andra (sydliga) dialekter. 

Adverb 
Efter former av verbet vara brukas alltid adverb, som uttrycker 

befintlighet, alltså jag var hemma, ute, inne. Detta gäller såväl 
tal som skrift. Den på andra håll förekommande typen jag var 
hem, jag var in är sålunda obruklig i Göteborg. 

Vanligt är uttrycket med en gdng 'genast', dock kanske mest i 
GD. 

Ordet vad, använt i utrop som Vad vackert!, verkar främmande 
för göteborgsk språkkänsla. Man säger i sådana fall Sd vackert! och 

i bisats hur. Sdg du, hur vackert det var? Även i det senare fallet kan 
sd användas, men inte gärna vad. 

Prepositioner 

Användningen av ordet efter i betydelsen ute/ter, utmed är främ-
mande för göteborgskt språkbruk. Man kan alltså där inte gärna 
skriva Vägen gick efter Göta älv. Då man numera kan se detta 
uttryckssätt använt i Göteborgspressen, härrör det väl från in-
flyttade skribenter. 

Prepositionen till användes i vissa fall i betydelsen 'hos'. jag har 
kött den till (te) Gumerts. jag var inne till Lundquists (en affär). 

jag är till Petterssons (= arbetar i P:s firma). Det senare gäller 
dock endast, om firmanamnet är ett personnamn. Det heter säkert 

om arbetsplatsen är Götaverken. Denna användning av till 
undvikes måhända av en del GLR-talande. 

Uttrycket På stan uppfattas som stockholmska. 1 Göteborg heter 
det sedan gammalt jag sdg honom i stan. Det förra uttrycket håller 
dock på att tränga in. 

Vid angivande av viss våning brukas i Göteborg prepositionen 
i och inte På. Det kan heta på nedre (nedra) botten men i första 
vdningen etc. Första va'ningen avser understa bostadsvåningen och 
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är ofta samma sak som nedre botten. På detta sätt blir också räk-
ningen av våningarna mest naturlig. Det på andra håll vanliga en 
fra ,5'a upp etc, har knappast slagit igenom i Göteborg. Uttrycket 
på andra vdningen ser man någon gång i pressen, men det här-
stammar förmodligen från inflyttade. 

Det heter på folklig göteborgska Det är inget att göra vid 'Det är 
inget att göra åt'. Det är möjligt att detta göra vid inom vissa kret-
sar anses ha en dialektal färgning. 

Konjunktion 

Användning av konjunktionen innan såsom adverb betraktades 
förr som en för göteborgskan främmande egenhet, närmast av 
skånskt ursprung, exempelvis i fraser som Det såg jag innan (= 
förut). Det finns tecken som tyder på att denna företeelse håller på 
att tränga in i stadens språk. Man hör också innan använt i st. f. 
före i en fras som Nämnden har sammanträde innan styrelsen. Dessa 
bruk av innan synes bero på dialektblandning av sent datum. 

Ytterligare en del företeelser, som berör syntaxen, tages upp i 
kapitlet om ordförrådet. 

IV. Ordbildning 

Förut har nämnts (s. 21) att ett antal substantiv, som nu slutar 
på -a i riksspråket, har -e i det folkliga Göteborgsspråket, vilket 
åtminstone i vissa fall är historiskt betingat. Utom de tidigare 
nämnda orden vane, la'ge, härne, shole m. fl. hör hit också dose 
'(snus)dosa', fiche, vilje och lumme 'ficka'. Dose och lumme är dia-
lektala, och de övriga tillhör i den angivna formen knappast GLR. 
Här kan också nämnas det dialektala bite 'bit'. 

Sådana för omgivande dialekter typiska avledningsändelser som 
det maskulina -inge (uslinge) och verbavledningen -ing (i st. f. 
-ning) i skäring, maling etc. tycks ej ha hemortsrätt i Göteborgs-
språket, så långt man nu kan följa det tillbaka. 
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1 fråga om bruket av -s- i sammansättningsfogar kan påpekas, 
att Göteborgsspråket i gatunamn, där första leden är ett person-
namn, konsekvent har -s-, t. ex. Tegnérsgatan och Odinsgatan (i 
Stockholm: Tegnérgatan, Odengatan). 

Den s. k. bindevokalen är i Göteborgsspråket -e-, vilket stämmer 
med BD och VD längs Göta älv. Om man undantar ålderdomliga 
ord av typen själaringning, finns veterligen endast ett ord i GD 

med -a- i fogen, nämligen munnagiga 'munspel'. Detta bär alla 
spår av att vara inlånat, troligen från västgötsk dialekt. Rikssprå-
ket har ju i stor utsträckning slopat bindevokalerna, och Göte-
borgsspråket har givetvis rönt inflytande från denna utveckling. 
Men GD har bindevokal i en mängd fall, där GLR saknar sådan. 
Man kan nämna ord som björkeris, byxeknapp, julegran, liesi1l, 
nidlefärg, osteskalk, pdskekäriiig, skoleväg, so5etunna. 

Behandlingen av -e- i ändelsen -are kan man studera i gatunam-
nen. Det heter i Göteborg konsekvent Snickaregatan, Pipbldsare-
gatan etc., medan man i Stockholm lika konsekvent låter -e- falla. 
Lämnar man gatunamnen, finner man att åsikterna om detta -e-
varierar. Man kan i en tidningsnotis läsa, att läkaresällskapet har 
sammanträtt, medan det i rubriken talas om en befarad läkarstrid. 
Läkarbetyg ser man i regel. Vid Järntorget finns skylten Göte-
borgs arbetarekommun, men på valsedlar står det ibland arbetar-
partiet. Ett gammalt namn är Arbetarinstitutet. Många anser, att -e-
under alla förhållanden bör falla, om en annan vokal följer, en 
åsikt som snarast har med det estetiska intrycket av ordets syn-
bild att göra. Samma växling råder, när ordet lärare- står i förled. 

1 vissa skolor ser man lärarerurn, i andra lärarrurn. 
Utan tvivel finns det en tendens i göteborgskan att behålla -e- i 

ord på -are. Det faller sig naturligt för barn, och även vuxna GD-
talande, att säga skomakarestol och skräddareverkstad. Möjligen har 
detta något med ordbalansen att göra. Ställningen är alltså f. n. den, 
att språkmedvetandet hos göteborgarna i allmänhet kräver, att -e-
bibehålles, men bortfallstendenser, härstammande från andra språk-
områden, gör sig ganska starkt gällande, i synnerhet i skriftspråket. 
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V. Ordförråd 

1 det följande behandlas ett antal ord, som kan sägas vara typiska 
för Göteborgsspråket. Åtskilliga av dem kan betecknas som lokala 
varianter inom riksspråket, t. ex. dänka 'stänka vatten på tvätt, 
som skall strykas'. De flesta av de aktuella orden har en västlig, 
stundom sydvästlig utbredning, de återfinnes inom en större eller 
mindre räjong i götiska och ev. sydsvenska mål. Inte bara lexiko-
grafiska utan också syntaktiska synpunkter anlägges, så till vida 
som allmänt brukliga ord i en för Göteborgsspråket typisk använd-
ning medtages, detta såsom komplement till de notiser, som gavs 
under Syntax. 

De nedan behandlade ordens frekvens i stadens språk är högst 
varierande. Några kan sägas vara var mans egendom. En större 
grupp tillhör typen folkliga ord, som inte gärna brukas av dem, 
som talar det lokala riksspråket. Slutligen medtages rena slangord, 
som särskilt är eller varit i bruk bland barn och ungdom. Dessa 
ord är ofta av något äldre datum. Den specifika göteborgska slang-
en tenderar att komma ur bruk och ersättas med stockholmsslang,' 
vilken spritt sig till alla landets hörn. Denna invasion har försig-
gått under lång tid. Ett ord som kul har först på senare år blivit 
vanligt bland Göteborgsbarn. Ordet tik hörde förf, första gången 
omkring 1920, medan ord som tjej och jycke är äldre och torde gå 
tillbaka till den första stora inlåningen vid tiden närmast före det 
första världskriget. Dessa nyare, inlånade slangord förbigås nedan. 
Naturligtvis kan det tänkas, att även en del av de äldre slang-
uttrycken är inlånade från Stockholm. Ett ord som kille är gam-
malt i Göteborg, men det finns ju också på andra håll. Det ligger 
utom ramen för denna skrift att söka utröna de äldre slangordens 
proveniens. 

