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Förord 

Varje bok har ett ärende till sina förmenta läsare. Den innehåller något, 
som författaren vill delge dessa. Detta något rör sig här om ordspråk och 
ordspråksliknande talesätt samt några andra stående talesätt, här benämnda 
härm, alla framförda på en ångermanländsk dialekt, »ommamossmåle» 
(ovanmonsmålet) i Ytterlännäs socken. 

Denna dialekt talades under min barndoms- och uppväxttid i mitt hem 
samt i de omgivande byarna; den var från början av 1880-talet till några 
år in på det nya seklet mitt modersmål vid samtal med bygdens människor. 
Dessa hade liksom jag ärvt dialekten från sina föräldrar, vilka alla från 
början av 1800-talet varit bosatta inom denna sockendel. Man torde därför 
kunna utgå ifrån, att de i denna skrift återgivna uppteckningarna ger en 
god föreställning om hur ovanmonsmålet löd vid mitten av 1800-talet, ja, 
även dessförinnan. 

Min första och närmast åtkomliga källa och meddelare var min mor, 
född 1851. Hon var läskunnig men hade inte fått sitt språk påverkat genom 
skolgång, ty där fanns vid denna tid inga skolor. Andra meddelare var 
äldre personer i grannskapet. I mina första uppteckningar nedskrev jag 
endast enstaka ord, detta i syfte att få till stånd en ordbok över vårt bygde-
mål. Senare blev det också några uppsatser över vissa företeelser i vår 
dialekt. Under hela tiden men särskilt under de senaste decennierna har 
jag varit inställd på att uppteckna ordspråk och andra närliggande folkliga 
uttryckssätt, vilka nu sammanförts i denna skrift. Härvidlag har jag haft 
anledning att både muntligen och skriftligen med förfrågningar vända mig 
till ett stort antal personer, som haft kännedom om dialekterna här i 
Ådalen samt om ordspråk och liknande talesätt i bygden. Främst bland 
dessa talesmän står folkskolläraren Frans Bergvall från Edsele. Till honom 
och alla de andra, som är för många att namnges, riktar jag ett varmt tack 
för alla uppslag och meddelanden. 

Jag skulle emellertid näppeligen ha vågat mig på att skriva något om 
ordspråk och talesätt, om jag inte på ett tidigt stadium av mitt arbete 
rönt uppmuntran och sålunda övertygats om att jag kunde påräkna för-
ståelse och hjälp. Detta har jag särskilt erhållit från förre chefen för Dialekt- 
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och folkminnesarkivet i Uppsala, professor Folke Hedblom och förestånda-
ren för samma institutions folkminnesavdelning, fil. lic. Åsa Nyman. Dessa 
båda har underlättat mitt insamlingsarbete med goda råd och anvisningar. 

Förste arkivarie Åsa Nyman har därtill genomgått såväl inledningen 
som materialsamlingen och har därvid sett till att manuskriptet beträffande 
nutida synsätt i folkloristiska ting fått en någorlunda acceptabel form. För 
denna hjälp från dessa sakkunniga vänner vill jag här betyga min varma 
tacksamhet. 

I ett senare skede har nämnda institutions nuvarande chef, docent 
Erik Olof Bergfors samt docenten vid Uppsala universitet Claes Åneman 
granskat materialets dialektala återgivning. Efter en dylik kontroll kan jag 
känna tillförsikt och jag vill här uttala ett djupt känt tack för dessa per-
soners värdefulla hjälp. 

Till sist och inte minst angeläget och kärt är det mig att här till ord-
föranden i Stiftelsen J. C. Kempes minne, fil. dr A. Kempe, få betyga 
min djupa tacksamhet för det frikostiga anslag, som möjliggjort bokens 
tryckning. 

Sollefteå hösten 1974 
Georg Bergfors 

Prosten Georg Bergfors har vid sidan av sin prästerliga gärning gjort sig 
känd som en flitig och mångsidig skribent. Till hans 90-årsdag den 6 septem-
ber 1972 utgav Ångermanlands Hembygdsförbund hans bibliografi jämte 
en kortfattad biografi. Därav framgår med all tydlighet vilken enastående 
omfattning hans verksamhet har haft. Ämnesmässigt spänner hans för-
fattarskap över många olika områden: historia, geografi, religion, ekonomi, 
natur, kultur (även samisk), kyrkohistoria och kyrklig verksamhet, släkt-
historia, skolväsen m. m. Otaliga recensioner vittnar om en imponerande 
beläsenhet, och ett stort antal artiklar i dagstidningar visar att han aktivt 
deltog i aktuella debatter av olika slag. Tyngdpunkten i hans författarskap 
låg dock på språkets och kulturlivets område. Själv talade han flytande 
både finska och samiska men behärskade även ungerska, estniska, ryska 
och franska i sådan utsträckning att han kunde publicera översättningar 
från dessa språk. 

Även efter fyllda 90 år och fram till sin sista levnadsdag den 13 oktober 
1975 var han fullt verksam trots tilltagande lässvårigheter. Under de sista 
åren låg det honom särskilt varmt om hjärtat att färdigställa för tryckning 
en samling ordspråk och talesätt, varmed han ville hedra minnet av sin mor. 
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År 1973 tog Georg Bergfors kontakt med dåvarande chefen för Dialekt-
och folkminnesarkivet i Uppsala, professor Folke Hedblom, för att få ett 
utlåtande om nämnda arbete. På grund av ämnets art överlämnade denne 
ärendet till arkivets folkminnesavdelning, där undertecknad Åsa Nyman 
tog del av manuskriptet och inledde ett nära samarbete med Georg Bergfors 
såväl genom korrespondens som vid personliga besök. 

Georg Bergfors arbetade självständigt och efter väl genomtänkta principer 
men diskuterade gärna nya synpunkter. Under år 1974 arbetade han om 
vissa partier i såväl materialsamlingen som inledningen. Bokens titel var 
han tveksam om och kom inte till något beslut före sin bortgång. Endast 
en sak höll han därvidlag orubbligt fast vid: ordet härm skulle ingå i bok-
titeln. Anledningen därtill motiverar han i sin inledning. 

Georg Bergfors föredrog att trycka sitt arbete i Uppsala-arkivets skrift-
serie, trots att han var medveten om att det kunde dröja länge, innan hans 
arbete stod i tur, eftersom andra redan påbörjade publikationer först måste 
avslutas. Tyvärr medförde detta, att han inte fick uppleva att se sitt arbete 
i tryck. 

Efter Georg Bergfors' bortgång har bearbetningen av textsamlingen och 
inledningen genomförts i enlighet med tidigare överläggningar. I stort 
sett består detta arbete för materialsamlingens del av en uppsortering 
av texterna efter de givna rubrikerna. I inledningen har inarbetats ett 
senare skrivet parti rörande tillkomsten av samlingen. Dessutom har vissa 
delar av inledningen omdisponerats för att bättre överensstämmelse med 
textsamlingens innehåll och disposition skulle skapas. 

På, texternas dialektala utformning har Georg Bergfors lagt ner stor 
omsorg. Beteckningssystemet har han själv bestämt, varvid han sannolikt 
haft viss ledning av Nordlander, Ordbok över Multråmålet. Denna har han 
dock endast delvis följt. Under slutet av manuskriptskrivandet upptäckte 
han att han måste ha skilda tecken för ce i bceka 'baka' och ä i biig 'envis'. 
Han förmådde dock inte genomföra denna uppdelning helt, utan detta har 
gjorts vid den granskning av manuskriptet som inför tryckningen genom-
förts vid Dialekt- och folkminnesarkivet. Denna har utförts dels av docent 
Class Åneman, bördig från Högsjö och förtrogen med denna sockens dialekt, 
som är nära befryndad med ytterlå,nnäsmålet, dels av arkivchefen Erik 
Olof Bergfors, som har svarat för textdelens slutliga språkliga utformning 
vid genomgång av manuskript och korrektur, och dels av arkivarie Rune 
Västerlund, som har biträtt med korrekturgranskning och språklig råd-
givning. Den språkform som Georg Bergfors gav sitt material har i princip 
behållits. En viss förenkling i beteckningssättet har åstadkommits genom 
att accenterna tagits bort utom i de fall då de anger motsatsbetoning eller 
annars behövs för tydlighetens skull. Uppenbara felaktigheter har rättats. 
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Vägledande har därvid Multråordboken varit och Dialekt- och folkminnes-
arkivets ordsamlingar från grannsocknar till Ytterlännäs; någon samling 
dialektord av större omfång från denna socken finns tyvärr inte i arkivet. 
Eftersom Georg Bergfors höll på i många år med att samla sitt material, 
blev hans ljudbeteckning inte enhetlig. Själv kunde han på grund av ned-
satt syn inte göra den slutliga genomgång som skulle åstadkomma kon-
sekvens i beteckningssättet. Det blev därför granskarna som fick på sin 
lott att söka genomföra detta. De är dock medvetna om att de inte helt 
har lyckats med det och får därför ge läsarna ett råd inför läsningen genom 
ett av Georg Bergfors' ordspråk: Ji fo ta där ä finns å 1/if/ge till där ä fetas. 
Ni får ta där det finns och lägga till där det fattas. 

Uppsala i november 1980 

Asa Nyman 	 Erik Olof Bergfors 
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Inledning 

På folktraditionernas vidsträckta fält finns ett område, där all världens 
ordspråk trängs om utrymmet. Inte minst i vårt land har vi sedan gammalt 
en bördig örtagård med en rik, färgskiftande flora av sådana blomster ur 
släktets kärnspråk — ordspråk, ordstäv, levnadsregler, gyllene ord eller 
vad vi vill kalla grupperna för. Till ordspråken i vidare mening kan hän-
föras åtskilliga andra talesätt i folkmun såsom härm (eller »härmelser»), 
ramsor, färdiggjorda och lagrade förråd av talande bilder och liknelser, 
allt hopat på minneshyllorna i berättarens hjärna. 

Mångtaliga ordspråkssamlingar har utkommit på svenska ända från den 
för vanligt folk äldst kända Ordspråksboken i Gamla Testamentet till 
Ordspråk och talesätt av Pelle Holm 1964. Detta allmänna samlarintresse 
i den lärda och litterära världen har även smittat av sig på lekmännen, 
som gör uppteckningar av folkloristisk art ute i byarna, och som också 
gärna vill dra sitt strå till stacken. Så kom det sig, att även den amatör i 
facket, som skriver detta, år 1968 i bokserien Tornedalica utgav en samling 
finska ordspråk och talesätt på tornedalsk dialekt med svensk översättning. 

Den betydligt större samling av ordspråk, talesätt och härm, som här 
följer, härstammar från Ytterlännäs socken i Ångermanland. De återges 
på den dialekt, ommamossmåk (ovanmonsmålet), som i socknens inland 
varit det gängse talspråket, och som med obetydliga skiftningar, särskilt i 
vissa vokalljud, talats inom ett vidsträckt område i nedre Ådalen på ömse 
sidor om »Storån», dvs. Ångermanälven, upp till Sollefteå och Multrå. Med 
endast få undantag sammanfaller denna munart med det mål, som J. Nord-
lander behandlar i Ordbok över multråmålet (1933). 

De allra flesta ordspråk och talesätt, som ingår i samlingen, har ut-
givaren själv hört och bevarat i minnet från sin barndoms- och ungdomstid 
ett par årtionden före och några år in på 1900-talet. Nedtecknandet har 
skett under en följd av år långt senare. Äktheten har justerats vid samtal 
med äldre personer från hembygden, vilka åtminstone tidigare behärskat 
samma dialekt. 

Ett begränsat antal ordspråk på ångermanländskt folkmål har även 
meddelats av sagesmän boende utanför dialektområdet. Då dessa ordspråk 
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både av sin form och sitt innehåll att döma troligen, eller åtminstone 
möjligen, varit i bruk även inom Ytterlännäs socken, har de införts i 
samlingen och klätts i samma språkdräkt som de övriga. Namnet på den 
socken, där de varit i bruk, har i sådana fall antecknats. En del av dem är 
i själva verket bara en översättning från målet i grannsocknen. 

Tveksamhet har rått om rubriken på denna bok möjligen inte bort lyda: 
»Några av all världens ordspråk på en ångermanländsk dialekt». Ty med de 
mer än 1 000 ordspråk och talesätt, som här följer, förhåller det sig helt 
visst så, att ingen med säkerhet kan påstå, att ens ett enda av dem ur-
sprungligen tagit ljud och form i detta landskap. Bokens syftemål kan 
kortast uttryckas så: Det är en samling ordspråk och talesätt på en ånger-
manländsk munart, som en bygdens son själv hört eller försäkrat sig om 
att andra hört, och som han själv velat rädda från att glömmas bort. 

Någon strävan har inte förelegat att utröna ordspråkens invandrings-
vägar. Mera önskvärt kunde det däremot ha varit att få veta — om möjlig-
het därtill funnits — huru pass angelägna människorna varit att ta ett 
nytt ordspråk i användning, så snart det kommit inom hörhåll. En aning 
därom kan möjligen förmedlas, om jag återger minnet av min barndom 
och den tid, då jag gjorde min första kontakt med boken. Detta blir då 
samtidigt en förklaring till hur det kommer sig att jag med uthålligt intresse 
ännu på gamla dagar sysslat med att samla och uppteckna ordspråk på 
den ångermanländska dialekt, som talats i min hembygd. 

Under mina första levnadsår var jag så klen till hälsa och krafter, att 
jag inte ansågs orka med att gå den mer än en halv mil långa vägen till 
småskolan, som låg vid gränsen mellan hembyn Sel och byn Angsta. Vid 
5-6-årsåldern lärde jag mig att läsa i bok. Det skedde med fars och pek-
stickans hjälp. Denna var en liten hemmagjord pekpinne, enkom anpassad 
för ett barns tre främsta fingrar, ett lika enkelt som pedagogiskt utmärkt 
hjälpmedel för nybörjare i läsning. 

Här bör tilläggas, att jag vid denna ålder inte kunde uttrycka mig 
på något annat språk än ovanmonsmålet. Jag var med andra ord enspråkig. 

Min far var trots de usla skolförhållanden, som i hans barndom rådde i 
socknen, läs- och skrivkunnig men alls inte förfaren i språklära. Han 
började med att tala om bokstavsraden (alfabetet), som började med a 
och slutade med ö. Sedan pekade han ut de bokstäver, som kunde ljuda av 
sig själva, bara man nämnde deras namn: a, e, o osv. Med pekstickan kunde 
jag snart peka ut de självtonande ljudtecknen, var de än befann sig på, 
raderna i någon bok. Sedan jag tvekfritt lärt mig behärska denna konst, 
bad han mig att intill självljuden, framför eller efter dem, foga någon av 
de andra bokstäverna. Det blev först de vanliga inledningsglosorna: ba, 
be, bo osv. Sedan skulle vi övergå till riktiga svenska ord, fast korta. Det 
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blev ko, al, ni. Men där hade de två sista orden för mig ingen mening, 
nämligen: al, som på målet heter oAler, och ni, som heter ji. 

Nu hade tvåspråkigheten inträtt i mitt unga liv. I fortsättningen måste 
nu många ord förklaras; vi påträffade nämligen då och då ord, som på 
målet hade en helt annan lydelse än den som stod i boken. Dialektalt 
blir 'bud' bo, 'envis' blir bäg, 'morgon' blir maran, 'måste' blir i presens 
jett och i imperfektum gatt, 'gnägga' blir vreyiske, 'knarra' blir gneke, 'marken' 
blir marka, 'gnistra' blir tostre, 'spindel' blir kangero, 'blir' ersätts med vag. 
Ett så vanligt ord som 'alltid' förekommer inte i dialekten utan ersätts 
med we ett, eller «em?, gang eller /ö(r) jämnan. 

På samma sätt förhöll det sig med en hel maga 'mängd' andra ord, t. ex. 
farke 'varna' eller 'uppmana', /lister 'mjäll', skryp 'odryg'. 

Från min skoltid erinrar jag mig än i dag hur det kändes, då jag skulle 
utbyta de ord och uttryck, som jag lärt mig under stugupratet hemma och 
i byn, mot »riktig svenska». Då jag skulle berätta eller skriva en uppsats 
om någon händelse jag varit med om, blev jag alldeles rådlös och kom 
bara ihåg dialektorden men inte de svenska. 

Men besvären för nybörjaren i svensk läsning inskränkte sig inte enbart 
till några enstaka ord av det slag som nämnts. Sammanhängande ord och 
uttryck, bl. a. ordpar, hade lagt sig till med former, som mer eller mindre 
avvek från de rikssvenska. Här några exempel: »De följs åt och hjälps åt» 
hade i bygdemålet fått en omgestaltning — till det bättre — som genom 
rim gjort att ordparet bättre bevarades i minnet. Där heter det: Dom fåg 
åt å j'ew åt. »I helg och söcken» blir ti heMas å vce(I,clas. »Kors och tvärs» 
bättras upp med ett gammaldags uddrim till kasg å kleger. »Allt» i be-
tydelsen varenda smul förstärkes till ahllt å änne. 

Iakttagelser av detta slag gjorde, att jag redan under min skol- och 
studietid gärna antecknade mig till minnes dialektala ord och uttryck, 
som på något sätt skilde sig från riksspråket. 

Från ordpar är steget inte långt till ordspråk. De sistnämnda intresserade 
mig alldeles särskilt, därför att de i sin dialektala form ofta var fyndiga 
och träffsäkert målande, varför de flitigt och gärna blev tagna i bruk, så 
snart ett lägligt tillfälle erbjöd sig. 

Jag befann mig av flera anledningar i det lyckliga läget, att jag mycket 
ofta hade tillfälle att lyssna till människor, som samtalade, pratade, reso-
nerade och disputerade, ja, ibland utfor i gräl och okvädinsord mot varandra. 
Utom det att min far hade en ganska flitigt besökt s. k. diversehandel, som 
bidrog till familjens försörjning, ägde vi också ett eget torp med häst, kor 
och småboskap. Därför fanns också i hemmet både piga och dräng, den 
sistnämnde för timmerkörning och kolningsarbete. Far var en mångsidig 
och kunnig yrkesman, förnämligast i snickring — där jag blev gesäll — 
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men även i svarvning, husbyggnad och närliggande hantverk. Sju barn 
växte upp i stugan. Vi sammanträffade dagligen med folk från omkring-
liggande byar. Alla var de pratsamma, och alla hade de också i dåvarande 
tämligen press- och stressfria tillvaro tid och håg att samtala med varandra 
om människor och händelser, glädje- och sorgeämnen, om översåtar och 
undersåtar, om försörjningsfrågor och andra livsviktiga angelägenheter. 
Allvarliga och livsviktiga ting dryftades alldeles särskilt vid eller efter 
samlingar vid de ofta förekommande bönemötena i hemmen eller i bön-
huset. Dessutom träffades folk, både män och kvinnor, titt och tätt, de 
sistnämnda vid kafferep eller spånadsdagar, männen vid sammanträden 
av olika slag. Mycket folk kom tillhopa vid husförhör och på auktioner, 
vid bröllop och på begravningar samt på kyrkvallen. De möttes i andtid, 
på slåtterkalas, i fäbodarna, i bytesarbete och på fiske, bärplockning och 
älgjakt samt vid särskilt anordnade nöjestillställningar, vid majbrasan och 
trefaldighetskällan. Förglömmas bör inte heller, att man vid den här tiden 
gott kunde besöka en gård i byn utan ärende. 

Vid intet av de här ovan nämnda tillfällena rådde vare sig bland män 
eller kvinnor tystnad. Det pratades, talades, överlades skämtsamt eller all-
varsamt om »allt mellan himmel och jord». I dessa citerade ord ligger 
också en kort men god sammanfattning av innehållet i all världens ord-
språk, även våra svenska och dialektala ordspråk. 

Det var på sin tid ett oförställt nöje att sitta och lyssna på folk, som 
samlats i någon stuga till obundet samtal. Det kunde gälla spänningsfyllda 
äventyr, lustiga upplevelser, dispyter i någon tvistefråga eller enkelt sam-
språk om vardagliga ting. 

För en uppmärksam lyssnare gavs det alltså rikliga tillfällen att odla 
sin vurm eller vetgirighet, vad man vill kalla det, då det var fråga om just 
den meddelelsef orm bygdens människor emellan, som ordspråk och talesätt 
utgjorde. Uppteckningar på stående fot blev också möjliga, tack vare att 
min lärare i fortsättningsskolans aftonkurser lärt mig ett utmärkt steno-
grafiskt system med fonetisk skrift, vilket jag nyttjar även efter fyllda 90 år. 

Vid den tid, som här avses, tvangs människorna på landsbygden, om vi 
så får säga, till »tvetalan». De måste nämligen röra sig med två olika språk. 
Sinsemellan, hemma och i byn, använde de landsmålet. I tidningar och i 
böcker läste de högsvenska eller rikssvenska. Så skedde också i skolorna, 
där ingen behövde gå miste om undervisning i god samtalssvenska. Då 
och då kom de ju också till tals med »fint folk», varmed i stort sett 
menades personer, som inte talade landsmål. Då gällde det att bruka 
dessas språk, hur bännt (ungef. obekvämt) detta än föreföll. De kände sig 
osäkra och generade, medan de nyttjade ett språk, som i skolan visserligen 
kallades modersmålet men som i egentlig mening inte var det för dem. 
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I fråga om språklig och därmed väl även social status var på sin tid ett 
stort svalg befäst mellan de människor som från födelsen vant sig tala ett 
»rent» svenskt talspråk, och dem, som »bara bondskade», såsom de sist-
nämnda uttrycker sig. Ändock fanns det bland just dessa senare goda 
berättare och utmärkta debattörer, som vältaligt, påhittigt och talangfullt 
utnyttjade landsmålets i många stycken nyansrika vokabulär. Särskilt 
livligare och mera talföra människor ägde ett outtömligt förråd av färdig-
ställda ord och uttryck, härm och vändningar. Tillgången var så riklig att 
man bara behövde välja »hyska till hake» för att ge rätt svar på tal. 

För att ingen missuppfattning om dialektens ställning till rikssvenskan 
skall råda, bör här åter betonas, att bygdens befolkning ingalunda var hän-
visad uteslutande till sitt landsmål. Alla läste svensk litteratur på riktig 
svenska och inte på bygdemålet. De mötte i svenskt tal och text många 
visdomsord i både andliga och världsliga ting. En del av dessa blev kända 
och uppskattade bland befolkningen. Dit hörde bibelspråk, meningsfyllda 
sentenser och kärnfulla tankekorn, stämningsfulla poem, romantiska kär-
leksdikter, längtansfylld naturlyrik samt en mångfald ordspråk. Då något 
av detta litterära förråd slog an på en person, tog han det i bruk och återgav 
det i sitt tal, ofta i den ordalydelse han hört eller läst det, på högsvenska 
alltså. 

Här kan erinras om att bibel och psalmbok i äldre tider var de trägnast 
lästa böckerna i hemmen. Här och där i byarna fanns det någon flitig bibel-
läsare som lagt på minnet vissa kärnfulla och innehållsdigra skriftord. De 
hade måhända stått att läsa i någon bibeltext från tolfte Karls dagar. 
Och då ett bibliskt ordspråk anfördes man och man emellan eller vid ett 
läsarmöte i en stuga, hände det att någon åldring — liksom för att dess 
andliga höghet inte skulle spillas bort — återgav det på den gamla bibelns 
högtidliga tungomål. De ålderdomliga orden och böjningsformerna i de 
äldre bibeltexterna hade etsat sig så fast i de gamlas minne, att man kunde 
få lyssna till visdomsord av denna lydelse: »De flåkote ( =fåkunniga) handla 
owarliga; men det är de förståndigas krona, att de warliga handla». — 
»De onde måste buga för de goda, och (detta ord utlästes alltid som 'åg') 
de ogudaktige uti dens rättfärdigas portom». — »De som med illfundighet 
umgå, dem skal det fela; men de som godt tänka, dem skal trohet och 
godhet wederfaras.» — »Ett blidt hjerta är kropsens lif; men afwund är 
war i benen» (Ordspråksboken 14: 18 ff.). Ur Nya Testamentet kan följande 
exempel anföras: »Läkare, läk dig sjelfwan» (Luk. 4: 23). Det är också ett 
allvarsdigert ordspråk, som Paulus nedskriver i brevet till galatema (6: 7): 
»Hwad menniskan sår, det skal hon ock upskära». Så kom det sig, att en 
genuin allmogeman, medan han som livligast skildrade en sak på sitt eget 
idiom, plötsligt kunde inflika ett ord eller en fras på ett annat tungomål, 
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nämligen rikssvenska — ungefär på samma vis som då gamla klassiker än 
i dag sticker in ett latinskt eller grekiskt ord i sitt tal för att bättre klar-
lägga sin mening. Man kan betrakta det som en form av citat. Och vad 
var det, som då citerades? Ofta var det tankar om det kristna livet, om 
ordet och bönen, de käraste psalmerna eller väckelsesångema; vidare 
Luthers lilla katekes, gudstjänstordningen, som man noga efterföljde vid 
söndagsandakterna i hemmet, men även åtskilligt annat, t. ex. böner, vagg-
visor och arbetsvisor. Vid den här tiden hade inte heller landsbygdsbe-
folkningen helt glömt de gamla kvädena med medeltida anor. Fragment av 
dylikt litterärt gods kunde vid enstaka tillfällen lånas ur rikssvenskan av 
någon ordfyndig berättare, som ville ge en viss valör åt det han på sitt 
eget mål i övrigt talade om. 

Som exempel skulle här ett stort antal sådana:citat kunna återges; men 
det får inte tydas så, som om de ofta i det dagliga livet var i omlopp — 
snarare tvärt om. 

I fråga om inblandning av högsvenska ord och uttryck i allmogemålet 
var det dock ordspråken, som dominerade. Man torde gott kunna säga, att 
de alldagligaste och mest gängse ordspråken i landet citerades i den lydelse 
de av gammalt fått och som gjort dem till något av en allsvensk egendom. 
En förteckning över sådana ordspråk skulle kunna bli lång. 

Ett sådant, t. o. m. utformat på vers, hade följande lydelse: 

Orätt gods det ej består; 
Med synd det kom, med sorg det går. 

Det finns många ordspråk med innebörden: orätt fånget, lätt gånget. 
För vartdera av antitesens båda led finns talrika ordspråk med enahanda 
innehåll men i skiftande formuleringar och på olika tungomål. I Pelle 
Holms samling återfinns den ena antitesen i följande ordspråk: »Alla äger 
vänner medan väl går» (Ordspråk och talesätt. Med förklaringar. Sthlm 
1964) samt åtminstone en skymt av båda i följande: »Medgång gör vänner, 
motgång prövar dem». — Detsamma kan också sägas om följande: »Dens 
bröd man äter, dens visa man kväder» (Per Erik Wahlund: Osed och ord-
sed. 1 234 oemotsägliga ordspråk hämtade ur Christopher L. Grubbs Penu 
proverbiale. 1968). 

Närmare överensstämmelse med ovanstående versifierade ordspråk kan 
man med god vilja spåra i följande lapska: Go llassko lcs guorran,am, te 
usstebak lcekjavkkam. (Då flaskan är tom, är vännerna väck. Karasjok. I: 
J. Qvigstad, Lappische Sprichwörter und Rätsel. Bind I, Hefte 3. Kristianias 
Etnografiska Museums Skrifter. 1922.) Ett ordspråk, som innehållsmässigt 
kommer nära tankegången i den svenska strofen, förekommer i Chile. 
Översatt från spanska lyder det på svenska: 
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Så länge det finns fikon, så finns det vänner. 
Då fikonen tar slut, så tar det också slut på vännerna. 

I föreliggande publikation har emellertid icke upptagits ordspråk och 
talesätt av ovannämnda slag på rikssvenska eller sådana som i riklig mängd 
förekommer i t. ex. »Folkskolans läsebok» eller i samlingsverk av lättåt-
komligt slag. Härmed avses ordspråk av typen: »Liten torva — — —», »Bränt 
barn — — —», »Krukan går — — —», »Kulen morgon — — —» och liknande. Här 
har i stället eftersträvats att samla sådana talesätt, som blivit var mans 
egendom i så hög grad att de överflyttats till bygdemålet. 

Omöjligt är väl inte att en del ordspråk på ångermanländskt folkmål 
skulle kunna spåras till sin källa. Något enstaka leder måhända sitt ur-
sprung från något av de talrika ordspråk, som förekommer i bibeln, särskilt 
i den bok, som bär namnet Salomos ordspråk. Visserligen härrör Ordspråks-
bokens utsagor i regel från den samhällsklass, som bibeln kallar »vise män», 
dvs, tänkare, filosofer. Men när de någon gång sammanfallit med gemene 
mans praktiska livserfarenhet har de anammats och likställts med andra 
folkliga sentenser: de har omdiktats och klätts i den gängse språkdräkten. 
Men när och av vem, vet man ej. 

