




förkors

k F ecn liten gnista
stadan bliffucr man wys/och icke ryk» 

Ast' ti),-r stora nöthet/lärcr vngnöt draga» 
Astlitet och litet/ sanckar fartigh kona stad barn» 
Ast fete flast drypa feta droppar.
Zlfstdste beghare/kommer förste kinpuste».
Ast kare stal karca mus byka.
Aflac god;/är fnarc fsrtärdt.
Ast iiia fangi t god;/g,äder stgh näpligh 

Dic man.
Astruggosta folarne bliffue baste bästarne. 
Astcon sang medh drvck/morgon fana 
Aghan gistucr förstånd 
Aghelös Icffuer/ährlösdöö 
Aghen är godh/när niatto är medh.
Alt frcmmande/och nytt är wälkonrnnt»
A-le rädhes ther son» ondt är.
Almostn dönier icke pcningcn sch mesta» 

tar icke dagzledhcn- 
Alleflädhes franinie/sällan wäkkomincn. 
AUcstädhes framnic/inKestädz wälkoniNiin.
Alle wrlia wäi hugga til / men ingen wil ha°lla » 
Alle kampar falla stgherlösa (stafftc.
Alle ord late wäl rate sigh/mcn icke alla gernin- 
Ahra/ar at lära. fgar göra stad»AU tingki medh RöSH. ^
Alle äre barn i böriande.
Ålder hielper för ingen Daarskap.
All tittgh stal man hoppas til rhet basts»
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Alle ord stal matt icke giffua brödh.
Alle bcdhtarcäre rfike/ailopfigor triMc och al» 

le sängar fattighe.
Ill öfwerdädigheer fängaren ond ända.
A!l öfwermächtigher kan icke hafwa stadigheet. 
Ailc foglar/ äro icke hökar.
Alt förgängcr/nren icke Gud) Ord. 
Allcbötherhieipa.
Alle wilia däran haffua/ n,en inge» wil födha». 
Alla kenna apan/hon kenner ingen.
Alle faa böör som bijda gitte.
Alla wilia ganiblc wara/ ingen wil gamal heta: 
Aldrigh ar daghen fa läng/at thet bliffucr qwel, 

der on, sidhcr.
Zllle nrcklar hängia icke widh itt balte.
Allom ar föcbudhet bryta/mev ingen at bättras. 
Aldrigh ar nägot fä liter / at thec ar bättre fom 
Alle wilia rädya/fää fom rätt göra. (intet. 
Alle wilia Herrar wara/ ingen wil fäcken bära. 
Aldrigh ar fienden fä godh/han behåller sw ska- ^ 

dhan som han fär.
Aldrigh sitter fleskct fä höght/ hunden wänter sw 
AlrwacnwiliHaffuet. (benen.
Altydh ar frusin Jord för lath fwqn.
All högh fard fär en ond anda. ,
Alder och siukdon, krake til byy och gaste / forg 

och grelle fä äro thc try.
Aldrigh faller äplet aff/förr än thet är mogit. 
Aldrigh stal frusin eld göra/ ey heller hungrogh 

ril kätttls tagha.
Alle leffue widh en Gudh/och icke widh en lycka.
A le hafwa en Gudh/nien icke ccns nacur.
Alle ord äro icke Aonungf ord.
All wrängwifa igenstoppar sin egen niun.
Alt thet söm önskas komnier icke i facken.
Alla godha gerningar warda fnart förgätna.
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Altgdh tg en tqdh/tanckar äro tukfrrs. 
^lcijdhskal manstänipne/sälom hanwil ampna. 
2lplcl smakar sw aff rothcn ehwart som thcc rril- 
Arme niaghar göra pächtene läghre. (ler« 
Armr snack är thct som intet alfwar mcdh fölier. 
Ärm ar thcn stächtcn som ingen skökia eller tiusf 
, är vthi. ^

Akran förtappas aldrigh/Ahra är §t lära.
Ichk kommer ey allom, pung.
Afwunden gnaghcr rhcr hon är.
Altcjdh leker tungan pa hiertans tanckar.
All tung börda är lätt när man henne toligh lqs 
Adam war förste Adels man. (der.
Afwundzman bör icke wicna.
Armtträä/som faller sförstg hugget.
Alle foglar flygha borr ta blifwer kräka» qvar. 
Alle nycklar hängia icke widh ett balte.
All lycka gänge som swrjn fotter.
All sw stn swart i niörkcet.
Är han icke sa snutfaghcr/ sä ar ha» när sa gagne 

godh.

.Ame magha» är blmder.
'Barn gömoräre arme gömor.
Barnecgörs bynsomthctär hemawanr. 

Barn skai haffua drgcka som höök/och hugg som 
asen/math soni nölh/och klädhc som wädhur. 

Bar» sägher gesfc fäwiffa / son, druckna oc galna. 
Barn klaghar sisn nödh och tgghcr sisn sknl. 
Barn är broderiös man.
Barn ffal krypa sa länge thct lärer 
Barn göra barna gcrning.
Barn warer ändoch ther dricker warn.
Barn är modhrens baste lekacc och speleman.
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Barn gönger gerna thit som thet finner sin lhke.
Barn glädz widh nyin klädhcr.
Barn äter hwadh thet far/ och tyger hwqvh thet 

