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Jag känd"e som pojke en

trâekor*"t" I

påt Uårtenêsoa, genenllgen kallaa påf Îrä.sko boende 1 Velleberge by
av Ekeby eocken av Ialmöhue 1ä.n, eon ägaad.e eig åt kvacksalvareyrket
aedan en känd bonddoktor, Bylof 1 Kvlstofta, gått ur tiden. (8. hade
förut varlt sold.at 1 svensk tJänst). Bylof var vlda kÊtnd fö¡ elna vå1,1lyckad.e kurer. Han botade ett arnbrott som läkarna spjä,lkat och Iã,kt,
så att arrnen blev krokig, genon ett brä.cka upp armen igen och eedan
1ãlke d.en rã.tt lgen. Patlenten var en plga I nltt förã.ldrahem, som (= -Ð
råkade få armen 1 ledetången, då hon körd.e hã.sterna för tröekvandrlngen
och låkere blev genast anlltad.. Det var ieynnerhet genom sin läkeealva
)
son Bylof var bekant
Pål Träsko var varken eå berönûd eller sklckllg son Bylof
f heno¡ten skrattede man mest åt bonoa men förvå,nade aig på sarßne Så"g
över de lyckade kurer , han gjord.e utonbye. Er1 gå,ng nåir Jag var ned, err
kanrat, som sku11e ha nya träekor, var Jag llte förkyLd och flck av Pål
not några elantar några gÌynr son jag ekulle 1¿igga 1 en vatteafyllü
halvetopeflaeka eant etä,lla I fönetret att d.ta I I d.agar, varefter Jag
skulLe d.rlcka ett balft glae vatten, tlile Jag blev brê. IIjåf1pte det lnte.,
g var hävd lnnen J aagar gåttr meuskl¡lle Jeg konna f.gen, lltn f
jag snakede ändå på vattnet,
ken smakede illa eller-xål;f,. PåI var
att komna, foLka enaklldheter på
något döv och gjorde sig vâr
spå"ren. Ifan hede beeökande .låagt borta lfrånn ty d.e dÊl¡ grynea på. flaekor
-i,/
I fönetren på gårdarna långt från Ekeby.
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rEn annan typ av rlä.karen fanns

I

sarnma

by, men d.enne va.r
-Pz

ä1dre 1 sttt yrke och botade kreatur. Han glck und.er benåmni¡gfto/ì
gubben.f,ane verkllga namn kan jag eJ nu uppglva men kan skaffa d'et,
så önekae. Han had.e stort aneeende och var onekllgen sklckllg vid

om

kalvningsfall och sådant, Men bålet var han I botandet av
-0/L
reatur och nlsslyckad.es nlg veterligt a1dr1g'
förstoppnlng ho
med en 1ång kopparspruta, varmed' han lngav
Ilan var alltld
t,
la{e\nanger. oc¡ -&ssa voro av tre o1lka blandnlngar ocb stylka.
Hjâ1pte lcke det fõrstarså erhö11s ett nytt. Det tredje var emellertldav eåd.an styrka, att om det lnte hJEilpte, eå var d'et vissa d'5d'enrsa
:.,'.-. -J
kogubb en.
, ". . ;' -ì-¡--if ìú'
."'i'....;;':;¿'jji,:'1
"
I
ll875
omkring
verkade
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levde och
Desea
Klv
' UE. Santid.igt bodde i Ekeby kyrkby en lantbrukarè Bengt
Jönseon, eom had.e ett lyte, aom jag a{drlg eett maken t111. Det var
en utvËLrt llknand.e ett plommon i anelktet. flans mor sa.deratt hon blivlt
.¡å skränd av ett fallende plonmon, d.å hon glck havande med. bonom.
I Lunnom a.v Rleeldatslösa socken föd.des en gosse, Bengt
And.ersson, som periodvls hade anfall av fa.lland.esjuka. Fadern hette
Anders Nilseon, och mod.ern förklarad.e själv att hon blivit ekrâmd- av
mannen, när han kom hem rusigrmed.an hon va.r havand.e. ilten Sad.e hon
att Bonen vld. eina anfall beted.de sig som fadern då giorde.
Bäckamannen. I nin föd.eIseby, Luggude i Ekeby talad.e üan om
Bäckama,nnen. Vl barn flngo ej lyesna ti1l hlstorierna om honom,men
hörde ä.ndå när a1la t huset trodd.e på honom. Man trodde att han viead'e
sig eom irrbloee varend.a natt sedan det blev mörkt. En morgon v1d'
halv fen tlden kom enellertid. två plgor uppskrä.mda tillbaka utan att
hava mjölkat. De sad.e eig ofta eett Bäckamannen men nu hade d'e ockeå
hört honom. Han had.e skrattat 1 d.eras närhet och ropat hå hå hå.
nånga svåra
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Far föreökte ta1a, reaon

med. dem men

,

måete sjä1v gå med. lnnan de vågade

gå tftfUaka. Vl barn som Bh.tlle gå ifff skolan voro också mycket rä,d.d'4.
Far seda sedan, ett det var mycket 1yhört och d.lumigt denna morgon-
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tlaunan var en
varest en n¡an, I¿e¡nan skulle
Ar
ha nörd.ate av ekogsmrðn. Vld. sidaa rt4rav fanns högeta punkten på en rätt
lång höjdsträ,ckning, Ekronberga backar. Denne höJd. kalladee Eoltet
(nuftet) ocb dä,r bod.de Eolta.nanrren, De ganla mlnþdes att beLe backen
Eulta¡nannen.

hem som då Xaltad.es

nl
ganska bra¡rt baoke, û*eniÄalten (Lf ¿en),

varlt

ekogbeklädd)och under d.eneamne fanne en kå[11a, nSvarta

Illlat1

vare vatten ver nörkt och Jðrnhaltlgt. gluttnlngen fåg åt söd.er ocb
på våreldan eåg nan uycket ormar. Deega och en d.rake ekulIe þevaka en

ekatt,

son Holta¡nannen ägde. Ormarna eåg

dårenot aldrig.

d.e.k. krgpgruvan.

jag

många gånger nen draken

På 1860-talet öppnades en gruve.
Gången

Ilanman heter nunera

var et

JO

-

4O meter

lnåt

inåt

backen

backen,

Fre.mn¿ig.

Skoqebaren. Böd,er ora Holtet finnee ä,nnu en

större höJd. nunera.
fanns dår skog ocli en käl1a, som är¡nu ã,r I

odlad, nen i nln ba¡nd,on
behåU. gkogen och käl1an kellad.ee i&rd¿nn.
På d.erura tld ekaLl t skogen på denna egendonrskogehareni ha
bott. Det var lngen rlktlg hare utan en úörre eådan ned ovanllgt långe
õron och ben. Han kunde spr'ünga mycket fort, nä,stan flyga. Uånga hade

sett

d.en.

Eär hlttad.es

för några år sedan sllvermynt från t60l+.
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