Hittills har vi rört oss med glosan ordspråk, alldeles som om detta varit 
ett för alla människor klart och entydigt begrepp. I själva verket finns 
många olika uppfattningar om vad ett ordspråk är. Om ett försök till en 
hemgjord definition här gjordes, skulle den möjligen kunna få denna lydelse: 
»Ett ordspråk är ett folkligt funtat, allmängiltigt tänkespråk med under-
visande och sedelärande anknytning» (G. Bergfors, Finska ordspråk från 
Vittangibyarna. 1968. S. 17 fl.). Den klassiska definitionen på, ordspråk, 
som den spanske diktaren Cervantes redan på 1500-talet lär ha formulerat, 
hör till de kortaste och är nog den bästa: »Ett ordspråk är en kort sentens 
byggd på lång erfarenhet.» 

En fråga, som osökt träder fram, när man sysslar med företeelser i 
mänsklighetens långa utvecklings- och kulturhistoria, kunde i detta fall 
bli följande: När hände det, att en människa för första gången fällde ett 
yttrande av det slag, som vi idag kallar för ordspråk? Och vad kunde detta 
handla om? Något definitivt svar kan givetvis inte ges. Men måhända kan 
man hysa en förmodan om ordspråkens tillkomst. 

Idag är man tämligen allmänt av den meningen, att den uttrycksform, 
som vi kallar ordspråk, är en av våra äldsta folkliga diktarter. Ordspråken 
skulle alltså ha varit i bruk redan innan någon skriftligt formad litteratur 
funnits till. Denna uppfattning motsäger ingalunda den förmodan, som 
också har sina förespråkare, nämligen att ordspråken troligen, eller åt- 
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minstone möjligen, haft något gemensamt med magi och besvärjelser. 
Vissa formuleringar i ålderdomliga ordspråk ger fog för en sådan för-
modan. 

Efter vad de forskare, som grundligt granskat all världens ordspråk 
genom tiderna, tror sig kunna fastslå, skulle de tidigast kända uppteck-
ningarna av ordspråk ha gjorts hos sumererna, som anses ha varit urinne-
vånarna i mellanflodslandet Mesopotamien. Vid den historiska tidens början, 
under de första århundradena av 4000-talet före Kristus, behärskade detta 
folk Babylonien. Deras mycket egendomliga språk, sumeriskan, saknar 
frändskap med andra kända språk. Texter på detta språks invecklade 
skriftsystem, kilskrift, är de allra äldsta man påträffat i hela den gamla 
världen. En del av dem torde vara mer än 6000 år gamla. De semitiska 
babylonierna övertog senare sumerernas kultur i alla dess former, sålunda 
även kilskriften. Först på 1800-talet e. Kr. kunde den tolkas, och detta har 
räknats till detta århundrades största humanistiska bragder. 

Ett av de ordspråk som har påträffats i de sumeriska texterna lyder i 
översättning: »Säg mig en lögn och sedan sanningen: den kommer också 
att betraktas som lögn». Vi som lever fem, sex tusen år senare uttrycker 
samma sak så här: »Lögnaren tror man bara en gång» eller: Den 88M ä i 
ett fsnn'n ä i tijje bsnn'n, (Ytterlännäs). 

Går vi till andra bland de äldsta kulturfolken i världen, möter vi även 
där ordspråk, som ännu är i bruk hos oss eller annorstädes på jorden, och 
de hade ofta samma eller snarlik lydelse som hos senfödda eftersägare av 
idag. Här anföres några exempel. 

Fornegypten: »Människan vet icke, huru morgondagen blir.» På svenska 
har vi samma ordspråk nästan identiskt: »Människan vet icke, vad morgon-
dagen bär i sitt sköte.» 

Kina: »Gräset måste böja sig, när vinden blåser» (Kon-futse). — »Här 
skola dina stolta böljor lägga sig» (Job 38: 11). — »Ju fullare axet är, dess 
djupare böjer det sig» (Sverige). 

Ett fornarameiskt ordspråk lyder: »Ett ord är en fågel; har den en gång 
flugit bort, kan ingen ta fast den mer.» Samma tanke återkommer i en lång 
rad ordspråk jorden runt: »Ord och dun tar vinden hand om» (Sydamerika). 
— »En båt, som har seglat för långt, kan vända om, men det finns ingen 
väg tillbaka för ett uttalat ord» (Samoa). — »Ordet är snabbare än kulan» 
(Indonesien). — »Vad som går ut av din mun, går in i andras öron» (Kina). 
På svenska har vi flera ordspråk med samma innehåll, bl. a. följande: 
»Utfluget ord kommer aldrig åter.» — »Sagt ord kan man inte ta tillbaka.» — 
Hall faote för stugev, å tann för tonga (Håll farstu för stugan och tand 
för tunga. Ytterlännäs). Rökte stcem inte ti nämmest byn (Ryktet stannar 
inte i närmaste byn. Ångermanland). — Gal juolgelicebme jötta (Nog vandrar 
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den fotlöse. Lapskt: Kistrand, Norge. I: Qvigstad, ovan anfört arbete). 
Samma ordspråk förekommer i Finland: Kyllä jalaton jutaa. 

Då man nu vet, att ordspråken behandlar allt möjligt mellan himmel 
och jord, så förstår man, att de fåtaliga exempel som anförts är att betrakta 
som bara en nypa säd ur en kornlår. Ett större antal skulle säkerligen ge 
vid handen, att all världens ordspråk kan och bör betraktas såsom ett 
c om mun e b onum, en gemensam egendom för hela mänskligheten. 

Därmed följer, att ingen människa någonstädes tvekfritt kan påstå, att 
det och det ordspråket måste ha kommit till i vårt eller något annat gissat 
land. Bakom varje ordspråk ligger bl. a. iakttagelser, upplevelser eller 
erfarenhet. Det är ju ganska naturligt, att människor på skilda håll i världen 
reagerar på likartat sätt inför samma varseblivning, händelseförlopp eller 
själsintryck. När de sedan i ord vill uttrycka ett generellt omdöme om vad 
som hänt, måste de tillgripa mer eller mindre samstämmiga ord och liktydiga 
talesätt; omedvetet för dem har embryot till ett ordspråk kommit till. 

Att det hos olika folk på jorden, vitt skilda från varandra till tid och 
rum, finns ordspråk med alldeles samma eller snarlikt innehåll — om än 
med skiftande form — är måhända ägnat att förvåna. Har människorna 
verkligen varit sig så lika i tankar och ord under alla tider och allestädes 
på vårt klot? Det ser så ut. Men en förklaring kan ligga däri, att ett antal 
ordspråk med enahanda innebörd kan ha tillkommit under loppet av tusen-
tals år och hos olika folk på jorden. Alla ordspråk har måhända inte haft 
samma livskraft. Ingen vet, hur många som glömts bort och försvunnit. 

Att så många av t. o. m. de äldst kända bland all världens ordspråk 
blivit så långlivade, att de varit i bruk tusentals år efter det att de ned-
tecknats, sammanhänger med den yttre dräkt, som de — tydligen av-
siktligt — klätts i redan från början. Ett ordspråk med mening i måste 
fylla vissa krav på formgivning, och denna bör om möjligt också vara 
fyndig. Till formgivningen hörde — åtminstone här i Norden — vissa drag 
lånade ur metriken såsom rytm och rim, det sista både av ålderdomligt 
och nutida slag. Allt skulle bidraga till att ordspråken lättare kunde åter-
ges ur minnet. 

I ordspråk på svenska möter vi sålunda ofta något av de fornrim, som 
varit vanliga i Norden ända från hedenhös i runskrift, lagtext och diktning. 
Det är allitterationen, även benämd udd- eller stavrim, samt assonansen, 
halv- eller mittrim. Det förra består däri, att två eller tre betonade ord, 
som står varandra nära, börjar med samma konsonant eller med vokal 
(som dock inte behöver vara densamma). Ex.: Blad och blomma. Bättre 
tiga än illa tala. Opp i otta, sent i säng. 

Assonans uppstår bl. a. då två tryckstarka stavelser i samma versrad 
har lika vokaler men olika slutkonsonanter, låg—går, eller har olika vokal 
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men samma slutkonsonanter: varm—svärm, eller också har samma vokal 
och samma slutkonsonant(er): bidar—tider. 

I ordspråkssamlingar, särskilt i sådana från äldre tider, möter den upp-
märksamme titt och tätt assonanser av skilda slag, ofta blandade med 
allitterationer och ännu mera med vanliga slutrim. Ur den stora hopen 
följer här några exempel: Arbete är gott för armod. Ed och ägg är snart 
brutna. Närmaste granne sist framme. Väl rosat är halvt sålt. Den lyckan 
söker, den löper hon undan. 

Synar vi våra gängse ordspråk litet närmare i sömmarna, upptäcker vi 
snart, att de utom sitt nyssnämnda rimsmideri i äldre eller nyare former 
även på andra sätt i sin nuvarande utformning skiljer sig från vanlig 
vardagssvenska. Då ett ordspråk flätas in i samtalet, sker det, som om det 
föredrogs ur en bok, där orden var understrukna, för att deras angelägna 
ärende tydligare skall framträda för lyssnaren. 

Varje till mognad nått ordspråk kan betraktas som ett litet litterärt 
konstverk, som likt varje annan konstutövning är underkastat vissa sti-
listiska och metriska lagar. Dit hör det rätta ordvalet. Därvid är det ej 
mängden utan träffsäkerheten, som är det avgörande. Det hela bör flyta 
fram i en sober och välformad ordström, ej i inbördes disharmoni, enformig-
het eller otakt. Här kan rytmen och ordens välklang bidra till att rädda 
ett ordspråk från att glömmas bort. 

I regel färdigställdes väl inga ordspråk på en gång av uppslagsgivaren. 
Man får nog tänka sig att de bättrades på bit för bit under sin vandring 
genom seklerna, tills de fått den perfekta formulering, som enligt en oskriven 
lag tillkommer ett rejält ordspråk. 

Vad som i fråga om innehåll och form sagts om ordspråk, gäller också i 
stort sett om härm. Men måhända behöver innebörden av ordet härm 
upptagas till dryftning. 

Härm är ett gammalt svenskt ord. Det är upptaget i Svenska akademiens 
ordbok, där det bl. a. sägs, att ordet används med betydelsen 'talesätt, 
berättelse'. De äldsta litterära exemplen återfinns, typiskt nog, hos ett par 
ångermanländska författare. 

Erik Modin skriver i Härjedalens ortnamn och bygdesägner (I: Svenska 
landsmål XIX.2, s. 68. 1902): »Denna gård hade förut benämnts Mena, ett 
härm efter en åbo där, som i sitt tal ofta använde det ordet.» Även Olof 
Högberg använder ordet: »Långa stycken af detta tal sutto hela släktled 
framgenom inbrända i folkminnet, så att åldringar på 1840-talet kunde dem 
bättre än sin katekes. Ett af de många härmen var, att han under hela sin 
ämbetstid smugit fram i en räfs främmande förklädnad ...» (I: Den stora 
vreden. III, s. 380. 1906). 
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Än i dag kan man få höra ordet användas av någon äldre berättare i 
t. ex. denna form: Dä ha gått jöning öra mine e härm, att 'n Hink» Falk 
skulle ha sköte 'n bjön opp i Tarplia (Det har gått ett härm genom öronen 
mina, att Henrik Falk skulle ha skjutit en björn uppe i Torpliden). I dialek-
ten är formen härmels (härmelse) lika vanlig som härm, kanske vanligare. 

Substantivet härm hör givetvis samman med verbet härma, vars be-
tydelse inte är endast efterapa, imitera, utan även berätta, förmäla. Enligt 
Svenska akademiens ordbok förekommer härma även tidigare med betydel-
sen säga, påstå, berätta men »numera bl(ott) starkt bygdemålsfärgat, i 
vissa trakter». 

I en jordebok från år 1697 heter det om byn Vike i Arnäs, att det nämnda 
år fanns »allenast - - - twenne Stenhöögar - - - om hwilka hermes att ther 
ijke har belägit och bebygt want - - -». Även Olof Högberg använder 
verbet härma i flera sammanhang i ovan nämnda arbete, t. ex.: »Nu härmar 
folket i sju kyrksocknar, att du och hustrun hällre tagit tio paren spö än 
ståndet faddrar för denne Mickel» (del I, s. 121). — »Hvem var Herr-Manel? 
har du frågat. Åja, han är då vida namnkänd och kunnig. Mycket har 
härmts om honom bland fjällmän och bönder ...» (del III, s. 384). 

'Men varför i en nutida skrift ta i bruk ett så gammalt och lantligt ord 
för ett så pass aktuellt språkligt begrepp, som det här är fråga om? Svaret 
är, att man svårligen kan leta fram ett lämpligare ord än härm för att ge 
en entydig benämning på en alldeles särskild sort av efter en särskild mall 
formade uttryckssätt. 

De folkliga ordasätt, som efterföljes av »sa gumman», »sa bonn», »sa lusa» 
etc, och som under benämningen härm förekommer i denna bok, står i 
vissa samlingar under benämningen ordstäv (bl. a. i Pelle Holm, Ordspråk 
och talesätt och Fredrik Ström, Svenska ordstäv). Men ordstäv är för de 
flesta svenskar synonymt med ordspråk. I många tillitsvärda ordböcker, 
bl. a. i östergren, Nusvensk Ordbok, betraktas de båda som synonymer. 
Och i utländska lexika översättes det främmande ordet för ordspråk ofta 
med det svenska ordspråk, ordstäv. Här råder oreda.' 

1  Orden härm och härmelse finns upptagna i enstaka ordböcker, framför allt från de 
norrländska landskapen, med betydelsen 'talesätt', 'bevingat ord', 'ofta upprepat ord' 
o. d. Närmast den betydelse, som Bergfors inlägger i ordet härm, står A. Hellboms 
översättning av hcermels: 'yttrande som tillskrives en viss person' (Ordbok över Njur-
undamålet. Acta Universitatis Umensis. 27.1980). 

På norska kallas denna typ av talesätt diermestem I danskan finns ingen särskild 
term härför utan man hänför det till ordspråken, dock till ordspråk av en särskild 
typ, nämligen ordspråk i replikform (I. Kjaer och B. Holbek, Ordsprog i Danmark. 
1969). Den svenska facktermen är numera ordstäv. I den internationella ordspråks-
forskningen har den av A. Taylor år 1931 skapade termen rwellerismak (efter Sam 
Weller i Dickens' Pickwick Papers) fått allt större utbredning. Å. N.:s anm. 
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På grund av vad här anförts har det entydiga ordet härm i denna samling 
tagits i bruk såsom fackord för den i regel tredelade mening, som ett härm 
utgör: 1. ett yttrande i direkt anföring, 2. uppgift om sagesmannen, 3. det 
tillfälle, då yttrandet gjordes, eller anledningen till yttrandet. 

Utgivaren tror sig ha gjort en språkligt gagnelig gärning genom att 
i detta sammanhang införa ordet härm. 

Vad är mera att säga om härm? 
Den del av meningen, som inleder ett härm, utgör i regel ett kortfattat, 

lugnt och sakligt, helt lidelsefritt yttrande; men detta yttrande gör i det 
nya och oväntade sammanhang, som nu inträder, situationen så befängd 
och komisk, att intrycket eller — vad man hellre borde kalla det — be-
hållningen kvardröjer som en lärdom, som inhämtats i den bästa bland 
skolor, humorns, och som stannar kvar hos lyssnaren. Detta är också 
härmets syfte. 

Härmen har medtagits under en egen rubrik i denna bok för att markera, 
att de utgör en särskild form av folkliga, ordspråksliknande uttryck. Vi 
kan såsom en mönstergill förebild för ett härm välja det kända utropet, 
som torde vara spritt över hela landet: Äta fösst, sa bonn, då basta brann 
(Äta först, sa bonn, då bastun brann). 

Detta exempel har avsiktligt valts, därför att det kan betraktas som 
typexempel på ett välfunnet härm. Det fyller de högsta anspråk på fyndig-
het och en välsvarvad form. Metriskt sett består härmet av fem troMer. 
Det markerar bondens trygga väsen. Ingen katastrof, ingen hets, därför 
att bastun råkat stå i brand. Ingalunda är han så lättskrämd, att han 
fördenskull faller ur sin roll av lugn och besinning. I all sin korthet och 
fåordighet har härmet lyckats åskådliggöra hela situationsbilden på ett 
träffsäkert sätt. Det är något av förnämlig »Kleinkunst», som upphovs-
mannen haft tid och råd att ytterligare smycka med välfunna åldriga 
stavrim: »bonn, bassta, brann». 

Såsom antytts är det sättet att uttrycka sig, som i ordspråken, här-
men och andra folkliga talesätt har sin alldeles särskilda betydelse. Ja, 
man kan gott säga, att det är just detta, som ger dem deras existensbe-
rättigande. 

Detta föranleder i sin ordning ett vidgående, som icke bör fördöljas, 
nämligen, att i den föreliggande samlingen influtit många ordspråk och 
härm, som till innehåll och form ingalunda tål en jämförelse med mönster-
förebilderna. De har emellertid tagits med, därför att de låter märka en 
levnadsvisdom eller levnadsregel i en form som påminner om de regelrätta 
ordspråken och härmen. Närmast skulle de kanske böra kallas ordspråks-
liknande talesätt. Det är möjligt och troligt, att de som är bäst avrundade 
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och lättflytande samt i rytmiskt avseende välbalanserade, också hör till 
de äldsta av dem som nu är i bruk. De andra däremot, som tillkommit i 
senare tider — kanske sedan dialekten kommit att överges — de har ännu 
inte hunnit eller ens kunnat få sina kantigheter avnötta och den språkliga 
dräkten anpassad efter den mera klassiska mallen. 

En för granntyckte läsare ömtålig fråga förtjänar också att här beröras, 
nämligen denna: hur långt i verklighetstrohet gent emot meddelaren kan 
och bör man gå, då man i tryck återger ordspråk och andra folkliga talesätt, 
som den enkle allmogemannen berättar med sitt eget ordval? Skall det ske 
i exakt samma ordalag, alldeles som om de upptagits på band, även om det 
kommer att skorra illa i en finkänslig människas öron, ja, rent av betraktas 
som anstötligt? 

Det är måhända inte uteslutet, att man tidigare av nämnda skäl dragit 
sig för att sätta på pränt en del ordspråk och andra folkliga allmogeut-
tryck i deras ursprungliga lydelse. I stället har de »osköna» orden utbytts 
mot mera estetiskt uthärdliga — eller också har de översatts till latin. Så 
förfar man på sina håll än i dag. Men — det kan inte hjälpas — därmed 
går ursprungligheten och äktheten till spillo. I stället för verklighetens rakt 
på sak används ett färglöst bytesord; och ett kort, spontant utrop med 
något av versens karaktär förlorar hela sin valör, t. ex. Jce sprangde, å 
jce dyngde, å jce trodde, att ä ringde (till begravning), sa jetarpajken, 88M 
va åskrcedd eller: Atayhunnra-kahllt, då pisse frus ti fåh,lke, sce clsmm gatt 
hla åv piss-strängen vce 'n tjäpp eller bonden som avslutade en dispyt med 
grannen så här: Du prceta då bärra fän du vcerty, gang. Han använde inte 
ordet avföring eller exkrement — eftersom han inte var medicinare. 

På samma sätt förhåller det sig med namnet på olika kroppsdelar, särskilt 
den man sitter på. Den får i ordspråksöversättningarna heta snart sagt 
allting utom dess vanligaste benämning arsel, på målet asel. Då det gällde 
barn, sa modern vanligen /va. 

Vad som tilldrog sig man och kvinna emellan på det sexuella samlivets 
område, det var man mycket förtegen om. God sed krävde nämligen, att 
man inte förde sådant på tal, som enligt en andans man i tiden borde döljas 
»bakom sju förlåter», än mindre fick man prata lättsinnigt därom, särskilt 
inte i barns närvaro. Ingen ville heller sätta sitt goda namn och rykte 
på spel genom oanständigt tal. Det kallades att kela skammsnn eller gonge 
skamvise. Det var enligt dåtida tänkesätt det skändligaste och of örlåt-
ligaste man kunde ta sig till bland riktigt folk. 

Då i det följande de dialektala texterna återges i full ordtrogenhet mot 
sagesmännens språkbruk, har detta skett för att för läsarna framställa 
våra förfäder och -mödrar sådana de varit, socialt, andligt och bildnings-
mässigt. 
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Ett kapitel, som berett utgivaren åtskilligt huvudbry, rör indelningen 
och uppställningen av de ur minnet och på andra vägar hopsamlade ord-
språken på ytterlännäsmål. Det fanns olika uppslag att välja på, när 
det gällde att föra upp ordspråken, t. ex. att uppställa dem 1. utan tanke 
på samhörighet, huller om buller, allteftersom de rinner till; 2. i alfabetisk 
ordning efter det första ordets begynnelsebokstav, helt oberoende av deras 
innehåll; 3. i alfabetisk följd intill ett samlande huvudord i marginalen 
(även det alfabetiskt, såsom t. ex. al, bok, dal, ed, fara) — med ett ord: 
efter samma uppställning som hos Pelle Holm, Ordspråk och talesätt, ett 
verk, som var okänt för utgivaren då denna samling påbörjades; eller 4. 
under ett begränsat antal rymligare rubriker, som på något sätt anger 
släkt- eller betydelsesammanhang. Flera andra alternativ är också tänkbara. 

När valet skulle ske, ströks alternativ 1, därför att det skulle komma 
att i hög grad försvåra möjligheten att uppsöka ett visst påtänkt enstaka 
ordspråk — försåvitt inte en vidlyftig numreringsprocedur infördes. Alter-
nativ 2 erbjöd också en del besvärligheter, bl. a. därför att man inte alla 
gånger kan dra sig till minnes hur det påtänkta ordspråket börjar. När det 
därtill skrivs på dialekt, ökar osäkerheten. Alternativ 3 hade måhända varit 
att föredraga, men den upptäckten gjordes för sent. Återstod alltså endast 
alternativ 4, som tillgreps såsom det då förmodat enklaste. Men under upp-
teckningens gång har även det kommit att visa sig mindre tillfredsställande. 
Det finns nämligen ordspråk, som låter sig anbringas under mer än en 
rubrik, och det finns andra, som svårligen kan placeras under någon rubrik 
alls bland de påtänkta utan kräver sin egen rubrik. Följden har blivit att 
läsaren kan tvingas att söka på mer än ett ställe för att återfinna ett ord-
språk, som han vid ett senare tillfälle vill närmare granska. Därför är att 
rekommendera att den första genomläsningen görs med penna i hand. 

Anordnandet av de små skämtsamma historier i folkets mun, vilka här 
fått benämningen härm, har i olikhet med ordspråkens placering kunnat ske 
på ett lika enkelt som praktiskt sätt. I varje härm förekommer det alltid 
en person, namngiven eller okänd, som fäller ett yttrande. Ibland kan det 
också vara ett djur, som är subjektet i den korta satsen »sa flickan», »sa 
drängen», »sa räven». När ett namn eller appellativ icke utsättes, står i 
stället »sa han som ...» eller »sa hon som ...». Dessa subjekt till predikatet 
»sa» har i förteckningen över härm ordnats alfabetiskt inom tre kategorier: 
1. efter namngivna personer, 2. efter olika personkategorier, 3. efter djur. 
Härmen torde därför vara lätta att överblicka och uppspåra. 
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Ljudbeteckning 

Ordspråken, talesätten och härmen har tryckts med kursiv stil, över-
sättningarna, förklaringarna och kommentarerna med antikva. Det dialek-
tala uttalet har angivits med de symboler, bokstäver och bokstavskombina-
tioner som finns i nedanstående förteckning: 

cf »tjockt» d, ex. fållä 'följde' 
g 	enbart tecken för g-ljud 
gng tonande ng-ljud, som svarar mot riksspråkets g +n i början av ord, 

ex. gng8hle 'gnössla, illgnälla' 
hl tonlöst 1, ex. hlut 'slut' 
hll långt tonlöst 1, ex. ahllt 'allt' 
hl tonlöst »tjockt» 1, ex. jählpe 'hjälpa' 
hr tonlöst r, ex. kshrp 'korp', tjöhrke 'kyrka' 
j 	tecken för j-ljud, vare sig detta i riksspråket tecknas med j (gj, hj, 1j) 

eller g, ex. jädde 'gädda' 
k 	enbart tecken för k-ljud 
kng tonlöst ng-ljud, som svarar mot riksspråkets k +n i början av ord, ex. 

kngafit 'knappt' 
»tjockt» 1, ex. moekt 'mala', bele 'börda' 

73, 	»tjockt n», ex. kvcev, 'kvarn', svyry, 'svin' 
enbart tecken för o-ljud, ex. boyi 'bortur' 

s sje-ljud, ex. synne 'skynda', och »tjockt» s, vare sig detta svarar mot 
skriftens rs, ex. vce?gt 'värst', eller mot skriftens s, ex. övereztff 'överens' 

t 	»tjockt» t, ex. jott 'gjort' 
tj 	tecken för tje-ljud, vare sig detta i riksspråket tecknas med tj eller k, 

ex. tjäring 'käring' 
å tecken för å-ljud, vare sig detta i riksspråket tecknas med å eller o, 

ex. kettt 'kort' 
ce 	ett ljud mellan a och ä, ex. hcega 'hage, gärdesgård', bceka 'baka' 

ett ljud mellan å och ö, ex. g8tt 'gott', fr8s'n 'frusen' 
betecknar ofta att ett trycksvagt e skall sättas in på tecknets plats, 
ex. skojj'n skojjen 'skogen', bek'n = huken 'hocken, vem', f8nn,'n 'fun- 
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nen', länger än 'n =länger än en 'längre än han el. man', böh,öv't =böh,öv 
ett 'behöver inte'. Efter vokaler och dentala konsonanter (utom n) in-
sätts inte sådant e, ex. fo  'n 'få han, dvs, honom', båt'n 'båten', fl-88'n 
'frusen', hall'n 'hållen, dvs. ordhålligheten'. Tecknet kan också ange 
att den föregående vokalen skall uttalas dubbelt, ex. storä'n=storä,än 
'storändan'. 
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I. Ordspråk och talesätt 

Om Gud 
Jåkk) dä ?åk, sce jethk3 Ou dä. Hjälp dig själv, så hjälper Gud dig. 
Männisa spå, män Ou rå. Människan spår, men Gud rår. 
Dä bero på vce husbonn omma takås'n säg. Det beror på vad husbonden ovan-

för takåsen säger. Var.: Dä söte no husbonn omma kruppåsn om. Det sköter 
nog husbonden ovanför kroppåsen om. 

Ou lägg int på dä na tänger buk än du urke vce na. Gud lägger inte på dig 
något tyngre lass än du orkar med. 

Gass kvcev,er mellangsamt män säket. Guds kvarnar mal långsamt men säkert. 
Ou å gutt e fech!le ha jett! dum. Gud och goda människor har hjälpt dem. 
Du ä like dumm 88M Ou ä vis. Du är lika dum som Gud är vis. 
Ou ä förmönnar att toka. Gud är dårarnas förmyndare. 
Den &im tvivie på att Ou finns tell, jett full jcera desamma ve soja å. Den 

som tvivlar på att Gud finns till, måste väl göra detsamma med solen 
också. 

Ou ga inte elacke okser ho?" Gud gav inte ilskna oxar horn. 
Ou jåhlp å fan stålttp. Gud hjälper och fan stjälper. Edsele. 

Om djävulen och helvetet 
Ha 'n leä fott tag i fingre, se ta 'n snatt hele hanna. Har den lede fått tag i 

fingret, så tar han snart hela handen. 
Den sum ha tejje 'n håle i båt'n, fo no ro 'n i lann å. Den som tagit hin håle i 

båten, får nog ro honom i land också. 
Jechlp för dan men stågp att fan. Hjälp för dagen, ett avstjälpt lass åt den onde. 
Om jäveln legg mella piga å drännjen, sce legg 'n trangt. Om djävulen ligger 

mellan pigan och drängen, så ligger han trångt. 
Myttje vell ha mer, faen vell ha fler. Mycket vill ha mer, fan vill ha fler. 
Den sum tjyvly stå vce ev,e fot'n ti hällvete. Den som står och lyssnar (på vad 

andra talar i hemlighet), står med ena foten i helvetet. Edsele. 
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Dä ä Off steg ti himmeln men bera ett ti hällvete. Det är aderton steg till 
himmelen, men bara ett till helvetet. Edsele. 

Om troll 
Meätt dum tekt om trslla, sce stå dum däri fata. Medan man talar om trollen, 

så står de i farstun. Var.: Då 'n tceN om trulla, 86e stå dum uta döra. Då 
man talar om trollen, så står de utanför dörren. Edsele. 

Allri se langt mella bärja, att int trulla råkes. Aldrig så långt mellan bergen, 
att inte trollen råkas (träffas). 

Alle trull ha gutt e vär, då dum kkippe kleta. Alla troll ha gott väder, då de 
klappar kläder. 

