
Hur usselt de har'et i Malmbäck 
 
 Nog töcker vi, att vi har'et farli't usselt i våra havradasaböjder, men det 
s'a ja' sä' er, att det är bara ett inte emot, hur de har'et i Malmbäck. - Jo, 
ja' har en schvåger ja', söm bor i Öggestorp. Och siste gången ja' var 
nere te Jönseping mä bärkalasset, så var det ja', söm helsade på svåger 
min, kan veta. Och han kunne tala om för me han, hur dant de har'et i 
Malmbäck. 
- Jo, sa'e han, se så derninga ve julati'en så slör söcknabönnerna se 
ihop å köper en fjär'ing sell. Och den byter de se emellan. Se'n, när de 
s'a te å äta utå'na, så tar de å hänger opp e' sell i taket, å så tr'är de hav-
rakaka på tummen å daskar te sella, så det fastnar ett litet grånnane på 
kaka, och så äter de. 
 På hösten, när de har slaktat fåra, så gör de korv - så'na der pettlingar 
te sä'anes - och den derninga korven är så smaler som tvennatrå. Och 
hönöm härvar de opp på en härvel, söm de har på vinden. Och se'n, när 
de s'a te å äta utå' korven, så härvar de å' härveln igen. Och det går åt 
jämt ett knäpp i målet, sa'e schvåger min. 
 Ja, det var mönna stöllaforer, han pratade om för me, men ja' tror inte, 
ja' ä' go' te å höga dom nu. 
 Jo, det var sannt. Han sa'e dä, att nönna stora djur, det har di all'ri sitt i 
Malmbäck. Men så var der en gång en nämdamann, söm hade en ovan-
ligt stor gris. Ja, han var så stor den der grisen, så hela söckna feck löv å 
kömma dit å blia på hönöm. Men så en vacker da' hade grisen försvunnit 
för nämdamannen. Och de ut te å leta det mesta, de orkade. Men det var 
ljuj, att de kunne få tag i grisen. Då bö'ade nämdamannen opp hela söck-
na te å ut å leta efter grisen. Men så på tredje eller fjär'e da'en, så köm 
piga te å titta bakom svinhusdörra. Der sto' en träsko och i den hade gri-
sen trellat ner; han var inte större kan veta. Ja, nämdamannen han ble' 
då så gla'er, så han bjö' hela söckna på gästabö'. Och det var så rart, så 
det räckte änna mellan jul och Jönseping. 
 Men det värsta utå' allt så är det, när de s'a te å äta fläsk, för då bär de 
se te, söm om de inte vore veti'a. Då får var och en sin fläskasjoling. Och 
den binner de en simme i. Och så schväljer de fläskabiten och så drar de 
opp honom igen. Och det håller de på mä, tess de blir mätta, sa'e schvå-
ger min. 


