
När Basebäckarne skulle plantera sill 
 
 Det var en gång en basebäckare, söm s'ulle fära te skogen. Och det 
var så kållt denderninge marnen, så han ble rakt valen om nävarne, kan 
veta, så han va' tvongen te å stöppa dom i tröjelommorne. Och så la' han 
tömmen över nacken. Men när det hade vatt en tjyng, så ble' köa le'a ve 
sin verld och barja' på te å besa. Och de ryckte te, så hu'et for å' base-
bäckarn. 
 Lite' efter så kömmer drängen föran'es, för han s'ulle te skogen han 
mä. Men när han feck se husbond legga der utan hu'e, så unrade han, 
hur det hade gått te, men hur han letade, så kunne han inte hetta hu'et. 
Ja, då tänkte han te slut. Kanske husbond inte hade nöet hu'e mä se, när 
han for te skogen i da'. Och söm han inte kunne bli slu'er på det, så var 
han tvongen te å fära hem å fräja, hur detderninga kunne va' fatt. Och 
den första han mötte, när han köm hem, så va' dä pi'a. 
- Hör du Stina, så' du, om far hade nö'et hu'e mä se, när han for te 
skogen i da'? - Nej, det vete jädan, det titta ja' inte efter, sa' ho. - Så 
fräjte han de an're. Han fräjte matmora. Nej då, ho hade inte beske om 
nöenting. Men så var der en liten gräbba med gry i och ho sa'e: Jo då, 
sa'e ho, det hade han vesst det, sa'e ho, för han öste teminstingen i se 
en farli'a hop kål, innan han ga' se hemmifrå. 
 Ja, då var det ingenting aent å göra än ge se å' te skogen igen å leta 
efter hu'et. Och när det hade vatt en stund, så hitta han'et. 
 Och så blev det begravning på basebäckarn, och hele byen ble' bu'en. 
Och de satt der på gillet å pratade. Och der var en dokti't klöfti'er kär - 
Masse i Målaskog - hönöm känner ni lä för resten allihop? Han köm te å 
tala om, hur dyr sella blir i längden. När det då hade vatt en tjyng, så sa'e 
Masse: 
- Hör ni gött fölk, sa'e han, vet ni va', sa'e han? 
- Nej, hur s'ulle vi det kunna veta? sa'e de. 
- Jo', sa' Masse, vell ni söm ja', så sa' vi själve ta å skaffa oss vår sell. 
 Ja, det tötte basebäckarne inte va' så galet, men si, hur det s'ulle kun-
na gå te, se det vesste de då rakt inte. 
- Jo, sa'e Masse, ni vet, att vi ha vårt stora byakärr. Och om vi nu to'e utå 
den sell, som vi har köpt å la'e i kärret, så kunne vi om två år ha vårt eget 
sellafeske, tötte Masse. 
 Ja, det var ett betydligt or', det, tötte basebäckarne, så när de köm 
hem, så to' de å skut ihop 7 tönner sell å kasta i kärret. Och så geck de å 
väntade sina två år på att sella s'ulle växa te å sen samlades de och s'ul-
le dra' not efter'na. Men de feck inte tag i aent än sellahu'er å sellaröm-
per - inte e' endaste sell. Te slut så feck de fatt i en ål. - Har ni sett på 
den le'e, sa' Masse? Ni s'a få se, att det är denna här ålarackarn, söm 
har ätit opp sella för oss. För vecken s'ulle det ella va'? - Ja, vecken 



s'ulle det ella va'? tötte de an're mä. - Och ålen var redi't feter. Och de 
började på te å glo så illt på en ål. Så när det hade vatt en tjyng, så sa'e 
Masse: 
- Hör I gött fölk, sa'e han, hönöm få vi löv å straffa te livet på ett sätt, så 
han kommer ihöj'et i all sin ti', den matbuken. 
 Ja, det var de med om allihop, men si då blev det fräjan om vilket 
dödssätt, som sulle va det värsta, kan veta. När det då hade vatt en 
tjyng, så sa'e Masse: - Hör ni gött fölk, sa'e han, vet ni va', sa'e han? - 
Nej, hur s'ulle vi det kunna veta? 
- Jo, sa'e Masse, ja' har hört sä'as nöen gång i min ongdom, att ingen dö' 
s'ulle va' värre än te å sänkas levan'e i sjön, så vell ni söm ja', så dömer 
vi ålen te dä? 
- Ja, dä ä lagom åt'en. Det är inte mer än va' han ärligt förtjänt, den rac-
karn, tötte de. 
 Och nu feck de så brått söm en katt, som har två tallrikar å slecka. 
Och det bar i väg mä dom ner te sjöen mä ålen. Men när han köm i vatt-
net, så barja' han på te å krombogta se, så de gjor'e basebäckarne rekti't 
ont om'en. Och en utå dom höll på te å kasta se i sjöen efter ålen igen. 
Men så tötte de då lä, att de en gång hade dömt hönöm te dö'en, så det 
kunde inte hjälpas. Och när han då slingrade å' som längst utåt, så sa'e 
Masse: 
- Åja, sa'e han, det kan en lä veta, sa'e han, att dö'en inte ä' så farli't lätt 
å pågå, sa'e han. 
Och det var de med om allihop. 