Stöote trulla ha bäste tun. Största trollen har bästa turen. Var.: Vete trella 
löckes bäst. De värsta trollen lyckas bäst. 

Trulla ska i oti(d) dräpes. Trollen skall i otid dräpas. 
Trslla bit int vceraev,. Trollen biter inte varandra. 
Sc e dcev,e går e tell, då n vell jcera vä att trulla. Så där går det till, då man 

vill göra väl åt trollen. 

Om man och kvinna 
Teck'n bytte, tycke lack. Sådan bytta, sådant lock. 
lqoke,ste fruvy,timre to ahllti 'n dummeste kcev, — dä säg a atteminstene fåk. 

Det klokaste fruntimret får alltid den dummaste karlen — det säger hon 
åtminstone själv. 

Herre skulle tie gå ve kcerra om 'et dum hadde kvinnfåMke tell å 8ylle på? 
Huru skulle det gå med karlarna om de inte hade kvinnfolket att skylla på? 

Dä ä kank'n sum sku gcela. Det är tuppen som skall gala (inte hönan). Jfr s. 73. 
Tjäringa sks ha se pass hull, att je inte behöve lete fram a däri seinghgm'n, 

(eller: sce int a fögvinn däri sänghgm'n). Käringen (dvs, hustrun) skall 
ha så pass hull, att jag inte behöver söka henne i sänghalmen (eller: så 
att hon inte försvinner i sänghalmen). Jfr s. 84. 

Han jekk tjohlväjjen. Han gick kjortelvägen. Det sägs om dem, som för att 
nå sitt mål söker hjälp från spinnsidan. 

Dä va se futt e vär, att je velle 't hläppe ut hunn 'n gang; tjäringa feck lav å 
gå. Det var så fult väder, att jag inte ville släppa ut hunden ens; hustrun 
måste gå. 

Gubb'n på stubb'n å tjäringa på rota. Gubben på stubben (han skall ha högre 
plats) och käringen på roten. 
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Jce ha meste 'n vägg botti stugen. Jag har förlorat en vägg ur stugan. Vanligt 
yttrande av maken vid hustruns frånfälle (jfr s. 82), men det kan också 
heta: KO ssm 'n engingssarj 'kort som en enklingssorg', när någon 
stöter sig i armbågen. 

Om frieri och äktenskap 
Lär dä tjänne mora, enna du frie ti dotra. Lär dig känna modern, innan du 

friar till dottern. Edsele. 
'.N ene frie ti mora å 'n annev, ti dotra, å bägge va tt clsm tefress. Den ene friade 

till modern och den andre till dottern och bägge blev de tillfreds. Var.: 
'N ene tyckte om mora, å 'n annen tyckte om dotra, å se vatt dsm jift bägge 
två. Den ene tyckte om modern, och den andre tyckte om dottern, och 
så blev de gifta bägge två. 

bit var e nann losnd för pappa, ssm feck jifte sä ve mamma; vcerre är e för 
mäg, ssm jett ta 'n onll'n. Inte var det någon konst för pappa, som fick 
gifta sig med mamma; värre är det för mig, som måste ta en utanför 
släkten. 

Friarmila ä allri lang. Friarmilen är aldrig lång. 
&ng komme 'n å bitti jeck 'n; frie velle 'n, intvätt feck 'n. Sent kom han, 

tidigt gick han; fria ville han, ingenting fick han. 
D8M ssm frie ti möh,rkre fo ta då clsm fo. De som friar i mörkret får ta det 

de får. 
Om et du fo fäkste jänta, ses fo du fsll kalle ti goe ve hon 88M komma nämmest 

ätte. Om du inte får den vackraste jäntan, så får du väl hålla till godo 
med henne, som kommer närmast efter. 

Han ha 'n fässmö ti varenda by å två där dum ä vacker. Han har en fästmö i 
varenda by och två där de är vackra. 

Bätter jifte sä än brinne. Bättre gifta sig än brinna. (Ett bibelord i en äldre 
översättning, 1. Kor. 7: 9.) 

Allri ä 'n lugg se lien, att han inte lete sä e bo. Aldrig är en fågel så liten, 
att han inte söker sig ett bo. 

D 'ä rotigare fö jifte sä än gåta jifte sä. Det är roligare få gifta sig än att 
vara tvungen gifta sig. Jfr s. 67, 69. 

Jift ji båner, see 'tt fåhtice fo na tell å prceta om. Gift er barn, så folk får nån-
ting att prata om. Var.: Jift dä, se fo du veta ve du gå för. Gift dig, så 
får du veta vad du går för. 

Allri ä 'IL männig se nåk, svm då hov, jifte 8ä, å allri se bra, 88M då hon ä dö. 
Aldrig är en människa så dålig, som då hon gifter sig, och aldrig så bra, 
som då hon är död. 
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V4 et rå dä på gåen! Ett råd till män att inte gifta sig med en kvinna, som 
är envis som klådan. 

Han ä,5ke ti pYtnboka. Han älskade henne med tanke på plånboken. 
Jänten, 88M vell jifte sä, är ackurat sem jädden /ram/ö(r) 'n rom. Dvm vell 

prom(p)t in; å då dsm väl ha komme in, se ska dsm prom(p)t ut ijänn. De 
giftaslystna jäntorna är ackurat som gäddorna framför en ryssja. De 
vill till varje pris in; och då de väl har kommit in, så ska de ovillkorligen 
ut igen. 

Två böhöffs dä, fö(r) dä sks vak na jifte, men dä räck vce enn fö(r) å fo hlut 
på ne. Två behövs för att det skall bli ett äktenskap, men det räcker med 
en, för att det skall bli slut på det. 

'N sks 't trängs sä mella bcehrtjen å ven. Man skall inte tränga sig mellan 
barken och veden. 

Vce ha han jo ff för gstt, ssm ha hlsppe vnna, å vak jift? Vad har han gjort för 
gott, som sluppit bli gift? 

Om jäntor 
Jänta, 88M vell mera fin, jett tqa lite pin. Flickan, som vill vara fin, måste 

tåla lite pin. 
Dä bäste ve jänten ä att dsm finns tell. Det bästa med flickorna är att de 

finns till. 
Ti mån,sene ä alle jänter vacker. I månskenet är alla flickor vackra. 
Jänten å ägga ske 'n et spcera på na lännje. Jäntor (unga flickor) och ägg 

skall man inte spara på länge. 
Brua fo danse ti de skor hon ha. Bruden får dansa i de skor hon har. Då en 

jänta är missbelåten och klagar över sin lott, händer det att hennes mor 
svarar med detta ordspråk. 

Säg jänta nej ti mange frijara, sce fo na te sist frije sgv. Säger jäntan nej till 
många friare, så for hon till sist fria själv. Edsele. 

Vgje däri väpp!ingen å stcene däri stera. Välja i väpplingen (klövern) och 
stanna i starren. Så kan det gå för den jänta som, medan tiden går, har 
svårt för att nöja sig med de friare, som stått till buds. 

Lcekascett'n å jäntokt ä dä hekste (ssm finns) på jokt. Lakstjärten och jänt-
orden är det halaste (som finns) på jorden. 

Enn gang om åre byte arm'n, ;sinn. Enn gang i vecka (var.: om dan) byte jänta 
sinn. En gång om året byter ormen skinn. En gång i veckan (var.: om 
dagen) byter jäntan sinn(elag). 

Då 'n jänte säg ja, se mene na mestedells nej; å då hon säg nej, sce mene na 
mestedells ja. Men iblann, kan ja bety ja å nej bety nej. Kneps ä tell å veta, 
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når just dä känns. Då en flicka säger ja, menar hon mestadels nej; och 
då hon säger nej, menar hon mestadels ja. Men ibland kan ja betyda ja, 
och nej betyda nej. Knepet ligger i att veta, när just detta händer. 

Om barn 
Bån va dä lössfe vi va. Barn var det första vi var. 
Allihop ä vi bån ti början. Alla är vi barn i början. Var.: Bån ha vi vöre 

allihop. Barn har vi varit allihop. 
Båna, en G2498 gåve. Barnen, en Guds gåva. 
Dä ä lite, 88M roa båna. Det är litet som roar barn. 
Smogryter ha öra å. Små grytor har också öron. 
Han ä 'nt tör baka öra än. Han är inte torr bakom öronen ännu. Det sägs 

om dem, som är unga och oerfarna. De är som nyfödda barn, som:foster-
vätskan ännu inte hunnit torka på bakom öronen. En hyperbolisk bild. 

Båna ha 'nt större fösfann„ än dsm säg, ve dm tänk. Barnen har inte:större 
förstånd än att de säger, vad de tänker. 

Båna å toka! Barnen och tokarna! 
Allting hitte dum då på — båna! Allting hittar då barnen på! 
Kvisen fall int langt /rå lt träe. Kvisten faller inte långt från trädet. Denna 

variant har tydligen kommit till användning, där äppelträd är ovanliga 
eller obefintliga. 

Dä ä 'nt sagt, att pappas soffa passe att påjk'n. Det är inte sagt att fars skjorta 
passar pojken. (Motsats till: Äpplet faller inte långt från trädet.)1Edse1e. 

Då båna fo sum dum vell, se gritt 'et dum. Då barnen får sin vilja:fram, så 
gråter de inte. 

Dä sku krökes i ti, dä sunt kroket sks vak. Det skall krökas i tid, det som 
krokigt skall bli. 

Dum sk u läre sä krype, enrta dum kan gå. De skall lära sig krypa, innan de 
kan gå. 

Tjött utan sahlt å bån utan tukt fördärves fog. Kött utan salt och barn utan 
tukt fördärvas fort. 

.211juckt e ris ä vceg sett pris. Mjukt ris är värt sitt pris. 
Båna vore å 14äppa jere. Våra barn och era »kläppar» (ungar). 
Båna vore ä /äger än granngåssbåna. Våra barn är vackrare än granngårds-

barnen. 
'N sku 'nt je begarbåna brö. Man ska inte ge bagarbarn bröd. 
Bånmegay, å ket!vhcegar.t sku stuppes jämt. Barnmagen och kalvhagen skall 

stoppas jämt. Var.: Bånmegff å stövePoregatt. Barnmagen och stövel-
kragen. (Bägge är rymliga.) 
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Stceckcks bån, ve myttje du meste, då du meste mora (var.: mamma) din. Stac-
kars barn, vad mycket du miste, då du miste din mor. 

Då båna fott vinga, flyg dem himman. Då barnen fått vingar, så flyger de 
hemifrån. 

Om föräldrar och barn 
2nn far kan fö tijje bån, män ajje bån kan inte fö fav, senn. En far kan föda 

(underhålla) tio barn, men tio barn kan inte föda sin far. 
Då båne fott 'n styvfar, sce ha ne lott 'n styvmor å. Då barnet fått en styvfar, 

så har det fått en styvmor också. 
Då Gud ta mamma, sce ta fan pappa. Då Gud tar mamma, så tar fan pappa. 

Det gäller styvföräldraskap. Edsele. 
E dcenne ha no vere däri sättj'n, enna dä komme ti pesan. Det där har nog 

varit i säck, innan det kom i påse. Jfr s. 64. 
Sem gammfåhlke ,5ong, ngnäll dem sem ä ong. Som de gamla sjunger, gnäller 

de unga. 
Båna ha lätt å ta ätte, ve förällra jcer. Barnen har lätt för att handla på 

samma sätt som föräldrarna gör. 
Dä båna ä van vce kimme, dä jcer dem botte eller Sam båna ä himme, sce 

dem där i byn eller Vce båna fo hörs himme, tekt dum om botte. Vad 
barnen är vana med hemma, det gör de borta; eller: Som barnen är 
hemma, så är de i byn; eller: Vad barnen får höra hemma, det omtalar 
de borta. 

Fiat 'n mor, lat 'n doter. En flat mor, en lat dotter. 
Fåhlke fö,s,st å båna scetin! Folket först och barnen sedan! 
Då hunn ,sälle, ske vålt!pa tige. Då hunden skäller, skall valparna tiga. 
Båna sky halls menn, metin dum sem äller ä tc4a. Barnen skall hålla mun, 

medan de som äldre är talar. 
Ägge ske 'nt lä,re höna vehrpe. Ägget skall inte lära hönan värpa. 
Fahrk båna dine, se 874 dem fö,sfå ve du säg! Varna (och råd) dina barn, 

så snart de förstår vad du talar. 
gick båna ti byss, fo du gå ,såk. Skicka barnen till byn, får du gå själv. 
'N ske 'ut kaste ut båne ve ba(d)vattne 't. Man skall inte kasta ut barnet med 

badvattnet (inte). 
Fö(r) valt bån val ä en tell, sem be om daglikt brö(d). För varje barn blir det 

ännu en, som ber om dagligt bröd. Var. 1: Man ge bån, mctng sem be: 
»Vått dagli(g)a brö, je ass i da(g)!» Många barn, många som ber: »Vårt 
dagliga bröd etc.» Var. 2: .Man,ge bån, man,ge böner. Många barn, många 
böner. 
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Mceän båna ä smo, trampe dum mamma på kngäa; då dum ha votte stor, trampe 
dum a på tette. Då barnen är små, trampar de mor på knäna; då de blivit 
stora, trampar de henne på hjärtat. Var.: Dä ä verre, då båne trampe 
mamma på jcette än på kngäa. Det är värre, då barnet trampar mor på 
hjärtat än på knäna. 

Hon ha kritt ti sine (kri ihärdigt sträva). Hon (modern) har slitit för de 
sina. Multrå. 

Om jce ti ofö(r)stanne råke bränne mä, då jce va ong, se vell je inte att jänten 
mine siks råke ut fö(r) däsamma. Om jag i oförstånd, då jag var ung, 
råkade bränna mig, så vill jag inte, att mina flickor skall råka ut för 
detsamma. Detta kan betraktas som ett ordspråk, fast det började som 
en mors invändning mot sin man, då denne antydde, att hon kunde 
unna sina flickor samma friheter, som hon själv tagit sig i unga år. Norra 
Ångermanland. 

Om släkten 
B!on ä tjackare än vattne. Blodet är tjockare än vattnet. 
fflon dra. Blodet drager. (Finns även i C. L. Grubbs svenska ordspråks-

samling Penu proverbiale. Stockholm 1678.) 
Hkikta ä vet. Släkten är värst. 
Tekt inte öm ä; men vi sem ä hläkt sku 	jågpes åt. Tala inte om det; men 

vi som är släkt skall väl hjälpas åt. 
Dä syv, att dum ä tå o!jongläkta: dum ha kåköra. Det märks, de är av 

01-Jons-släkten: de har kalvöron. 

Om hemmet och hemlandet 
I lanne dett du bliv å bo, om där väks bera gröt'n. I ditt land du bliv och bo, 

om där växer bara gröten. Forsed. Ytterlännäs. 
Botte bra, himme bäst. Borta bra, hemma bäst. 
Y st å väst, himme bäst. öst och väst, hemma bäst. 
Allri är ä se bra botte, att int dä ä bätter himme. Aldrig är det så bra borta, 

att det inte är bättre hemma. 
Dä ä 'nt länger väg himm än bot. Det är inte längre väg hem än bort. 
Bäste bit'n på 'n langrese ä stege över trössgån himm. Bästa biten på en 

långfärd är steget över tröskeln hem. Den hängivna hemkärlek, som 
så känslofullt målas i detta nordsvenska ordspråk, finnes märkligt nog 
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i en snarlik formulering, tolkad redan av den romerske skalden Catullus 
(85-34 f. Kr.), som i en kort, välformad dikt (ett epyllum) skriver: 
»Hemma igen! Finns någonting, som känns bättre?» 

Han for vcela ikring å lett» löcka. Å då han komme himm, see såt a dä(r)på 
faglebrott. Han reste världen kring och sökte lyckan. Och då han kom 
hem satt hon på förstugubron. 

Himme smceka strömming'n lake. Hemma smakar strömmingen lax. 
git där du ät. Skit där du äter, dvs, gynna dem som föder dig. Edsele. 
Du ha sett för lite tå vägagela. Du har sett för få vägskäl. Du gör bedöman-

den om vad du föga känner till. 
Fcera himmanä rolikt — minn gang; komma himm ä rolikt — vcknly, gang. 

Fara hemifrån är roligt — någon gång; komma hem är roligt — varenda 
gång. — På ångermanländsk dialekt förekommer tre lokala kasusformer 
av ordet himm hem, nämligen himme hemma, himm hem (till hemmet) 
samt himman hemifrån. 

Om mat och dryck 
Mat'n ä hålve föa; sava ä annre hålla. Maten är halva födan; sova är andra 

hälften. Var.: Å kaffe ä räkst'n. Och kaffe är resten. 
Mange msnner tömme fata. Många munnar tömmer faten. 
Då ä inte vcelt koke sappa på ér, cell. Men i Resel, dcer dum ha rå, kok» dam a 

på två. Det är inte värt koka soppan på en ärt. Men i Resele, där de har 
råd, kokar de den på två. 

Ät gröt'n, då ä '14 bena ti »binom». (Fru Boding, Forsed.) k gröt! Det är 
inte ben i »honom». 

Den sam ät myttje å foll, val no mätt om han hall på lännje. Den som äter 
mycket och fort, blir nog mätt, om han håller på länge. 

A.11ri ä fall 'n männig see hongre, att int a kan håppe fö(r)bi e mål, å allri är 
a full see mätt häller, att int a kan äta två mål. Aldrig är väl en människa 
så hungrig, att hon inte kan hoppa över ett mål; och aldrig är hon väl så 
mätt heller, att hon inte kan äta två. 

'N ska 'nt flata ne mat'n 'nt. Man skall inte flotta ned maten, inte. (Såsom 
man gör med timmerbrötar i forsar.) Edsele. 

'N kan fall int äta sä mer än mätt. Man kan väl inte äta sig mer än mätt. 
Stal'v, mat riv däri vamma. Stulen mat river i magen (egentligen våmmen). 
Häller spränge jce vamma, än jce kläpp ätte 'n pahlt. Hellre spränger jag 

våmmen (magen) än jag avstår från en palt. Var.: Häller än jce lämne 
'n, kams ooppäen see spränge ice 'n tenntcerm. Hellre än jag lämnar en kams 
ouppäten så spränger jag en tunntarm. 
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Äta nann tå kngutstena. Äta någon från knutstenarna. Utarma någon genom 
ett omåttligt ätande. 

Dä ä dä samma vce 'n ät, bere haken, rö. Det är detsamma vad man äter, 
bara hakan rörs. 

Den &im ha brö, kläpp äta bceh,rtj'n. Den som har bröd, slipper äta bark(en). 
Vsl et leke vce ses dyrbaf e gutsdan 88M matbrö. Lek inte med ett så dyrbart 

gudslån som matbröd. 
Dä löje 't jö kank'n nea kngäa. Det lönar sig inte göda tuppen nedanför 

knäna. 
Dum skav!e dä je ät, men ät dä jce ,5it. De ratar det jag äter men äter mina 

lortar. 
'N dö inte lönn 'n ha äte opp e punn dynnje å e punn hår. Man dör inte, förrän 

man ätit upp ett pund gödsel och ett pund hår. 
Lcekan, kann 'n äta alle måner, sam ha r ti sä. Laken kan man äta alla må-

nader, som har r i sig. 
E hcenn kaffe ha vvre nämmare bättj'n än sättj'n. Det här kaffet har varit 

närmare bäcken än säcken. 
Dä ä gromm'n sum kuste pceninga. Det är kaffesumpen som kostar pengar. 
Dä finns myttj'n mat däri hceraboa. Det finns mycket mat i harboden (sko-

gen). Motsvarar ordspråket: Mycken mat finns i Guds visthus. 
Tjärle je smak att mat'n. Kärlet ger smak åt maten. Även till detta ord- 

språk finns en latinsk motsvarighet. Horatius skriver i Epistolae 12: 54 
(i översättn.): »Om inte kärlet är rent, så surnar allt som blir ihällt.» 

Den sum ä hen ä plega. Den som är bjuden är plägad. Jfr s. 55. 
Ou ,5e lav tö(r) mål å mätte; skatte före å ,5ia ätte. Gud ske lov för mål och 

mättnad; skaftet före och skeden efter. Ett något vanvördigt »tack för 
maten». 

Nu sku ji vcera se go å sätte ji ti bots,;. Hall ti goe, ta för ji, tugg å ät — å si 
'nt på gubben menn int', för han val allri mätt. Nu skall ni vara så goda 
och sätta er till bords. Håll till godo, tag för er, tugga och ät. Och se inte 
på min gubbe, för han blir aldrig mätt. 

Du kan fet!v fo supe den kå du ha sputte ti. Du kan själv få äta den kål 
du har spottat i. 

A Stina, hon, syns mat'n hon. Stinas utseende visar, att maten har påverkat 
henne. 

På a Fettrika (så kan namnet ibland uttalas) hö,Å9 ä redan, att mat'n ha joff 
nytta. På Fettrika hörs det redan av namnets uttal, att maten gjort nytta. 

'N sk u rcette (var.: ställe) munn ätte matsättj'n. Man skall rätta (ställa) mun- 
nen efter matsäcken. 

'N sk u 'nt äta opp dä 'n skri leva tå. Man skall inte äta upp det man skall 
leva av. 
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Y ga vell no ha, men mcegav, kan 't fördra. Ögonen vill nog ha, men magen 
kan inte fördra. 

Yga leke vce mcegan neke. Ögonen lockas av vad magen nekar. 
Y ga kräve vce mcegan bäve. ögonen kräver vad magen bävar för. Var.: 

Y ga kräv, men asek säg ifrån. Ögonen kräver, men ändan säger ifrån. 
Var. från Vibyggerå: Jeret e yge, trang 'n maga. Girigt öga, trång mage. 

Dä smceka see gitt att jce rackt kan svgje tonga. Det smakar så gott, att jag 
rent av kan svälja tungan. 

'N si8 hlute äta, mceän dä smceka ssm bäst. Man skall sluta äta, när det sma-
kar som bäst. 

Båna ha inget mcegahov. Barnen har ingen »magamåtta». 
Minn jänn yga, svgj å tro att dä ä gett. Slut ögonen, svälj och tro att det är 

gott. Jfr s. 85. 
Hongen ä bäste ksck'n (var.: bäste krydden). Hungern är bäste kocken (var.: 

bästa kryddorna). 
Ji sks hette mat'n tyste minn, båner! Ni skall låta maten tysta mun, barn! 

Om jakt och fiske 
Vce tur! Du skut 'n bomm, å fsgen fall. Vilken tur! Du bommade, och fågeln 

föll. 
Nära gut ingen hcera. Nära träffar ingen hare. 
Sekte på bojjen — å hitte mella rompa å skojjen. Siktade på bogen och träf-

fade mellan svansen och skogen. 
Dä ä langt mella hittan å dittan. Det är långt mellan hit och dit. 
'N dcenn röjja tö no ha votte skst'n vce selverlo, hon. Den där tjäderhönan 

torde nog ha blivit skjuten med silverlod, hon. Yttrandet anger tvivel 
om skyttens träffsäkerhet, varför man kan gissa, att han köpt fågeln. 
Lod avser här kula, silverlod, en silverslant. 

Hcerra böhöv 't spcera; mceän dsm gut 'n hcera, ät dm opp 'n okse. Herrarna 
behöver inte spara; medan de skjuter en hare, äter de upp en oxe. 

Mete ä int' bätter än dä hets. Meta är inte bättre än det heter. 
Ses lange cermer ha ingen storfiskar, att dem räck tell å utvise herre lange 

fisker han ha tott. Så långa armar har ingen storfiskare, att de räcker till 
för att utvisa, huru långa fiskar han har fått. Var.: Dä räck inge wmer 
tell, då storfisken ske beskrives. Det räcker inga armar till, då storfisken 
skall beskrivas. 

Dä ä då tuv,, att jättefiska, ssm metan säg sä ha drejje opp, finns kvcer däri 
»ön. Det är då tur, att jättefiskarna, som metarn säger sig ha dragit upp, 
finns kvar i sjön. 
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Kast ut krok'n, du, allti nappe nä föll nann gang. Kasta ut kroken, du, alltid 
nappar det väl någon gång. Ordspråket manar till uthållighet, hur hopp-
löst det än kan synas. 

Om lek och nöjen 
Den 88M je sä i lek'n fo lav å tuN knek'n. Den som ger sig i leken, får lov 

att tåla kneken (dvs, risken att bli skamfilad). 
För den &im vell songe, finns allti nann vise. För den som vill sjunga, finns 

det alltid någon visa. Bodum. 
Den vänte inte i nise-ncesa, sim vänte på na gutt. Den väntar inte fåfängt, 

som väntar på något gott. 
Var tugg song ätte sett näv. Var fågel sjunger efter sin näbb. 
'N kått 'n vise ä snatt sung'n. En kort visa är snart sjungen. 
Rojikt e sällskap jcer tin (var.: resa) kettt. Roligt sällskap gör tiden (resan) 

kort. 
'N ha allri ro!igare än 'n jer sä (på skämt: ... jcer på sä). Man har aldrig 

roligare än man gör sig. 
Allri är ä sce myttje skaj, att int håtta ä åkara. Aldrig är det så mycket skoj, 

att inte hälften är allvar. 
Dä ä dgikt e sämt, sum inte ha na lite åkar vce sä. Det är ett dåligt skämt, 

som inte innehåller litet allvar. 
Dä ä hlut ve te qistre, då ne(a)tjäft'n ä botte. Det är slut med att vissla, då 

nerkäften (underkäken) är borta. 

Om kyrka, präst och klockare 
Dä ä säket 88M amen däri tjöhrka. Det är säkert som amen i kyrkan. 
Tjöhrka sku stå mitt i byn. Kyrkan skall stå mitt i byn. 
Tjöhrka kan föll allri vak sce full, att int präst'n rums där. Kyrkan kan väl 

aldrig bli så full, att inte prästen ryms där. 
Dum sum ha längst ti tjöhrka, ä lägst framme. De som har längsta vägen till 

kyrkan, är först framme. 
Jus i Guss hus å lampen ti trätjöhrken. Ljus i Guds hus och lampor i trä-

kyrkor. 
Tidikt ti kvcena å sent ti tjöhrka. Tidigt till kvarnen och sent till kyrkan. 
Dä ä ellnen mella tjöhrkgä,a å kvenkkia (var.: håcklaskkia å öhrkdaskkia). 

Det är skillnad mellan kyrkkläderna och kvarnkläderna (var.: mellan 
helgdagskläderna och vardagskläderna). 
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Dä ä inte sagt, att allihop, sem ä ti tjöhrkes, ä Guss bäste bån. Det är inte 
sagt, att alla, som går i kyrkan, är Guds bästa barn. 

Inte präsen 'n gang kan snyte fram 'n predikning bolti, ncesan. Inte ens 
prästen är i stånd att snyta fram en predikan ur näsan (dvs, gå oför-
beredd upp på predikstolen). 

Präsen vann ha fali, stygge affekter. Prästen våran har farligt ( = väldigt) 
fula åtbörder. 

Präst sks vera präst, å häst ske vcera häst, å dem ske inte blannes ihop. Präst 
skall vara präst, och häst skall vara häst, och de skall inte blandas ihop. 

Dä ä ingen biten ti prästsättj'n. Det är ingen botten i prästsäcken. Var.: 
Dä buttne 'nt nanting ti prästsättj' n. Det förslår ingenting i prästsäcken. 

Dä ä 'nt bere präsen 88M ha 'n stebbet 'n hunn. Klackan ha en å. Det är inte 
bara prästen som har en svanslös hund. Klockarn har en också. Var.: 
Dä finns fler stebbete hunner än prästgå,shunn. Det finns fler svanslösa 
hundar än prästgårdshunden. Jfr s. 72. 

Då dä rängne på präsen, sce dugge ve på klackan. Då det regnar på prästen, 
så duggar det på klockarn. 

Klackan, han sks ahllt uträtte(var.: bestyre). Klockarn, han skall allt uträtta. 

Om yrkesutövare 
Präsen ske predike å sme'n ske smi. Prästen skall predika och smeden skall 

smida. 
V ce snickan fele ske målan hele. Vad snickarn felar, skall målarn hela. 
Nebb'n i nöa. Nubben i nödfall. Motsvarighet till »man tager vad man 

haver». Förr var spik och skruvar förbjudna i snickarverkstaden. I 
stället fick man pinne å tjile. 

Vce saks å vaks å nål å trå å syring på, å gettan skreddarer väg int ä perm 
ändå. Med sax och vax och nål och tråd och syring på, och sjutton skräd-
dare väger inte ett pund ändå. 

Dä sägs, att .5ettan skrceddarer, dem väg jämt ä psnn åtell strykjäv, å prässläst 
— men dä ha fell ingen grenn? Det sägs att sjutton skräddare de väger 
jämnt ett pund med strykjärn och pressläst — men det har väl ingen 
grund? 