gör.
BeSroffuat hierta behöfwer godh radh. 
Bemärk stundom alffuar mcdh stäniptan.
Bettre «r irc gott rychre an mangc rykedomar» 
Bettre ar döö an illa lefwa.
Bettre ar ryn,a/an illa fachta- 
Bettre ar flyy q» illa för stadhan sta».
Bettre ar twa resor nrätit/äu en gang förgätit, 
Bettre är en fogcl > handcn/än twa i stoghcn. 
Bettre är snia ftstar/än ronra distar.
Bettre ar nagor än intet.
Bettre ar aplet gifwit/an ätit.
Bettre ar radheligit/a>, brod;ligit.
Bettre är stämma, bäck/ ätt j aa.
Bettre är thet träa som boghnar/än thet son, bri- 
Bettre ar tunt ööl an toon» kaar. ( stcr.
Bettre är ganiul gäld/än n> y saak.
Bettre är swagh hast / än toom gryma.
Bettre är fi'clst<?gha/än bedhas ti! lans affs/sier. 
Bettre är mara stalg än blind.
Bettre ar sämn»er stära often/an storpan.
Bettre är halstc brödh/än alt mista.
Bettre äreen koo nredh roo/än twa nrcdh oroo. 
Bettre är wara dödk/än medh sorg lefwa.
Bettre är kräla-? för hwset/än inter.
Bettre troor iagh tin hedna pant/ än kin Lhriste- 

lighs troo.
Bettre är dragha twa foglar til boo ätt en»
Bettre är tr>'a/än tarflöäs tala.
Bettre är snäst tnngs/än kryllot haar.
Bettre är wara könligh/än konungligh»
Bettre är godh lycka/än högh b)-rd.
Bettre är wara saar/än siwk.
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Bettre är en kranck dstttr/än en vphängd i-». 
Bettre är koo molka/än sta s K»fwuS.
Bettre är förfpsria sigh/är fö a öra figh.
Bettre är hafwa halsf<kadh«n/än hecl.
Bettre är fce widh ord/ än widh hugg.
Bettre är dyrt köpa/än illa svälra»
Bettre är köra / än dragha.
Bettre är skära aff/än sköra widh.
Bcrcre är fompt nött/än alt rött.
Bettre ar nagot härst/än alt fä rske.
Bettre är ägha / än önska.
Bettre är bliffua wrjs affannars skadha / Ln aff 

sin cghen.
Biörn och btörnekarler tänckia icke alt ett. 
Blomstret är fruchtenneg fäste pcning.
Boande män /är Landscns vppehälle.
Bsghan maste bändas/förr än ha» brister. 
Bedhe män/ärc aklrsdh bäste.
Bodhskap »na iaghbära/anstaghkaniagh icke 

förkunna.
Bren icke hustene förr än fadderna komma. 
Bruna nötter hafwa fööt karne.
B/y gängande höna far antingen korn s kräftva/ 

eller knäpsnacka.
Bygg fa boo/ar tu skadhar icke en annan.
Bettre är fecnt/än obetänckt hempna».
Betala rätt för illa sudit
Blasa bädhe kalt ochwarntt mcdh cn mnn»
Böre medh krop/e/» hafwcr koo.

^VHrLstus ärthet ttamptt/som l^cf- 
V? . är til goöhc hanipn.
^*"*Llaffare och Riddare rödh / före Ittättghc 

nreenlöfa vrhi stoor nödh.
A iiy
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Llaa iöke altfidh thet som klykar.
Llappar bonden / sä snappar han ngh igen. 
Llagha för sin högra hand/bör ingen göranä-

gon stund.

Edh är onde ar kopa rhen sapatt
man tuättar ögon Vth »icdh. 

Dagharne blidke sorgen.
Zvagh haffuer ögon/ock flogh hafwer öron. 
Daghsni och daghcn lvarder wärre / sa sadhe 

Lhristus war -Herre.
Danne qttinne hädhare och Jungfru ssändare/och 

preste fiende/fa aidrigh en godk ände. 
Deghligl, ärfruchten/ther dygden är trää. 
Deghligh ar kona/son, kalen giorde.
ZViefwulenär, ssrymkerij/ hafficke lustass Adss« 

^ lons häär.
Avottren far gerna, msdhrens särk.
Dottien är honom ey kär/fom wcet stgh brostrgh 
Däm Vthan personers anseende. (wara.
Därer warde medh annars skadhe ännu »hse. 
Dän wäcker wakcn som törstigh är.
Dädh är ingen annars bror s hafwet.
Dädh är een slem flädher s hatten.
Dädh är gott gä til dukat bord.
Dädh töör e» dlind n,an sattia sitt ogha wldh. 
Därcr lata gä igenon, annat örar order in och ans 
Dårens kmffär först, smöret. (nat Vth.
Darer tagha hugg för ord.
Därer gissua ord och tagha hugg rgen.
Dashet gör arbete. ..
Drick rväl länge om assrsnen vthaffeen hwqt« 

ssaal/öch sofflänge om morgoneU. 
Därar tala fulle een resa sam.
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stierke»

Drick och ärh/men the» arma icke förgäth. 
Drucken stiäl/fastande han hänger.
Dronipte gäst hafiua hwas kniffoch roman vuur 
Dl ucken mans niun ralar gäfy a ff hierras grund. 
Drucken m«ns or- äro drömcn lHke.
Drucken man är om afftonen som en biörn / om 

morgonen som en örn.
Dwa! konemer gäfft vthi quaal.
D vrck rhcn Gudh gerne/fom giffuer korn och 
Dygden gör enom adell.
Dyre klenodrcr göra offra lustigh ti! sync.
Dyr ringh stal man grant göma.
Döfwcr hörer nogot/mcn blinder seer alstntet. 
Dödhen är wist/men stunden är owist.
Dödhen b ia ser icke , horn för sigh.
Dödhen ar yrcrsta ändalychr.
Dadk är icke dagh för ther ar en foge! stunger. 
Dädh är en arm fola/ssnr icke stenar ett par stak 

lar sönder.
Dädh stal komma

Huru mattFe barnen
» Fadhrcn älst.
'Ehuru leffnaden är/doch hart arstilnaden. 