En naturlig gruppering av orden i det följande är svår att åstad-
komma. Det enklaste synes vara att börja med gruppen mera all-
mänt brukade ord, fortsätta med de mera folkliga och slutligen 
behandla de slangbetonade. Några klara gränser mellan dessa tre 

1  De här åsyftade slangorden är ju till stor del hämtade från rommani 
eller månsing. Till Göteborg har de dock kommit via Stockholmsspråket. 
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grupper finns givetvis inte. 1 vissa fall anknytes till tidigare utred-
ningar i ämnet, särskilt Gösta Bergmans exempelsamling i Arkiv 
för nordisk filologi 1941 ("Sydliga provinsialismer i det bildade 
svenska talspråket"). En del uppgifter i äldre förteckningar angå-
ende förekomsten i Göteborgsspråket av särskilt sydliga provinsia-
lismer kan man ställa sig tvivlande till. Förmodligen har de an-
litade meddelarna inte alltid varit säkra på sin sak. Nedan näm-
nes en del sådana fall. Därav följer givetvis inte, att detta arbete 
gör anspråk på att alltid ha träffat det mest genuina och allmän-
giltiga. 

Mera allmänt brukade ord 

affär 'butik, handclsbod'. Även butik användes, men är numera mind-
re vanligt. 

backe 'lådliknande föremål, vanligen med sneda väggar'. Spoitbacke, 
nu sällsynt. Brödbacke. Mangelbacke, för transport av tvätt-
kläder. En del säger back, men det torde vara mindre genuint. 

baka 'grädda (plättar, pannkakor)'. Även steka förekommer i denna 
användning, men det torde vara senare inkommet. Plät tar heter 
i det folkliga språket plät ter, sg. en platta. 

barkis 'långt vitt bröd', motsvarar det stockholmska bergis. 
bild, i uttrycket 'ta en bild pä en person' i stället för av. 
borr, finger, lås, mal, näbb, rede, streck. Ovan (s. 20) nämnes en 

del ord, där genus vacklar, resp. skiljer sig från det riksspråkliga. 
Här upptages ytterligare några sådana ord. Bon' är neutrum, 
alltså ett borr. En finger är vanligast. Detsamma gäller om en lös. 
En mal (insekten) är vanligast, men det finns personer, även 
infödda, som säger ett mal. Ett näbb är det folkliga uttrycket, men 
en näbb förekommer också. Ordet rede 'fågelbo' heter numera all-
tid ett rede och är ett föga folkligt ord. Maskulint genus av detta 
ord, vilket påträffas t. ex. i BD, har tydligen förr tillhört GD att 
döma av ett folkligt uttryck, där ordet betyder 'barnkull': Han 
har en fali ree md ongar. Ett streck ('blyertsstreck') är folkligt, 
men en s. kanske är vanligare i GLR. 

brava 'darra'. 1 BD växlar brava med braga. 
bulleskiva 'skiva av större runt vetebröd'. 
byssja 'enkel sommarstuga o. d.'. Tämligen nytt i denna användning. 
drufs 'drummel'. 
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dänka 'stänka vatten på kläder som skall strykas'. Det enda bruk-
liga ordet för detta begrepp. 

finna 'hitta'. Jag kan inte finna den (om en borttappad sak). 
fjord. Ordet har vanligen ö-vokal, vilket tyder på att det inte är 

bevarat genom tradition utan inlånat ur skriftspråket. BD har 
fjol med o och tjockt 1. 

förstuga 'nedersta trappavsatsen i en uppgång'. Uttalas i best. sg. 
/örstun, i folkligt språk f6rsta. 

gnubba 'gnida', t. ex. gnubba sig i ögonen. 
gott, i uttrycket det kan gott hdnda 'det är mycket troligt'. Besläktade 

fraser som det ser jag gott, kända från BD, tillhör knappast Göte-
borgsspråket. 

grisk 'frän i ord och uppträdande'. 
gräddsnipa var förr det vanliga ordet, numera delvis utträngt av 

grdddkanna. 
gå, i uttrycken gå på skidor, på skridskor. Men även dRa användes i 

båda fallen, då utan prepositionen på. 
göra (i) sönder. Användes med eller utan prep. i. Ha sönder säges ej 

av infödda. 
hank 'hängband i kläder'. Växlar med hängeband. 
kittel. Kaffekittel är det vanliga ordet för detta begrepp. Folkligt 

även kättel med anknytningar i BD. Kittel användes i övrigt om 
större kokkäri med öron vid sidorna: sylt kittel. 

kläda i ngt 'göra sig i en viss modell eller färg', t. ex. hon klär i vitt. 
köpa, i uttrycket gå och köpa 'handla'. Vanligt åtminstone vid mindre 

inköp. 
köttgrotta 'stekt köttfärs i större kvantitet'. 
hd 'längre sluttning', i motsats till backe 'kortare sluttning'. Ordet hd 

är vanligt inte minst i gatunamn. 
långavig 'långsint'. 
myra 'krypa'. Endast i uttrycket Det myr och kryper. 
månadskari, numera ungefär 'gårdskarl'. 1 äldre tider var nidnads-

karl en mycket vanlig yrkesbeteckning. De flesta företag hade det-
ta slag av arbetare, vilka gick för månadslön och ombesörjde 
transporter o. d. 

nare 'skarp, bitande vind'. Det narcer 'det blåser vasst'. Narig 'genom 
blåst och köld sprucken' (om hud). Denna högst frekventa ord-
grupp anses vara typisk för Göteborg. 1 Bohuslän betyder narig 
åtminstone på vissa håll 'solbränd'. 

nysta, ntr. 'nystan'. 
nästa 'sy ihop provisoriskt'. Näst, ntr., t. ex. ta ett näst 'ta ett 

par stygn'. 
pilla 'peta (på ngn el. ngt)'. 
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pojk är vanligare än pofke, i synnerhet i vardagligt språk. De riks- 
språkstalande brukar väl i viss utsträckning den längre formen. 

portmonflä. Detta ord, uttalat porirnonné, är det enda brukliga. Det 
sydsvenska börs användes ej. 

rundstycke, ett bröd motsvarande det som i Stockholm kallas små-

franska. 
rödspotta. Detta fisknamn var förr allmänt vedertaget. Numera 

håller det på att trängas ut av rödsdtta. Förmodligen anses det 
äldre namnet ha mindre behagliga associationer. 

sjapp, ntr., förr namn på de olika inrättningar, som senare kommit 
att kallas kiosker. Det finns ännu kvar som beteckning på enklare 
träskjul, där någon form av försäljning bedrives. En specialbe-
teckning är ölsjap. Ordet hör sannolikt till de engelska lån, som 
kommit in genom förmedling av sjömän, alltså shop med ameri-
kanskt uttal. Flera sådana ord nämnes nedan. 

skjuva 'skjuta ngt framför sig'; skjuvekärra 'skottkärra', nu för-
åldrat. 

skädda. Plattfisk av olika slag heter antingen skädda eller tunga. 

Ordet flundra användes endast i hdlleflundra. 

spann, den-genus. Det vanliga ordet, t. ex. i sammansättningarna 
vattensann, skurspann, slask(e)sann. Pi. är spänner, men barn 
säger ibland s75annar. Ordet hink förekommer veterligen bara i 
ishink. 

spinga 'spänta', i uttrycket spinga stickor, numera ovanlig syssel-
sättning. 

strakbent 'med orörlig knäled'. 
svale, svalelag. Svalen är 'trappavsatsen utanför en lägenhet'. Att 

bo svalelag med någon betyder, att man har gemensam svale med 
en annan familj. 

träd. Att ha trdd i fönstren betyder att ha krukvdxter. 

träkällare 'affär, vanligen i en källare, där enklare möbler och husge-
råd av trä säljes'. Möblerna kom förr från Lindome i Halland, 
eller troddes åtminstone komma därifrån. Laggkäri kom från 
Bollebygd i Västergötland. 

vase 'ömklig stackare'. 
vela, v. 'vara vimsig', s. 'vimsig person': e(n) vela. Velig adj. 'vimsig'. 

Folkliga ord 
albo, ballbo, marbo. Albo 'person från Ale härad', p1. al(e)bönner. 

