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Uppteckningen rörþyþ,.

Sarnrnorskan M.ÀdelgrenrHögby, som 15 â.v tjäns
g¡ort inom Högby och Böda medd.elar pä nin förfrägan om lytessj'rk-
clornar:

Fönsterlyte. - Modern har hört nå.got läte av
något dJur eller dyIlkt genom fönstret eller har nägon knaolcat
pä fõnstret och nodern har hört det. Vid den tidpunkt pä dygnet,
dä mod.ern hörd.e ljudet, börjar barnet skrjlca. llodern skall- då

barnet och tre gånger draga det genom det fönster, varigenon Iä-
tet iiöldejs. Tron 1,a detta .t.yte är oerhört van]-ig.

liklyte. - Modern har uno.er d.en tid, dá hon g ck liklyte.
med barnet, -sett ett l-ik. Sarnet b1j-r då vid vissa tider stel
och stlnr (fer l].kskervan). Modern s!,al.i då läta barnet $å på ett
tik. Är aet ett flickebarn, skall barnet gä pá ett manligt J-t !
och tvärtorn. i[ven kan modern taga hår av en d,öÖ person och ge in

Skrlv endast På denna sldat



1tõs

barnet eller tvättas i vatten, ilär man lag! þär. av en ilöd etc,
Vindögdhet. - letta anses bero På, att mod.êrn

tlttat genom ett nyckelhål, e1r butelJ etcr Barnet skalJ. då tvätta
om ögonen med. det som hon shra-par ¿lv kring nyokelhåIè!Ò

Harnynthet beror på, att modern blivit slcrdund

av en krare.
Ett ì.ern blev vid. vj.sea ticer på dygnet för-

skräckt ooh for clarranrle upp ur sömnen ocli skrek. Detta ansägs

bero på att mo-dern, medan hon giclc med barnet, ofta åkt efter
en häst, som var ostyrig och istadig av sig, och för vilken
häst modern var rnyclcet rädd och ofta blivtt skrËimd för. Enaa bot
ned.el mot detta, som de flesta ansäg som lyte, ansåge traktens
gurüror bestå i att modern tog hår a.v hästens nan och wans och
antlngen brtinde detta och gav barn.et in.askan att äta eller
de noga isönder taglet och så bla¡r.dade clet i barnets nat. (¡af-
let upptecknat från Högby 1925. )
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