'N skreddar, sem stå, å en sme, 88M sett, bö byte pass. En skräddare som 
står, och en smed som sitter, bör byta plats. 

Skomekartjäringa å smens mcera ä mäst skolös (var.: ha sämst på föttren). 
Skomakarns käring och smedens märr är mest skolösa (har sämst på 
fötterna). 
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Nu feck mce4cfay, vattne på kvccia. Nu fick mjölnaren vatten på kvarnen. 
öhrke sämme ingen, män dä ä mang, ssm sämme öhrke. Yrket skämmer 

ingen, men det är många som skämmer yrket. 
Ingen val mästar utan övning. Ingen blir mästare utan övning. 
Dä ä övninga, 88M jcer mestal.t. Det är övningen som gör mästaren. 
Han ha tö(r) tidikt fråv, mästatb gått. Han har gått för tidigt från mästaren. 
Han ä int född ve tommen inni hännrev, han, int. Han är inte född med tum- 

men inne i händerna, han inte. Han har medfödda, praktiska anlag. Han 
är med andra ord händig för yrket. 

E henne, dä kan stå att huvve på 'n hantvährkar, dä. Det här, det kan stiga 
åt huvudet på en hantverkare, det. Jfr s. 83. 

Om fattig och rik 
Smoe sår å fattige vänner sku 'n inte förakte. Små sår och fattiga vänner 

skall man inte förakta. 
'N erm'n spcer, å 'n grymm'n nöte. Den fattige spar och den grymme nöter. 
Den &fm ingenting ha kan ingenting meste. Den som ingenting har kan ingen-

ting förlora. 
Den sum ingen ha tell å ,sicke fo gå såk. Den som ingen har att skicka, får 

gå själv. 
Dä enda 'n fattig ha ä pcey,inga. Det enda en fattig har är pengar. 
Då dä rängne väling'n, ha 'n fattige ingen ,si. Då det regnar välling, har den 

fattige ingen sked. 
Fattig sum 'n tjöhrkratte. Fattig som en kyrkråtta. 
Vera dyngstinn å mätt ä ingen kumt. Men å vera dyngstinn å hongre, dä ä 

'n Guss gåve. Att vara »dyngstinn» och mätt är ingen konst. Men att vara 
»dyngstinn» och hungrig, det är en Guds gåva (dyngstinn = i behov av 
att tömma tarmen). 

Fö(r) 'n fattige kakk på marav, bere hölteiy »Bökssättj'n ä tomm, bökssättj'n 
ä tom" int ett öre, int ett öre!» Men fö(r) 'n rike gal kanken på maraw 
»Skullfri! Å vi ha lite tell å!» För den fattige kacklar på morgonen bara 
hönorna: »Byxsäcken är tom, byxsäcken är tom, inte ett öre, inte ett öre!» 
Men för den rike gal tuppen på morgonen: »Skuldfri! Och vi har lite till 
också!» 

Dä läk no på hålas-kakei å. Det läcker nog på helgdagskakorna också. 
Även de välbesuttna kan få känna på förluster. Edsele. 

Då 'n fattige val rik, sce va! han 'n håle lik. Då den fattige blir rik, så blir 
han hin håle lik. 
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Nu är ä kväll /ö(r) dum 88M ä fattig. Dum sum ä rik Jo halls på se lännje 
dum vell. Nu är det kväll för de fattiga. De rika får hålla på så länge de 
vill. Ett talesätt, som är vanligt på arbetsplatser, då de tröttkörda 
nödgas gå hem tidigare än de starkare karlarna. 

Då tarpay, ha gutt om ven, se ha hackspien inge onger. Då torparn har gott 
om ved, så har hackspetten inga ungar. Då torrgranarna har huggits 
bort i skogen, blir ungarna utan mat. 

Han äg inte 'n spik däri väddj'n. Han äger inte en spik i väggen. 
Ta dä(r) dä finns å lägg tell dä(r) dä fcetas. Tag där det finns och lägg till 

där det fattas. Jfr s. 66. 
Dä val myttje zinner panna men lite ti a, mceätz, dum bögg. Det blir mycket 

under pannan men litet i den, medan de bygger. Spån och avfall till 
bränsle under pannan. Edsele. 

Dä ä mang, sum kngafft fo smceka na brö, fönn tännrenä hlut. Det är många 
som knappast får smaka något bröd, förrän tänderna är slut. 

Dum sum ä fattig jåhlp vceraän, dum sum ä rik, stågp vceraän. De fattiga 
hjälper varandra, de rika stjälper varandra. 

Om alle männi,ser volte rik, se skulle dum allihop vera like fatti(g). Om alla 
människor bleve rika, skulle de alla vara lika fattiga. 

'N kr för haten sann å 'n teggar för pysa?), senn. En karl för sin hatt och 
en tiggare för sin påse. 

Om hög och låg 
Grädda flyt allti öved på mjåhlka. Grädden flyter alltid överst på mjölken. 
Falke fö?,5t å sceän langöra (var.: trulla Edsele, dum sum sämmer ä Tåsjö). 

Folket först och sedan långöronen (var.: trollen, de som sämre är). 
Storkcerra, dum jåhlps åt, dum. Storkarlarna de hjälps åt, de. 
Prosäss vce storgubba!? Processa med storgubbarna!? 
S8M du ä klädd val du hädd. Som du är klädd blir du ansedd. Jfr s. 63. 
Hcerrkerra å hunna het 'nt ijänn döra ätte sä. Herrkarlar och hundar stänger 

inte dörren efter sig. Jfr s. 66. 
'N ene kshrp'n, hacks 'nt ut yga på 'n annen 'nt. Den ene korpen hackar 

inte ut ögonen på den andre inte. Jfr s. 74. 
Storjädden ät opp smogli. De stora gäddorna äter opp gäddynglet. 
Don ätte kcen. Don efter person, egentligen efter karlen. Edsele. Jfr s. 66. 
8nnersten däri kvcena mal å. Den undre stenen i kvarnen mal också. 
Dä ä bcere pigen ssm otrivs. Det är bara tjänarinnor som vantrivs (på andra 

platser än i sina hem). Talesättet uttrycker klasskillnad. 
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Om kloka och förståndiga 
Ahllt e vett rums inte ti étt huvve. Allt vett ryms inte i ett huvud. 
Ahllt vett på jokt ha inte volle stceäries ti bcera &in skalle. Allt vett på jorden 

har inte blivit stannandes i bara ett huvud. 
Ingen ä klok föv,ti han ha vsre tok. Ingen är klok, förrän han har varit tok, 

dvs, förrän han har lärt sig något av sina misstag. 
Bätter vcera klok före än tok ätte. Bättre vara klok före än tok efter. Var.: 

Bätter förvis än ätteklok; ... före var än ätte snar. Jfr s. 58. 
Den 88M ha bäste vette, han ha födanne tell å je sä. Den som har bästa vettet, 

han har förståndet till att ge sig (sluta att hålla på sin rätt). Jfr s. 65. 
Vce skir 'n ha födanne tell, ägg 't 'n bruke tie? Vad ska man ha förståndet till, 

om man inte brukar det? (45 'är det så att' = 'om'.) 
Tänk, vce 'n del kan, å 'n del läre sä allri. Tänk, vad en del (människor) kan, 

och en del lär sig aldrig. (Läre sä sammandras oftast till lägget.) 
Mot tjcelay, räck inge föglann. Mot tjälen räcker aldrig något förstånd. 

Tjälen kan inget mänskligt förstånd rå på. 
Allri ä föll 'n männig s.x klok, att 'nt hålta räck tell. Aldrig är väl en människa 

så klok, att inte hälften räcker till. 
Ätteratt ä allihop klok. Efteråt är allihopa kloka. 
'N ssm ä na ti tannom, han ä na ti hannom å. Den som är något till tänder 

han är också något till händer. Gåvan att tala medför också gåvan att 
uträtta något. 

Om 'n ha tuv„ sce böhöffs et na födann, eller: bö 'nt e höffs na födann. Om 
man har tur, så behövs det inte något förstånd. 

Om dumma och tokiga 
Vce han säg nå et Uinger än ~av, halm. Vad han säger når inte längre än 

hans näsa. 
Sönna kan Gu förlåte, men inte dumheta. Synden kan Gud förlåta men inte 

dumheten. 
Gebb'n visste inte, att tjäringa va toket, föv,ri hov, sang, ince'ri hori åt. Gubben 

visste inte, att käringen (hans hustru) var tokig, förrän hon sjöng, medan 
hon åt. 

Dä föggle en val toket ti, ä ti huvve. Det första man blir tokig i är i huvudet. 
Huvve ä inte tell bcera för å ha nanting å sätte mössa på. Huvudet är inte till 

bara för att man skall ha nånting att sätta mössan på. 
Gu ha mange tok, men inge ä dä annre likkt. Gud har många tok, men inget 

är det andra likt. (Ett tok = tokig människa.) 
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Ahllt för klok dä stögle tok. Alltför klok det största tok. 
Toka bögg husa, å dem 88M bätter vet, bo där. Dårarna bygger husen, och de 

som har bättre förstånd, bor i dem. 
Om 't dä funnes na tok, heck'n vore då klok? Om det inte funnes något tok, 

vilken skulle då vara klok? (Med vem skulle toket jämföras?) 
Ett tok kan fräge mer, än gu vise kan svcera på. Ett tok kan fråga mer än 

sju vise kan svara på. 
Vce tok sem hälst kan fräge, män svcera? Vilket tok som helst kan fråga, men 

svara? 
Om toke hall sä tyst, see är e ingen 88M vet, att han ha na fel (eller fal&). Om 

den tokige håller sig tyst, så är det ingen som vet av att han har något fel. 
'N toket 'n jole dä 'n toket 'n ba. Den tokige gjorde, vad den tokige bad 

(honom göra). 
Dä ä omöjlikt å kappkute vce kålva å kapptcela vce toka. Det är omöjligt att 

kappspringa med kalvar och prata ikapp med tokigt folk. Var.: Bäges 
vce toka å kappsprange vce kålva — heck'n erke vce dä? Disputera med 
tokar och kappspringa med kalvar — vilken orkar med det? 

Si på gåvev, på valp'n, bäst han gå, see ståhlp 'n. Se på gåvorna hos valpen, 
bäst han går, så stjälper han. Edsele. 

Dä löv, et (eller dä löv,v4 et) predike för h,öffa. Det lönar sig inte att predika 
för hönsen. 

Han germe, 88M han ha vette tell. Han gormar som han har förstånd till. 
Ske va nu promt prceta, see ske va föll säjje nanting. Skall hon nu envisas 

och prata, så skall hon väl säga någonting också. 
Om 'nt öra ha,dde vöre ti väjj'n, skulle minn ha gått runt huvve. Var.: ... 

skulle mennjipev ha mötts baki nacken. Om inte öronen varit i vägen, 
skulle munnen ha gått runt huvudet. Var.: ... skulle mungiporna ha mötts 
bak i nacken. Tillägg: Då skull'n ju ha vere huvvelös. Då skulle han ju ha 
varit huvudlös. 

Om stackare 

Tå tsckedenn eva går e tjuge på dussive. Av sådana där (människor) går det 
tjugu på dussinet. Var.: Tå e dcenn hlage går e mang på dussive. Utav 
det där slaget går det många på dussinet. 

'N ske 'nt bejcera mer än 'n hålv'n, mcehrk tålj (var.: ister) tå 'n träbeck. Man 
skall inte begära mer än en halv mark talg (ister) av en träbock. 

Hov, stog där sem mcera på jela. Hon stod där som märren på gärdet. Jfr s. 71. 
Hov, hadde såhlt smöre å meste pcevinga. Hon hade sålt smöret och tappat 

pengarna. 
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Han si ut, 88M om han hadde ete opp nådåre för räven. Han ser ut, som om han 
hade ätit upp nådåret för räven. Han ser utsvulten och eländig ut. Jfr 
s. 68, 73. 

Han hadde vure ti Rom för å si sä om. Å då han him kom, se va 'n like tom. 
Han hade varit till Rom, för att se sig om. Men då han hem kom, var han 
lika tom. Var.: Då 'n sicke sugga ti Rom, va Ila sugge, då hon him kom. 
Då han skickade suggan till Rom, så var hon sugga, då hon hem kom. 
Sugga for ti Rom, e svyv, komme tibekas. Suggan for till Rom, ett svin 
kom tillbaka. 

Fula ti stall'n å sprung'n ti skoks. Fölad i stallet och sprungen till skogs. Så 
kan man säga om ett föl, men det är även ett uttryck, som användes 
om en fåkunnig, bortkommen, enfaldig stackars människa. Edsele. 

Myttje ta katta fåra. Ofta tar katten fåren. Ordspråket kommer till an-
vändning, då en ynklig, svag stackare väsnas om hur grundligt han skall 
klå en karl, som missfirmat honom på något sätt. Uttrycket ger ett prov 
på den mest bitande ironi. En katt anfaller ju aldrig ett får. (Fåra är 
best. form plur.) 

Stäcket (eller: 'N skicket) 'n en nå 'nt langt. Den som är »stäckig» (kort) når 
inte långt. 

För önkröddj'n är e tell å vella å inte bera kunna. För ynkryggen är det till 
att vilja och inte bara kunna. Det kommer med andra ord mera an på 
viljan än förmågan. 

Skräp ti ko, 88M inte uhrke ve sälla. Skräp till ko, som inte orkar med skällan. 
Skral 'n (var.: Dålig 'n) häst, sam inte shrke vce selav. Dålig häst, som inte 

orkar med selen. Jfr s. 71. 
Gammskova kngcerre vessf. Gamla skor knarrar värst. Edsele. 
Han steg opp ve fel fot boffi sänga, å sce vall dan å därätte. Han steg upp med 

fel fot ur sängen, och så blev dagen också därefter. 
Han hadde inte sce pass myttje sum ta mä i asele. Han hade inte så pass 

mycket som »ta mig bak». 
Dä ä lagomt sikke däg ti Strängliv å tjerre vägglusa å stal)» jetloll'v, å vänne 

storä'n mot sola. Det är lagomt ( = du förtjänar) att man skickar dig till 
Strängön att kärra vägglöss och stapla getlort och vända storändan 
mot solen. Nätra. 

Om arbete och vila 
Då vår Härre skcepa arbete, sce sätte 'n 'n prick breddavce. Då vår Herre 

skapade arbetet, satte han en prick där bredvid, dvs, en punkt, som 
betyder vila. Edsele. 
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Gu ha skcepa målan å. Gud har skapat även måndagen. 
Gu skcepa ingen bråske. Han sa bera, att vi skulle gynne ass. Gud skapade 

ingen brådska. Han sa bara, att vi skulle skynda oss. Jfr härmed ett 
norrbottniskt ordstäv: Gud skop ingen brååsk, bara en jamn rörels. 

Hastvärk ä lastvärk. Hastverk är lastverk. 
gynn ji langsamt! Skynda er långsamt! (Ett alldeles liklydande ordspråk 

finns även på latin: Festina lente 'skynda långsamt'. Det var kejsar 
Augustus' valspråk.) 

Sakte å väl hla ingen ihäk men fot! å ille kan ingen jille. Sakta och väl slår 
ingen ihjäl; men fort och illa kan ingen gilla. 

Jämnan dra längst. Det är ett svåröversatt uttryck för »den gyllene medel-
vägen». En motsvarighet ligger i uttrycket Lctgomt ä bäst. Lagom är bäst. 
Meningen är, att ett arbete, en färd eller något annat, som utföres i lugnt 
och ryckfritt tempo, ger bästa resultat. 

För dum svin ha brattomt, räck inge degar tell. För dem som har bråttom, 
räcker inga dagar till. 

Ahllt 88M ä vcetf tell å jceras, ä vcett tell å jeras väl (även ibland ve!). Allt som 
är värt att göras, är värt att göras väl (utan slarv). 

Ingen bråske mer än då 'n jcega lappqt. Ingen brådska mer än då man jagar 
loppor. 

'N sia' allri ha sce brattomt, att 'n int tro sä tcga vce fåh,jtje. Man skall aldrig 
ha sån brådska, att man inte ger sig tid tala med människorna. 

Ta 'n da(g) i sänn. Tag en dag i sänder. 
Dä '(e)t du hinn ida(g), dä hinn du kav,ge i marav,. Det du inte hinner i dag, 

det hinner du kanske i morgon. 
Arla gröda, särla föda. Tidig gröda, sen föda. Detta ordspråk är gammalt 

och synnerligen väl utformat. Det är inte dialektalt utan återges här 
som ett citat med tilllägget: Såsom ett gammalt sanningsord säger. Dit kan 
hänföras även t. ex. följande: Antingen till grepen eller till repet, dvs.: 
antingen arbeta i sitt anletes svett eller stjäla och bli hängd. Även detta 
måste vara gammalt, eftersom stöld straffas med hängning. 

Sce hcenne ske 'n hlipstev, dras. Så här skall en slipsten dras. Uttrycket bru-
kas vid demonstration av hur en arbetsdetalj skall utföras. 

Du sku cerbete, sum om du skulle leva i evihet, å du ske leva, sem om du 
skulle dö i marav,. Du skall arbeta, som om du skulle leva i evighet, och 
du skall leva, som om du skulle dö i morgon. 

Den 88M inte lär sav, scenn tell å erbete, han lä 'v, tell å ,scela. Den som inte lär 
sin son arbeta, han lär honom stjäla. 

Go början, bra hlut. På en god början följer ett gott slut. 
Dä rinn, myttje vatt'n, mce'22, mce4cfav, suv. Det rinner mycket vatten, medan 

mjölnaren sover. 
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Bonn ä ingen vile vart. Bonden är ingen vila van. 
Dä ä lejjt-juna ssm fo ngno. Det är lejt folk som får gno. Jury, motsvaras i 

rikssvenskan av det gamla ordet hjon. På ångermanländsk dialekt be-
tyder det 'person'. 

Spytt ti njcevan å ta nye tag. Spotta i näven och tag nya tag. 
N' sks allri je sä, see lännje tall'n ä gröv. Man skall aldrig ge sig, så länge 

tallen är grön. Tallen är ju alltid grön; därför skall man aldrig ge sig. 
Detta var den bortgångne disponentens i Sprängsviken Karl Fredrik 
Hasselblads valspråk, som här översatts till dialekt. 

Jermes å hcermes ä 'n clety(g) /ö-krok. Jämras och harmas är en dålig föd-
krok. 

Dä ä tjuv, å bäggda 88M jce gara mä på. Det är tjurigheten och envisheten, 
som jag klarar mig på. 

Samtal i ett arbetslag: A. Vi sett ass 'n stann å ta ijänn ass. B. Jaa, vi ha 
fsll ingen dag tjöfft. Vi sätter oss en stund och tar igen oss. Jaa, vi har 
väl inte köpt oss någon dag. 

Dä ä bra ve cerbete. Men de ta se myttje på fritin. Det är bra med arbete, 
men det tar så mycket på fritiden. 

Vile å vile! Vile fo 'n fsll nog tå däri grava. Vila och vila! Vila får man väl 
nog av i graven. 

Om lättja 
Late ermer å tomme tcermer. Lata armar och tomma tarmar. 
'N 88M ä lat fo äta på tomme fat. Den som är lat får äta på tomma fat. 
Han 88M ingen väg ha gått ha ingen backe mött. Den som ingen väg har gått, 

har ingen backe mött. 
Lange viler på lange miler. Långa vilostunder på långa milar. 
Sistmila ä längst. Sista milen är längst. 
Jenväga ä senväga. Genvägar är senvägar. 
Han hoppe över hegan där han va 88M läggst. Han hoppade över gärds-

gården, där den var som lägst. 
Han skri 88M 'n lus på 'n tjärsticke. Han skrider som en lus på en tjärsticka. 
Äta — ej förjäte; förr fo jcera vera. Äta — ej förgäta; förr får arbetet anstå. 
Han ät, se han svettes, å cerbete, see han frys. Han äter, så han svettas, och 

arbetar, så han fryser. Jfr s. 80. 
Den 88M inte vell svettes ti svmmarvärmen fo fryse ti vintertjyla. Den som inte 

vill svettas i sommarvärmen får frysa i vinterkylan. 
Myttje gskga!, lite tsnntal (var.: kaktal). Mycket gökgalande, ringa tunntal 

(var.: kaktal). 
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Dä gå fali sakte ve e cerbete, 88M dä ä mang om. Det går väldigt sakta med 
ett arbete, som det är många om. 

'N lien enn jcer myttje meän 'n stor 'n enn vänne så. En liten uträttar 
mycket, medan en stor vänder sig. 

För late svyn ä jokt allti frus'n. För lata svin är jorden alltid frusen. 
Den sam ingenting vell jcera, han ha allti nanting å förebcera. Den som ingen-

ting vill göra, han har alltid någonting att förebära. Jfr s. 50, 52. 
På löggdaskväll'n lo 'n late (var.: lathunn) brattomt. På lördagskvällen får 

den late (var.: lathunden) bråttom. 
Lathunna ha brattomast på löggdaskväll'n. Lathundarna har mest bråttom 

på lördagskvällen. 
Allri ä met7.24an sce svår, att et tisdan ä vcerre. Aldrig är måndagen så svår, 

att inte tisdagen är värre. 
Enn 88M hliffte, två 88M drog; sällan såg 'n mer än enn 88M hlog. En som 

slipade, två som drog (slipstenen); sällan såg man mer än en som slog. 
Fåfäng dådäng hör ihop. Edsele. De båda orden avser lättja. Uttryck för 

en ynkedom, som ingenting vill eller kan. 
_Wenn dräng hadde å 'n dräng, å bägge va dum lat. Min dräng hade också 

en dräng, och bägge var de lata. 
Dä 88M ä opåtänkt ä ojott. Det som är opåtänkt är ogjort. 
'N kan si, att de henn skatte inte ä jo tt tå kvickrota. Man kan se, att detta 

skaft inte är gjort av kvickroten (Triticum repens, ett gräs, även kallat 
äxing, som sprider sig kvickt i åkern). 

E henn ska/te ä jott tå hAngbjörka. Det här skaftet är gjort av hängbjörk. 
Alludering på hänge med bet. 'gå och latas'. 

Dä ä sum tell å bcera vattne ti 'n såll. Det är som att bära vatten i ett såll. 
Dä ä 'n da(g) e ~an, å. Det är en dag i morgon också. 
Nämmestgranna bruke komma sist. De närmast boende grannarna brukar 

komma sist. Var.: Nämmestgranna ä sist framme. De närmast boende 
grannarna är sist framme. 

Sätte sä änna opp å inte möes na, dä ä 'n kuNst dä å. Att sätta sig »ända upp» 
(sysslolös) och inte möda sig om någonting, det är en konst det också. 

Gå du Lasse, gå du Nisse! Int gå jceg et, int gå jeg et. Gå du Lasse, gå du 
Nisse! Inte går jag inte, inte går jag inte. Så kunde en ohjälpsam eller lat 
pojke i ett hem säga, då han av far eller mor ombads att uträtta en sak. 

Om liv och död 
'N lev int mer än 6.t gang (Mr på jokt). Man lever inte mer än en gång (här 

på jorden). 
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Dä ä lite å leva å myttje ojott. Det är litet man får leva och mycket ogjort. 
174 't oroa dä sce myttje för dan, em än ä okommen. Du skall inte oroa dig 

så mycket för den dag, som ännu inte är kommen. 
Live ä kroknäsikt. Livet är kroknäsigt. Meningen: det går inte alltid som 

man tänkt sig. Efter Martin Näslund. 
Ndnn o,sfak ske dön ha. Någon orsak skall döden ha. 
Dön komma allti oläffikt. Döden kommer alltid olägligt. 
'N eyes dö(d) — 'n annres brö(d). Den enes död — den andres bröd. 
Dä ä bcera ät steg mena live å dön. Det är bara ett steg mellan livet och 

döden. 
Bäst 'n gå, ute lakte 'n. Bäst man går, så luktar man ( = är död). Edsele. 
Den 88M ä ong bin dö; den 88M ä gcemma jat dö. Den som är ung kan dö, 

den som är gammal måste dö. 
I da(g) mäg, e marav dig. I dag mig, i morgon dig. 
1 da(g) rö(d), e marav, dö(d). I dag röd, i morgon död. 
Mot dön jål4p inge mellisiver. Mot döden hjälper inga mediciner. 
Jåhlp 'nt beckulja, sm jåhk3 'nt nci (eller: sce är ä bcera dön). Hjälper inte 

beckolja, så hjälper ingenting (eller: så är det bara döden). 
Han sum sko drattne ti Fjä'v, han gå inte å häng sä. Den som skall drunkna 

i Fjärden (Ullångersfjärden), han går inte och hänger sig. 
Dä som sko fe dä ge(r). Det som skall ske, det sker. 
Klockan slår, tiden går, evigheten förestår. Detta kan måhända också 

räknas till ordspråken. Men det återges — för högtidlighetens skull — 
alltid på boksvenska. 

Då be ha gått ne, see stceve klacka. Då lodet gått ned (då krafterna tagit 
slut), stannar klockan (hjärtat). 

'N männ4 ä pressis sce gcemmul, som ho?? tjänne sä. En människa är precis 
så gammal, som hon känner sig. Var.: 'N ä 'nt äller än 'It eck tjänne sä. 
Man är inte äldre än man själv känner sig. 

'N männ4 val då unna för snna bra tåklädd. En människa blir då undan för 
undan mer och mer avklädd. Ordspråket påminner om vad Horatius 
klagar över i Epistolae 11.2.55: Singula de nobis anni praedantur euntes. 
'Ett efter ett tar tiden ifrån oss allt vad vi äger.' 

Ti e hcenn live 'ämnes ingen kvcer, int 'n gang dom som kryp på kngäa. I detta 
liv (denna tillvaro) lämnas ingen kvar, inte ens de som kryper på knäna. 

Om kroppen och dess delar 
Kettt å tjack å tjä(r)leksfull, lang å smal å retfull. Kort och tjock och kärleks-

full, lång och smal och retfull. 
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Omma tomm å nea tong. Upptill (i huvudet) tom, nedtill tung (trög). 
Stott e huvve å lite vett, bresa bena å pisse snett. Stort huvud och lite vett, 

breder ut benen och kissar snett. 
Kåge ben jer väjjen lang. Korta ben gör vägen lång. 
Smal i bena jussam kanken, gå ätte skrinna å kryp ihop. Smal i benen lik- 

som tuppen, går efter skrindan och kryper ihop. 
Lös i live å verm om föttren. Lös i livet och varm om fötterna. Lös i live är 

den som har diarr6. Jfr s. 79, 86. 
Ja, se är e, att fösst klöjje ne å sce'n svyjje ne. Ja, så är det, att först kliar 

det, och sedan svider det. 
Lang å smal å lite vce!. Lång och smal och litet värd (lågt värderad i andligt 

avseende). 
Han väks neett sam korompa. Han växer nedåt liksom kosvansen. 
Hane du vänn dä, sce ha du röva bak. Hur du än vänder dig, så har du 

ändan bak. 
Dä sam ä gingret kullre lätt. Det som är runt rullar lätt. 
Ingen ä 'n a'n alldeles lik. Ingen är alldeles lik den andre (en annan). 
Va! 't såyes se falikt! Om vinn vänne sä å kank'n get sce va'l du sce dcenne. 

Låt bli att grimasera så väldigt! Om vinden vänder sig och tuppen gal, 
så blir du så där (för alltid). 

Om håret 
Tomme laer bö 'nt höve na tak. Tomma lador behöver inte något tak. 
Dä ä bcere fåra, sam ha ulla på huvve. Det är bara får, som har ull på huvudet. 
Dä väks inte på 'n vulkan, men på 'n dynghag i Fasse. Det växer inte på en 

vulkan men på en gödselhög i Forsed (hår). 
Rött e hår å tallskog väks inte på go 'n jo!. Rött hår och tallskog växer inte 

på god jord. 
Dä 'nt lätt inge en sam ä fienskalle. Det är inte lätt lugga en som är flint- 

skallig. 

Om ögonen och öronen 
Dä fös* 'n va! qinn på ä yga. Det första man blir blind på är ögonen. 
Dä ä 'nt nämmestväjjen mena yga 'nt, om 'n mät bakikring nack'n. Det är 

inte närmaste vägen mellan ögonen, om man mäter runt nacken. 
Dam sam ä Winn tro att alle kor ä svag. De som är blinda tror att alla kor 

är svarta. 
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Främmeve yga si väl. Främmande ögon ser väl. 
Dä ä bätter ha 'n blemme på yga än å vara stevklinn. Det är bättre ha en 

blemma på ögonen än att vara stenblind. 
Ingen ä sce blinn sum han 88M inte vell si, å ingen sce duv 88M han 88M inte 

vell höre. Ingen är så blind som den som inte vill se, och ingen så döv 
som den som inte vill höra. 

Ja, myttje fo 'n /töre, enna öra fall tå. Ja, mycket får man höra, innan öronen 
faller av. 