Förr även liktydigt med 'snickare'. Folk från Bollebygds härad 
(sg. ballbo, pI. ballbönner) ansågs vara specialister på träarbete, 

37 



särskilt laggkärlstillverkning. Personer inflyttade från Marks 
härad (sg. inarbo, pi. marbönner) arbetade ofta i textilindustrien. 

alltingena 'allting'. Fortfarande vanlig folklig form. 
båla 'regna starkt, dricka omåttligt'. 
bandgjord 'tunnband'. Spela bann jol (tunt 1) var förr en omtyckt lek 

bland barn, men den tycks ha kommit ur bruk. 
bortanför 'bortom, bakom'. 
bröta 'bråka, knuffas', t. ex. vid bollspel. 
bröte, den-genus 'bråte, skräp'. Vanligt ord. 
båla 'börda'. Detta ord är inlånat från en dialekt (troligen VD), där 

rd gett tjockt 1, vilket i Göteborg ersatts med tunt. Förr såg man 
ofta pojkar från fattiga hem komma vandrande med en säck kol 
på ryggen. De hade plockat upp detta under järnvägsvagnar vid 
hamnen. En sådan säck kallades "e bi2la". 

bunntröja 'tjock, stickad tröja'. 
böla 'gråta högljutt'. 
dibbla 'disputera, säga emot'. 
durva till 'slå till, ge ett slag'. 
exter 'dumma påhitt': jfr fukter 5. 54. 
falli, i uttrycket vara (i) falli för 'lida brist på'. Vanligen är det fråga 

om tillfällig brist på en vara i hushållet, men man kan också 
vara i falli för pengar. 1 BD brukas ordet med annan betoning, 
fölli för, och utan prepositionen i. Ordet torde höra till katego-
rien "pigord", ord som snappats upp av tjänstefolket i" bättre 
hus" och sedan levat kvar i det folkliga språket. Jfr malds nedan. 

min far, i förtroligt tilltal, ungefär "min lille vän". Uttrycket f öre-
kom tidigare i Göteborgsspråket, men tycks nu vara ovanligt där. 
Fortfarande i bruk i BD. 

farligt 'fasligt'. Det folkliga uttalet är fali, t. ex. Det är /åli dyrt. 
feppla 'fumla'; även fepplig 'fumlig'. 
ficke 'ficka'; i folkligt uttal fecke. 
fjöl, i sammansättningen bakef föl 'bakspade'. 
flöget, best. form 'sjukligt anfall av något slag'. Egentligen något som 

"flyger på". Typiskt för det folkliga språket är, att vissa namn på 
sjukdomar alltid användes i best. form, t. ex. bråket 'bråck', 
slaget, követ 'hostanfall, astma'. 

förstörad, i uttrycket Är du förstörad? 'Är du inte riktig?'. Föråldrat. 
glatt 'hal'. Isen är glatt. Det är glatt pci gatan. 
grina 'skratta'. Betydelsen 'gråta' tillhör ej Göteborgsspråket. 
håler (grav accent) 'skuldror'. Egentligen härdar, som är känt från 

olika dialekter. Formen är inlånad från en (västgötsk) dialekt, 
där rd blivit tjockt 1 och ci blivit a. 1 GD tunt 1. 
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Ordet har funnits i Göteborg men möjligen endast bland folk 
med speciell anknytning tlll VD. 

handsöl, i uttrycket gott izandsöl. Den första kunden i en ny affär 
eller den första för dagen, om det gällde torghandel eller ambu-
lerande handel, gav "gott liaridsöl", om affären utföll till (sälja-
rens) belåtenhet. Numera mindre vanligt. 

hysta 'kasta'. 1 gamla tiders bollspel kallades kaptenen för ett lag 
hysteman. Man "hystade" nämligen med bollträet om "ute" 
eller "inne". 

ilke, pi. ilkar 'knöl på foten'. 
jurpa 'grumlig vätska'. Användes om vatten, kaffe m. in. 
för jämt 'alltid, för jämnan'. 
kinne, (tj-). 1 filmens barndom var kinenatograf i Göteborg det vanliga 

namnet på den lokal, där film förevisades. Detta ord förkortades 
till kinne. Numera håller detta ord på att trängas ut av bio. 

kb 'krog'. Den gamla formen klo f., best. form kboa finns numera kvar 
endast i namn. Galgekbora är det folkliga namnet på det område, 
som officiellt heter Galgkrogarna. 1 Masthugget finns ett hus kallat 
Humlehboas hus, tydligen ett gammalt krognamn. 

kluppa, v. 'klippa'. Substantivet klippa heter däremot kleppa. Det 
finns som namn på en stadsdel. 

knevelhänt 'valhänt'. Kan också heta knevlig. 
kramma 'krama'. Kort a har också ordet kram i uttrycket kram snö. 

Larn och tarn har däremot långt a i Göteborgsspråket. 
krumsen 'stel i fingrarna av kyla'. Jfr knevelhänt ovan, vilket vanligen 

betyder detsamma, men där det också kan vara fråga om fum-
lighet av andra orsaker. 

kvi, i uttrycket kvi för ncigot 'dra sig för ett företag eller vanligen ett 
arbete, vilket betraktas som särskilt olustigt'. 

käck (tj-) 'bra'. Allmänt berömmande, t. ex. Det var la Räckt! Har 
tidigare varit mycket vanligt i folkligt språk men är möjligen 
mindre vanligt bland ungdomen numera. 

käke (tj-) 'kind'. 
källa, ränna. En pump på gården eller annorstädes kallas källa eller 

vattenkäiia. Även vattenkranen i köket kan kallas källa, men 
vanligare är, att den kallas ränna. 

kättla (tj-) 'yngla, om katt'. Däremot heter det nässla och vassle, 
vilket tyder på inflytelser från olika håll. BD har -ssl- i alla tre 
orden, alltså även kässla. 

kävel (tj-) 'brödkavle'. Enligt uppgift har man i västra delen av 
staden använt formen kävel n., best. form kävlet, vilken är känd 
från BD. Förf, känner ej formen från östra Göteborg. Detta ord 
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synes vara ett avde tecken, som tyder på att språket västerut i 
staden haft vissa kontakter med bohuslänsk dialekt. 

kölla (tj-) 'göra upp eld'. Detta ord har möjligen tidigare tillhort GD. 
Så är knappast fallet nu, men det är känt av göteborgarna genom 
sin förekomst i närgränsande dialekter. 

köva sig (tj-) 'storkna, kikna'. En person som äter litet för glupskt 
kan få följande förmaning: Köv dig inte, det blir hrä»n efter! Det 
västgötska hövna 'kikna vid hostanfall' tillhör knappast GD 
i motsats till det besläktade k6vet, jfr ovan under flöget. 

la adv. 'väl'. Anses vara karakteristiskt för Göteborgsspråket. La är 
fortfarande mycket vanligt, men det växlar med väl. Vanligt är 
att dessa adverb placeras före ett pronomen. Det han la han! Det 

han väl du! 

ladder, pl. 'filttofflor'. 1 riksspråklig beteckning snarast en ladda, 

laddor. En liknande fotbeklädnad är släver, lädertoffior eller skor, 
där bakkapporna skurits ner, att användas till hemmabruk och, 
åtminstone förr, på vissa arbetsplatser. 

lasig 'dåligt klädd'. Däremot inte lase 'trasa'. För detta begrepp 
användes i GD filla, filler (uttalas med i!). 

lipesill 'person som lätt gråter'. 1 folkligt uttal -sell. Även Pipesill. 

ljummen 'ljum'. 1 det folkliga språket, och ofta också i GLR, heter 
det vattnet är ljummet, vinden är lfurnmen. 

lumme 'ficka'. Förf, har endast haft uttal med u i detta ord. Men 
såväl o som ä kan förekomma. Jfr tillägg s. 51. 

lunta 'tända eld på torrt gräs, ris o. d.' Uppskattat nöje bland pojkar. 
Numera är ordet, och det avledda luntning, fullt brukligt även i 
rent saklig framställning. 

lycka 'ögla'. Man knyter en löcha på skosnöret. En »fluga» på slips-
bandet har också kallats löcka, men det är troligen föråldrat. 

läppe 'läpp'. 
lösa 'vara långsam'. Även lösig 'som går och sölar'. Jfr söka nedan. 
maja 'grimas'. Att göra majer 'göra grimaser'. Det senare kallas också 

att shdcka, men det är ovisst, om detta ord är genuint. 
malås 'trött'. Hör till gruppen "pigord", av fra. malaise. Numera 

säkerligen mycket ovanligt. Det typiska för sådana ord är, att de 
har dött ut i riksspråket men lever kvar i vissa dialekter. Ett 
känt exempel är cedera 'avstå från' (dock inte belagt i GD). Med 
avseende på vokalen a (fra. d) kan jämföras med det i BD belagda 
plasér 'nöje', fra. 75laisir. Att gå på plasér 'promenera för nöjes 
skull', 25lasérebåd 'båt som man har för nöjes skull'. 

matleda 'dålig aptit'. Den folkliga formen är matelea. Förr fanns det 
"kloka gummor", som kunde "läsa för matelea". 

