Det var en gång för länge sedan..............
På slutet av 1800-talet och till mitten av nästa århundrade levde i
Restad-by en man som kallades för "Nisse i Märdforsen" och
senare "Nisse i Mellagårn" Han ansågs av många vara en
"hedersknyffel" (Vångamål =bra man)
Nisse fick leva hela 86 år på Restad och på samma plats. Under
dessa år kom givetvis många händelser att ske, både bra och
dåliga.
En händelse berättade han för sina barn och barnbarn......
Efter byns laga skifte så byggdes en gemensam fiskebod vid
sjön Glan som fick namnet Notkammaren (Notboa). Denna bod
användes till att förvara fiskeredskap, torka vass till vinterns
foder samt vara en samlingsplats vid fisketider. Den innehöll ett stort rum med en öppen spis, stampat
jordgolv och bänkar runt en del av väggarna.
Under fiskesäsongen "drogs norsnot" vilket även Nisse sysslade med eftersom hans stora intresse var just
fiske och jakt. För att vara på plats i ottan så begav han sig till Glan och Notkammaren (Notboa) för att
övernatta tillsammans med sina två kamrater, hynna (hunden) och hyssa (bössan). Väl framme såg Nisse att
"hynna reste ragg". Detta gjorde att han blev undrande om någon obehörig vistades i Notboa.
På grund av ovissheten och mörkret inne i bon så ropade Nisse "är det folk eller fä så kom fram för jag har det
som biter på". Efter en stund så hördes ett prasslande från vassen och en man vid namn "kyrktjuven Stenbom"
kom fram. Vad som då utspelades mellan de två berättade aldrig Nisse för mig.
Utanför Notkammaren gick järnvägen mellan Kimstad - Finspång.
Berättelsen fortsatte med att Nisse drev kyrktjuven
framför sig till Ljusfors station med hagelbössan beredd.
Väl framme vid Ljusfors ska Nisse ha sagt "visa dig
aldrig mer här för då kommer du aldrig härifrån"
Därefter återvände Nisse tillsammans med sina två
kamrater till Notboa för att lägga sig och vara på plats för
morgondagens fiske.
Nisse löste problemet på sitt sätt, kanske inte helt enligt
lagboken.
Återgivet och nedtecknat av hans barnbarn 2010-04-06.
Göran Helge