Dä ä inte sagt, att dsm ssv, fast dsm blinn ijänn yga. Det är inte sagt, att de 
sover, fast de blundar. 

'N lär sä mer vce öra än vce yga. Man lär sig mer med öronen än med ögonen. 
Dä ä myttje, sym yga allri kan si. Det är mycket, som ögonen aldrig kan se. 
Dä ja inte si fo jce tjänne. Det jag inte ser får jag känna (med händerna). 

Om näsan och munnen 
174 't lägge ncesav dcenn i blöt. Lägg inte din näsa i blöt. (På ytterlännäsmål 

är ncesav, maskulinum.) 
Dä ä snö ggare ha 'n lang 'n snyte än å vara ncesalös. Det är snyggare att ha 

en lång snyta än att vara näslös. 
'N 01 Os'n ha råke ut för å fo ncesav i klämm. 01 Olsson har råkat ut för att 

få näsan i kläm. Man har upptäckt, att han söker gagna egna intressen 
på olovliga vägar. 

En tomm på ncesav, märks jevest. En tum på näsan märks genast. 
Lägg et näve fö(r) langt. Sträck inte ut näsan för långt. Var inte nyfiken. 

(Näve 'näbben på fåglar'.) 
Mör om näve. Mör om näsan. Inställsam. 
Dä komma 'ut bott dä 88M rinn botti ncesav inni menu. Det kommer inte 

bort det som rinner från näsan in i mun. 
Allri är e sce mött, att 'n inte finn msnn. Aldrig är det så mörkt, att man inte 

hittar munnen (med skeden). 
Dä ä sönn om dum, 88M bara stå å prceta vce mjöl i msnn. Det är synd om 

dem som bara står och pratar med mjöl i munnen (suddigt och obegripligt). 

Om karaktär och karaktärssvaghet 
Jceg ä föll bcera 'n ~nig jceg å. Jag är väl bara en människa jag också. 
Iluck'n kan jera alle männiser ti taks? Vilken kan göra alla människor till 

lags? 
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Sätt 'n tell bäggda, sce löne 't ä fo 'n tell å jcera na. Sätter han till sin envishet, 
så lönar det sig inte försöka få honom till att göra något. 

Dä ä 'n kenft tell å vera bå männi,5 å noktskoksar. Det är en konst att vara 
både människa och — nolaskogsare. 

'N 88M ä hlejj'n ti 'n hlant, han va•l allri na anne. Den som är slagen till 
slant, han blir aldrig något annat. 

Den smak bytta tott, sett ti a. Den smak byttan fått sitter i den. Jfr Hora-
tius Epistolae I: 2,69: Quo semel est imbuta recens servavit odorem testa 
diu. Länge bevarar ett kärl den doft, varmed en gång det fylldes, när 
det var nytt. 

Vce 'n nökter tänk, dä prceta fyllhunn om. Vad en nykter tänker, det pratar 
fyllhunden om. 

Där vie gå inn, där gå vette ut — å ib!ann komma ne allri tebacks (tebceka,5). 
Där vinet går in, där går vettet ut — och ibland kommer det aldrig 
tillbaka. 

'N böhöve 'nt gå länger än ti sä ;slik. Man behöver inte gå längre än till sig 
själv. 

Ogrässe väks osått. Ogräs växer, utan att det sås. 
Ve strömmen kan döfisk'n fålje ve. Med strömmen kan dödfisk följa med. 
Dä ä 'nt bra nappe limmbära år för år på samma ställe. Det är inte bra (det 

går inte) att plocka lingon på samma ställe år efter år. 
'N 88M int na gett vell jcera, han ha allti nanting å förebera. Den som inte 

vill göra något gott, han har alltid någonting att förebära. Jfr s. 46, 52. 

Om godhet och ondska, vänskap och ovänskap 
Skriv opp vqjceninga ti sten å okeninga ti sann. Skriv upp välgärningarna 

(du möter) i sten och ogärningarna i sand. 
'N go 'n vänn stig opp från ston å be 'n aen sätte sä. En god vän stiger upp 

från stolen och ber en annan sätta sig (på den). 
Om veljen ä go, sce ryms ä ,.su juv, ti 'n svyn-ho. Om viljan är god, så ryms sju 

personer i en svinho. 
Dä ene goe ,5ämm inte dä annre bott. Det ena goda skämmer inte det andra. 

Var.: Dä ene goe föNsut 'nt dä annre. Det ena goda förskjuter inte det andra. 
Där dä finns jcettrym, där finns ä ,cettrsm. Där det finns hjärtrum, där 

finns det också stjärtrum. 
HonlHan ha vackersia in. Hon/Han har den vackra sidan inom sig. 
Den 88M dels kaken to nöje sä vce minste h,gva. Den som kakan delar, skall 

minsta halvan ha. Den som vid fiske delar fångsten, får nöja sig med 
den lott, som blir kvar, sedan fiskekamraterna tagit sina andelar. 
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Han ha allri vare rcedd för tell å h,alle ti storä'n. Han har aldrig dragit sig 
för att hålla i storändan. Ordspråket syftar på en timmerstock, som två 
karlar bär på axlarna. 

Rätteligen sk s dä vcera ro!igare ti je än ti fo. Rätteligen skall det vara roligare 
att ge än att få. 

Hop/ Han je fu för tu. Hon/Han ger sju för tu. 
Jo tt ä jott — å påjken ä vacker. Gjort är gjort — och pojken är vacker. 

Detta är ett stående ordasätt, som man ibland hör användas såsom 
avslutning på ett meningsutbyte, där man till sist enas om olika åsikter. 

Dä je jcer att dsm annrey, dä jcer jce att mä ,.9åk. Det jag gör åt de andra, det 
gör jag åt mig själv. 

'N sks jågpe å inte ståh.lpe. Man skall hjälpa och inte stjälpa. 
Allri val jc sce gkc, sem då jce ha jott 'n aen männk fäjjen. Aldrig blir jag så 

glad, som då jag kunnat göra en annan människa glad. 
Dä ä lättare å meste 'n vän än å fo en. Det är lättare att förlora en vän än 

att förvärva en. 
'N fisjumm 'n vänskap ä 'nt stoft bätter än Whett e hat. En fisljum vänskap 

är inte mycket bättre än ett glödhett hat. 
Ha du fott 'n häst, sce sk s du 'ni ställe dä å syye 'n inni munn. Har du fått en 

häst till skänks, så skall du inte ställa dig och syna den i munnen. 
Vell du meste 'n vänn, sä lety, 'n pey,inga. Vill du förlora en vän, så låna 

honom pengar. Han blir en ovän, då du återkräver lånet. 
Dä ä full däsamma, når koy, fo bytta. Det är väl likgiltigt, när kon får byttan 

(med »sörpen» som mellanmål). Om någon kommer med en gåva till en 
god vän utan att det är någon särskild bemärkelsedag, så händer det, att 
mottagaren frågar efter anledningen; och då kan han få detta vänliga 
skämt till svar. 

Dä ä inge trugenes år i år, utan den sem inte vell, h,an sky. Det är inte något 
trugandes år i år, utan den som inte vill, han skall. 

Dsm häng ihop svm lere å langhåpnen. De (vännerna) hänger ihop som ler 
och långhalm. Jfr s. 81. 

Inge ont, ssm inte ha na gstt ve sä. Intet ont, som inte har något gott med sig. 
Skulle du snne 'n ovän dä vceffte ont du kan tänke ut, sce öffk en högfcefa! Om 

du skulle önska en ovän det värsta onda du kan uttänka, så önska honom 
högfärd! 

Dim stri vce vcera'n, dum klass å dem tacks 88M hunn å katt. De strider med 
varandra, de slåss och de »tags» (retas) som hund och katt. 

Ont ske vce ont fö(r)drives. Ont skall med ont fördrivas. 
Hann i hår å kn,giv i strupe. Hand i hår och kniv i strupe. 
Dä ille du tänkt ä början ti joAl jcer,ing. Det illa du tänkt är början till gjord 

gärning. 
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Tyckedcenn lär sky tsckedcenn smoving ha. Sådant läder skall sådan smörja ha. 
Syyv,hugg gå ijänn. Svinhugg går igen. 
Hut gå himm. Hut går hem. Den som hutar åt andra blir själv åthutad. 

Oförskämdhet hämnar sig själv. 
Han grov 'n grybbe att dum annrev, men full såk ti a. Han grävde en grop åt 

de andra men föll själv i den. 
Elacke katter fo revet e sinn, å då dum va! reven, sce sprange dum himm. Ilskna 

katter får rivet skinn, och då de själva blir rivna, springer de hem. Jfr 
s. 72. 

Då ä sällan ev,v,s fel att två trcette. Det är sällan ens fel att två trätar. 
Enn brann kan inte brinne, å ev, tjäring kan inte trcette. En brand kan inte 

brinna, och en käring kan inte (ensam) träta. 
Räven dcenn sky int äta opp höv,sa miv,e. Din räv ska inte äta upp mina höns. 

Jfr s. 73. 
Surbranna räck lännje, å 'n väkött 'n ilske räck å lännje. Sura bränder 

(vedträn) räcker länge, och en välskött ilska räcker också länge. Jfr s. 64. 
Onska ruve lännje på surägga. Ondskan ruvar länge på suräggen. 
Skratte bäst 88M skratte sist. Skrattar bäst den som skrattar sist. 
Då sönna åke frampå tjeth!len, sce stå straffe bakaför på me'en. Då synden 

åker framtill på kälken, så står straffet bakom på meden. 
Stränge herrer rejcera inte lännje. Stränga herrar regerar inte länge. 
'N 88M inte völ vell jera han ha allti na å förebcera. Den som inte väl vill 

göra, han har alltid något att förebära. Jfr s. 46, 50. 
LårMe säcker sky hlepes, dum. Lånade säckar skall släpas de. Man ansåg 

sig inte behöva fara varsamt fram med långods. 
Sce går e tell i krig, att han ssm ä himme va! skuen. Så går det till i krig, att 

den som är hemma blir skjuten. 
Avunnsuka finns e inge bot för. Avundsjukan finns det ingen bot för. 
'N Jonke trodde, att dess svagare han måk ut 'n Ante, dess jusare vag 'v, 

såk. Jonas trodde, att ju svartare han målade ut Anders, dess vitare 
blev han själv. 

Ingen va! vit, fö(r) dä han måk annrev, svag. Ingen blir vit, för det att han 
svartmålar de andra. 

Den 88M gå obuenes tell, gå otackenes ifråv,. Den som går objuden till, går 
otackande ifrån. 

Om ärlighet och oärlighet, falskhet och opålitlighet 
Ifcev, sem Ove ä no bra, män bätter ä han sum ber himm vce han låv,v,f. Lå-

naren är nog bra, men ännu bättre är han som bär hem vad han lånat. 

52 



Lav'n ä no bra, män hall'n ä bätter. Lova är nog bra, men ännu bättre är 
det att hålla vad man lovat. Var.: Lava rent män kalle t8nt. Lova runt 
men hålla tunt. 

Börje vce 'n knappnå å h,lute vce 'n selverskål. Börja med en knappnål och 
sluta med en silverskål. 

Finne å tige bcer tjyven ti bcermen. Hitta (en sak) och tiga bär tjuven i bar-
men. 

Den stim hall ti stega v är et na veller än tjyven. Den som håller i stegen är 
inte något bättre än tjuven. 

Han stim löfte bt4a oppå röddjen att tjyven, han sk8 dele straffe havs. Den som 
lyfter bördan upp på tjuvens rygg, han skall dela hans straff. 

Smotjyva häng d8m, men stortjyva fo löpe. Småtjuvarna hänger de, men 
stortjuvarna får löpa. 

1 Gråö är e sce myttje tjyver, att om 'n binn ihop tri bybor ti 'n b8nt å kullre 
dm neför 'n backe, sce legg ä allti 'n tjyv övest. I Gråsjö är det så mycket 
tjuvar, att om man binder ihop tre bybor i en bunt och rullar dem nedför 
en backe, så ligger det alltid en tjuv överst. 

Dä finns inge tjyver himme däri byn; allihop ä d8m botte å sce!. Det finns 
inga tjuvar hemma i byn; alla är de borta och stjäl. 

Dä finns mange tjyver la-vce älikt e fåNk. Det finns många tjuvar tillsam-
mans med ärligt folk. 

Börje vce tell å ta å hlute ve ve, tells 'n ingenting ha å jett sce!a. Börja med att 
ta och sluta med det, tills man ingenting har och måste stjäla. 

Tå båna å fyllbulta fo 'n höre sanninga. Från barn och fyllbultar får man 
höra sanningen. 

Dä ä inte sanninga ahllt ston sägs. Det är inte sanning allt som sägs. 
Dä ä inte sant ahllt s8m skrifts. Det är inte sant allt som skrivs. 
Om dä inte rektit ä sanninga, se är ä bra nära. Om det inte riktigt är san-

ningen, så är det bra nära. 
Dä jce nu säg ä se sant, att dä kan vi njuse på. Det jag nu säger är så sant, 

att det kan vi nysa på. 
Dä kan du hla dä i back'n på. Det kan du slå dig i backen på. 
D8M 88M viske, d8m lög. De som viskar ljuger. 
Lög han, sce lög jceg. Ljuger han, så ljuger jag. Vanligt tillägg, då någon 

återger en mer eller mindre otrolig skildring, som han hört berättas av 
någon annan namngiven sagesman. Jfr s. 78. 

Dä 	1811 tu, att lögna finns, armas jett 'n tro på ahllt vce fågke säg. Det är 
väl tur att lögnen finns, eljest är man tvungen tro allt vad folk berättar. 

Fennes 'nt lögna, sce vore ju ahllt vce fållflce säg sant. Hen vce bcerke v,e då att? 
Funnes inte lögnen, så vore ju allt vad folk säger sant. Men vart barkar 
det då åt? 
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Dä ä 'n kults! tell å läge å; ssmlige dra tell sce ojuv4itt att tell å mä toka fösstå, 
att dsm låg. Det är en konst att ljuga också; somliga drar till så omåttligt, 
att till och med dårar förstår, att de ljuger. 

Han låg sce fimit, att han tro 7.2€ AV. Han ljuger så fint, att han tror det 
själv. 

Han lög like fog svm häst'n trceva. Han ljuger lika fort som hästen travar. 
Han låg, han låg, han låg, se dä lakte. Han ljuger, han ljuger, han ljuger, så 

det luktar. Var.: Han låg, see håtta fo räcke. Han ljuger så att hälften får 
räcka. 

Nä, dra (hä) opp spjälle nu! Var.: Hä ijänn spjälle nu! Nej, drag upp (var.: 
stäng) spjället nu! Så utropar man, när en berättare svär på en sak, som 
ingen tror på. 

Dra opp spjälle, nu svor 'n Agust bott sä. Drag upp spjället, nu svor August 
bort sin själ. Det är genom skorstenen, som den lede kommer och hämtar 
menedaren. 

Han lög, se jce jett dra opp spjälle. Han ljuger, så att jag måste dra upp 
spjället. 

Tå sä sqv tjänn 'n dum annrev. På sig själv känner man de andra. Var.: 
Tå dä åv dämme du clsm annrev. På dig själv dömer du de andra. 

Vs.l et kätte, dä kann ta å. Håll inte på och hötta (fäkta hotfullt med ar- 
marna eller näven), det kan träffa också. 

Han vänne kappa ätte vinn. Han vänder kappan efter vinden. 
Dä ä 'nt gull ahllt &im g!imme. Det är inte guld allt som glimmar. Dä finns 

kattgulle å. Det finns kattguld också, brukar man tillägga. 
Selver å te lb je samma tsev,. Silver och tenn ger samma sken. Edsele. 
Ti ett funn'n å ti tijje bsnn'9:t. 1 ett funnen och i tio bunden. 
Sop /(34 framför döra div,. Sopa först framför din egen dörr. 
'N titte se lännje ti 'n glsgg, att ing'n tjike tebacks. Man tittar så länge i en 

glugg, att ingen kikar tillbaka. Resele. 
Gammkatta dreck no nysilemjåNka hov, å. Gammelkattan dricker nog ny-

silad mjölk hon också. Jfr s. 73. 
Fråg 'et mäg; jce stog bera däri fata,  jceg. Fråga inte mig, jag stod bara i 

förstugan, jag (och lyssnade). 
'N denn jett ji stryke mehå. Den där måste ni stryka medhårs (visa in-

ställsamhet mot). Sent inlånat i ytterlännäsmålet. 
Dess mer 'n stryk katta ätte röddj'n, dess mer sätt a opp rompa. Ju mer man 

stryker kattan medhårs, dess mer sätter hon upp svansen. Jfr s. 73. 
'N stsm tig, han hall vce. Den som tiger samtycker. 
Han hla tjcerra å mem mcera. Han slår kärran och menar märren. 
Han ä ssm smörgick på 'n hetpäre. Han är som en smörklick på en het 

potatis (dvs. oberäknelig). 
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Om generositet och slöseri 
Dä ä 'ni ju.l mer än ev gang om åre. Det är inte jul mer än en gång om året. 

Då skall man vara »goaktig», frikostig. 
Sku dä mera, sce sku dä vcera; å däremella, sce fo e mera. Ska det vara, så ska 

det vara; och däremellan får det vara. Vid verklig fest skall det inte 
sparas. 

Ä 'n been, sce ä 'n plega. Är man bjuden, så är man förplägad. Jfr s. 35. 
Myttje p!itte 'n inte, men h,åtta jevest. Mycket prutade han inte, men hälften 

genast. 
Hall ti goe me dä huse förmå. Håll till godo med vad huset förmår. 
Dä ä lite men väNetivt (var.: v4-unnt). Det är litet men välment (var.: 

välunnat). Vanlig ursäkt, när någon överräcker en gåva till en annan. 
Dä ä tunnt män vet! unnt. Det är tunt men väl unnat. 
Den sum inte ä laggrann, fo sä mange go-mg. Den som inte är grannlaga, 

får sig många goda mål(tider). Edsele. 
Ta att butt'n, sce fo du k!impen. Tag åt botten, så får du klimpen. Man 

inlägger också en annan mening i detta ordspråk: om en människa har 
det tungt och besvärligt, händer det att det »på botten», bakom allt, 
döljer sig något gott. 

Ha du lust, ha du lav. Har du lust, så har du lov. 
Dä ä ingen 1ceti?! mera goakti, då 'n hläpp betceN e åk. Det är ingen konst 

vara frikostig, då man själv slipper betala. 
Lätt funnet ä lätt runnet. Lätt funnet är lätt runnet. Var.: Lätt vunnet ä lätt 

svunnet. Lätt vunnet är lätt svunnet. 
Smceka 7.  I e , kuste tie å. Smakar det, så kostar det också. 
Komma tie himm, no går e åt. Kommer det hem, nog går det åt. 
Spcera (var.: Svählte), då 'nt 'n ha, å spcera (var.: sväh,lte), då 'n ha, dä sku 

då Wien jcera. Spara (var.: Svälta), då man inte har, och spara (var.: 
svälta), då man har, det skall då »klådan» göra. Här torde ordet gåe m., 
best. f. klåen 'klåda; skabb' böra betraktas som ett noaord för fan eller 
hin onde eller den lede, som bör nämnas med ett mindre farligt eller 
skrämmande namn. Klådan kan ju vara besvärlig nog, men dock inte så 
ondskefull som den onde, som betraktas som tabu. Se f. ö. förklaringen 
av ordet snu'n nedan s. 57. 

Hägde, då 'n ha, å hägde, då 'n inte ha, dä fall mä allri in. Spara då man 
har och spara då man inte har, det faller mig aldrig in. 

Dä ä sällan dä finns brö däri hunnkuja. Det är sällan det finns bröd i hund-
kojan. 
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Om sparsamhet och snålhet 
Bäste sätts tell å spera: lcett by å tjöp dä du kan snnvera. Bästa sättet att 

spara, låt bli att köpa det du kan undvara. 
Den 88M sper han har; å sce'v, 'n lien bit kver. Den som spar han har; och 

sedan en liten bit kvar. 
Lite kan räcke, å myttje kan gå åt. Litet kan räcka, och mycket kan gå åt. 

Var.: Håtta kan räcke, dubbet kan gå åt. Hälften kan räcka, och dubbelt 
kan gå åt. 

'N sky hägde på rsgav, å inte på bsten. Man skall vara sparsam med rågen 
och inte med bottensatsen. 

Kakems (Smosmslev,) ä brö å. Smulor är också bröd. 
HÖM8 ä for å. Höavfall är foder också. 
Akt dä du ha, enna du gcepa ätte ?ta mer. Akta det du har, innan du gapar 

efter något mer. 
Ettöring'n lägg grsnn tell melljotia. Ettöringen är grundplåten till miljonen. 
Dä ä ettöringa 88M bögg opp krova. Det är ettöringarna som bygger upp 

kronan. 
Hlit ut lappämne; då ha du tjämit inn e par bökser. Slit ut lappämnet; då 

har du tjänat in ett par byxor. 
Den sum inte sper på ven å vattne, han sper et på na anne häller. Den som 

inte spar på ved och vatten, han spar inte på något annat heller. Det 
har funnits tider, då veden räknats som nära nog kostnadsfri, vattnet 
likaså. 

Måtta ä ssm e strå. Hov, ä inte go å nå. Måttan är som ett strå. Hon är inte 
lätt att nå. 

Litte på litte jer litte. Litet på litet gör ändå litet. 
Dä jok malt (långt a), då musa pisse ti have å. Det gjorde mån då musen 

»kissade» i havet också. 
No dug e häri byn; dä ä 'nt sr have granner. Nog duger det här i byn; det är 

inte så märkvärdiga grannar. Edsele. 
Då 'n ha 'n grå en rack, se böhöve 't 'n gruve för att färrja sky ännres sce lott. 

Då man har en grå rock, behöver man inte gruva sig (oroas) för att färgen 
skall ändras så fort. 

Dä ä mallomt. Det gör sitt till. 
Bäste mjål4kkary, sky 'n inte hlakte. Bästa mjölkkon skall man inte slakta. 
'N jett vera om sä å kring så för å fo nanting ti så å på så. Man måste vara 

om sig och kring sig för att få någonting i sig och på sig. 
'N bofe ha 'n lien ,sö å ta boffi. Man borde ha en liten sjö att ta ur. 
'N sky rätte mun ätte matsäck'n (ibl. -sättjen). Man skall rätta mun efter 

matsäcken. 
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Han klämde på hlant'n sce lännje, att präge'y, nästan vag nött bott. Han 
klämde på slanten så länge, att prägeln nästan blev bortnött. 

Om ile jo hå 4a, å dä väl, å du annre h,åtta, å dä nätt, sce ä jceg tefress. Om jag 
får hälften, och det väl, och du får den andra hälften, och det nätt, så 
är jag tillfreds. Var.: Då jce ha tott det jte vell ha, å dä väl, å 'n annet dä 
han vell ha, å dä nätt, då ä jce belåt'n. Då jag har fått det jag vill ha, och 
det väl, och den andre det han vill ha, och det nätt, då är jag belåten. 

Dä yga inte ha sett, dä ha 'n 't na heller å sörje över. Det ögonen inte har sett 
det har man inte heller något att sörja över (sakna). Jfr s. 67. 

Du jo kleppe fåra men int /gå dum. Du får klippa fåren men inte flå dem. 
Den ssm fråge vell sällan je. Den som frågar vill sällan ge. 
'N snål' y dra, å 'n gamm'y ta. Den snåle drar och den gamle (den onde) tar. 

Var. 1: 'N snåle spcer, å 'n håle tar. Den snåle spar och hin håle tar. Var. 2: 
N cerm'n spcer, å 'n grömm'n (ibland sns'n) fötär. Den arme spar och den 
grymme (ibland den hornlöse) förtär. Här förekommer ett s. k. noanamn 
på djävulen, som ibland på ytterlännäsmålet kallas hoyet-pär (= den 
behornade Per). Av gamla primitivt religiösa, magiska eller andra an-
ledningar kunde det medföra olycka, om man nämnde gudar eller de-
moner eller vissa farliga djur och andra ting med de namn, som mar-
kerade, att de var tabu, dvs, något som bör undvikas. Deras onda av-
sikter kunde man emellertid mildra eller undkomma genom att kalla 
dem med ett i någon mån förskönande namn, i detta fall: sne'n 'den horn-
löse, den kullige'. 

Snö 41a ta 'n get'n änne. Snålheten tar en skitig ände. 
Han/ Hop ä sce snål, att han/ho y ngnäll då han/hop gå på huse. Han/Hon är så 

snål att han/hon gnäller, då han/hon går på dass. 
Vce mcegay ha, dä ha 'n. Det magen har, det har den. Jfr s. 85. 
Han spcer sce lännje han kan, enna han gå på huse. Han spar (håller sig) så 

länge han kan, innan han går på dass. 
Innbellninga skrcepa feta botli kallgröt'n. Inbillningen skrapar fett ur kall-

gröten. 
Mot snåla räck inge föfflann. Mot snålheten räcker intet förstånd. 
Dä ä inte löttyt lega selen, då ommaläre ä hlut. Det lönar sig inte laga su-

lorna, då ovanlädret (på skorna) är slut. 
Hott ssm inte vell je, då hott tjceye å beka, ho y ske 'n håle ta ti hetta å skceka. 

Hon som inte vill ge, då hon kärnar och bakar, henne skall den onde ta 
i luven och skaka. 

Åt 'ni 'n sä mätt, sce int hleke 'n sä mätt häller. Äter man inte sig mätt, så 
inte slickar man sig mätt heller. 

Åt bonn 'n h,öye, se ä antingen han häll Mya .2uk. Äter bonden en höna, 
så är antingen han eller hönan sjuk. 
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Han sett på lusa å flå ngneta. Han sitter på lusen och flår gneten. 
Myttje vell mer ha. Mycket vill mer ha. 

Om försiktighet 
Bätter vcera före var än ätte snar. Det är bättre vara vaktsam före än snar-

tänkt efteråt. Jfr s. 41. 
Bätter fly än ille fäkte. Bättre fly än illa fäkta. 
Bätter stämme däri bättjen än däri etv.. Bättre stämma i bäcken än i ån. 
Jer (var.: Vel) et blistre, då åska gå. Undvik att vissla, då åskan går. Var.: 

Dä ä sönn, tell å blistre på sönndan. Det är synd att vissla på söndagen. 
Jcera: såsom ett slags modalt hjälpverb förekommer jcera i ytterlännäs-
dialekten, särskilt när man vill uttrycka en vänlig och försynt vädjan 
till någon att avstå från att utföra en sak som omnämnes. Det har då 
formen av ett negerande imperativ, såsom i det här förekommande 
uttrycket jcer et blistre, som både språkligt och innehållsmässigt har sin 
fulla motsvarighet i det engelska don't whistle. Jcera brukas också i andra 
sammanhang, t. ex. du jol et na dit du hade ingenting där att göra; du jo! 
et komma du borde inte ha kommit. 

Hla 'nt hetvattne på gröffrässe, där vittra fcele,s fram, sce du 'nt fo oteAla ti 
fingra. Slå inte ut hett vatten på gröngräset, där vittrerna färdas fram, 
så att du inte får (outhärdligt) ont i fingrarna. Den direkta översätt-
ningen till oteAla saknas i riksspråket. Det kommer av prefixet o- och 
ett verbalsubst. av tåla och motsvarar till betydelsen närmast 'outhärd-
lighet'. 

Ta 't na risker! 'N fö(r)lore ingenting på å vcera föts,sekti. Tag inte några 
risker! Man förlorar ingenting på att vara försiktig. 

Barj int mer än du kan svera för! Borga inte för mer än du kan svara för! 
Osvere ä bäst. Osvuret är bäst. 
Tyst, men menn, sce fo du skicken Tyst min mun, så får du socker. Me-

ningen är: det lönar sig att hålla tyst med vissa saker, som man känner 
till. 

Bäst att jce ingenting säg, sce ha jce ingenting sagt. Bäst är att jag ingenting 
säger, så har jag ingenting sagt. 

Int gå jeg å skriv e dcenne på ~cm, på känns 'nt. Inte går jag och skriver 
henne det där på näsan, inte. 

Tigg kan iblann, vera väl se bra sem å svcera. Tiga kan ibland vara väl så 
bra som att svara. 

Lägg et mesan dcenn i blöt. Lägg inte din näsa i blöt. 
Väg fö,s,d å våg sceev,. Väg först och våga sen. 
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V8! et häves i förti. Förhäv dig inte i förtid. 
Ä 'ent för mots4 du! Du kann, helke kull du å. Var inte för morsk du! Du kan 

halka omkull, du också. Här föreligger ett exempel på en imperativform, 
som står i presens indikativ: Är inte i st. f. Var inte. Denna imperativ 
är på något sätt mera modest och vädjande än den i vanliga fall använda 
rena imperativen. Man hör den oftast användas vid uppmaningar till 
barn: Ä snäll nu, 011e, å höre på vce mamma säg! 