munnagiga 'munspel'. 
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mutten 'sur'. Motsvarar ungefär purken, som ej tillhör GD. 
männas 'medan'. Den kortare formen indns användes ej. 
möla 'äta sovel bart'. Särskilt möla ost. 
nogav. i uttrycket det nogar inte 'det är inte så noga', 'det spelar ingen 

roll'. Ordet är mindre vanligt. 
nästan på 'nära på'. 
panka 'vägglus'. Det sydliga skctkta förekommer ej. 
peng 'slant'. 
penne 'penna'. 
puta 'dyna, kudde'. Putevar 'kuddvar'. 
pötta 'knuffa'. Utgår väl från putta, men uttal med u förekommer 

knappast. 
ri, pi. ner 'anfall av värk o. d.' Samma ord i BD. 1 Göteborg numera 

föråldrat. 
rumme 'plats'. Fd rumme 'få plats'. 
rump, vanligt uttal romp, västerut ilonp. 1 olika betydelser: svans, 

stjärt, ände. Rompedra 'en svans med ungar efter sig'. Rompetroli 
'grodyngel'. 

räpa 'ragata'. 
rösta 'skaka (mattor)'. 1 riksspråklig skriftforrn rysta. Ordet uttalas 

alltid med ö, även av sådana, som inte eljest talar dialekt. Det är 
dock väsentligen folkligt. 

röpa 'rapa'. 
röten 'rutten'. R61e1 även 'odugligt, hopplöst'. 
sickla 'dregla'. Det vanliga ordet, i folkligt uttal seckla. Något uttal 

med i torde ej förekomma. 
slllemjölke 'mansperson som det inte är någon ruter V. Uttal: selle- 

mjdlke. 

simla 'semla, fettisdagsbulle'. 
sjadde 'simpel person'; avser karaktären. 
sjaddig 'simpel', ofta om klädsel. 
skadda 'dimma, dis'. 
skangra (a) 'skaka' (intransitivt). "Det var hemskt vad det skang- 

rar!" (sagt i spårvagn). 
skapa sig galen 'ge utlopp åt affekter'. 1 BD användes det kortare 

uttrycket skaba sig. 

på skrådden 'på sned'. Klippa ett tyg på skrådden 'på sned över 
trådarna'. 

skubba 'skolka', 'dra sig undan arbete eller skyldigheter'. 
skval 'dåligt kaffe'. Uttalas svU, kaffesvdl. 
skåmp 'gupp i kälkbacke o. d.'. Ordet uttalades i förf:s barndom 

med ci även i de östra stadsdelarna. 
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slabtt 'förkläde'. Det frän BD kända dialektordet slabat m., best. sg. 
slabdten säges ha använts av äldre majbor, infödda göteborgare. 
Förf, har inte själv hört det i staden. Om uppgiften är riktig, vilket 
ej kan betvivlas, har vi här ett exempel på de västra stadsdelarnas 
anknytning till BD. 

slyner 'odon'. Ordet är tydligen besläktat med det västgötska slinner, 
som dock i regel betyder 'blåbär'. 

småla 'prata mycket och länge'. Även som subst.: e riktig smöla. 
Verbet har grav accent. Subst. kan ha såväl grav som akut, varvid 
den senare är pejorativ, mera föraktlig. 

smäla (grav accent) 'hop'. E hel smöla 'en hel flock'. 
små på't 'blygsam, tillbakadragen, som är tillfälligt nere på grund 

av motgångar eller av andra orsaker'. 
snavla 'tala i näsan och otydligt'. 
snullen (grav accent) 'avsnoppad, generad'. SnuUet 'försmädligt'. 
snuppla 'snubbla'. 
snus, best. form ofta snasen i st. f. snuset. Pci snasen 'berusad'. 
spettaln 'gamla hospitalet vid Lerje'. Uttal: spillarn. Spettarsstolle 

'en som skapar sig galen'. 
stessa (grav accent) s. 'högfärdig och allmänt otrevlig person', v. 

'vara högfärdig och tillgj ord'. 
stirra 'darra'. Det folkliga uttalet är sierra. Sterrig 'darrliänt'. Sierre-

hill 'lungmos' (skämtsamt). 
stomp 'litet bröd'. 1 väster uttalat stömp. Finns inte numera. 
stor på't 'som vill bravera, som är spendersam'. 
stortröja 'överrock'. Obrukligt ord numera. 
stöv 'damm'. Det sydliga ordet stöv är inte vanligt, men det användes 

åtminstone förr i vissa sammanhang, t.ex. för att beteckna det 
damm, som uppstår i textilfabriker. 

sugpapper 'Iäskpapper'. 1 förf:s barndom användes detta ord i sko-
lorna, det uttalades suj5papper (kort u). Numera troligen helt ur 
bruk. 

sukta 'sakna' eller 'längta efter något'. Uttal: sokta, sökta. 
sumpa 'söla med eller försumma något'. Liksom föregående ord utta- 

lat med o eller ci i olika stadsdelar. 
söka 'söla, vara långsam'. Även sökig 'långsam'. Jfr lösa ovan. 
tå för sig 'försvara sig' (i slagsmål). Möjligen något slangbetonat. 
tavla (kort a) 'fingra på och smutsa ner'. 
tjala 'hångla'. 
tjosig 'slarvigt klädd'. 
tjöta 'tjata'. Vanligt ord. 
tjulsig (-ö- i yngre uttal) 'alltför tjockt och ovårdat klädd'. 
tjåsta 'pusta, andas häftigt'. 
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tocka sig 'flytta sig'. 
truttna 'slå sig'. Använt t. ex. om  dörrar och fönster. 
tyken 'framfusig' (använt särskilt om barn). För äldre personer är 

denna betydelse den enda möjliga. 1 ungdomens språk har tyken 
blivit ett slags modeord, som betyder 'otrevlig' i största allmän-
het. Härtill verbet tyka sig 'vara påf ingen', men detta är en smula 
slangbetonat. 

ulka 'kräkas'. Mindre vanligt. 
ulma 'gråta högljutt'. 
vil 'utvilad'. Numera ovanligt. 
vrägsel. Uttrycket knyta i vrdgsel betyder, att man gör knutar, som 

är svåra att lösa upp. Eventuellt 'käringknut'. 
väck 'bort'. Gd vdck med dig 'ge dig av'. Vara alldeles vdck 'borta med 

rocken, bakom flötet'. Pengarna var vdck 'borta'. 
vända 'omgång'. 1 folkligt språk e vdnna 'en omgång'. 
åll rejta 'klara av' i uttrycket Det ska vi nog dU rejta (eng. all right). 

Mindre vanligt. 
åpen 'glupsk'. Detta vanliga ord är, såsom formen utvisar, inlånat 

från bohuslänsk dialekt, vars dben eg. betyder 'öppen' men också 
har betydelsen 'glupsk'. 

äm (långt m) 'fadd'. Man har en dm smak i munnen, någonting 
smakar dmt. Även uttalet em, emt förekommer, och detta är 
möjligen det mest genuina. 

ända 'nästan, riktigt'. Ordet, uttalat dnna, är mycket vanligt och 
hör till det som karakteriserar det folkliga Göteborgsspråket. 
Det är dnna kallt. Det är dnna som ett hus pd böten. Det dnna 
sticker i kroppen. 

ör 'yr'. Även 'lätt berusad'. Gd och öra 'vara virrig'. 

Slang och barnsprk 

bilde ntr. 'bild'. 1 barnspråket särskilt om lösa bilder och urklipp. 
bomma 'gå och driva, särskilt i hamnen'. Gci pci bommen. Tycks vara 

ett tämligen nytt ord. 
borstet. Bland den stora mängd uttryck, som betyder 'berusad', kan 

nämnas i borstet, Pin i gungan. Ett nytt ord är hjdrtad. 
bracka (akut accent) 'försörjningsinrättningen'. Gamla Bracha låg vid 

Drottningtorget, senare överflyttades namnet till Gibraltar i 
Landala. 1 BD förekommer brack (barack) i betydelsen 'fattighus'. 
Brackegubbe 'försörjningstagare'. Brackebyxor 'byxor med skinn i 
baken', som förr utdelades åt behövande skolpojkar. Brackekeg, 
se nedan under heg. 
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bräla 'skryta'. 
1 byxis 'rädd'. Folkligt uttal: i böxis. Jfr byxångest. 
böna 'kälke'; 'flicka'. En böna var en liten kälke avsedd för en person, 

som styrde i liggande ställning. Detta sätt att åka kallades förr 
"att ligga stockholmare". Böna 'flicka, särskilt en som man säll-
skapar med'. Nu föråldrat. 

den däringe 'den där'. Vanlig typ av pronomen i det folkliga språket. 
1 fem, den däringcs, ntr. det däringa. På samma sätt den häringe etc. 