Ehwark häghrcn fiygher/,w haffuer han 
me dh sigh.

En h vi las oxen medhan annan dragher.
Kn astundar hwart/rhcr han är buren.
Emädhan en är onämd/sä är han ostämd»
E» giädias »na» ath wäners tilkomniclse.
En wil warn til strande.
En spör then rrjka huru lheri 
E» läpier hwa'pcn/mcdhan 

nnnffas ther ther aff tax»
N " En
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Srömer sss om draf/sch käringen sm sitt flaf. 
Emcdhan gafwor räckia/ tä är modher och dor

ter wänner.
Mhwarc wcrlden Iiwälfwcr/säl är thcn so»» näast 

hafwer sielfwcr.
Effter rädh/sä gott som intet rädh.
Estter söör klädtia kommer gätft säar.
Egget tärer hönan tala.
Ey swelter han ssm dyrt köper.
Ecld i sköte/ orm i barm/ och Mlisett itaskon/ che 

äre rry onde Gäst c r.
Emooe Gudh är icke gott at kämpa.
E» kommer tijr watn son» watn warit hafwer. 
Een Olycka är sällan all< <
Ken Olyckan faller öfwer then andra- 
E» aodli krook skal birtrsdha kr kias.
E» kommer thcn dagh at koon rarfwar sisn r„m- 

pa widher.
Een orätt penning dragher bort andra tqo.
En annan säär/en annan vpjkäär.
En godh skräddare skal hafwa en godh sömare. 
Effrer en godh aflare/kommer en godh flösare. 
Een skiften soo/sölar gärna een annan medh figh. 
E» wät klook kan m«st rädh vthgifMa til bo'crr» 
En drucken karl och en galen/skql intet mcer äch 

än sömnen.
En kungrogh mäghc / warder icke mätter aff 

faghrom ordom.
Een skäl hrelpa kil Gud; Hielp.
En Ikalk skal icke wcra huru en godh man bärger 
En ond gömarc gör monga riufwar. (stgh. 
En girigh l ärer sigh ickc äkhnöya »nedh! chkcc.
E» godh propheee/ gör nionKc prophcter.
En godh TSch ,le«nästare gör godhe dickncr.
An tienar ossta för niänga nrcdh lycka.
Len rvhsa qhkdhes »na»Zha»edes«
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förstandigh Aonung är siosr Gud» gafroaf 
n»en en o förstandigh landsens p'agha. 

Effrer ondc warder godt/hälstton bättre.
Ett haar och annat gör gubbe» hufwudet stallot» 
Ett hungrok maa! hänger then andre i haret.
Ett truU kyster icke gcrna thct andra.
Kna godha kastar icke chec andra bort.
E« är ratt och annat är sätt.
Een hastigh wrcdhc ar een begynnelse til myckit 

ondt.
En kan betala sin gäld niedh bast och blaggarn. 
Een gamal katta är icke godh dragha straa färre, 
Effrer ens mans taal bär ingen dömas.
En ährlös bär icke wiktna.
En tienar sä länge -Herranoni / kläderne hängia f 

spiel, anom.
En gifwin häst stat man icke l munnen fee.
E» godh wilie draghcr last til bys.
Een styren soo wil gcrna göra een annatt -rers 

medh srah.
Een halffqucdcn wrjsa är godh första».
Een apa gör manga aper

K.ekrg ic^eför Herrgstsm»
> Saghcr ord frägda wäl en darc.
Lagber ord fylla icke facken.

Salst rvyja s-arder margelund qncden.
Saver sachta medh niöcn hon gär mcdh ^errgus 

barn.
Aattigh »,ans tarffkommer icke all i sänder. 
Fattizh mans färd är allom okänd.
Sattigh man» käri hafwcr inangc oläri.
Faktigh man hafwer och hicrra.
Fattigh man hafwer intet vrhan affhand och k

Sattigg
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Sattigh man skal icke hafwa fagher kon»/ eller 
feihan häst.

Sattigh mans maat är snart ätin.
Seth oxe hafwec godh saak.
Slcsket hänger aldrigh sa höght hunden wämer 

sighswbeucn.
Alere ärc dagharna/än korffuarna.
Flerc Dräpa swalg/än swärdct.
Sa först och flaa ftdhan.
Sa ord medh iZcrranom.
Sawis? mans maat är först ätin.
Sa haffua l/ckan/menalla haffua dödhen»
Sa wera hwar tionde mans tarff.
Sranibudhcn ticnst är altqdh försmäd. 
Sramtalande tungor hafwa fa vänner.
Srände är srände wärst. i
Srämniandc göra mecr än the sk/ldighe.
Fienden är aldrigh fa godh/ at han behåller !

skadhan son, han haffuer fängir.
Srände är vflom wärst/ sadhe räffuen ath rädh- 
Srcj är frelses franigang- ( hnnden.
Frqc wäghar liggia til byx/ingen ka» sisn skepno 
Fyicr wil allena wara wgser. (fl)'/. ^
Förord br/ta Laghen.
Sör konsten skal man mästaren ähra.
Förstandilk och fikstigh Folk plägar man wäl 

bruka/men rke latcäre icke brödh wärde.
Sör ttt ögha mister bonden sim koo.
Södh migh s öhr/iagh wil födha tigh ath ahret. , 
Förmast gör srwr fagher mät.
Sör icke rafwerumpan kil marknas niedh tigh. > 
Först ma wäl son» iagh wil/ sa° gör iagh son» iagh 