Ä föwkti, vägga ha öra. Var försiktig, väggarna har öron. 
Ha du hl på bökssättj'n å meste na, sce lo du gylle dä ;sålt>. Har du hål på 

byxfickan och tappar nånting, så får du skylla dig själv. 
'N vet vce 'n ha men inte vce 'n kann fo. Man vet vad man har men inte vad 

man kan få. Jfr s. 69. 
Då skuta börje onke , simma ratten, i lann. Då skutan börjar sjunka, simmar 

råttorna iland. 
Då åska gå, komma salmboka fram. Då åskan går, kommer psalmboken 

fram. 
Smalbennte kvinnfågk å storhuvvehästa 5k8 'n akte sä för. Smalbenta frun-

timmer och storhuvudhästar skall man akta sig för. 
Dra inn tonga, enna dä fall dagg på na. Dra in tungan, innan det faller dagg 

på den. 
Dä sk8 vem minst tri jun ti båt'n: enn sks ro, enn sky öse, å enn sk 8 k8ke på 

jåhlpa. Det skall vara minst tre personer i båten: en skall ro, en skall ösa 
och en skall ropa på hjälp. 

'N sett tröggare på 'n dyngh8g än ti Mien. Man sitter tryggare på en gödsel-
hög än i galgen. 

Dä biss int ahllt 88M gcepa. Det bits inte allt som gapar. 

Om tålamod och uthållighet 
Ök du; du fo ändå 'nt mer än håtta. Håll på och önska du; du får ändock 

aldrig mer än hälften. Edsele. 
'N fo ta dan, 88M han komma. Man får ta dagen som den kommer. 
Du ä full vahrken tå sseker MU tå sahlt: dremne 'n del, se dremne lull int 

ahllt. Du är väl varken av socker eller salt: smälter en del, så smälter 
väl ej allt. 

Tå 'n hunn lo 't 'n bejcera mer än att han sk 8 ;sälle. Av en hund får man inte 
begära mer än att den skall skälla. Jfr s. 72. 

Om jce ingenting äg, kan je ingenting meste. Om jag ingenting äger, kan jag 
ingenting förlora. 

Tjip! Skall dä, sce ha du. Gnäll inte! utan skaffa dig, så har du. Edsele. 
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Ha je stått ut vce ahllt anne svåft, se kan jce full hcek ut ve e h,cenne å. Har jag 
stått ut med allt annat svårt, så kan jag väl härda ut med det här också. 

Om jce lott hcek hunn, se lo jce full hcek rompa å. Om jag måst dras med 
hunden, så får jag väl härda ut med svansen också. Man orkar väl med 
det sista också av ett tungt arbete. Resele. 

Kan je hcek ca, sce kan je full hek e kvcetter tell å. Om jag kan uthärda en 
aln, så kan jag väl uthärda ett kvarter till också. Så tänkte han, som 
satt och åt och hade svårt för att äta upp hela portionen men trugade i 
sig den. 

Tul du e dcenne, sce tul du kngiven. Tål du det där, så tål du kniven. (Alt.: 
ståk i stället för kngiven.) Jfr s. 85. 

Jcermes du för då du frys, sce ställ dä på Skukbärje utan ,5otte. Klagar du för 
att du fryser, så ställ dig på Skuleberget utan skjorta. 

Dukti tell å lete, skral tell å finne. Duktig (till) att leta, dålig (till) att finna. 
Den sum bägare (alt. bäggst) ä, han rå. Den som envisare (alt. envisast) är, 

han rår. 
Då lo bcera häll breste, över ån eks je. Det må bära eller brista, över ån skall 

jag. 
Då du int mo!, maev, då va vattne, sce fo du vänte. Då du inte malde medan 

det var vatten, så får du vänta. I smärre vattendrag får man tidvis 
stanna kvarnen och dämma upp vattnet i dammen ovanför intaget. 
Edsele. 

Kan du int give över, sce kryp unner. Kan du inte kliva över, så kryp un-
der. Meningen är: man når längre med lågmält (vänligt) tal än med 
stormodiga ord. 

Pass tellfälle; tellfälle passe ingen. Passa på tillfället; tillfället passar på 
ingen. 

Du ha inte na länger ti mäg än jceg ti däg. Du har inte längre till mig än jag 
till dig. 

Dum sem bcere lete läcka, dum sprange 	unna. De som bara söker efter 
lyckan, dem springer hon undan. 

Om högfärd och skryt 
Dess höger 'n giv, dess jupare gonk 'n. Ju högre man kliver, dess djupare 

sjunker man. 
Han jeck opp sum 'n so! å ne 88M 'n pannkake. Han gick upp som en sol och 

ned som en pannkaka. 
Sätt 'et opp ncesalb sce h,öckt. Större ,5epp ha gått i kvav. Sätt inte upp näsan 

så högt. Större skepp har gått i kvav. Edsele. 
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Större tsepp ha gått i kvav än en välingbytte. Större skepp har gått i kvav än 
en vällingbytta. 

Större fepp ha stål! än en grisho. Större skepp har stjälpt än en grisho. 
Smobåta flyt, där storskutev, gå på grsnn. Småbåtarna flyter, där storbåtarna 

går på grund. 
Sträck 'et föttrev, länger än fäll'n räck. Sträck inte fötterna längre än fällen 

räcker. 
Flyg int sce höckt. Dä, val bere verre, då du fall ne. Flyg inte så högt. Det 

blir bara värre, då du faller ned. Utrop av den som bommade, när han 
sköt en fågel, som flög högt. 

Bätter bscke sä än tjöre huvve ti take. Bättre är att bocka sig än köra huvu-
det i taket. 

FÖl.133, dsm je sä en tomm, sce sprick dm en ce. Förr än de ger sig en tum, 
spricker de en aln. 

Allihop vell dum vera likest. Allihopa vill de vara duktigast. 
Allihop skryt dsm över vattvälingen senn. Alla skryter de över sin vatten-

välling. 
Smott e fåhlk ha store innbellninger. Smått folk har stora inbillningar, dvs. 

stora tankar om sin egen förmåga. 
Stor i ola män lit'n på jola. Stor i orden men liten på jorden. Var.: Stor i 

olom män smo i tankom. Stor i ord men liten i tankar. 
Stor i tjäft'n män lit'n ti väksen. Stor i käften men liten till växten. 
Store ola på langt e skaft; myttje väs'n å lite kraft. Stora ord på ett långt 

skaft; mycket väsen och föga kraft. 
Dä va store ola för tell å komma fl-4 se lien en salmbok. Det var stora ord 

för att komma från en så liten psalmbok. 
Store ola å fett e fläsk helke lättest jötting ha,s9'22,. Stora ord och fett fläsk 

halkar lättast genom halsen. 
Han ä jUSS8M jädda, dä ä tjäft'n hålve kelt. Han är lik gäddan, det är käft 

halva karin. Jfr s. 78. 
Ou si no tell, att inge trä väks änna opp i himmeln. Gud ser nog till, att intet 

träd växer ända upp i himmeln. 
Då kanken stog däri spelta, velle 'n komma överenv,,5 ve häsen, att dsm inte 

skulle trampe vceraän på tåna. Då tuppen stod i spiltan, ville han komma 
överens med hästen, att de inte skulle trampa varandra på tårna. Jfr 
s. 73. Ordspråket är riktat mot dem, som tror sig betyda mer än någon 
av grannarna. 

Hvcken hall opp kattrompa, om et a hall opp a ,sålv? Vilken håller upp katt-
svansen, om inte kattan håller upp den själv? Då någon skrytmakare sitter 
och berättar om sina märkvärdiga bedrifter, där han själv alltid varit 
värst, kan man från en vrå i stugan få höra denna undran lågmält uttalas. 
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Då lusa fo stövki..i, se stampe na. Då lusen får stövlar, så stampar hon. 
'N tomm 'n säck ha svåg för å stå rak. En tom säck har svårt för att stå 

upprätt. 
Dä finns inge murre än då steckff va! herre. Det finns ingenting värre än 

då stackarn blir herre. 
A.9åkberömme lakte ille. Självberöm luktar illa. 
k5åk uet ihäl sä i fjo.l å du steg i ställe. Själv sket ihjäl sig i fjol, och du steg 

i stället. 
Töngste bula sum jokc ber ä 'n pige, &im va! matmor. Den tyngsta börda som 

jorden bär är en piga, som blir matmor. 
'N sky inte danse fottare än skotta siv,e. Man skall inte dansa fortare än sina 

skor, dvs, inte överskatta sig själv. 
'N sky inte flyge höger än vinga ber. Man skall inte flyga högre, än vingarna 

bär. 
Lappen ä bätter än he/e. Lappen är bättre än hålet (i kläderna). 
Uta gank å inna krank. Utanpå blank och innanför krank (dålig). 
_bä kuste pir, å vera fiv,. Det kostar pin att vara fin. Vill man vara fin, 

får man lida pin. 
Dä kuste ha främmeve å mera mjåhPelös. Det kostar att ha främmande och 

vara mjölklös. 
Dä ä bätter mera hög å fcek än låg å hahlt. Det är bättre vara hög och 

färdig än låg och halt. Om någon blir beskylld för att vara högfärdig, 
kan svaret bli detta. 

Tomm i megav, män stor i kregav,. Tom i magen men stor i kragen. 
Två kanker rums inte på enn dynghug. Två tuppar ryms inte på en gödsel- 

hög. Jfr s. 73. 
Två hlever rums inte ti samma gryte. Två slevar ryms inte i samma gryta. 
Fiv,t4 e fål4k gå fire väga. Fint folk går fina vägar. Uttrycket används 

oftast självironiskt. 
Dä ä gammskova, sim kngerre vcetsd. Det är de gamla skorna, som knarrar 

värst. Förr ansågs det vara fint att ha skor, som knarrade. 

Om kunskap och levnadsvett 
'N va'l allri(g) för gemmal för tell å läre. Man blir aldrig för gammal för att 

lära. 
Fråge å läre för mange ti äre. Fråga och lära för många till ära. 
Han ha komme se langt, att han vet, att han ingenting vet. Han har kommit 

så långt, att han vet, att han ingenting vet. 
'N lär se lännje 'n lev. Man lär, så länge man lever. 
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Ingen ä född fcek. Ingen är född färdig. 
Lä,se å inte föstå, ä tell å pkge å inte så. Läsa och inte förstå är som att 

plöja och inte så. 
Kev,,sta ä 'nt tong å bcera. Konsten är inte tung att bära. 
Sanninga ä dyrbar, hov,. Dä ä därför dem spcer på na. Sanningen är dyrbar, 

hon. Det är därför man spar på henne. 
'N ske tcekt bcera vce hålve menn. Man skall tala med bara halva mun. Inte 

använda fula och oanständiga ord. 
Fråga är fri, bcera hov, ä h,övk(g). Frågan är fri, bara den är hövlig. 
Int angår e mäg, huck'n sit mer, kov, häll kåken. Inte bryr jag mig om, vilken 

som skiter mer, kon eller kalven. 
'N ske 'nt lägge sten på bekt. Man skall inte lägga sten på börda. 
'N fo full ta boen, dä 'n feek soen. Man får väl söka bot, där man fick sin 

sot (sjukdom). 

Om erfarenhet 
Gcemmal ä ändå ällst. Gammal är ändock äldst. 
Ongdom å visdom få ss sällan åt. Ungdom och visdom följs sällan åt. 
Gammeldomen komma ofö(r)mcett. Ålderdomen kommer oförmärkt. 
Du ä fö(r) ong å fö(r) dum å binda ä fö(r) gcemma! (eller sak'n ä fö(r) vek- 

ti(g)). Du är för ung och för dum och konsten är för gammal (eller saken 
är för viktig). 

D8M 88M ä ong ske 'n läre, å dum 88M ä gcemma! ske 'n äre. Dem som är 
unga skall man lära, och dem som är gamla skall man ära. 

Ji si 't 'n mä,nnis länger än ti tännren. Ni ser inte en människa längre än 
till tänderna. 

Hov, ha 'nt sn langt fråv, lanne rott. Hon (den unga människan) har inte så 
långt från landet rott. 

Jcer sem du vell, fö(r) dä ä sce mang 88M vell. Gör som du vill, för det är så 
många som vill. 

Sem 'n ställe sä, sce ha 'n ä. Såsom man ställer sig, så har man det. 
Sem 'n bädde, fo 'n legge (alt. seva). Som man bäddar, får man ligga (alt. 

sova). 
Sem 'n ä klädd, va! 'n hädd. Som man är klädd, blir man aktad. Jfr s. 40. 
S8M 'n rope ti skojjen, fo 'n svar. Som man ropar i skogen får man svar. 
Utfluget o! komma allri tibceka. Utfluget ord kommer aldrig åter. 
'N ske dömmes för bå vce 'n ha sagt å osagt. Man skall dömas för både vad 

man har sagt och osagt. 
Ingen far ille tå å tige. Ingen tar skada av att tiga. 
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Vce två vet, vet hele vekt. Vad två vet, vet hela världen. 
Fog gå ralle jöv,ing byn. Fort går skvallret genom byn. 
E gutt e rökte flyg sakte, e dålikt e rökte flyg tott. Ett gott rykte flyger sakta, 

ett dåligt rykte flyger fort. 
E hcenne ha no vure ti sättj'n, enna dä komme ti pusan. Det här har nog 

varit i säcken, innan det kom i påsen. Jfr s. 32. 
Ett ol före ä bätter än tijje ätte. Ett ord före är bättre än tio ord efteråt. 
'N sten sum allihop sputte på, val göt ti hlut. En sten som alla spottar på, 

blir våt till slut. 
Dess mer 'n rör ti dynnja, dess mer lakte 'na. Ju mer man rör i gödseln, dess 

mer luktar den. 
Surbranna ryk längst. Sura bränder (vedträn) ryker längst. Jfr s. 52. 
Lite på snedda ingen skcee. Lite snett skadar inte. Edsele. 
'N bra 'n kcer re sä såk. Bra karl reder sig själv. 
Dä skafts ahllt 88M halls. Det skavs allt som havs. 
Ell'n ä bra, to 'n vcera dräng; men va(l) 'n husbonn, då ä 'n sträng. Elden 

är bra, får den vara dräng; men blir den husbonde, då är den sträng. 
Dä ä sällan granna byte hästa. Det är sällan grannar byter hästar (med 

varandra). 
Tå skcea va(!) 'v, vis män inte rik. Av skadan blir man vis — men inte 

rik. 
Dä sum inte ä stulet, komma tebeka (även tebacks eller tibekav,$). Det som 

inte är stulet, kommer tillbaka. 
Dä sum jöms i snö, komma opp i tö. Det som göms i snö, kommer upp i tö. 
Jämt ä inte glömt. Gömt är inte glömt. 
Vsl 'nt sörje du 'nt; om hunnra år är ä glömt. Sörj inte du; om hundra år är 

det glömt. 
Må' tt gå opp, å må' n gå ne, inte bry han sä om hunngläfse. Månen går upp, 

och månen går ned. Inte bryr han sig om hundgläfs. 
Tjå dä! Vce bry sä må'v, om hunnskalle? Tåla dig! Vad bryr sig månen om 

hundskall? Jfr s. 72. 
Han hesses (var.: lesses) ssm om dä rängne. Han låtsas som om det regnar. 
'N jett li dä 'n inte kan vri. Man måste lida det man ej kan ändra (egentl. 

vrida, underförstått: till rätta). Edsele. 
'N minns int skabb'n länger än mce'v, dä göjje. Man minns inte skabben 

längre än medan det kliar. Jfr s. 69. 
'N kan int vak mer än blöt. Man kan inte bli mer än blöt. 
Int sky 'n rim laen för at svagår bcera. Inte skall man riva ladorna för bara 

ett svagår. Var.: 'N sky 'nt bränne opp konhä,ssa bcere för at svagår. Man 
skall inte bränna upp kornhässjan för endast ett svagår. 

Han ha sett Mr) säg. Han har sitt för sig. Han är uthållig i sina åsikter. 
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jä lete ätte dä ev,e, finn jä dä annre. Medan jag håller på att söka det 
ena, påträffar jag det andra. Jfr det franska ordspråket: Quand on cherche 
une chose on trouve une autre 'medan man söker en sak, finner man en 
annan', som nästan ordagrant återger det ångermanländska. 

Komma da(g), sce komma no rå(d). Kommer dag, kommer råd. Jfr s. 74. 
Ont va•l gutt, då na vcerre komma. Ont blir gott, då något värre kommer. Jfr s. 67. 
Sett ä bätter än höjt. Sett är bättre än hört. Man uppfattar mera av vad man 

sett än vad man hört. 
Vell et 'n Pelle, sce jett 'n Pålle. Vill inte Pelle, så blir Pålle tvungen (att ut-

rätta det som Pelle först uppmanades till). 
'N olöcke komma allri enffamm'n. En olycka kommer aldrig ensam. 
Ju nämmare kväll'n dess /äger fåh,jk. Ju närmare kvällen dess fagrare folk. 
Dä sam int myttje kuste, ä 'nt högt akte. Det som inte mycket kostar är inte 

högt aktat. 
'N aen, gang (var.: Sc') ä 'n ,5ä/m. En annan gång (var.: Sedan) är en skälm. 
Komma ne ti annerganga, sce tö 7.2,e föll int vale na tå e. Kommer det till 

»andra gången», så torde det väl inte bli något av det. 
'N ska sprange bra fog /ö(r) tell å hinne unna skagg'n senn. Man ska springa 

bra fort för att hinna undan skuggan sin. Skugg'n är maskulinum på 
ytterlännäsmålet. 

Sputte ti spiss'n Näck ing'n ell. Spotta i spiseln släcker ingen eld. 
Dä sam ä jo tt ä jort, å kan inte jcercts ojott. Det som är gjort är gjort, och kan 

inte göras ogjort. 
Då 'n ha jo tt sce gutt 'n kan, sce går ä et å jcera na bätter. Då man har gjort 

så gott man kan, så går det inte att göra det bättre. 
Ahllt ve 'n jer, jcer 'n att sä Ok. Allt vad man gör, gör man åt sig själv. 
'N ä full sä ,5åk nä,mmest. Man är väl sig själv närmast. Var.: gotta ä näm- 

mare krapp'n än tröjja. Skjortan är närmare kroppen än tröjan. Ordspråket 
är troligen sent inlånat från annat håll. 

Hadde dä inte vare om, sce hadde katta vare påve i Rom. Hade det inte varit 
om, så hade katten varit påve i Rom. 

Då 'n ä trött å komma tell 'n vass 'n sten å sätt sä, så va! 'n gkt två ganger å ra: 
då 'n sätts sä, å då 'n stig opp ijänn. Då man är trött och kommer till 
en vass sten och sätter sig, så blir man glad två gånger å rad: då man 
sätter sig, och då man stiger upp igen. 

Ä huk för nätt, se ngnag no ratta ne större. Är hålet för nätt, så gnager nog 
råttan det större. 

Ingen ågegar, ingen domm. Ingen åklagare, ingen dom. 
'N kan inte fo mer än näj. Man kan inte få mer än nej (avslag på en begäran). 
Stehrkest ä han sam je ätte. Den är starkast, som ger efter. Jfr s. 41. 
Dit dä ber, dit bcer e. Dit det bär, dit bär det. 
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Om ordning och reda 
Den svm fö,sd komma ti kuntet, fo f4d mcekt. Den som kommer först till 

kvarn får först mala. 
Dä, ssm sist komma ti sättj'n sks föfd ut. Det som sist kommer i säcken 

skall först ut. Var.: Dä ssm ä öved ti sättj'n sk s fö.Ast ut. Det som är överst 
i säcken skall först ut. Var. fr. Edsele: Den ssm fösst kryp in i sättj'n 
komma sist ut. Den som först kryper in i säcken kommer sist ut. 

Siste lott'v, stänge port. Sista lorten stänger porten. Så sade man alltid till 
den som gick sist genom en dörr, ett led, en lucka eller en port. 

Hunna å onga stännje allri döra. Hundar och barnungar stänger aldrig 
dörren (efter sig). Jfr s. 40. 

'N sht 'nt gå över 01,i ätte vattne 't. Man skall inte gå över ån efter vattnet, 
inte. 

Ji fo ta där ä finns å lägge tell där ä fceta,s. (Var.: ... där ä fele.) Ni får ta där 
det finns och lägga till där det fattas. Jfr s. 40. 

Vänn dä allri ti föttrev, då du kan vänne dä ti huvve. Vänd dig aldrig till 
fötterna, då du kan vända dig till huvudet. 

Jce ha ju inte fott ssva mer än på eye sija. Jag har ju inte fått sova på mer än 
ena sidan. Uttryck av en, som väckes »mitt i sömnen». Jfr s. 81. 

Dum sum inte gå vce tanka, fo gå vce skanka. De som inte går med tankarna, 
får gå med skånkarna. 

Ji sks ha ett opp å ett i minne. Ni ska ha ett upp och ett i minnet. 
Hussbonns yga jcer myttje mer än bägge hännrev hav?. Husbondens ögon ut-

rättar mycket mer än hans båda händer. Var.: Dä ä yga på hussbonn-
fåhlke, svm dra föa ti gå. Det är husbondsfolkets ögon, som drar födan 
till gårds. 

Dä stämme pre,sis sem 'n tjöhrkräkning. Det stämmer precis som en kyrk-
räkning. 

Dä ä bätter rätt å Mätt än ille kruse. Det är bättre rätt och slätt än illa krusat. 
Tåsjö. 

Dä ä tell å ha reda på tvet'n, då båna ha dyngt. Man ska ha reda på spånan, 
stickan, då barnen har gjort på sig. Vid sådana tillfällen användes förr 
i tiden inte toalettpapper o. d. utan i dess ställe spånor och kluvna 
stickor. 

Hålve väjj'n var! Halva vägen var! eller: Hå& tå dijj'n var! Hälften av 
vägen var! Vanligt utrop, då två hästskjutsar möttes eller skulle köra om 
varandra på de då mycket smala landsvägarna. 

Dä sko mera dov ätte pce,54. Det skall vara don efter person. Jfr s. 40. 
Dä ä föser.ivt sekte, då setett ä baki afele. Det är för sent sikta (sålla mälden), 

då sådorna är baki ändan. 
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För myttje å för lite sämme ahllt. För mycket och för litet skämmer allt. 
Den sem öse sote ti motvinn, han jo ahlltihop på sä .5*. Den som öser sot i 

motvind, får alltihop på sig själv. 
Vänn dä att vce hall du vell, se ha du allti rompa bak. Vänd dig åt vilket håll 

du vill, så har du alltid ändan bak. 
Dä ä kanken 88M väck opp bonn å inte bonn sum väck opp kanken. Det är 

tuppen som väcker bonden och inte bonden som väcker tuppen. Jfr s. 73. 
D8M ä no bå-ibknn; svmk ä hel, å ssmk ä sann. De är nog olika; somliga 

är hela och andra sönder. 
Dä vag vehrken hacke häll mökn. Det blev varken hackat eller malet. 

Om bekymmer och nödläge 
Då du kki, tå dä böksen, klä tå dä betjymra på samma gang. Då du klär av 

dig byxorna, lägg då bort bekymren på samma gång. 
Allri jo 'n vcera rektit fäjjen (g!a). Aldrig får man vara riktigt glad. 
Allri jo 'n männis nann lang 'n stann vcera rektit gurfäjjen. Aldrig får en 

människa någon lång stund vara riktigt genomglad. 
Sörj inte, lönn sarja komma. Sörj inte, förrän sorgen kommer. 
Dän dan, dän sarja! Den dagen, den sorgen! 
'N 88M gå i barj' n gå i sarj'n. Den som går i borgen går i sorgen. 
Inge ont ä gatt, fönv, dä vcerre ä ha hänt. Intet ont är gott, förrän det som är 

värre har hänt. Edsele. Jfr s. 65. 
Före spå å ätte gå. Betydelsen är, att det gick som man hade förutspått och 

oroats för. 
Dä ä no bäst ssm ,9e. Det är nog bäst som sker. 
'N 88M inte ha na betjymmer ska/fe nog sä såk na enen Den som inte har 

några bekymmer skaffar nog sig själv några. 
Dä ä lättare f6 jcera 'n sak än gutta jcera 'n. Det är lättare få göra en sak än 

vara tvungen göra den. Jfr s. 29, 69. 
Dä yga inte såg dä hläpp jce grine tåren, för å jo. Det som ögonen inte såg, 

det slipper jag gråta tårar för att få. Jfr s. 57. 
Dä &im inte ä, dä kan vak. Det som inte är, det kan bli. 
No vell 'n yksa sku gå, men ingen vell halle ti skatte. Nog vill man att yxan 

skall gå, men ingen vill hålla i skaftet. 
Dä kan, allri gå vcerre än ille. Det kan aldrig gå värre än illa. 
Allri är e sce ille stähllt, att int dä kan vak vcerre. Aldrig är det så illa ställt, 

att det inte kan bli värre. 
Dä ä ingen fara tell å be; svare kan allri vak vcerre än näj. Det är inte farligt 

att be; svaret kan aldrig bli värre än nej. 
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Ingenting jcer se ont, att dä inte kunne tjännes tri ganger vcerre. Ingenting 
gör så ont, att det inte kunde kännas tre gånger värre. 

Lätt 88M haven på säkstigu. Lätt som havren på sextiosju. (År 1867 var ett 
svagår.) 

Säkstigu va havev, se kåtf, att spcev gatt gå på kngäa, då 'n skulle äta botti 'n. 
Sextiosju var havren så kort, att sparven var tvungen gå på knäna, då 
den skulle äta av den. 

Langt ssm e nöår. Långt som ett nödår. 
Nittav,hunnrakahllt, då pisse frus ti fåli!ke. Nittonhundrakallt, då urinen frös 

i människorna. Dä va då, 88M kerra — då dum behövvde gå baka kngut'n — 
gatt ha 'n tjäpp vce sä för å Nå tå p-strängen (var.: p-streten). Det var då, 
som karlarna, då de behövde gå bakom knuten (kasta vatten), måste ha 
en käpp med sig för att slå av p-strängen (var.: p-strålen). Den var 
nämligen frusen. 

Då nöa ä ssm stöt, ä jåh!pa 88M nämmest. När nöden är som störst, är 
hjälpen som närmast. 

Då nöa ä 88M stöt, ä hläkta längst boffe. När nöden är som störst, är släkten 
längst borta. 

Nöa ha ingen lag. Nöden har ingen lag. 
Han si ut ssm om han hadde e,te opp nådåre för räbba. Han ser ut som om 

han hade ätit upp nådåret för rävhonan. Jfr s. 43, 73. 
No är e rå på lann, då dä ä fara på Kon. Nog finns det råd på land, då det är 

fara på sjön. 
Han ha råke komma mella hcemmav, å stä. Han har råkat komma mellan 

hammarn och städet. Han har kommit i kläm. 

Om föränderlighet 
Höva ssm gal på marav ta hsken enna kväll'n. Hönan som gal på morgonen 

tar höken innan kvällen. Var.: Fsgev, ssm gong tidikt på marav ä däri 
hstjens änne enna kväll'n. Fågeln, som sjunger tidigt på morgonen, är i 
hökens ända innan kvällen. (Sägs om barn, som grasserar på morgonen.) 
Jfr s. 73. 

Dsm 88M ;Song (var.: tralle) på marav, fo grive på kväll'n. De som sjunger 
(trallar) på morgonen, får gråta på kvällen. 

'N sam skratte på marav fo grine enna kväll'n. Den som skrattar på morgo-
nen får gråta innan kvällen. 

Hov, haclde vure ute i nise-ncesa. Hon hade varit ute i ogjort väder. Det blev 
henne en besvikelse. 
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Inge ont 88M inte ha na gstt vce sä. Ingenting ont, som inte har något gott 
med sig. 

Dä gå inte 'n enen sce ille, att et dä gå 'n annen vel! (somligstädes vs1). Det går 
inte den ene så illa, att det inte går den andre väl. 

MITYG grässe gro, dö kotb. Medan gräset gror, dör kon. Jfr s. 71. 
Löcka ä ingen fröjd; bäst hon ä i Ava, sce är a i Löggde. Lyckan är ingen 

fröjd; bäst hon är i Ava, så är hon i Lögdeå. Nordmaling. 
'N vet vce 'n ha, men inte ve 'n jo. Man vet vad man har men inte vad man 

får. Jfr s. 59. 
'N jett vcera rcedd vce22,12, gang; om summa?? är ä åska, om vinten är ä huss-

förhöra. Man måste vara rädd för jämnan; om sommaren är det åskan, 
om vintern husförhören. 

Dä ä no bå si å så, mest si. Det är nog både si och så, mest si. 
Dä sym ha ohänt tess ida(g), dä kann lull hänne i maran. Det som inte har 

hänt tills i dag, det kan väl ändock hända i morgon. 
Bäste tankev, komma ätteråt (var.: sce'n jce ha gått å lagt mä). De bästa tan-

karna kommer efteråt (var.: sen jag gått till sängs). 