1 farten 'förföljd'. Vara i farta tör någon. 
fjälla 'flicka', särskilt "fästmö". Nu föråldrat. 
flanig 'otrevlig'. Användes särskilt av barn. Tämligen nytt. 
fräckt 'utmärkt'. Modeord bland barn. Gör/räckt, se nedan. 
fäkta 'tigga'. Gå på täkten 'på tiggarstråt'. Fäkta mig en bite 'ge mig en 

bit'. Ordet är gammalt i Göteborgsslangen. 
galningebär 'bär av olika slag, vilka anses giftiga'. Uttalas: gcfrninge-. 
gigg 'visst ställ på mössan'. Järnvägsgigg, med en urnypning framtill. 

Säckbäraregigg, med mösskullen tillbakastruken. Giggig 'flott i 
sin klädsel'. 

gigga 'gå ifatt och förbi'. T. ex. vid tävlan i kälkbacke. Denna ord-
grupp har i folkligt uttal i-vokal. 

gura 'mura igen någon i ansiktet med snö'. Även sylta, salta. 
gäng 'kamratkrets'. Ordet är i GD m., best. sg. gängen. Att svika 

gdngen 'vara okamratlig, dra sig undan'. 
gömme 'kurragömma'. 
gr 'var, smörja' m. m. Göra 'gyttja'. Såsom förstärkningsprefix har 

gör- på sistone blivit mycket populärt bland barn. Görtråkigt. 
Görf räckt 'utomordentligt bra'. Denna senare användning av 
gör- är gammal på vissa håll i VD. 

göra 'gömma'. Gammalt slanguttryck. 
hets, varningsrop. Hets, byling! 'spring, polisen kommer!" 
jaggen (a) (grav accent). Lindrigt kraftuttryck. 
jumpa 'hoppa på isflak'. Uttal: jonzce och jcimpa. Jumpa i 'bli våt'. 

Förmodligen av eng. jump. 
kajen 'hamnen'. Gå ner till kaja 'gå till hamnen'. 
karl. Innan farbror blev populärt, brukade barn tilltala okända mans-

personer karlen (kåren). Kan kåren säga vad klockan är? 
kebba (tj-) 'akta'. Kebba dej (det kommer efterräkningar)! 
kedde (tj-) 'pojke'. 
keg, kega (tj-). Keg 'bröd'. Brackekeg 'en sorts mörkt bröd, som förr 

utdelades av fattigvården'. Det ansågs välsmakande och kunde 
användas som bytesobjekt i skolan. Kega niej en bite 'ge mig en 
bit_(bröd)'. Detta verb sammanhänger väl med keg. Ordet keg 

Åtminstone österut i staden sade man förr inte byling utan bulling. 
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torde nu vara dött, delvis undanträngt av det stockholmska kcik, 
som ju dock har en vidsträcktare betydelse. 

kil, dra kilen (tj-). Kil 'litet barn'. Nu föråldrat. Dra kilen 'pusta ut i 
arbetet'. Möjligen liktydigt med 'dra barnvagnen'. 

kille (k-) 'pojke'. Förr ofta i betydelsen 'ligapojke.' Hallekille 'en som 
varit eller borde vara på uppfostringsanstalt'. 

kitsla (tj-) 'vara kitslig, särskilt vid lek'. Uttal: tjessla. 
kiv (tj-), varningsrop, liktydigt med hets ovan. 
knata 'springa'. 
knippe 'en omgång stryk'. Du skulle ha ett knep15e (ev. knepe stryk). 
kn6 'knåda'. 1 slangspråket även 'trängas', 'flytta sig'. Knä På dej! 

'flytta dig!' 
kntkat 'överfullt och hopträngt'. Även knäkt brukas. Man knäkar 

ihop sig i ett åkdon. Möblerna står knäkt. Alldeles knäkat med. 
'alldeles fullt av 

köven (k-) (grav accent) 'tråkig'. En käven karl 'en tråkig karl'. 
Kävet 'tråkigt, försmädligt'. 

kärne (tj-), 'sup'. Nytt ord. 
lalla 'gå på nyis, som knappast bär'. Isen säges vara lall, om den 

sviktar utan att genast brista. 
lassja 'springa'. 
loda 'springa'. Jfr loda 'luffa'. 
mormor. Orden mormor och mor/or uttalas i synnerhet av barn 

mdrrnidr och in ii rr/ar. Det förtjänar i detta sammanhang påpekas, 
att det enkla mor är obrukligt i folkligt språk. Det har ersatts av 
mamma. 

natten. Rena natta 'helt hopplöst'. Vanligt men sannolikt tämligen 
nytt uttryck. 

nock (-å-) 'hörn, kant'. Nock f., best. sg. nocka. Skicka sockret till 
denna nocka! 'skicka sockret till denna bordsändan'. 

pala, palelek. Vid lekar som "gömme" räknar man först om vem 
som skall "stå". Detta kallas att pala. De ramsor, som därvid 
användes, kallas palelekar. Eftersom denna "palning" också fore-
kommer, då man delar upp de lekande i lag, är det möjligt, att det 
har med para (ihop) att göra. Det bör i så fall jämföras med krog-
klo ovan och VD burk-bulk. 

pirka 'mössa'. Folkligt uttal: perka. 
pota 'spela om kulor, som rullas ned i en liten håla'. Om den ene av 

två tävlande spelat bort alla sina kulor, kan han få höll, dvs, han 
får tillbaka en viss del av det förlorade. 

rassja (akut accent) 'darrning i kroppen' (tillfällig el. på grund av 
rädsla el. kronisk åkomma). 

siska 'läroverkspojke'. Uttal med i. 
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sista, i uttrycket leka sista 'leka taf att'. Även här i-uttal. 
sjurk, m. 'häst'. (På vissa håll i VD fem.) 
skafta 'springa'. Även formen skå/ta. 
sketa, i uttrycket vara i skéta för någon 'förföljd'. Jfr i farta för. 
skota 'springa'. 
skrecka (grav accent), skällsord, ungefär 'dålig kamrat'. 
skrubbansikte 'skråpukansikte, mask'. Ofta i form av ett tomte- 

ansikte, som användes av barn vid jultiden. 
skåmma 'samla skrot'. Ordet är väl liktydigt med skumma. 
skäker (grav accent) 'ben, dvs. extremiteter'. Möjligen bildlig an- 

vändning av det från BD kända skåg, skäger 'skakel, skaklar'. 
sköj 'nöje'. Ha sköf 'roa sig'. 
sly, i uttr. vara ute och sly på kvällarna 'driva på gatorna (särsk. 

om flickor)'. 
smälla 'sälja'. 
sneseglare, ett milt skällsord. 
snöra (grav accent), kraftigare skällsord. 
stripa 'stjäla'. 
stöddig 'kraftig'. Även 'dryg, överlägsen'. 
talle, tillmäle, ej alltför kraftigt. Du är en riktig talle! Ordet betyder 

egentligen 'smutsfläck' eller 'klump av gödsel'. 
tamp 'ett slags tamduva'. Att sätta upp duvslag och hålla duvor var 

i synnerhet förr en vanlig hobby i Göteborg. Värdefullast var 
brevduvor, därnäst trillare (se nedan). De sämsta var tamparna, 
en föraktad ras. Orden tamp (tamp), och ännu mera föraktligt 
görtcimp, är också okvädinsord, använda om människor. De 
antyder något klumpigt och osympatiskt. 

tampig 'otrevlig'. Tampigt 'nedrigt'. Ordet är f.n. mycket populärt 
bland skolungdom. Intressant är att uttalet tanii är det enda 
förekommande, även bland skolflickor, som eljest inte har det 
korta a i sitt språk. 

tetig 'konstig'. Särskilt vanligt i barnspråk. 
tjalla 'skvallra'. Vanligt redan omkr. 19o5. 
tjomme 'kamrat, gynnare'. Ursprungligen 'kamrat', senare i all- 

männare betydelse. Vi är tjommar om en bdt 'har en båt ihop'. 
Troligen av eng. chum. Uttal med å eller o. 

trassj 'rädd'. Även som subst. i uttr. i trassja för 'förföljd av'; jfr i 
farten. Nu ovanligt. 

trillare 'tumlare'. Ett slags tamduvor, som gör saltomortaler i luften. 
Det officiella namnet lär vara tumlare. Uttal: trellare. 

vackert 'utmärkt'. 1 skolpojksspråket: Det är vackert! 'Det var bra 
gjort'. 

vinneleka 'vindleka'. En leksak, som kan snurra för vinden. 
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Icke antrffade ord och uttryck 

Bland ord och uttryck, som tiliskrivits Göteborgsspråket, men som 
knappast hör hemma där, märkes: 

där kom ett tåg. 1 Göteborg det. 
det beror sig på. Uppfattas utan tvekan som skånska. 
i dag morse. Är näppeligen genuin göteborgska. 

stanna till. Användes t. ex. av en del polismän, men låter främ- 
mande. 