är til
Sörrädhare skal man medh förrädharq winna.
För glömska dricker man weke.
Fört/är werldenwidh/at ther bsor mänger 

skalk vr hi. Safängc
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>)/bcdraghcr

mGudhat ha»

Fåfängt är kasta ttöth förfsglars ögon.
Fredhe» är wäl ward köpas/närman honom ex 

armar» fa kan.
För ogiord gcrning/böthcc man 
Fölgh lorden effrer ty hon ar gammak.
Faktigh nian ar icke Greffue.

rcke N-dhe wätter för när«
Gammal katta läppicr och miölk.
Ganrblc wäghar och gamble wäner the 

Gamble wäneräre bästa wäncr. (stvyka icke. 
Gammal synd gör nyy -kan».
Gammal wanc är tung i wraa kasta.
Gammal mans grarcr/nrars manand; grödke. 
Gäster komma «I gärd; och göra sigh Grcfwar. 
Gcthcn gnaghcr ther hon bunden är.
Gänstagh är icke astagdt.
Gästens hustru achrar grant.
Gcrna pläghar,a wara nrcdhHerre tienst/at then 

son» bäst förticnt hastuer / han wardcr 
wärstlönt.

Giff enstalk en span/han tagher wäl sielffen aln. 
Giffucn häst stal man ickef munnen see.

-st«y hunden mcdhan han wridher rumpan/ 
och cy heller barnet sa offta ther bcdc». 

vustmild stal gäldas om rvänstap stal hallas. 
Gilia efftcr dygd/dcielighect 

mangen man.
Girigheten hastucr aldeigh nogy.
Girugh qwarn maal ailahanda korn.
Gör wäl widh en stalk/ocf 

lönar tigh al-righ 
Girughcct förradher wi/sdonr.
Giordgerniug haswer ingen wriminZ.
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MSLH rtzffapgörhalffuegernlngeNi
tzzodb sogel bekiäckerickc sitt boo.
GoDheord are bättre än guli.
Godhe stalbrödhcr fö>e niange i angest. 
Gafweroch 'gen gafwor/hatta längst wenffapen 
Gott ar siiiiNtanär annan haller hrffwudet vp. 
Gott är om heclt finger binda.
G'ott är ffära brcSha reniar affens anar.-; huudh 
Gott är sittia i rorwassen och göra pfipor. !
Gott är dricka och swrr berala.
Gottärfighi rcnt watn stölia.
Gott är hafwa trade sine barne ffoor.
Gott är leka när tärning wil bota.
Godh barn qucde godh wqfa.
Gott ar finna wäghcn vpp-rwagh.
Gott arbcr gifwcc ahrjigh iöön/och förstattdsens 

radh förswinncr icke.
Gott niodh letcr alt ondc.
Grannar qrc grannar wärst.
Granne iagh weet wal hwadh tu steker.
G ra haar ahro dödrens blomster.
Gudh g,fwec allom nogh han hasfwcr icke thez 

niindre fielffuer.
Gudh födhcr sä wal bä / som biörn. (wil.
Gudh giffucr lyckan/och lotten falle hwart han 
Gudh gkffuer nogh allenast/far icke för höght. 
Gudh weet wal hwilken bäst pclegrrjm är.
Gudh giffucr alc gott/ men doch icke oren »nedh 

hornonr.
Gudh gifwerallon, nraar som hangifwer mun. l 
Gttdh sitter öfwcrst och scer nederst.
Gudh krefwer affingom mccr än han formar. 
Gudh giffucr fine hwjd lon, kladher.
Gudh straffar then ene ffaiken mcdh then andra» 
Guvh stop ingen hafligkeet.
Gttdz bacnchcrtigheer ar nfitt i wcrldennc.

Gudh
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tzudh wil icke tytt aknisso aff ett annars havd.
Gudh bcsärgcr sme vndcrligh.
GuSh giffver -Herrs nom Land och fo'ck. 

j Gud!) kan förskaffa vnderligh orsaker.
Guil är icke all som glinimar.
Gull är aldrigh sä rädr/ak rhet gär, nö)h vch för 

brädh.
Körmtec ondl thenr wärdlösom.
Gär först rent for ti,n dör.
Gönr en häststoonagcl i kry ähr/kommer ka» in

tet thcs emellan kil matro sa kasta ho
nom bort.

Galne hundar fä rifrvir stm.

Afwä sch fä §r icke lqka ens.
Haff heller wänstap medh nlänan an medh 

stiernornar.
Halffue gerningenstar manhwarke» loffua eller 

lasta.
Han är dan sker widh landet 
Halr wän stap nredk keilerswännen och kocken. 
Han thör wäl,ee hwarcst solen stini »amet.
-Han danffär som nödioh danssar.
Hara öxhati kortcrmodh.
Han hafwer icke bä tre jon, cfftcrgrätec ätttbets

som före gråter
^ Hanärwanwidhekcluthen.