Om känslor 
Lev på håppe sum katta på skåpe. Lev på hoppet som katten på skåpet. 
Än lev Gu(d), å än hoppe ne en h„cera däri skojj'n. Än lever Gud, och än 

hoppar det en hare i skogen. 
Kalle känner å vcermt e jcefte. Kalla händer och varmt hjärta. 
'N minns et sksrv'n länger än 'n ha 'n. Man minns inte skorven längre än 

man har den. (Sksrv 'insekter; utslag'.) Ordspråket användes även bild-
ligt om obehag i allmänhet. Jfr s. 64. 

'N sakne 't koly, föny, bås'n stå tomm. Man saknar inte kon, förrän båset 
står tomt. 

Dä tjänns 88M sahlte ti suryga. Det känns som salt i sura ögon. 
E dcenne drog a opp i ncesan. Det där drog hon upp i näsan. Hon blev för-

argad. 
Om du val fötrete, sce räkne ti tijje, enna du svcera. Om du blir förargad, 

räkna till tio, innan du svarar. 
Tin läk alle sår, bcera int tjä(r)lekens. Tiden läker alla sår, blott inte kär-

lekens. 
Dä ä e tongt e 0! e dcenne: att vcer,v, gang gitta vebra tvång'n. Det är ett tungt 

ord det där: att alltid »måsta» vara tvungen. Jfr s. 29, 67. 
Dä ä bcera toka, ssm inte va! rcedd. Det är bara tokingar, som inte blir rädda 

(som inte förstår faran). 
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Jcer et sörje, du Karen, dä finns tusen kcerra kvar tell å vgje tå. Bry dig inte 
om att sörja, du Karin, det finns tusen karlar kvar att välja bland. 

Om skam 
Dä ä ingen skam tell å ,sämmes. Det är ingen skam att skämmas. 
Skam den 88M je sä. Skam den som ger sig. Jfr s. 79. 
Dä finns dsm, 88M rackt ha bete huvve tå skammen. Det finns sådana, som 

bitit huvudet av skammen. 
Skammen gå på töre tanne. Skammen går på torra landet. 
Dä ä ingen skam å bju tell. Det är ingen skam att bjuda till. 
Dä ä då för väl, att skamtjänhla finns. Män nann heder är e ändå inte. Det är 

då för väl att skamkänslan finns. Men någon heder är det ändå inte. 
Den &im inte lät sä gämmes, han ha lät sä bra lite. Den som inte lärt sig 

skämmas, han har lärt sig bra litet. 
Skamjikt å fräge män, ro!it å veta. Skamligt att fråga men roligt att veta. 
Song häll säg vce du vell, bcera dä 'nt vat na skamta! (var.: nann skammsnn). 

Sjung eller säg vad du vill, bara det inte blir något skamtal (var.: någon 
skammun). 

Om sådant som man talar tyst om 
Live fo sov£, vce stanna ha brste. Livet får sona, vad stunden har brutit. 
Tin fo sov,e, me stanna ha brste. Tiden får sona vad stunden har brutit. 
Ingen kutid å hane hcegav, bera. Ingen konst att hålla bara gärdesgården i 

skick. Detta sägs, då det pratas och väsnas mycket, om en jänta råkat 
få ett barn. 

Lottvattne hläkk ell'n. Även smutsvatten släcker elden. Svar då någon 
undrar över att karlar kan »besöka» fula och otrevliga fruntimmer. 

På 'n allmän farväg väks e inge gräss. På en allmän farväg växer intet gräs. 
Förklaring till att lösaktiga kvinnor inte får barn. 

Kåt,5iva jcer ongfågke gsv,fti. Den första lilla skivan i bullen gör, att den 
unga bordsgäst, som får den, har svårt att dölja sitt goda lynne. 

'N sky akte sä för framdern tå fruntimra å bakdern tå bästa. Man skall akta 
sig för framdelen av fruntimmer och för bakdelen av hästar. 

Kom ihsg: 'n sks ha vette å tröske inne (på lon) å skceka ute. Kom ihåg: man 
ska ha vettet att tröska inne och skaka (halmen) utanför. Dubbelme-
ning. 

Si du na mer än Gu ha skcepa, sce fo du bå titte (var.: grizie) å gcepa. Ser du 
något mer än Gud har skapat, får du både titta (var.: hånskratta) och 
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gapa. Ordspråket användes, om någon oförhappandes får se en naken 
kvinna. 

Om djur 

Hästar 
Dä fayettt komma vce hö, når mcera ä dö. Det är för sent komma med hö, 

när märren är död. 
Då krsbba ä tomm, biss hästa. Då krubban är tom, bits hästarna. 
Na fel ska fall en bra häst ha. Något fel skall väl en bra häst ha. 
Skräp ti häst, sunt inte shrke vce selalt. Skräp till häst, som inte orkar med 

selen. Jfr s. 43. 
Hov, stog 88M mcera på jcela. Hon stod där som märren på gärdet. Jfr s. 42. 
Hästa sprange bäst, då dä bcer himmatt. Hästarna springer bäst, då det bär 

hemåt. 

Kor 
Mce'v, grässe gro, dö ko. Medan gräset gror, dör kon. Jfr s. 69. 
Vce jålilp ä, dä kon, mjål4ke stavev, full, ii,s,, a spcerke kull a. Vad hjälper det, 

att kon mjölkar stävan full, om hon sparkar omkull den (45 = är det 
så att...). 

'it ti kvige, 88M int skspa vce föHtkåken. Skräp till kviga, som inte skumpar 
omkring med första kalven. 

'N sks 'nt bejcera mer tå 'n spä(d)kåk, än att han rättje, dä han shrke. Man 
skall inte begära mer av en spädkalv, än att den galopperar allt vad den 
orkar med. Tåsjö. 

Dä jess inge svar på dä kov, rete. Det ges intet svar på det som kon råmar. 
Ingen ko hleke annrev4 kåka. Ingen ko slickar andras kalvar. 

Får 
Fåra bräke vce msnn full vce hö (var.: vce mat'n full i m8nn). Fåren bräker 

med munnen full med hö (var.: med maten full i mun). 
Fåra fetlje vceraän 88M trädd på e snöre. Fåren följer efter varandra, som 

trädda på ett snöre. 

Getter 
Jeta ssm skväk vcet ä inte tommest. Den get, som skriker värst, är inte den 

tommaste (hungrigaste). 
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Jeta sky* ätte mer, fast holt ha msnn full vce mat. Geten skriker efter mer, 
fast hon har munnen full med mat. 

Där jeta ä tjure, där ngnceg a. Där geten är tjudrad, där gnager hon. Var.: 
Jeta ngnceg, där hott ä bjesst. Geten gnager där hon är bunden. 

Jeta, sam rämmje vem, mjåhlke minst. Geten, som ger ifrån sig det gällaste 
ljudet, mjölkar minst. 

Gammelbscka ha styve hotta. Gamla bockar har styva horn. Edsele. 

Hundar 

Dä löl:te inte ska hunn ätte håre. Det lönar inte skåda hunden efter håret. 
Var.: 'N sks 'nt sksa hunn ätte håre å kcen ätte måle. Man skall inte skåda 
hunden efter håret och karlen efter målet. 

iErje hunner fo revet e sinn, å når dsm ä reven sprange dsm himm. Arga 
hundar får rivet skinn, och när de är rivna, springer de hem. Jfr s. 52. 

Kast 'n tjäpp in i 'n hunnhop, see ngnäll 'n, &im ha fett smäll'n. Kasta en 
käpp in i en hundhop, så gnäller den, som fått smällen. 

Dä ä bätter å ha 'n hunn utan rompe än å inte ha nann alls. Det är bättre att 
ha en svanslös hund än att inte ha någon hund alls. 

Dä ä svettl läre 'n gammhunn sette. Det är svårt lära en gammal hund 
sitta. 

Himmhunn räck längst han. Hemmahunden räcker längst han. 
Dä finns fler stubbete hunner än prästgåsshunn. Det finns flera svanslösa 

hundar än prästgårdshunden. Jfr s. 38. 
Tomme hunner jcega bäst, tomme tsnner skramk måst. Tomma hundar jagar 

bäst, tomma tunnor skamlar mest. 
Tjöp bens tå hunn, du! Köp benet av hunden, du! Edsele. 
Dä ä fö(r) sennt tjöre ut hunn, sce'l.i han ha fese. Det är för sent köra ut hun-

den, sen han släppt väder. 
Tå 'n hunn fo 't 'n bejcera mer än att han sks äll e . Av en hund får man inte 

begära mer än att den skall skälla. Jfr s. 59. 
Dä ä 'nt sagt, att 't hunn kan bites, fast han int sälle. Det är inte sagt, att 

hunden inte kan bitas, fast den inte skäller. 
Hsck'n bry sä om hunn, &an stå å gsrsälle på må'? Vem bryr sig om 

hunden, som står och »blå»-skäller på månen? Jfr s. 64. 

Katter 

Elacke katter fo revet e sinn, å då clsm val reven, see sprange dsm himm. Ilskna 
katter får rivet skinn, och då de själva blir rivna, springer de hem. Jfr 
s. 52. 
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Hläng 'n katte opp i väre, hurrä högt sum hälst. Hon komma allti ne på föttren. 
Släng upp en katt i luften, hur högt som helst. Hon kommer alltid ned 
på fötterna. 

Dä ä 'n skral 'n katte, stim sprange lör 'n ratte. Det är skral katt, som springer 
för en råtta. 

Han stryk katta mähdo. Han strök katten medhårs. Han var inställsam. 
Dess mer du stryk katta ätte röddj'n, dess mer sätt a opp rompa. Ju mer du 

stryker katten efter ryggen, dess mer sätter den upp svansen. Jfr s. 54. 
Alle katter ä svalt ti möh,rkre. Alla katter år svarta i mörkret. 
Gammkatta dreck no sötmjählkalhov, å. Gammelkattan dricker nog söt-

mjölk hon också. Sånga. Jfr s. 54. 
Dä lysste see pass 88M e kattyge. Det lyste så pass som ett kattöga (mycket 

svagt ljus). 
Dä va ägge bogli katta dä! Det var ägget ur kattan det! Uttrycket brukas, 

då man plötsligt funnit förklaringen till en sak, som man grundat över. 

Räv, björn och varg 

Ha du ete opp nådåre för räven? Har du ätit upp nådåret för räven? Jfr 
s. 43, 68. 

Räven dcenn ska int äta opp hängt mine. Din räv ska inte äta upp mina höns. 
Jfr s. 52. 

Bjön, han hla, han; men vcerjen, han riv. Björnen, han slår han; men vargen, 
han river. 

Höns och andra fåglar 

Två kanker rums inte på enn dynghug. Två tuppar ryms inte på en gödsel-
hög. Jfr s. 62. 

Dä ä kanken sum sky gcela. Det är tuppen som skall gala (inte hönan). Jfr 
s. 28. 

Dä ä kanken sem väck opp bonn å inte bonn ssm väck opp kanken. Det år 
tuppen som väcker bonden och inte bonden som väcker tuppen. Jfr s. 67. 

Då kanken stog däri spelta, velle 'n komma överenff vce hasen, att dum inte 
skulle trampe vceraän på tåna. Då tuppen stod i spiltan, ville han komma 
överens med hästen, att de inte skulle trampa varandra på tårna. Jfr 
s. 61. 

Ha du n,anns'n hull, dä kanken ägge? Har du någonsin hört, att tuppen 
värper? 

Höna 88M gal på marav, ta huken enna kväll'n. Hönan som gal på morgonen 
tar höken innan kvällen. Jfr s. 68. 
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Guk'n ä gak, å huken ä hk. Göken är gök och höken är hök. 
Ji sku 'nt spelle krute på kråkezi. Ni skall inte spilla krut på kråkor. 
Två kuhrper hacke int ut yga på vcera,än. Två korpar hackar inte ut ögonen 

på varandra. Jfr s. 40. 
An svåk jcer ingen summar. En svala gör ingen sommar. 
Byte 88772 då lommen byte fönen,. Byta som då lommen byter fötter, dvs. 

så att man själv blir lidande på det. Multrå. 
Dä ä tuv, för smospcev„ att katta 'nt kan llyge (var.: ha vinga). Det är tur för 

småsparven, att kattan inte kan flyga (har vingar). 
Hucken vet, om dä va 'n lugg häll 'n fisk? Vem vet, om det var en fågel eller 

en fisk? 
Skräp ti 'tve! 88M kacke ti eget bo. Skräp till fågel som kackar i eget bo. 

Löss och loppor 

Disk båna, enna lusa dra dum att vattne. Löska barnen, innan lusen (kol-
lektivt) drar dem åt vattnet (i sjön). 

Dä kan kuste lapp',:c live bite fruntimra omma knäa. Det kan kosta lopporna 
livet att bita kvinnfolk ovanför knäna. 

Om växter och växtlighet 
Vackerb!ommev, fall tå, men kattföttrev, stå ti hösen. Vaekerblommorna faller 

av, men kattfötterna (Antennaria dioiea) står till hösten. 
Dä gro inte kring 'n stev, 88M flyttes. Det gror inte omkring en sten som flyt-

tas. Lugnvik. 
Grcen,stubb'n, je ingen tjäre. Granstubben ger ingen tjära. 
Dä väks, me'v, 'n 88V. Det växer, medan man sover. 

Goda råd 
Komma da(g), sce komma no rå(d). Kommer dag, så kommer nog råd. Jfr 

s. 65. 
Ät före h,a,nneln, dre,ck ätte 	Ät före handeln (affären), drick efter den. 
Smi 	jcem ä vcermt. Smid medan järnet är varmt. 
Sop föfft frammaför döra din,. Sopa först framför din egen dörr. 
Däng pajken å skur bytta, sce hall dum sä fresk bägge två. Däng pojken och 

skura byttan, så håller de sig friska bägge två. 
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Skur panna å puss gubb'n, sce hall dum sä vcerm bägge två. Skura pannan 
och pussa gubben, så håller de sig varma bägge två. 

Hall ti, Kebbe! No(g) hall tage. Håll i, Kristoffer! Nog håller repet. Gängse 
uppmaning att hålla i. 

Hlass å sells att å kom sams! Dä ä rcettväjjen dä! Slåss och skils åt och kom 
sams. Det är rätta vägen det. 

Ji sky 'nt jö dommav, int. Ni ska inte göda domaren, inte. 
Söt dä(g) settv å sit i dum annrev,. Sköt dig själv och strunta i de andra. 
Tidikt ti sängs å bitti opp, dä jcer dä(g) stcehrk ti säl å krapp. Tidigt till sängs 

och tidigt opp, det gör dig stark till själ och kropp. Junsele. 
Tro å lägg becke på, se dra zie. Tro och lägg beck på, så drar det. 
Teta, inte om snön, 88M 1811 i ho!. Tala inte om den snön, som föll i fjol. 
Tänk fösst, teta sceev,. Tänk först, tala sedan. 
Hall faste för stugel.b å tann för tonga! Håll farstu (fram)för stugan och tand 

för tungan. 
Tcekc inte om rep i hängmans hus. Tala inte om rep i hängd mans hus. 
Våge vinne, våge tappe. Våga vinna, våga tappa (förlora). 
'N sku ta se'n dit 'n komma. Man skall ta seden dit man kommer. Detta 

ordspråk återges oftast såsom ett citat ur riksspråket. 

Komiska och drastiska talesätt 
Bäst 88M dä rägne, se komma ne 'n skur. Bäst som det regnar, kommer det 

en skur. 
NokcbOssen ä kall, fråv, vce hall han än komma. Nordanvinden (-blåsten) 

är kall, från vilket håll den än blåser. 
Ha du hutt nann gang att 'n huvvelös sang? Har du hört någon gång att en 

huvudlös sjöng? Uttrycket användes ibland i stället för »Ingen rök 
utan eld». 

På 'n rektig en häst sky bägge yga vcera like langt frå veraän. På en riktig häst 
skall båda ögonen vara lika långt ifrån varandra. 

Vi träffes, då vi råkes. Vi träffas, då vi råkar varandra. 
E gutt e skratt fö(r)länge tjälen. Ett gott skratt förlänger käften. Det sista 

ordet har här ersatt »livet» i det gängse uttrycket. 
Kruka gå se lännje över åv, ätte vattne, att ti hlut sprange na. Krukan går så 

länge över ån efter vatten, att till slut springer hon. 
S827 88M du ha börje, se ä du lätt tell å väcke. Sov som du har börjat, så är du 

lätt att väcka. 
No fo du prceta, be 'IM du hö. Nog får du prata, bara du inte hörs. 
Dä högs fali tyst, då allihop tig. Det »hörs» väldigt tyst, då alla tiger. 
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Iblann messlöcke,s e, iblann gå ve sämmer, å iblann gå 't e alls. Ibland miss-
lyckas det, ibland går det sämre, och ibland går det inte alls. 

Hsrre jeck e, då du kappsprangde ve bjöxt, Hinke? — Dä jeck fiv,vf dä; neför 
tappe je, män opp/är vann bjöv. Huru gick det, då du sprang i kapp med 
björnen, Henrik? Det gick fint det; nedför förlorade jag men uppför 
vann björnen. Jfr s. 82. 

Tack sky du ha, gstt sky du jo — efter en paus och med sänkt tonläge: sce'v, 
byck'n ha tjille. Tack skall du ha, gott skall du få — sedan bocken har 
killat. (En bock får ju inga ungar.) Det händer, då man gjort en person 
en stor tjänst, att han uttrycker sin tacksamhet på detta oväntade sätt 
— ett tack, som till föga förpliktar. 

Ho1.2 gå på å prceta ve &t, sce dä ä om,öjlikt jo 'n syl i väre. Hon går på och 
pratar oavlåtligen, så det är omöjligt få en syl i vädret. 

L I My, prata pressis stim då jeta ,sit på e nävertak. Hon pratar precis som då en 
get fäller lortar på ett nävertak. 

Hov, gcepa, se 'tt 'n kunne si, vce hov hadde ete dan före. Hon gapade, så att 
man kunde se, vad hon hade ätit dagen förut. 

Ilisnn jeck på va, ssm då smotjelinga pela stybb'n. Munnen gick på henne, 
som då småkillingarna viftar på svansen. 
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II. Härm 

Efter namngivna personer 

»Dä ä sistdan ida(g)», evcera Backman, då 'n granne att 'n fräge, om han hell 
på å hla än, då alle annrelt i byn hadde före ti strömmingsmcettnm 88M 
hulls i oktober. »Det är sista dagen i dag», svarade Backman, då en granne 
till honom frågade, om han fortfarande höll på att slå, då alla andra i 
byn farit till strömmingsmarknaden, som hölls i oktober. 

Dä vore fen ingen sak vak gcemma!, om 't 'n votte sce röntjet kring yga, sa a 
gamm-Babba. Det vore väl ingen sak att bli gammal, bara man inte bleve 
så rynkig kring ögonen, sa gamla Barbara. 

Dä vag dy y ve gravök ätte brov, mcenn, män sce hadde vi ro!ikt å, sa 'n sng-
Bärjström ätteratt. Det blev dyrt med gravölet efter bror min — men så 
hade vi roligt också, sa Snål-Bergström efteråt. 

Lett mä si på scerkväv'n, sa a fflinn-StiN. Låt mej få se på lintygsväven, 
bad Blind-Stina. 

Dä ä kockt på björkven e hcenne, sa gamm-Bodbt, då han brände tonga tå 
vcermtoppmjåhlka. Det är kokt på björkved det här, sa gamle Boden, 
då han brände tungan på den uppvärmda mjölken. 

Vasse go å ta för ji, dä finns mer på vinn, sa gamm-Bodbt, då han skrytte 
88M vass!. Var så god och ta för er, det finns mer på vinden, sa gamle 
Boden, då han skröt som värst. 

Vame go å lägg för ji, sa 'n Pälle Bolin, 88M hadde just ingenting på boki, å 
usdigest stähllt i hele byn. Var så god och lägg för er, sa Pelle Bolin, som 
hade närmast ingenting på bordet och usligast ställt i hela byn. 

Dum ske föll begripe nanting åk å, sa Borin i Rå, sem skrev seg usselt, att 
ingen fössto(g) vce han metie. De skall väl begripa någonting själva också, 
sa Borin i Rå, som skrev så uselt, att ingen förstod vad han menade. 

Je kan tige jce, sa Dalgren på hussförh,öre, då han feck 'n fråge tå präst'n. Jag 
kan tiga jag, sa Dalgren på husförhöret, då han fick en fråga av prästen. 

Stimma var e, like myttje var e, men från Ala va'n inte, sa Dastjäringa. 
Samma var det, lika mycket var det, men från Ålsta var han inte, sa 
Dalskäringen. 
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Komma du säkef e maran? Jaa, tifg 'nt segga ha ngnege å fähllen, ti mesen, 
sa Edsbon. Kommer du säkert i morgon? Ja, försåvitt inte suggan har 
gnagit av fättlarna (bärbanden) till mesen, sa Edsbon. 

Våge du live, se våge jce strup'n, sa 'n Erk Els'?b, å stuppe hele smörrgasa vce 
jetinga på inni munn. Vågar du livet, så nog vågar jag strupen, sa Erik 
Ersson och stoppade hela smörgåsen med getingar på in i munnen. 

Lög han, sce lög jceg, sa Filitjänifebben. Ljuger han, så ljuger jag, sa Fili-
tjärnsgubben. Jfr s. 53 och nedan Lars Erik i Filitjärn. 

Om jce skulle fo säjje e par eksempel, sa gamm-Hallin. Å scen, sa 'n inge mer. 
Om jag skulle få säga ett par exempel, sa gamle Hallin. Och sedan sa 
han inget mer. 

Stat'n ä 'n hån hcerre, sa »gammtjäjsar» Hällmann. Staten är en hård herre, 
sa »gammalkejsaren» Hellman. 

Dä ä n sceselt rejäll 'n kcer — han ä tjyvet å, sa 'n Hässjöbo om 'n granne. 
Det är en särskilt redbar karl — han är tjuvaktig också, sa en Hässjöbo 
om en granne. 

Jågp tell lite såk å, sa 'n Lill-Iske, då han danse vce a Stor-Stina. Hjälp till 
lite själv också, sa Lill-Isak, då han dansade med Stor-Stina. 

Han ä 88M jädda: tjälen hå'ke ken, sa 'n Lill-Iske om abonsropan. Han är 
som gäddan: käften halva karin, sa Lill-Isak om auktionsroparen. Jfr 
s. 61. 

Kensfige männiger, dem lete dä dem inte vell finne, å dä dem finn, dä kaste dem 
boy, sa '92 Iske på Rålösta. Konstiga människor, de letar det de inte vill 
finna, och det som de finner, kastar de bort, sa Isak på »Rålösta». 

Far å gåk, sa 'n J-en Os'n, att skrömta. Ge er iväg, sa Jan Olsson åt spökena. 
Dä tö 1811 vera bera n,a garm, sa 'n Jonke i 138e, då 'n Bolander skrytte över 

herre dukti han va. Det torde väl vara bara något tomt prat (eg. gorm), 
sa Jonke i Bussjö, då Bolander skröt över hur duktig han var. 

Dä ä ingen fara, dä ä min smijje 88M ryk, sa 'n Smees-Jette. Ingen fara! 
Det är min smedja som ryker, sa Smeds Jonas. Var.: Ingen fara, dä ä 
mcett smie sem ryk ... det är mitt smide, som ryker. Det ligger skryt-
samhet i utropet. Det är jag, Smeds-Jonas, som står för kostnaderna. 
Det har jag råd till. 

Om ~je visste, vce myttje senge säg om semle, sce skulle då inte semk ha sce 
myttje å säje, 88M sumk säg om semk, sa 'n La f Erik i Filitjän. Om som-
liga visste, hur mycket somliga säger om somliga, så skulle då inte som-
liga ha så mycket att säga, som somliga säger om somliga, sa Lars Erik 
i Filitjärn. Jfr ovan Filitjärnsgubben. 

Dä ngnehle sör i kakstan, sa Las O drännjen, 88M va h,ongre. Det illgnäller 
söder i kakstaden (nere i magen), sa Lars Ole' drängen, som var hung-
rig. Jfr s. 81. 
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Huvvesaken ä att 'n ä vcerm om föttrev å lös i live, sa mamsell Mattssån. 
Huvudsaken är att man är varm om fötterna och lös i livet (lös i magen), 
sa mamsell Mattsson. Jfr s. 48, 86. 

'N skrike kan vcera völ sce go ssm 'n järpskurv, sa 'n 011e Melander. En »skrika» 
(här avses rågskrika) kan vara väl så god som en »järpskorv» (liten 
järpe), sa 011e Melander. 

Dä vete håken, svcera Mickel Og tjäringa, då fågke fråge, ve gebb'n kännes 
hadde dött tå. Det vete håken, svarade Mickel OLs' hustru, då folk frågade, 
vad hennes man dött av för sjukdom. 

Skam den 88M je sä, sa 'n Erk Månss'n. Skam åt den som ger sig, sade Erik 
Månsson. Jfr s. 70. 

Vi ske få gs åt å jåss åt, sa 'n Päll-Päs Pälle, då han frie tell a Mancla. Vi ska 
följas åt och hjälpas åt, sa Per Perssons Per, då han friade till Manda. 

Jce ha sce myttje jcera, sce 'tt jce rackt ing'nting hinn jcera Ok, sa 'n Pet-Ecke. 
Jag har så mycket knog, att jag ingenting hinner göra själv, sa Pet-Ecke. 

Enn å enn far å få ss åt; två å två gå i store hoper, sa 'n Resel-Pelle. En och 
en far och följs åt; två och två går i stora hopar, sa Pelle från Resele. 

Toka, sa SteckAn, då kråkev, danse på is'. Tokingar, sa Stecks&i, då krå- 
korna dansade på isen. Härnösand. 

Tjänn vce pärev, smeka gutt, sa Svensson, tog sä 'n, gonk botti brännviv,v,s-
panna. Känn vad potatisen smakar gott, sa Svensson, tog sig en Munk 
ur brännvinspannan. 

Vem?, gang ske v,e trulles för mäg, sae na Stina not i Redda, då hov, drusa 
kull över såke,ste tjöhrktrussgåv,. Alltid ska det gå illa för mig, sa Stina 
nord i Redda, då hon dråsade kull över självaste kyrktröskeln. Jfr 
s. 85. 

Ät å tig, sa båssman Strängs tjäringa att båna, sum väsnes dä vce matbok. 
Ät och tig, sa båtsman Strängs hustru åt barnen, som väsnades vid 
matbordet. 

Hlut! sa Styrnäs-präst'n. Slut! sa Styrnäsprästen (i stället för amen). 
Dä räck fråv, evih,et ti Böten, sa Tåsöbon. Det räcker från evighet till Bölen, 

sa Tåsjöbon. 

Efter personkategorier 

Häller än jä si tjäringa å båna svählte, sce ät jä såk, sa backstuge,settav. Hellre 
än jag ser hustru och barn svälta, äter jag själv, sa backstugusittaren. 

Vi to full si, sa blinn-style. Vi får väl se, sa den blinda. 
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Äta fössj sa bonn, då basta brann. Äta först, sa bonden, då bastun brann. 
Dä ä bu å int na trug. Det är ett erbjudande och inte något trugande, sa 

den rike och dryge bonden, då han friade och inte fick ja genast. 
Dä komma ijänn, sa bonn, ga sugga fjäske. Det kommer igen, sa bonden, 

gav suggan fläsket. 
Du föstå full skajj, sa bonn, hlog drännjen vce hlagen. Du förstår väl skämt, 

sa bonden, slog drängen med slagan. 
Jä föneke faktum, sa bonn i diskussion å hlog njcevan i bole. Jag förnekar 

faktum, sa bonden i diskussionen och dunkade näven i bordet. 
Han ät sce han svettes å cerbete sce han frys, sa bonn om drännjen scenn. Han 

äter så han svettas och arbetar så han fryser, sa bonden om sin dräng. 
Jfr s. 45. 

Dä ä mcett, sce langt ji kan si vce yga jere, sa bonn, sum höckfcejes över stor-
skojj'n scenn. Det är mitt så långt ni kan se med era ögon, sa bonden 
som yvdes över storskogen sin. Bodum. 

Sop kasta väj, sa snåjbonn att drännjen, 88M h,annkaste säa på lon. Sopa 
kastan riktigt ren, sa snålbonden till drängen, som handkastade säden 
på logen. Handkastan var en liten skovel, som väl ingen säd kunde 
fastna på. 

Jcenomt att ratt'n, (var.: Dä va kus'n att raten), sa bonntjäringa då höbbörje 
brann. Väl unnat åt råttorna (var.: Det var håken åt råttorna), sa bond- 
hustrun, då härbret brann. 