Tillägg 

På Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs 
universitet förvaras följande fyra samlingar rörande Göteborgs-
språket: 

x. J. A. Afzelius: lista över ord och uttryck säregna för Göte-
borgsspråket; torde härstamma från i88o-talet. Afzelius, som var 
född 1856 i Västerås och uppvuxen i Arboga, var från 1882 lärare 
vid Göteborgs Handelsinstitut. Han använder inte fonetisk skrift, 
varför hans lista ger föga upplysning om det dåtida uttalet. Den är 
dock på grund av sin ålder av stort intresse. 

2. A. W. Björck: ordförteckning över Göteborgsspråket, om-
fattande icke mindre än ca io 000 lappar. Björck var född 185o i 
Göteborg och anställdes 1877 vid Göteborgs museibibliotek som 
biträdande tjänsteman. Uppteckningarna uppges vara utförda åren 
1897-98. Vi har här av allt att döma att räkna med 1890-talets 
språkformer. De förändringar, som Björck eventuellt kan ha upplevt, 
får vi tyvärr ingen upplysning om. Det är det folkliga talet, som 
Björck avser att ge upplysning om, men han tar med alla sorters 
ord, även mindre folkliga. Det kan inte förnekas, att han därvid 
generaliserar på ett sätt, som väcker betänksamhet. Han använder 
det vanliga landsmålsalfabetet men tycks på ett par punkter ha 
missuppfattat tecknens innebörd. Om man läser Björck med nödig 
försiktighet, kan man dock ur hans arbete hämta intressanta upp-
lysningar. 

. K. A. Fagerlind, född i Göteborg 1886, sedermera läroverks-
adjunkt i Borås, har skrivit en tämligen utförlig uppsats om Göte-
borgsmålet, vilken föreligger i manuskript. Den är tillkommen åren 
1922-23 och faller alltså inom samma tidsperiod, som mina under-
sökningar omfattar, eftersom jag började arbeta som lärare i staden 
år 1920. F. vill ge ett tvärsnitt av språket, sådant det tedde sig vid 
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1920-talets början. Minnen av äldre förhållanden inom målet, vilka 
för hans del borde gå längre tillbaka än mina egna, kommer, med den 
syftning som avhandlingen har, blott sällan fram. På det hela taget 
stämmer F:s uppfattning om Göteborgsspråket med den, som jag 
har framställt i detta arbete. Ett par fall, där åsikterna går isär, 
redovisas här nedan. 

4. Assar Janzén, född i Göteborg 1904, numera professor i 
Berkeley, USA, har skrivit en ordlista över Göteborgsspråket, om-
fattande särskilt slangord och s. k. »låga» ord. De senare förbigås i 
min lista. Slangorden och övriga dialektord stämmer i regel med mina 
uppteckningar, men listan har ändå varit nyttig som jämförelse. 
Förf, har inte undgått faran att blanda in en del landsmålsord. 
Detta gäller f. ö. också de tre andra källorna, och det är en svårighet, 
som man tyvärr alltid måste räkna med, när det gäller att bedöma 
de äldsta nu tillgängliga skikten av det göteborgska språket. 

1 det följande behandlas uppgifter av intresse i de ovan nämnda 
källorna om i. ljudförhållandena, formsystemet o. d. och 2. ordför-
rådet. 

1. Ljudförh&landen ni. m. 
Det nämndes ovan, att Björck har en benägenhet att generalisera. 
Detsamma kan i viss man sägas om Fagerlind, trots att hans arbete 
ligger på ett vetenskapligt plan. Tendensen som sådan är lätt att 
förstå: det gällde för dessa upptecknare att fånga det »genuina» i 
dialekten, och då bortser man givetvis från meddelare, vilkas uttal 
tycks röja påverkan från riksspråket. Det gäller emellertid att skilja 
på språkdrag, som är s. a. s. manifesta i dialekten och träffas hos 
alla, som talar denna (t. ex. bruket av 6, kort e och ö för äldre i 
och y), och sådant, som finns i form av tendenser, t. ex. Göteborgs-i 
i bildat tal, särskilt hos kvinnor, eller vissa vulgära inslag med högst 
skiftande frekvens (ö-haltigt långt a, dentaler i st. f. supradentaler, a 
i nej, mig, dig etc., y i Gystav och andra ord, jämte åtskilligt annat). 
Viktigt är också, att vissa av dessa tendenser varit och är i avta-
gande och andra på frammarsch. Göteborgsspråket är långt ifrån 
statiskt, vilket ofta har påpekats i den föregående utredningen. 
a För långt a använder Björck alltid tecknet w (ett ljud mellan a 
och d). Fagerlind påpekar, att detta uttal är vulgärt och träffas inom 
vissa samhällsskikt. Detta är väl riktigt, men samtidigt bör nämnas, 
att det är beroende av individuella uttalsvanor, vilket var fallet 
också på 5920-talet. Fagerlind tror att det 6-haltiga ljudet inte är 
gammalt i dialekten. Mot detta talar den stora frekvensen i Björcks 
uppteckningar (från 5890-talet?). Det är möjligt, att det då spelade 
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större roll än senare, men man måste ändå räkna med generalisering 
hos Björck på denna punkt. 

Kort a i starkton betecknas av Björck regelmässigt med a, vilket 
måste vara misstag. Han tycks inte ha observerat den viktiga skill-
naden mellan vanligt öppet a, och det slutna korta a framför vissa 
givna konsonantförbindelser. Att denna skillnad existerade också på 
90-talet och tidigare är klart. Fagerlind har riktigt angivit bruket 
av kort a och påpekar, att det redan då (på 1920-talet) ansågs vul-
gärt och var på tillbakagång. 
i Om Göteborgs-i och diftongering ger Björcks uppteckningar 
inget besked, vilket är rätt naturligt. Fagerlinds uppfattning om 
det surrande i och dess utbredning stämmer i detalj med min egen. 
Intressant är Fagerlinds vittnesbörd om att en talpedagog redan 
vid tiden för sekelskiftet anmärkte på tendenser till diftongering hos 
flickskoleelever i Göteborg. 

Övergången kort i till e har hos såväl Björck som Fagerlind större 
räckvidd, än jag velat tillmäta den; i synnerhet gäller detta ställ-
ningen framför -ng och m-förbindelser. Troligen har tendensen varit 
något mera utpräglad förr (på Björcks tid), men en del fall, som jag 
har antecknat, torde kunna föras tillbaka på landsmålsinfluerade 
meddelare eller eventuellt på generalisering. Björck har t. ex. beld-
»»ing, belli(g), bester 'bister', former som jag ställer mig tveksam 
till. Ofta har han mellanljudet (bnge). Hos Fagerlind har jag satt 
frågetecken för bl. a. belde 'bild', treisk, aprel, lesla 'lista', lempa, 
sprenga, klenka, Helma! och gresk (Björck: gr2sk). 
u 	Om förekomsten av kort spetsigt r» i målet har Björck och Fager- 
lind i stort sett samma uppfattning som jag. Dock har Björck ljudet 
i en del ord, där man skulle väntat öppet u eller annan vokal, t. ex. 
gumma och gubbe. 

Av den »moderna» övergången u till ö (köng, sjöngce etc.) tycks 
Björck inte ha något spår. Det må dock erkännas, att jag inte har 
gått igenom hela hans stora material. Man får antaga, att övergången 
börjat hos de unga, och att ö i ett flertal av fallen trätt i stället för 
ett äldre dialektalt o: alltså köng av äldre kong, sjönga av äldre sjonga 
etc. Formerna med o (ci) förekommer rikligt hos Björck. Intressant 
är att den äldre Afzelius har dialektordet pötta i denna form. Detta 
stämmer med min tidigare uppgift, att just detta ord (om det verk-
ligen utgår från ett putta) tidigt fick denna ö-forin och uttalades så 
även av folk, som inte eljest hade denna dialektala övergång av it 
till ö. 