Han haffucr stät far lukt, och kalt watn.
Ha» stalhastua niyckn miöl som stal igcnstopPS 

hrrars mans mun.
Ha» är govk/som för Gu k hi är godhcr.
Hand fyller hand/sä är fridh t alle Land.
Han kommer och fram som med h eran aker / sa--

som chev -ttedb bäsi^r kyrers
^ HavAss
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I EjU
Han gar icke Mista om säche och hwile / som vä 

stecn sitter.
Han sta! lura son, lqgha dörar haffner.
Han ar icke !a halter so», han illa inckar.
Han skal sigh sielst loffua son, onde grannar haf--

Han fänger offta fal! som en annan falla wrl.
Han wacker ijs som torstlgh ar
Han haffuer ätit lkate agg son, intet kan ti/a.
Han ar vsel jon, icke kan flyy en dare.
Han täncker swsik son, yster leffuec sniör. !
Hoot ar nicdh ringa book.
Han sser watn medh sall son, lärer Vthan Book. 
Han ar näst / händer haffuer.
Han ledhesac lcffna son, räknar ther han haff«

Han flär in tet sinbegharc / bänckcn.
Han kan badhe aaka och wända.
Han gömer til ny sis som gomer til morgons. 
Han liugher offra son, niyckit talar.
Han döör icke son, dyrt köper.
Han reckes icke si/n siacht son, / astan ligger.
Han stal haffua »crn naglar son, fanen stal k!äa

Häghfärdcn är en drotning til alla laster 
Han /kal icke ga til stoy son, alle bustar rädhes. 
Han gomer dyrt godi/som si/n fridh gömer.
Han stal hastua starka becn / som godha daghar

dragha stal.
Han är icke godh at si-e / »nunnen.
Hand stal handfaa/cller mun mcencdh siväria. 
Han warder thes »ner hwilt son, pa stcen sikter. 
Han är w«rd kör som kalen äter.
Han Zr stadha» näst som i händer haffuer.
Han är ond som om ralar.
Han stal haffua myckir bakat brödh son, stal bi/-

I EjU
>
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-Han galen sömmtet weet.

Harni gör hclneret
! Hcmnia är bäst hwtla». 

Hemma är hunden dtcrfwast.
(näste.

Han stal bltkldha kröktas som en godh krok Ikal 
wara. '

Hemlighe -Herrar göre förtrotna swänner. 
Hästen faller p» f/ra bcen/än fedhan man pa° em

ne tungo.

Hoo som wqdt far/han wardcr mvckit war. 
Hoo fom grfwcrfitk saal han ttgacr/kon^n.

grannans kaal
Hoo som medh Vlfwar boor han maste medk 

Vlfwarnwta.
Hoo döär affhoot honsm stal nian kingta effrer 

medh niorgon kruur.
Hoo som raghcrfanent bachen han mastc fora 

hono NI öffuer sund.
Hoo som btdhac cstrer yrersta bägharen/ han fa°r 

forst kindpustcn.
H0y son» koon agher han mastc tagha t runipan.

B Hgrf-
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Harffna ttt cffter som iagh haffncr ptogdr före» 
Hoo son, något wil wckgha hatt far nagok agha. 
Hoo iänge sostuer pa sm bedde/ han sär lilcc för 

sm nebbe.
Hoo söm rradher ormen parumpan / ha»vätt- 

Dcr honom hufwudekigen 
Hoo fom wäl ärer han skal och wät Vricka.
-Hoo liret saac han liter far.
-Hoo klarc wil hafwa han ska! .'iustr lata.
-Hossom haffncr pcning i pungen/ ha» far wal 

maat i munnen.
Hso söm »Nanga brunnar letar/hnn finner etter j 

sömblighe.
Hoo soni taghcr watnct äffucr huftvudt/ sa° läper 

thrr gerna i ernien.
-Hon är movrr som matrn gifwcr.
Hoo saljkap lägger meöh Äudh han Mc» icke 

wldh honorn.
H oo >öm elden wil hastua han ska! leka i asko. 
Hoo söm aghaläs lcffueryanährelös doör.
Hoo wil blinde khcc ögha fom Gndh vnöer sce. 
Hoo sön» siar enom pa halsen han siar honom ic

ke langt ifra huswudr.
-Hoo som igen siar han rppar kstsf.
Hso ar sa wsts/ar ha» ickc radhes skadan.
-Hoo nnnnes a.in möat cl/er siicen klädhcr.
Hoo son» hicrrcligh nstus han sanner godhe. 
Honom ar ondt wara wrcdh som ingen rades. 
-Hoo nogot wi! grfwe han skal er länge drörc. 
Hoo son, a,er i otstdh han skal fasta i tisSH. 
-Hostmans >>Est koninicr och rit harfwen.
Hoo son, icke troor han taghe pant.
Hoo so»n aicstdh släcker sin harm/han blissner off

ra Vfcll och ar»n
Hwalpen leker ickc längcr an gammal hsind wil. 
Hwar fogei siungc r cstccr sin ned»

Hwadh
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Hwadh ku wil sielssirer kfide thet gör tinsm gea»M

Hwadh ögac icke seer/thet kan hicrtaicke aröta. 
Hwar karar ee d vnder sin ciryta.
Hwar man haWer icke höök pa hank». 
Hwarfancnär-cke sicch.rher haffucr han sitt 
Hwarest skal oboden sirria. (bodh
-^war man ar sin gaffno ifik/ware sicch meerfar- 

tigh c, erri.x. ^ '
Hwar man är sa° kädd r som han är kläddcr.
Hwar ar si,n synd söt/och ,icc anger t c».
Hwar man l?sfuar sics eghcc.
Hwa- n,an är sin ege» »nedh.
^war man -ärer ladant som han vmgöd; nirdh. 
Hwar dagh konrnier niedh sim födko. ^
Hwar kopnran är sin retken fa ka re,
Hwar och^ttp!äj,h«rc / finner sin p'ö§ha mä-

H var och ren är sin wcid, wen / thet ör thet man 
sierna fter thcr wimar och häller man
gerna nredh.

Handen skal icke löpa effter hwars mans husiä»
eller kinfian "

Hwar dagh är icke hake dagk.
Hwadh som Gudh kafiuer beskärt chct kan icke 

G Peder afwända.

Hwar och en som medk swärd slos / skai nicdh 
swacd forctas.