Dä ä snajj bcere klacka &im ha förstanne tell å gå, sa bonnmora, ssm hadde 
främmene, sum hon tyckte såt kvcer för lännje. Det är snart bara klockan 
som har förstånd att gå, sa bondmoran, som hade främmande, som hon 
tyckte satt kvar för länge. 

ji vite meddan, kan ji ta å hla tå 'n hcenn lägda, sa bonnsnåjtjäringa att 
piga å drännjen. Medan ni vilar middag, kan ni ta och slå av den här 
lägdan, sa den snåla bondhustrun till pigan och drängen. 

Int va jä föll sce nödi häller, sa brua, då präst'n fråge na ätte vigseln, vafför 
hon inte svara ja fönn, ätte trejje ganga han fråge, om hon velle ha 'n Agust 
ti äkta mocka. Jag var väl inte så nödig heller, sa bruden, då prästen 
frågade henne efter vigseln, varför hon inte svarade ja förrän han tre 
gånger frågat, om hon ville ha August till äkta man. 

Jä ä sce gja, att jä ha fott ijänn syna. I går såg jä 'nt smöre på kaken, å i 
da(g) si jä hele husmora jöning ostsiva. Jag är så glad att jag fått igen 
synen. I går kunde jag inte se smöret på kakan. Men i dag kan jag se 
hela husmodern genom ostskivan. Allt det där sa drängen i gården. 
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Vell du vak It vce 'n snedbonne, sce kast 'n åttetumsspik ut på svagis'n, sa 
drännjen ha. Vill du bli av med en snålbonde, så kasta en åttatumsspik 
ut på svag is, sa drängen hans 

Dä göjje sär i kakstan, sa drännjen, sem va hongre. Det kliar söder i kak-
stan (dvs, nere i magen), sa drängen som var hungrig. Jfr s. 78. 

Vell du int si mä däri dyngkasa, sce hläpp du si mä däri tjörka å, sa drännjen 
att piga. Vill du inte se mig i gödselkasen, så slipper du se mig i kyrkan 
också, sa drängen till pigan. 

Jä ha inte henne seva på mer än ene sija än, sa lejdjune, då h,an väcktes klacka 
tijje på måndasmaran. Jag har inte hunnit sova på mer än ena sidan 
ännu, sa den lejda hjälpen då han väcktes klockan tio på måndags-
morgonen. Jfr s. 66. 

Jä höre, jä höre, sa dövöre. Jag hör, jag hör, sa dövörat. Edsele. 

Jä tro, jä åtre mä. Jä ta a Stina i ställe, sa frian, scen han fö5,9t bett om a 
Johanna. — Vaffö(r) dä då? — Hon såg sce messräkne ut. Jag tror att jag 
ångrar mig. Jag tar Stina i stället, sa friaren, sedan han först bett om 
Johanna. — Varför det då? — Hon såg så missräknad ut. 

Vce hete pappa dcenn. Jä tyttje du ä se lik 'n, sa madam Frågvis. Vad heter 
far din? Jag tycker du är så lik honom, sa madam Frågvis. Varianter: 
Mammas yga å pappas ncesa; heck'n rå om däg? sa madam Frågvis. Mam-
mas ögon, pappas näsa; vem rår om (äger) dig? sa madam Frågvis. Mam-
mas yga å pappas ncesa; heck'n rå om 'n dcenn kvadd'n? fråge tjäringa, 
sem stog å sterre på e bån däri tulla. Vem rår om den där ungen? frågade 
gumman, som stod och stirrade på ett barn i vaggan. 

Vi ske allihop den vägen vandra, sa gammpiga, då hon va på keks'n i Angsta. 
Vi ska alla den vägen vandra, sa gammeljäntan, då hon var på koxen i 
Angsta. (Gå på koxen = gå och titta på brudparet vid ett bröllop.) 

Pöf Isa å kåsa, no(g) val dem jift, män rektit e fåldk fo gå ojift dem, kkega 
gammektinta. »Pöff sen» och »kåsen», nog blir de gifta, men riktigt folk, 
de får gå ogifta de, klagade gammelstintan. 

Dem hall ihop sum lere å langhåknen, sa granna om JenO hläkta. De håller 
ihop som ler och långhalm, sa grannarna om Jan Ols' släkten. Jfr s. 51. 

Dä lätte, sa gebben, då han sålde foga. Det lättar, sa gubben, då han sålde 
skjortan. 

Dä rör mä inte, sa gebben (var.: bonn), då hunn bet 'n ti träbene. Det rör mig 
inte, sa gubben (var.: bonden), då hunden bet honom i träbenet. 
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'N sky allri tyttje om nann alldeles för myttje, sa gubben, då han dängde tjä-
ringa. Man skall inte tycka om någon alldeles för mycket, sa gubben, 
då han slog gumman. 

Sönn löge, sa gubben att tjäringa siv,, då hov, fråggde om hov, int va vacker. 
Synd ljuga, sa gubben till sin hustru, då hon frågade om hon inte var 
vacker. 

Hov, ä inte vacker, men hov, ä märkvä(r)cli(g), sa gubben om tjäringa, ~han 
förevisste på mcettnev,. Hon är inte vacker, men hon är märkvärdig, sa 
gubben, som förevisade käringen på marknaden. 

Dä ä 'nt na äglt vce ?ta, men hov, ä vcerksam å stcerk, sa gubben, 88M velle 
byte boy tjäringa 8iv, å fo sä ev„ 88M va lättsammare. Det är inte något 
särskilt med henne, men hon är verksam och stark, sa gubben, som ville 
byta bort sin käring och få sig en som var lättsammare. 

'N slaf allri ta tjäringa vce sä på 'n lustrese. Dä va'l dubbet sce dyy å håta sce 
roykt, sa gubben om tjäringa siv. Man skall aldrig ta sin hustru med sig 
på en lustresa. Det blir dubbelt så dyrt och hälften så roligt, sa gubben 
om sin hustru. 

Tjöpe Nr) en styver å sälje fö(r) en styver; huck'n kan leva på dä, sa hannlav,. 
Köpa för en styver och sälja för en styver; vem kan försörja sig på det, 
sa handlaren. 

Du kan skratte du, 88M int ha na utla ger, sa hannlav, att skata. Du kan skratta 
du, som inte har några utlagor, sa handlarn åt skatan. 

Dä hänne ingenting (var.: Dä va ingenting rolikt) föv,v, jä komma, sa han 8sm 
va dömt tell å spöes (var.: hänges). Det händer ingenting (var.: Det blir 
ingenting roligt) förrän jag kommer, sa han som var dömd att spöas 
(var.: hängas). 

Dä ä vacket e vär nu; 4,9 jä vore boye, jinge jä him nu, sa han sum vay less 
på främmev,e. Det är vackert väder nu; om jag vore borta, så skulle jag 
gå hem nu, sa han som tröttnat på gästerna. 

Sakte men säkef, sa han sem åckte 8ibeva på beerjola. Sakta men säkert, sa 
han som åkte skidor på barmark. 

Tänk, att 'n Bärdagg ha gått å baktjöfft 'n jäztspiss, sa han sum för Nst-
ganga såg 'n »bakrykar». Tänk, att Bergfors gått och bakköpt en järnspis, 
sa han som för första gången såg en »bakrykare» (en järnspis med rök-
utgång baktill). 

Opp/är vann bjäv„ å neför tappe jäg, sa han 88M sprangde fö bjöv,. Uppför 
vann björnen, och nedför tappade jag, sa han som sprang för björnen. 
Jfr s. 76. 

Dä ä 'n vägg boye däri stugev,, sa han sum haclde meste tjäringa si. Det är 
en vägg borta i stugan, sa han som mistat sin hustru. Jfr s. 29. 
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Dä va nära yge, sa han sum hugg sa ti stort4. Det var nära ögat, sa han 
som högg sig i stortån. 

Tjyv ä du inte, men 'n tjyvstryk ä du, sa han 88M inte tog säjje, ve han 
tänkte. Tjuv är du inte, men en tjuvstryk är du, sa han som inte tordes 
säga vad han tänkte. Att kalla folk »tjuv» var straffbart, men inte att 
kalla någon »tjuvstryk». 

Dä va sellnan dä, sa han 88M jifte om sä. Det var skillnad det, sa han som 
gifte om sig — och fick en argsint hustru. 

'N kan allri nann stann vcera rektit säker, sa han sam da'n i änne stog bräcl-
davelannsväjj'n å vänte på öNörav,. Man kan aldrig en endaste stund vara 
riktigt säker, sa han som dagen i ände stod bredvid landsvägen och 
väntade på ölköraren. 

Dä ä hlut ve ti b!istre nu, sa han sum hadde skure tå sä hlip'n. Det är slut 
med att vissla nu, sa han som skurit av sig »slipen» (föraktfullt namn på 
munnen eller läpparna). 

Dä smoskvätt, sa han 88M tog muter. Det småskvätter, sa han som tog mutor. 
.Illyttje för yga, lite /ö(r) munn, sa han sum gått å kuste på sä 'n oppblåsst 'n 

bulle deä bcegav,. Mycket för ögonen, litet för munnen, sa han som gått 
och kostat på sig en uppblåst bulle hos bagaren. 

Ingen rädder här, sa han 88M sprang för hcerav,. Ingen rädder här, sa han 
som sprang för haren. 

Tack, jä ä hinnre tell å komma, sa han 88M allri va buen. Tack, jag är för-
hindrad komma, sa han som aldrig var bjuden. 

Han ha sete enner gukträ, han, sa han 88M va gröv, tå avunnyuka mot granngås,y-
bonn. Han har suttit under gökträdet, han, sa han som var grön av 
avundsjuka mot bonden i granngården. Var.: Han ha sete 8nner gukstyle 
(gökstjärten). 

Akt yga för gova, sa han sum dängde granntjäringa ve katta hänneg. Akta 
ögonen för klorna, sa han som dängde grannkäringen med hennes katta. 

Dä brände lännje e denne, sa han sum hadde drucke saltsyra å trodde dä va 
brännvive. Det brände länge det där, sa han som druckit saltsyra och 
trodde det var brännvin. 

Nu börje vi, sa han sum förevisste bjöv,. Nu börjar vi, sa han som förevisade 
björnen. 

E hcenne kan stige att huvve på 'n hantvärkar, sa han 88M 165gökte jera e 
yksskaft. Det här kan stiga åt huvudet på en hantverkare, sa han som 
försökte göra ett yxskaft. Jfr s. 39. 

På sä såk tjänne 'n dum annrev,, sa han sum va neluse. På sig själv känner 
man andra, sa han som var nedlusad. 

För mcenn del vell då inte jäg ha 'n sce mag 'n sängkamrat, att jä jett lete v,a 
däri sänghålmen, sa han sem va ute å frie. För min del vill jag då inte ha 
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en så mager sängkamrat, att jag måste leta henne i sänghalmen, sa han 
som var ute och friade. Jfr s. 28. 

Dä va tätt mella vcerva, sa 'n håle, segk på kycengen. Det var tätt mellan 
varven, sa hin håle, seglade på kvarnstenen. 

Dä va tätt vce jiv'n, sa 'n håk, spela kott vce sä gåk. Det var tätt med given, 
sa hin håle, spelade kort med sig själv. 

Hått mot håg, sa fan, då han bet ti ståk (var.: spik'n). Hårt mot hårt, sa fan, 
då han bet i stålet (var.: spiken). Edsele. 

Jä tjänne tell snus'n, sa fan om stcerkpeppan. Jag känner till snuset, sa fan 
om starkpepparn. 

Dä va en dä, sa fan, då han tog två. Det var en det, sa fan, då han tog två. 

Nu dug et e snatt vce rött e hår häller, nu sky ne vera kruset å, sa husmora att 
nypiga. Nu duger det snart inte med rött hår heller, nu ska det vara 
krusigt också, sa husmodern åt nya pigan. 

Dum 88M stå å ly baka döra ha svure bott sä, sa husmora att piga. De som står 
och lyssnar bakom dörren har svurit bort sig, sa husmodern åt pigan. 

Ät pahlt'n, tells ji sprick, go vänner. Dä ä vti! unnt. Ät palt tills ni spricker, 
go' vänner. Det är väl unnat, sa den generösa husmodern till bords-
gästerna. 

Sky 'n dcenn steckan ;söte kräka vore, se val e föll bera lusmaten tå dum, sa 
husmora om jetarpajk'n. Skall den där stackarn sköta våra kor, så blir 
det väl bara lusmat av dem, sa husmodern om vallpojken. 

Hopp, farbro, e hene är e ditje, sa 'n illvvling, 88M ledde 'n blinn. Farbron 
hoffte, men dä va inge ditje utan 'n lavägg. Hoppa, farbror, här är ett dike, 
sa illvillingen, som ledde en blind. Farbrorn hoppade, men det var inte 
något dike utan en laduvägg. 

Dä ä föll nann butt'n ti mäg å, sa jänta, då hon hadde ete opp e håg e rå. Det 
är väl nån botten i mig också, sa jäntan, då hon ätit upp ett halvt rån. 

Du, nummer ottan; du ä sce dynnje om hännren, att dum si ut sum fötter, 
sa kurprarn att beväring'n. Du, nummer sjutton, du är så smutsig om 
händerna, att de ser ut som om de vore fötter, sa korpralen till bevä-
ringen. 

Renlåt'n jett 'n mera, sa tjäringa, bytte scerk på julaftan. Renlig måste man 
vara, sa käringen, bytte linne på julafton. 

Lätt 'n leva, jä tro allri vi fo nann bätter, sa tjäringa, då gubben tänkte hlakte 
gris'n. Låt honom leva, jag tror aldrig vi får någon bättre, sa käringen, 
då gubben tänkte slakta grisen. 
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Nu kan jä si, sa tjäringa, då hon k!öfft tå sä yglacka. Nu kan jag se, sa kä-
ringen, då hon klippte av sig ögonlocken. 

Nu kan jä si, sa tjäringa, 88M intvätt såg. Nu kan jag se, sa gumman, som 
inte såg ett dyft. 

Tei du e dcenne, se tel du ståk, sa tjäringa, då gebb'n hänne? tog emot ovette tå 
granntjäringa. Tål du det där, så tål du stålet, sa käringen, då gubben 
hennes tog emot ovett av grannhustrun. Jfr s. 60. 

Jä ä no itt/ör e häne, sa tjäringa, då hov, såt tjörkstraffe. Jag är nog i vägen 
(för andra) här, sa gumman, som »satt kyrkstraffet». Vid sådana till-
fällen var mycket folk samlat på kyrkvallen. Inte att undra på, att hon 
önskade komma ur synhåll för mängden. 

V ce mcegav, ha, dä ha 'n, sa tjäringa å hell sä sce lännje hon kenne. Vad magen 
har, det har den, sa gumman och höll sig så länge hon kunde. Jfr s. 57. 

Dä ä mängda, svm ker e, sa tjäringa, sålde tri skvrper för en ening. Det är 
mängden, som gör det, sa gumman, sålde tre skorpor för en skilling 
(två öre). 

Dä ä fötjända 'n ske leva på, sa tjäringa, tjöffte för två ,selling, sålde för enn. 
Det är förtjänsten man skall leva på, sa käringen, köpte för två skilling, 
sålde för en. 

Dä ä se bännt, sa tjäringa, såt å kröste. Det är så obekvämt, sa gumman, 
satt och krystade. 

Allti ske 7.2k spötje,s fö mtig, sa tjäringa, sem step på tjöhrktrössgån. Alltid 
skall det jäklas för mig, sa käringen, som snavade över kyrktröskeln. 
Jfr s. 79. 

Dä ä bra, sa tjäringa, då ell'n såt ti håre. Det är bra, sa gumman, då det 
satt eld i håret. 

E häne ske vi no samks allihop, om vi lo leva å ha hälsan, sa tjäringa på 
tjörrgån. Här ska vi nog samlas allihopa, om vi får leva och ha hälsan, 
sa käringen på kyrkogården. 

Han spy, krä,kes å kaste opp vce ett, sa tjäringa, 88M lecAle gubben senn ti 
dakton. Han spyr, kräks och kastar upp oupphörligen, sa hustrun, som 
följde mannen sin till doktorn. 

Dä ä 'ni nog vce att han ha drucke opp drepan, han ha hlejje sann flaska på 
mä å, sa tjäringa, sem hadde 'n fyllaktig 'n ker. Det är inte nog med att 
han har druckit upp dropparna, han har slagit sönder flaskan på mig 
också, sa hustrun, som hade en supig karl. 

Bknn ijänn yga å tro att dä ä gett, sa tjäringa å sätte fram kallgrötfate att 
gebben senn. Slut ögonen och tro att det är gott, sa käringen och satte 
fram kallgrötfatet åt gubben sin. Jfr s. 36. 

Jift dä, jift dä, se danse du lagomt, sa tjäringa att kåken. Gift dig, gift dig, 
så dansar du lagom, sa käringen åt kalven. 
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Myttje väs'n för sce lite ull, sa tjäringa, då h,ov, köffte gris'n. Mycket väsen 
för så litet ull, sa gumman, då hon klippte grisen. 

Jäg sang öpp dum å sang öm dum, sa gakka9 tjäringa, sim komme fögy,yot ti 
tjöhrka. Jag sjöng upp dem och sjöng om dem, sa klockarkäringen, som 
kom för sent till kyrkan. 

Vom, att 'n nu låge, sa latvrake, sam såt på sängkant'n. Ack, den som nu 
låge, sa latvraket, som satt på sängkanten. 

Håtta hoadde räckt tell ti e 'n känn murrkasa, sa jusmora, då Järdingska feck 
billinga, fast hoy, hoadde u bån förut. Hälften hade räckt till i den här 
myrstacken, sa »ljusmora», då Järdins hustru fick tvillingar, fast hon 
hade sju barn förut (ljusmor = hjälpkvinna vid barnsäng). 

Ä du vcerm om fåttrey„ sce ä du vcerm hele männifa, sa mamma vceyry, gang. Är 
du varm om fötterna, så är du varm hela människan, sa mamma alltid. 
Jfr s. 48, 79. 

Ä 'nt lessen du 'nt! Om hunnra år är e glömt, tröste mamma jänta sitt. Var 
inte ledsen du, inte! Om hundra år är det glömt, tröstade mamman 
flickan sin. 

Ha ji btidde brusäng? /råge mamma, då jäntey, jömde sopey, nol i vrå. Har ni 
bäddat brudsäng? frågade mamman, då flickorna gömde soporna norr i 
vrån. 

Ta me hit å kläpp me dit! sa mora om dotra si, sim va ssm 'n önkedam. Tag 
mig hit och släpp mig dit! sa modern om sin dotter, som var som en 
ynkedom. Edsele. 

Hon ä ett öde,sverk, sa mora om dotra. Hon är ett »ödesverk», sa modern om 
dottern. 

Blås på ye, sa mormor allti, då såre svyggde häll buQlQl'v, vcette. Blås på det, 
sa mormor alltid, då såret sved eller bulnaden värkte. 

Dä ä bcera bäggda ti gubb'n. Han säg att alle gacker å gäller ä lik, sa måg'n 
om svärfayo. Det är bara envishet hos gubben. Han säger att alla klockor 
och skällor låter lika, sa mågen om svärfadern. 

E häve böhöffs e spa,ckjes, sa målay, låg full baka hcegay. Här behöver spack-
las, sa målaren, låg full bakom gärdesgården. 

Hall truen, mce'y du tcekt vce mäg, sa patroy, då drännjen svcEra 'n. Håll 
truten, då du talar med mig, sa patron, då drängen svarade honom. 
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Jä gå allri ti drängkemmay na mer — tro jä, sa piga, svm hade voffe vce bån. 
Jag går aldrig till drängkammaren mer — tror jag, sa pigan, som blivit 
med barn. 

Natta ä mitt, sa piga. Natten är min, sa pigan. 
Skett på håffet, sa piga å drack opp mjåhtka för kåken. Skål på hälften, sa 

pigan och drack upp mjölken för kalven. 
Sr henne ha bita sate, sa piga, då hon hadde hlejje sann kresstallskåta. Så 

här har bitarna suttit, sa pigan, då hon slagit sönder kristallskålen. 
Opp i otta å sey,y,f i säng, klaga bonnpiga. Upp i ottan och sent i säng, kla-

gade bondpigan. 

»In(l jåhtp (lä, (lä kobba snaff ijä(l(l Utlekt». Inte hjälper det, det kommer 
snart igen, sa pojken, som hade svår snuva, då mor bad honom snyta sig. 

Huck'n kan komma ihsg alle vatt'nloker, 8a pajken, 88M skulle peke ut 111-titay,. 
Vilken kan komma ihåg alla vattenpussar, sa pojken, som (i skolan) 
skulle peka ut Mälaren. 

Nog jcer e mäg däsamma, män mamma ba mö, fråge, sa bonnpajken, sim frie 
ti granngåssjänta. Nog gör det mig detsamma, men mamma bad mig 
fråga, sa bondpojken, som friade till granngårdsflickan. 

Båt'n ä se rank, att ji jett halle tonga mitt i ?minn, annas ståhtp 'n, sa rodday. 
Båten är så rank, att ni måste hålla tungan mitt i mun, annars stjälper 
den, sa roddaren. 

Juge ha jä lät mä ?åk, alldeles fåk, sa skajjay. Ljuga har jag lärt mig själv, 
alldeles själv, sa skojaren. 

Akt yga för kngappa, sa skrädda?, sim dängde tjäringa vce böksey,. Akta 
ögonen för knapparna, sa skräddarn, som dängde sin hustru med byxorna. 

Freskt mo(d)! sa skrädday, hloks vce lapp'. Friskt mod! sa skräddaren, 
slogs med lopporna. 

Ahllt vce måtta, sa skrcedday, dängde tjäringa vce ceycc. Allt med måtta, sa 
skräddaren, dängde hustrun med alnmåttet. 

Jä sky lsske lusa tå dä, jä, sa 'n eye hlakstjämp'n tell 'n annrey. Jag skall 
löska lusen av dig (avlusa dig = klå dig grundligt), jag, sa den ene slags-
kämpen till den andre. 

Vesst jer e fyll ont, no fössfå jä dä, män sce kan du då tceta om e å, sa hlaktay„ 
då han vre om tryyträ på sugga. Visst gör det väl ont, nog förstår jag det, 
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men så kan du också tala om det, sa slaktaren, då han vred om trynträt 
på suggan. 

Hsrre må farrfa(r)n? Ja, dä gå falikt sakte för 'n tell å vale na sämmer, sa 
sanasan, ssm tänkte på 8nnatage. Huru mår farfar? Ja, det går väldigt 
sakta för honom att bli något sämre, sa sonsonen, som tänkte på undan-
tagsförmånerna. 

Dä bo 'n lee ti e hcenn grässe, sa stassfrun, sum törke sä baktell vce brännalla. 
Det bor den lede i det här gräset, sa stadsfrun, som torkade sig baktill 
med brännässlan. 

Hon kom tell å tröjje rektit bra ti 'n hamn gå. Hon ha redan börje tomme, sa 
svärfa(r)n om brua, sam hadde fslle omkull ute på gån. Hon kommer att 
trivas riktigt bra i den här gården. Hon har redan börjat tumla, sa svär-
fadern om bruden, som hade ramlat omkull ute på gårdsplanen. För-
klaringen till uttrycket ligger i iakttagelsen att en häst, som anskaffats 
för gården, visade sig trivas där genom att tomme tumla, på gårdsplanen. 

Dä va 'nt mer ti ta, sa tjyven, å tog döra. Det var inte mera att ta, sa tjuven 
och tog dörren. 

Jett jä, se jett jä, sa tjyven å tog ne måen. Måste jag, så måste jag, sa tjuven 
och tog ned månen. 

Bätter gå än ille åke, sa tjyven, 88M vay hen på guss tå lämman. Bättre gå 
än illa åka, sa tjuven, som blev bjuden på skjuts av länsman. 

E häne gå vi ätte rangåninga, sa tarpan, jeck föM /ram/ö(r) få(r),5kack'n. 
Här går vi efter rangordning, sa torparen, gick framför fårskocken. 

Inget e bete ha du, men sce ha du dess bätt'r utsekt, sa tarpan, 88M tjure kon 
på 'n stenbacke. Magert bete har du visserligen, men så har du dess 
vackrare utsikt, sa torparen, som tjudrade kon på en stenbacke. 

Hlakte jä kon å hon komma tell sä, se ä dä toket, dö a, å jä lätt a leva, sce ä dä 
toket å, sa tarpan å Wide sä i huve. Slaktar jag kon och hon kommer sig, 
så är det tokigt, dör hon och jag låter henne leva, så är också det tokigt, 
sa torparn och kliade sig i huvudet. 

Dä ä no dan sum räck tell för den ssm vell jera nanting, sa tarpan, sum komme 
för å börje daksvärke fö,y5t klacka åtte. Det är nog dag som räcker till för 
den som vill göra nånting, sa torparen, som kom för att börja dagsverket 
så sent som klockan åtta. 

Dä va 'nt myttje tell å sörje, sa tarparenka, grine på fel grav. Det var inte 
mycket att sörja, sa torparänkan, grät på fel grav. 
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Dä jämne ut sä, sa trättiåring'n, jifte sä vce 'n säkstiåring. Det jämnar ut sig, 
sa trettioåringen, gifte sig med en sextioåring. 

Dä vatt e falikt gater e hcenne, att hov skulle gå å dö mitt i hlattanna, sa 
änging'n ätte 22,a. Det blev ett väldigt bestyr det här, att hon skulle gå 
och dö mitt i slåttanden, sa änklingen. 

Efter djur 
Jä 8nnre, sa fAtnnra, om jädda ä 'it fisk. Jag undrar, sa flundran, om gäddan 

är en fisk. 
Stig opp på 'n stev, å kröjj mä på röddj'n, sa hcerakrangk'n ti mygga. Stig upp 

på en sten och klia mig på ryggen, sa harkranken till myggan. 
Jä hete kråke jä, sa kråka om sä ,såk. Jag heter kråka jag, sa kråkan om sig 

själv. 
Tjipp, tjipp, tjipp, sa tjöeging'n. ... sa kycklingen. 
Putter i lutter tal jä vig män basterötjen inte, sa lusa däri ,sinnfäll'v„ 88M va 

hängt opp däri basta. »Putter i lutter» ( = puttra i lut) tål jag väl men inte 
basturöken, sa lusen i skinnfällen, som var upphängd i bastun. 

Jä senke bott all mcenn ti, sa räbba, då hov, såt fast däri jceve. Jag sinkar bort 
all min tid, sa rävhonan, då hon satt fast i järnet (rävsaxen). 
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Ordspråk, talesätt och härm 
på ytterlännäsmål 

Om veljen ä go, sce roms ä yi jury ti 'n svyrj-ho. 
Om viljan är god, så ryms det sju personer i en svinho. 

Dä rinn myttje vatt'n, mce'ri mce(klar! ssv. 
Det rinner mycket vatten, medan mjölnaren sover. 
Rerylåt'n jett 'n vera, sa tjäringa, bytte scerk på julaftan. 
Renlig måste man vara, sa käringen, bytte linne på julafton. 
E härte böhöffs e spackles, sa målan, låg full baka hcegary. 
Här behöver det spacklas, sa målaren, låg full bakom gärdesgården. 

Dessa mustiga yttranden återfinns bland de ordspråk, talesätt och 
härm eller ordstäv som prosten Georg Bergfors samlade under sin 
livstid. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ger nu ut dem när-
mare sex år efter hans bortgång. De är avfattade på ommamossmåle, 
dvs. ovanmonsmålet, det gängse äldre talspråket i Ytterlännäs soc-
kens inland. Detta mål skiljer sig föga från den dialekt som talas inom 
ett vidsträckt område i nedre Ådalen på ömse sidor om Ångermanäl-
ven upp till Sollefteå och Multrå. De allra flesta av de folkliga ord-
språk m. m., som ingår i samlingen, har Georg Bergfors själv hört och 
bevarat i minnet från sin barndoms- och ungdomstid i Ytterlännäs 
under 1800-talets två sista årtionden och några år in på 1900-talet. 
Hans första och närmast åtkomliga källa och meddelare var hans mor, 
född 1851. Andra meddelare var äldre personer i grannskapet. Ned-
tecknandet har skett under en följd av år långt senare. Den språkliga 
äktheten har justerats vid samtal med äldre personer från bygden. 

Tveksamhet har rått om bokens titel möjligen inte bort lyda »Några 
av all världens ordspråk på en ångermanländsk dialekt». Ty ingen kan 
med säkerhet påstå att ett enda av de ordspråk och andra talesätt som 
ingår i boken ursprungligen skapats i Ångermanland. Tvärtom vet 
man att många av dem ingår i en skatt av visdomsord som är gemen-
sam för stora delar av mänskligheten. Visst är emellertid att bygdens 
folk lärt sig dem och brukat dem som en del av sin språkliga egendom. 
Bokens syftemål kan kortast uttryckas så: Det är en samling ord-
språk, talesätt och härm på en ångermanländsk munart, som en byg-
dens son själv hört eller försäkrat sig om att andra hört, och som han 
själv velat rädda från att glömmas bort. 
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