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Stenfe1t, torpare

Född å.r..

Socken: H9F¡"

IJ ppteckníngså.r, . 192.9-.

Uppteckningen rör Skossråt.

För några år seclan avJ-ed. NlIs Stenfeltr'
torpare under Horns.kr,rngsgärd,, Hðgby. .A,v honom-kund.e myoket
fått upptecknai. Ji,tyoket historier kund,e lran och gärna talad.e han
om s j¡.a möten rirêd, spöken och skogsrån ete. Mycket gammalt skrook
tog han mêd. sig i S&vênr De yrrgre höra ej gåirna på spöIfhlstorl
etc. I dergs mÍruten fastnar det ei, dürför att tron dårpå ofta
saknas.

In gång när }üisse Stenfelt varlt nerè vÍ.d

Iiornsjön och fiskat ooh skulle gå hem genom skogen, hittàde han
j-nte hem. Det hade helt hastigt -bJ.ivit mörkt, och han visste inte
ut el-ler 1n, vart han slarlle gå. Så hörde han plötsl-igt sltt
narm. ropas; rtNlsserr lät d.et. Ea.rr trodde det var riligon, som letad,e

efter honbnroch gick ät det hål1, va'rlfrå4 han hört ljndet. Men

p3-ötsl:igr hörde han rop":_Ji:::_;:ilff]es bakom srs, ooh så

t
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från sldan oah eå framifrån. trNissen lockad,e. d.et med skrikig
stärn¡na. Dä började han förstå, att det var slcogsrået, som viJ.J-e

locka honom tiJ.} sig. trNissetr ropad.e det, men Nissê tÈi^nkte det
var bäst försöka kornma ur skogsråets ltakt och tog och värr¿e út
och ln på kavaJen. Ðà slutade det upp med ropet, ty vänder uan
ut oah in på sin kavaJ, har skogsrået lngen makt .med én IËingre,
och hur d.et var så hittade Nisse Stenfelt tiJ.1 slut hem igeno
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