Hwadk Gudk wil fran, haffua / thet kan incren 
Hwarest aset är ther är korpen. förIa
Händer s»„ vch so», koo pa en köt.nönnar 
Hunder loper on, brödet/och barn on. löfwet

e-"-»
^ 4 Hwiff
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-Hviss och wi,n göre wijse rasande sin».
Hött/stat betalas medhofödt.
Hört är,narc vätt/niedh ingo.
Häghren straffar Warner ry han kan icke sem»»,a. 
Höghbol ne farligt) Herre är Uret i händer. 
HögdrärHerrebnöyi/drygdlkhct örorrcn hin- 
Hwar dagh kominer inedh sijn jysie. (dher.
Hos ssm är fransirt gagn/han är när sin stadda. 
Hwadh man gör thec är bä>i han räncker pa° äns 
Halda enom som höök p« hand. (dan.
Hwar Lagt) ey wore/hwar koghe som finge. 
Han äc wälkonimcn sonr wakn i nytt stccp.
Han hafwer ticet fett som en anners haffuer. 
Hassran för runga.
Hundradhe tiena för ens lycks.
Herrc gunst är icke arffuegod,.
Hwar skal »ncdh si,n lycko danflä.
Han är födder och lckegödder.
Hunden ar Sierffpa sine sopor.
Han kan meer än supa och säkkia nidh.
Han löper i ogiordr wädher 
Han är icke fiater som fläktan biudher.
Han ar flater som widher ragkcr.
H«ii kan badhc syre och ha.ia.

L^^Agh taAher aile gaffuSk forvthäfl !
k ubbeflagh.

kenner wäl krurhet / sadhe käringen 
när hon aät odyrth n.

Jagh gifwer tigh fancte Peder sadhe käringcs 
när hon flögh ri! stoa,.

Jagh aker sadhe ga.en ta räfwcn!op mcdh hen» 
ne t'i stog,

Jagh gar a!i ärentzer raa ratt i weri denne.
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Illa stndher huswudtlös hg»r.
Icke sa »nyckit, yeluercr som rhet wil.
I hwadh st-gcrson, häl st n.an skär,a° är thet lqk- 

wal 'arr csfter.
Jazh g>stuer icke mitt hopp för nia » la peningar. 
Id wauöec -cke dwadh hunden ställer först han 

biter niigh icke.
I Vudx wisthws är niyckin maat.
Ilstm dund far gäffr risfuit stm.
II a knarkar ostnord wagn.
Illa skurit daar är cwännc nians stam.
Iic stat n»orh hr/ och bastackcn morh nordan 

wadhcr.
Ilt ar hwa!pen at leka n,cdh biörn vngar.
Ingen ster rhen andra läiigcr än til ränderna» 
Ingen är fa lang dan »naste sw räckta sigh. 
Ingen är >a stackot han nraste sw ducka.
Ingen glffucr dumbe Ismb.
Ingen födhes kon stryker.
Ingen fiyghe I'ö:hre än wingarna bära.
Ingen kan riena twa Herrer rit lyka.
Iygen Söör affhoor. (sieVstam.
Ingen Warder stänid niedy mindre! an gör sigh 
Ingen gör sigh tru l »ncdh mindre han är trull. 
Inaen wLnncr vrhan!>an wil wagha.
Ingen i werldcn Äghcr sigh haffua nogh.
Ingen gr fa godh ar han cy wardcr »nodh.
Ingen olycka är allena.
Ingen weer hwadh i säcken är för än hatt löser 

bandet.
Ingen stal stäckia sm lust medh en annars stadhe 

eller fare.
Ingen hastuer wän förr än smträngcr. wil. 
Ingen haffuer längre frcdh än som hans granne 
Ingen bör rhet medh alädie ägha / som han wil 

»tteSH sine wäncrräre.
B iH Inge»

H-

Pl
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Ingen weet h^art lyckanhMa'ffuer/ wälls them 
som nasot hastu-. r sielstuer.

Ingen I? ,t iiaffua sin srä-ide ful faal.
Ingen resor pa helgon före an thc görc iertekn. 
Ingen wecr hoo thcn andre ärfwcr.
Ingen ond stsi ge i baren.
Ingen siunger olarv.
Inrer ar -a ondr ar cher är,« til nagst gott.
Intet dogker oför-ökt.
Iw nermare Rem jw nermarc helvetet. !
Jw högkrc en ar bcset^er,w siorre är han» fall. 
Iw meer man rörer i rräcken fw mcer luchtac han 
I starm stal man dyrr god; kasta.
I Babcl och ^Zerodiau are fromc tärnor»
Itt gott ord sinncr wäi fult rui».
I ' modh ar h r.st: lstst.
I trang skal »nan wäner östua. 
I^tgottordarstnndoNt bät-rc än mattge pemnr 
Iw äldre swwärrc. (gar.
Iw kominer,org och släcker then andra,
Iw större sta! k > w st rre lycko.
I t :sier grand spl ler ostta gott ögha,
Jw nermarc Rom siv wärre Lhristnc.
Ingen ma wara Domare i sinne faak.
I siillesta MSknek ar n,qst sistarne
Icke a le pä min buk ändoch han är biöcer.
Jw mcer man stryker kattan pa » eggen / sw hös 

grc -äetcr hon vp runipan.
In en stal sim stäpna lycka vndflyy,
Jaak Mil icke flickat vnde- en stoll mcdh tigh.
I-la kommer aldrigh ti; hwila.
Inkfk alt, heluerck som in wil.

