
F6lkmål

På talarn te tale o ackordere på f6lkmål så får en f6l vare gla att en ä född

i Karlskoga å inte b6rte åvävla så en kan tale som f6lk. Di där som ä födde

sör um landsvägen ä en ju inte kr6pp te å förstå.

Når ja va elitta k6ne å skulle börje skoern i Breckegåern feck vi e lärinne

som va frå Rönninga där opp 6t Stockholm te, å ho begrep f6ll inte ett skvatt

va vi sa för ho s61a 6m att vi skulle tale svenske för Karlskoga-måle va så

furt.
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Ja kunne nog ha fått gå i RosendalMen mine anre 5 syskon hade gått i Brecke-

gårn å dä va inte sån tävlan mä klär å sånt, som bruksarbetarna kunne k6ste på

sinne anger. För hemme va de allt själif6l mä bå mat å klär.

Ja feck en bänkkamrat som sa när han kom hem: "Vi har e litta ~ k6ne i

skoem å smal ä ho s6m e spete, å grön i öga. Dä va ja då. En ha f6ll allri.

sett myck ut för väla! Lärinna ho tyckte allt vi va bra ohanglie.

Å ja minns va illsvien ja va var da ja geck te skoern, att ja inte ska kunne

läxa, å ändå va ja nock inte så ursli i tänkinga, ni vet dä där lille som

sitter oppå huve unner skulten.

På~ta1 uinJc1är: .Dä va ju inte rå te köpe n6nytt åt sladdangen, än en feck ärve

ätter de ällre syskna. Jag feck ha ett par högskafta å spetståie, flere nummer

för store, damkänger ätter e syster. De va s6m ~~ider ';; En kunne ha behöft sta-
ver te d6m. Men dä va inte dä värste: Nej dä värste va när vi hade gömmnastik

te snöre alle dässe h6la, mä kängremmer som inte hade n6 nabber.

Ja tjöt å böla för ja b1idde ju sist. Men då sa mi snälle mamme, snör bare

vartanne å dra damaskera över så sir inte n6en. ~en dä feck e k6ne se som va

gling i truten, så ho skvallra för frökna: "Edit snörer bare vartannat h61."

Frökna sa: "Vad är det för slarv, sätt dig genast och snör om!" Så dä va bare

te vånne (lyda) dä. Gömnastiktimmen va den siste för daen. Så där satt ja å

lipa å böla å snora, långt ätter de annre gått hem.

Men lärinna ho va e m6trutte. Ho skulle f6l läre mej goe seder å ordning o

reda. Jag vet inte om ho lyckas så vächt.

Men f6lkmå1e tog ho alla fu1lafall inte ur mej, fast en kanske ha tappa ett

å anne 61.
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I Edit Greens(1918-2oo5) efterlämnade anteckningar, avskrivna av Gunnar Gren

27/9-2005.

Se någolunda översättning på baksidan.
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FOLKDIALEKT

På tal om till tala och resonera på folkdialekt så får man väl vara glad att

man är född i Karlskoga, och inte borta i obygden, så man kan tala som folk.

De där som är födda söder om landsvägen är man ju inte kropp till att förstå.

Når jag var liten flicka och skulle börja skolan i Brickegården fick vi en

lärarinna som var ifrån Rönninga, där upp åt Stockholm till, och hon begrep

väl inte ett skvatt vad vi sade för hon bara talade om att vi skulle tala

svenska, för Karlskogadia1ekten var så fult.

Jag kunde nog ha fått gå i Rosendal. Men mina andra fem syskon hade gått i

Brickegården, och där var inte sådan tävlan med kläder och sådant, som bruks-

arbetarna kunde kosta på sina barn.

För hemma var det allt sämre med både mat och kläder. Jag fick en bänkkamrat

som sade när han kom hem: "Vi har en liten pytte-flicka i skolan, och smal är

hon som en speta och. grön i ögonen. "Det var jag det. En har i vart fall aldrig

sett mycket ut för världen. Lärarinnan hon tyckte allt att vi var bra oupp-

fostrade.

Och jag minns vad orolig': jag var då jag gick till skolan, att jag inte ska

kunna läxan, och ändå var jag nog inte så dålig i tankarna, ni vet det där

lilla som sitter uppe på huvudet under skulten.

På tal om kläder: Det var ju inte råd till köpa något nytt åt sladdbarnet, ii::c;

tan man fick ärva efter de äldre syskonen. Jag ~~ck ha;;ett par högskaftade och

spetståiga, fIra nummer för stora damkängor efter en syster. De var som ski-

dor. Man kunde ha behövt stavar till dom.

Men det var inte det värsta. Nej, det värsta var när vi hade gynmastik till

snöra alla dessa hålen med kängremor, som inte hade några nabbar.

Jag tjöt och grät för jag blev ju sist. Men då sade min snälla mamma: snör

bara vartannat och drar damaskerna över så ser inte någon. Men det fick en

flicka se som var hal i mun, så hon skvallrade för fröken: "Editsnörer bara

vartannat hål". Fröken sa: "Vad är det för slarv, sätt dig genast och snör om!"

Så det var bara till lyda det.

Gymnastiktimmen var den sista för dagen, så där satt jag och lipa och grät och

snora, långt efter de andra gått hem. Men lärarinnan hon var en m6trutte? =

matrona? Hon skulle väl lära mig goda seder och ordning och reda. Jag vet in-

te om hon lyckats så värst.

Men folkdialekten tog hon i alla fulla fall inte ur mig, fast en kanske har

tappat ett och annat ord.