Fagerlind behandlar givetvis denna dialektegenhet och ger bl. a. 
exempel på felskrivningar, som skolbarn gjort sig skyldiga till: 
»nöllra, könderna, göbar 'gubbar' etc. Han tror sig emellertid här höra 

49 



ett egendomligt mellanijud, för vilket han har skapat ett särskilt 
tecken. jag har inte funnit anledning, vare sig på 1920-talet eller 
senare, att bruka något annat tecken än det, som betyder ett vanligt 
öppet 5-ljud (o). 
ö Björck tecknar detta ljud e, och frekvensen tycks vara den-
samma, som man känner från något senare tider. Fagerlind tycker 
sig ha märkt en skillnad i uttal mellan äldre och yngre. jag har inte 
märkt några sådana nyanser utan anser, att ljudet har varit sig likt, 
ett enkelt och klart 6 (bäst uttryckt på landsmålsalfabet med teck-
net ii). 
ä Björck använder det vanliga ca och mellanljudet a omväxlande, 
utan att man kan få klart för sig, hur distinktionen upprätthålles. 
Fagerlind menar, att Göteborgs-dialekten har dels ca och dels det 
breda a. Det senare ljudets förekomst i Göteborgsspråket har jag 
förnekat, och den åsikten måste nog vidhållas. Fagerlind säger att 
det breda ljudet inte förekommer framför enkelt r men däremot 
framför supradentaler, som övergår till dentaler, t. ex. jdn (järn), 
tvdss (tvärs). jag har om detta sagt, att just i sådana fall &-ljudet 
brukar kunna bli speciellt spetsigt. Fagerlind anser att detta breda 
ä i dialekten ofta närmar sig eller övergår till a. När sådant uttal 
förekommer i den ovan angivna typen av ord, torde det böra betrak- 
tas som individuellt. 1 ett av de ord Fagerlind nämner, kan jag 
verifiera ett uttal med a, nämligen drier (atler!). Men detta är rent 
a utan något mellanstadium. Detsamma gäller om det sporadiska 
a-uttal framför andra r-förbindelser, som nämnes på s. ii i noten, 
liksom om a i ordet herre (harre). Antingen är det fråga om ett vanligt 
d eller också ett rent a. jag anser, att dessa tendenser beror på in- 
flytande från västgötska dialekter. Den lilla grupp av ord, där vulgär-
språket har a i stället för d framför j (naj, saja etc.), för Fagerlind 
också hit och menar, att vi har ett brett d som närmar sig a. Det 
torde inte finnas något mellanstadiurn, antingen har man vanligt ci 
eller också rent a. 
ö Björck använder alltid det spetsiga 5-ljudet (bjark, brøst), även 
där en öppnare variant säkert varit på sin plats. De fall där ö i dialek-
ten blivit 6 redovisas dock. 

Den för nutida göteborgska så viktiga övergången ö till u (5) 
kan spåras hos Björck. Han har fallen rönn 'rönn', lönn 'lönn', 
øni-öm och olja- iirja 'strypa'. Det sistnämnda ordet uppfattar jag 
som ett landsmålsord. Som tidigare nämnts är denna ljudövergång 
känd från angränsande dialekter, särskilt i Bohuslän. Det finns 
vissa tecken, som tyder på att Björck bland sina meddelare haft 
personer influerade av bohuslänskt mål (jfr nedan). På detta sätt 
skulle alla de ovan anförda fallen kunna förklaras, men något nöd- 
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vändigt antagande är detta inte. Om Björck vore en i allo pålitlig 
källa, skulle man alltså ur hans material kunna utläsa, att dialekt-
övergången u till 6 inte var märkbar bland hans meddelare, och att 
övergången ö till u spelade en obetydlig roll. 

På. 1920-talet var övergången ö till u enligt Fagerlind inte bara 
märkbar utan hade till den grad trängt igenom i dialekten, att denna 
förlorat alla korta ö, utom i de fall då dessa dialektalt uppstått ur y. 
Detta stämmer inte riktigt med mina erfarenheter. Även om man 
endast håller sig till de dialekttalande, så var vid denna tid frekven-
sen av dem som hade denna egenhet inte särdeles stor. Mina iakt-
tagelser gäller då folkskolebarn, och det var bland barn och ungdom, 
som detta uttal märktes tydligast, vilket Fagerlind riktigt påpekar. 
Senare har denna dialektegenhet brett ut sig mer och mer, såsom 
tidigare påpekats. 
u Frågan om hur de ord tar sig ut, där riksspråkets korta u mot-
svaras av o resp. ä, är av stort intresse. Det gäller ställningar framför 
g, Ii, 'og, ni och stundom b, och det är den något äldre dialekten, 
som kan ge upplysningar. Yngre dialekttalande har i stor utsträck-
ning ö för u i dessa ord. Möjligen kan man här spåra inflytelser från 
olika håll: o (o) från Västergötland och d från Bohuslän. Det har 
tidigare uttalats en förmodan, att d-former skulle ha varit mera fre-
kventa i västra delen av staden och o-former österut. 

Fagerlind säger, att former med o förekommer hos de äldre men 
betraktas som vulgära. Endast framför m träffas d växlande med o. 
Han nämner sdmp, ldmme (lömme), skcimma, skdmpa med d. Jag 
har tidigare nämnt orden skcim75 och skcimma, vilka förekom med ci 
även i de östra stadsdelarna i början av seklet. Detsamma gäller 
såmp växlande med som. 

Björck har o framför g, h och 'og: hoggorm, logga, foki, fokTer 'på-
hitt', loka, bonke, Ton gernos, on ge, tonga etc. Undantag bildar drdcken 
och spröcken. Före ni står ibland ,-i: döm 'dum', idm 'tum', tömme 
'tumme', svorddm, klcim, strömpa, Trönit, bcims, grömla, gröms, 
ldmme—lo'mme, lömini 'lummig'. Men ofta står o (0) i liknande ställ-
ning: jomla, fomli, lomb, homle, kommer 'hummer', komp. Vidare 
finns formerna bcibbla och gröbbla men gnubba (ii) och gumma, gubbe 
med spetsigt u! - Litet vid sidan av dessa ord ligger fogde, som hos 
Björck har formen fögde. 

Materialet ger inte belägg för antagandet, att dialekten på ett 
tidigare stadium haft o enligt västgötskt mönster framför g, ii och 
'og, men ci med bohuslänskt uttal framför ni. Snarare är det, som 
jag tidigare antagit, fråga om en dialektblandning, där de bohus-
länska formerna dock haft lättast att sätta sig fast i ställning före m. 
Spår därav finns ju även utanför Björcks material. Man kan fråga 
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sig, om alla dessa ö-former verkligen varit äkta Göte borgsdialekt 
på Björcks tid. Det förefaller troligt, att Björck varit lierad med 
personer, som på grund av födsel eller andra orsaker varit mera 
influerade av bohuslänskt språk än genomsnittet av befolkningen. 
Särskilt vill man sätta frågetecken för drdcken, sprdcken, döm, 
strömpa, idnimig och fdgde. Det är att märka, att dessa ord, liksom 
också bubbla, grubbla, humle och hummer, haft riksspråksuttal' i dia-
lekten, så långt jag kan minnas tillbaka. Detta hindrar givetvis inte, 
att de tidigare kan ha haft ett annat uttal. Underligt är att hummer 
inte hade d. Dessa djur tillhandahölls förr ofta av fiskarna direkt 
till avnämarna, och fiskarnas uttal var givetvis då som nu hdmnier. 
Ordet gröms förstår man bättre. Under det stora sillfiskets tid på 
90-talet fanns en mängd sillsalterier vid kusten, varav ruiner ännu 
finns kvar på många håll. Avfallet, egråmset», kastade man i dammar 
vid sidan om, och de finns också kvar, framför allt i en mängd namn: 
Grdmsdammarna. Detta ord har alltså speciell bohuslänsk anknytning. 
rd etc. Huru gammal Göteborgsdialektens dentalisering av supra-
dentaler är, låter sig ej bestämma. Hos Björck är detta dialektdrag 
redan fullt utbildat. Han anger alltså i samtliga hithörande fall 
dentalt uttal men med det supradentala inom parentes: bod (bord), 
gdd (gård), böda (börda). Tydligen fanns tendensen till dentalt uttal 
i de gamla, inre stadsdelarna, medan den stora invandringen omkring 
sekelskiftet betydde en försvagning av tendensen, åtminstone i de 
nya stadsdelarna österut, där jag växte upp. Sedermera har detta 
dialektdrag brett ut sig vertikalt men samtidigt försvagats horisontalt 
genom olika inflytelser, t. ex. skolornas arbete och ytterligare in-
flyttningar. Fagerlind ansåg, att dentaliseringen på hans tid var 
fullt genomförd i dialekten. jag tror snarare, att den under de tider 
vi nu kan överblicka endast funnits som en tendens hos en del dia-
lekttalande, inte på långt när hos alla. Men det är självklart, att mina 
föregångare inte haft anledning att ge sig in på några kvantitativa 
analyser av dialektdragens utbredning. 