^§Akan finner wäl fin maka.
R-kss-
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Ralssstin hangia sq mänge pä waggene som ns'th 
Raid sonnnav gör ladhegolss. (hudar
Aalt ar quinnc rad!,.
Aai, ru icke öst»erk>omma sa kryp vndcr.
Rast vrh kroken grhpe om ther wil.
Rasta migh hwarl tu wiik sadhc vtrcn/vchani 

wmnek.
Aasta krok i orok och halt om ti, kan.
Rattan ärer gcrna fist/nien hon wil icke wäta 

fotterna sin.
Aattan knorrar icke för än hon far mös.
Aattan week wäl hwars <kedh hon stat sieckia. 
Rappen Srifwcr hunden i dandet.
Raringen wil sw hassua sin tratto träd fran». 
Raringen lärcr sin son draghe klqdh er vppä »är 

daghen ar son, blhdast.
Rloo för biörn skin.
Rorpcn hugger icke gerna ögat vthur then andra 
Ronsten gar offta för machtcn.
Ronsten gar nu om brödh/nrcn brödhcr stola ä- 

ter gäa effter henne och inter finna hcnnc 
Ronung; ahra are rqke vnderfäter.
Rom stundom niedh turjfwc / ev alrydh niedh 

kroken.
Ron,mer tu widh en däre sa stär aff klädher ett 

stycke och lät honom farc.
Ronst är en felsyn art/fo»i, kon,mer mänga» vp

pa godh farr.
Ronungeord räknas höght.
Rorpen är aldrigh theä hnrjkare at han sigh oss-

iatuältar»
Rrakan är för thy ond at hon fager sanningen» 
Rarleken drager lasset til bys.
Röyligh runga asshugger bcen hals.
Riend saak sä godh son, wirnat,

B «q Rom-
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NE,er -agh sä koinmcr rädh. 
Aattelen talar rii gr^ton.

L
M Äsh är sompt/sch sompt laAgklo--
«^^Lagh ligger i spiuyens ända. (kex.

^ dLagh ar rattens stod/och rättens sövbund» 
Late Herrcrhaffuatröghe drängicr.
Lät hund til honingrcrogh/ sä springer han vthi 

niedh bädha fötter.
Lat thengamble rädha.
Lät vp säcken n,edhan grysen bindhes.
Laat dräng och warm säng the Mlias icke gerna 
Late oxar äre icke hwilone wärde. (ätk
Laac man är länge vsell.
Läg paddan pä hxiende/hon springer wäl siclss 
Lekarcn dantzer för pen-ng. (vtkaff
Länge ligger saak i saltet/ om sokavcn doqhcr 

nagot.
Läkaren gör atdrigh sä gott plaster/at the kun

na lä kia all läär.
Litet gott fkal »nan höght vpsättia.
Lrjka om lyka/filsaren fick ficrtarcns dotter. 
L«ten hund är länge räcke.
Lsten tufrva flielper offta sioort las.
Lite» -Herra ikal haffua lijka srväncr.
Liten börda/ar läng wägh tung.
Litet är om cen nöcr/och än fast niindre 0ttt käri 

nen är borta.
Liten häst gör ffackot dagzlcdh.
Liten käst är wända nräst.
Laän ikal ledhandcs heem gäa.
Lang soot är wist dödh.
Länligh brist/rädh är bäst.
Längs blcsthan dödh/son» lastadhe sitt cghet.

Lustn
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Man skakey stylda thet som ey gull av. ^
Man sörgcr offra för cn annars gangn.
Ikkan >kal cy haffua twa rungor > cn mun- 
iNan kan wäl iedhe oran kli warn/men icke trucka 

honom ri! at dricka.
Man kan -y ba°dhe b.-ösa och haffua Nttöl i nmnne 
Man feer pö benet hwarcst husan ar sönder. 
Man söker offra rhcr han icke stnncr.
Man gör icke gäffc dr-ckehorn assen hunden,«!- 
Manstal slaieriiettnedhanthetarheer. «a 
Man stal sigy sör kaka omaka.
Man far ledhe assenahanda maat.
Man skal icke kasta dyrbar sten för swffn.
Man n,a och förstaa halffqucdcn wijsa.
Man mö och sa länge wänias widh ondt/ at nran 

säg hcr thet är gott.
Mönga backar sina/göra cn stooraa.
Marton ar i aUo ringom bast.
Man ridher en hast är blackot/och tattcker lan«/ 

och konuner stackor.
Musen dör ickegcrna vndcr hölasset.
Man stal icke flygha höghre an wingarne bära. 
Man hööl ev wai gvll vndcr gechctungo.
Man stal icke binda bielror pa cn skalk/han later 

wai höra figh hwarest han ar.
Man stal ey stinga handen emellan bareken och 
Man stal warligha bara fult kaar. erää.
Man stal näpsa godc barn ar thet blissuer icke 

oiKk/och ondt barn ac thet blissuer cy warre 
Man driffuec iartelickh rhcr vrh/som ganga wij, 
Man vndrar rhee pa' son, sällan steer.
Man kan fulle roo nar man rorfwar ingen widh» 
Man stal wanra radt/ för illa sudik.
Man stal fvlle snarest öqha pö cn stalk än magan 
rssan är mast karg ta nran ey haffuer.
Plan warder myckit warse i nichige dagar.