Språkliga företeelser utanför ljudlärans område behandlas egent-
ligen icke i de här berörda arbetena. En sak bör emellertid nämnas. 
Fagerlind påpekar, att den i granndialekterna kvarlevande ändelsen 
-er hos adjektiv (starker o. d.) finns också i Göteborgsdialekten, och 
han hänvisar därvid till Björck. Fagerlind har exempel som kallader, 
onder, t61iger. Björck har t. ex. /rack(er) 'bra', vilket nog måste 
betraktas som ett landsmålsord utan egentlig hemortsrätt i göte-
borgskan. Om själva ändelsen har jag i min utredning sagt, att den 
icke tillhör Göteborgsspråket, och det bör nog vidhållas. Visst har 

1 Här bortses från yngre ö-uttal. 
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man hört denna ändelse någon gång, men endast hos inflyttade med 
västgötskt påbrå. 

Afzelius har i sin ordlista noterat en del syntaktiska företeelser, 
vilka han såsom utsocknes lagt märke till och tydligen funnit stö-
tande. Först märks det flitiga bruket av prepositionen till (se ovan 
s. 31). Ett typiskt exempel hos Afzelius är: Den rosetten du köpte 
till Kaisers. 

Afzelius har också påtalat en ordställning med objekt före pre-
dikat, vilken han tydligen anser egendomligt: Det vore bra, om vi 
ingen läxa fick. Du har ju inte mycket dtit. Bönderna kommer nog 
inte mycket att torgöra (ur en tidning). Det sista låter kanske litet 
klumpigt, men eljest är detta uttryckssätt fullt gångbart fortfarande, 
och de infödda uppfattar det inte som egendomligt. 

2 OrdförrJd 
Följande ord och former ingår i de fyra ordsamlingar i Ortnamns-
institutet, som har behandlats ovan.' De tages här upp av olika anled-
ningar. De flesta bedömes av mig såsom landsmålsord, som ej varit 
gångbara i det genuina Göteborgsspräket. Men gränserna har nog i 
i detta fall varit flytande. Tre ord hos Björck är för mig okända, men 
det hindrar naturligtvis inte, att de tidigare kan ha tillhört stads-
målet. 1 några fall säges betydelsen vara en annan, än den av mig 
förut angivna. Förkortningar: A = Afzelius. B = Bjorck. F = Fager-
lind. J = Janzén. 
binda (binna) 'sticka strumpor etc'. B. Har inte forekommit i Göte-

borg på min tid men väl i landsmålen omkring staden. 
bringelibär 'hallon' B. 1 former som bringelbär o. d. väl känt från 

närgränsande dialekter. Jag har inte hört det användas av 
infödda göteborgare. 

brusk 'brosk' B. Formen med u snarast landsmål. 
bulsig (ö) 'tjock' B. Okänt för mig. Jfr ev. tjulsig 'tjockt och ovårdat 

klädd'. 
burkig (ii) 'drumlig, kort och tjock'. B. Inte heller detta ord har jag 

hört. 
börsa 'bössa' B. Uttal med rs är snarast landsmål. 
bösta 'stöta, bulta' A. Torde tillhöra landsmålsorden. 
doter (o) 'dotter' (hos äldre) F. Snarast landsmålsuttal. 
fogel (o) B. Detta uttal förekommer inte numera bland göteborgare, 

men det har måhända funnits på Björcks tid. 
frack 'bra' B. Särskilt negerat: inte frack. Troligen landsmål. 

5 Flertalet av de ord som är redovisade i listorna ovan, s. 35  f., återfinns givetvis 
också i de fyra ordsamlingarna. 
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fukter (f3kter) 'påhitt' B. J. Torde vara ett landsmålsord. En göte-
borgsk synonym är éxter. 

förstörad (jfr s. 38). A. uppger endast formen förstörad i ' tokig i', 
t. ex. förstörad i kaffe. Detta är väl säkert en specialbetydelse, 
som A. har uppsnappat. 

gata (jfr s. 5).  F. uppger att detta uttal funnits hos äldre folk, och 
detta finns ingen anledning betvivla, ehuru det lades bort på ett 
rätt tidigt stadium. 

hant (hann), hölt (höll) F. (äldre personer). Torde vara riktigt. 
henner (henne). Uppges av A. (vulgärt!), F. och J. Men B. har inte 

denna form. Däremot har B. gen.-former som hennas, henneses 
vid sidan av hennes. Trots de många vittnesbörden tror jag, att 
formen henner bör betraktas som landsmål i Göteborg. 

håmma dig 'flytta dig' B. Egentligen endast använt i tilltal till 
hästar och andra husdjur. Snarast ett landsmålsord. 

krän 'kräsen' A. Snarast en bohuslänsk biform till det västgötska 
krden. jag har hört ordet krdn av inflyttade någon enstaka 
gång, men det är tveksamt, om det tillhört göteborgskan. 

låmma 'hetta om öronen' B. Ett ord som jag aldrig hört. Överfört 
till riksspråk bör det väl skrivas lumma. 

njura (nfuron) 'njure'. Båda formerna uppges av A. De tycks vara 
influerade av bohuslänska nyra n. Det framgår inte, om njuron 
är pluralform, men det förefaller sannolikt. Det är svårt att 
bedöma dessa former. Själv har jag inte hört något annat än 
njure m. 

ogudaktig 'elak' (särskilt om barn) A. Har använts också senare. 
Betoning på näst sista stavelsen. 

orm (jfr s. 17). B. uppger endast formen orm. Man vågar dock inte 
ta detta som bevis för att uttalet cirm saknades på hans tid. 

slabat 'förkläde'. A. har detta ord i sitt material (slabaten m.). 
Tyvärr säges ingenting om tryckaccenten, vilken kan växla 
på andra håll, där ordet finns. Det finns också andra vittnesbörd 
om att detta väsentligen bohuslänska ord tidigare tillhört 
Göteborgsmålet. 

tyken (jfr 5. 43). A. uppger betydelsen 'enveten'. Detta är knappast 
riktigt, såvida man inte skall antaga, att betydelsen förskjutits 
sedan i88o-talet. 

vad i uttrycket rätt vad det var 'rätt som det var' uppges av A. Det 
är fortfarande brukligt. 

örja 'strypa' B. och J. B. har också hiformen iirja. jag har aldrig 
hört detta landsmålsord användas av infödda. 
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Nömnden för svensk språkvård (Stiftad i9) 

har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift 
samt utöva en språkvårdande verksamhet. Den skall tillika söka åväga-
bringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vid-
makthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen. 

Nämnden har upprättat ett institut, som står till tjänst med upplys-
ningar i frågor om språkriktighet. Adressen är Institutet för SVensk 
språkvård, Birger Jarlsgatan 20, Stockholm 0. 

Av nämnden utgivna skrifter: 

11 Carl Sigfrid Lindstam Nordisk rättstovning 
Gösta Bergman: Sörsv.nskt och samnordiskt 

Ordlista till tjänst för svenskar som i skrift och tal vänder sig till 

nordisk publik 

Erik Wellander: VI gå eller vi går? Slutsåld. 

Skrivregler. Tredje upplagan. 

Gösta Bergman: Aktuella språkvårdsfrågor 

Uttalsordlista. Andra upplagan. 

En vägledning i uttalet av en del enskilda ord som ofta uttalas fel. 

Ingemar Ingers: Sydsvenskt riksspråk. 

Pelle Holm: Nytt och gammalt 1 Svenska Akademi.ns ord-
lista 

John Wennerberg: Teknikens språkvårdsfrågor 
Elias Wessén: Tradition och förnyelse inom språket 

Sprdkvård. Redogörelser och studier utgivna till språkvårdsnämn-

dens tioårsdag 1954. 

Elias Wessén: Om det tyska Inflytandet på svenskt språk 
under medeltiden. Andra upplagan. 

Joh. Lind blom: Om språket i den svenska bibolöversätt-
ningen av 1917 

Jöran Sahigren och Gösta Bergman: Svenska ortnamn med 
uttalsuppgifter 

Olav Ahibäck: Svenskan 1 Finland 

Nordiska språkfrågor 1955 

Ingemar Ingers: Språket i Lund 

Elias Wessén: Språkriktighet och stil 

SVENSKA BOK FOR LAG ET 

M.. ,s 
576 I2S 