Man
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Mantagbcr cher dygden som kon Zr.
Man äter icke osalr/! a »nan bäitrc nagot weet.
Man n,astc plöia mcdh Man oxar so», n,an haf»
Man kroor nie-.r ögonen än äeonen. wcr
Man ffal ära at han lcstua n«a/och icke lefwaak 

man ä a nia
r",7an ffal sä lefwa ,om i Landet äe tnkher.
Man ffal ick k-sta swart iiustr-, til ä, aafäll.
Man ma lämia ect wildiur/ och icke cen ondh» 

menmffio.
Man kan ey alr n-edh ffä'ar wägha.
Mangehändee göra läcari eke.
Man m he gcrna at rran säro vrhi / ändsch har» 

n i! rntcl hälla i ffasstet
Man kan ii, .Ma sigh >..eno»n land och i eke stiäa.
Man razher ostia Hrnen vkr en annars foot/och 

larcr honom > sin cgden.
ri7an ffal blädia och icke r) ckiä vp medh rörter.
Man »na sa länge fyra en >kalk/ai han menar sig 

wara en ckerre.
Man mäbäkhc lee och gräta/och hafwa fa^ha 

ra», mun.
Man ffal först kristna vch brsn/och sedhsn taga

honr- h.
Man w-I icke hcra girigh/vkhan wara hegärigh..
Man ffal »eke lära gapet wara öpic/när garde n 

är oiardar.
Man ffal icke fäya alt för sin granna/thet man wii

haffua lönr.
Man ffal klagha sigh «il ratta/ och icke stää s- h
Man ffal icke a'r rroo som sägs til rätta»
Mänger far 'offför liret/och ffan, för alMck.
Medh godz/wär- r högkmodh.
Mcdh a. der warer wcck.
Man ffal icke bättra ondt »»-cdh kalfwa warre. 
Medh Lagh ffal man L«gh by^glg.

Mcdh
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twa' stgh.
Medh l,tzlekann,.;n wilian röna/ware thet ev 

vthanengäng. ^ '
Acer w,I meer hastna.

inack niekh alffnar.
»"^cr n»a crra an en
rirang ,w»n b rya g<srd/men vselt thcr som we-

M-m kenner dwar »kon tränger.
^an »kal,cke troo hundatannen.

. LÄMKM*»»--»-.
Mangc »löst byta osfta en katta i hiel.

tN rnga knnna hiclpa cnoin. 
tNug gifwcr lort kör wälgiordt.
LNang ting yppas/och sanhect röncg.
rN rnze äre rkie »o», köre mäl/en chenson» draga
Mänger man tagc r :il sin eghen skada. ,k>i
Mänger talar nl sitt cghct gagn. ' '
Mange äre wancr/men sii«° trogne.
Mänger klar en annars quesa/ när hans eghen 
M> tarmttt/m,ttarn.ighicke lerr. (Al" 
Mang ar medh nrangom
Musen finner än tä itt hool/än werlden wore

full „,edh räfwer.

Mrcklt arhunden so», intet dogher äta.
Mv-k-c bt höstnes rii en godh kaal.
Msckn ar, mangom.
Ll^bgang/hanuer ma'nga mifianekar.
Man skal lcke forachra itt liter saae/cy heller fat- 

»M-vaner. Manseer
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Man feer ingen länger An til tAnverM»

N.
<s^s!!?Vken quintta driffuer noden til at
OAHNey och Ia/gär en lang trära. sving» 
Ev^näpper spar och grymmer nöther.
Näpsa tin wän i tönd / och spisa honon, öffuer 
Nadhcn är batrre än rätten, (tch-t
nätza brenner >a wän som owän- 
Nadhciöst -Hcrstap ar Gudh eedt.
Nagor för något/ intet för intet.
När vsell kommer ril wa.de/ sa kan ha» intet «°- 

ter ha'le.
Nf glädie/är flygande mcdh sorg.
När rva tiufwar begynna trätta/ sa far bonde» 

sin koo igen.
När sannigcn kommer til röna/ sa är lögn icke 

wärd cn böna.
När hunden är dodi, sa kan han intet mcre ffglla 
När gasen är dö dl)/ia ropar hon icke kakak.
När rkct ar som wärst/sA bilffuer rher son, bäst. 
När klok komcr til klokare/,a »naste klöker wrjka. 
När alla foglar flyga borr/,a är krakan qwar. 
När barnc^far thcr son, thetgracer estler/ tyger

När grrjsen ärcil bodysa sta! man öpna säcken. 
När leken star son, bäst/sa sta' n>an wändaigen. 
När goycc gånger pa grund/sä bltffucr n,«n in

tet rund.
NZr rwä trätta/sa säya the icke badhc ett.
När bnfwuder wärkcr/a äre alle knimar srwke. 
När qmnnan är drucken/ ,ä kan hon icke st/ia 

si,» stan,.
När gafworne räknas/ sa ärc wänerne fa,?.
Nar Herden och vlfwcn the ärc öffuer ens/ s«r

hafverHi-rpeu rappa». Hare»
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LAr en ond siv 'n mä rädha/ ta är hons herres
wädba

t?ar man haffurr hwir ha ir/sä wll man hafwq 
golrhäar

lt^ar nmn h.,r goit sa wk-' »nan haffua krusat. 
tTär buken är mätt sä är t)u> amdr estar.
L?är ficka:narrrätta/ ä wacoer kai.n sect, 
t^odkrc hr>'tt r Laghcn. 
t^ädbe» är ko ftvart 
ttöah gör nä a dierfwan.
Nädben är vchan häll» 
r^ödhen brpröffuar trofaste Vaner.
Noh är,v näch, andoch thcr kon-.nier i Ryrkio. 
ttächrer »kal nian wara/ sb»n rart skal styra.
När gäst » är i r>a.,tz mcdh sioomerren/fa fär 

hon brnrir b en.
När alla fp .'tta jLä cn stecn/sä bIiffuer han wäer 
N-ugger spar/geömcr nä?cr. (omsider.
Nödkcn tumge hunden i bandet.
Nykommet är aitqdh wälkomnret.
När man stiäl druckcn/fä skai man hängia fa

stande.

G.
Fta k»mm-r spee össuer sp-ttarens

däör.
Offra iponar man rh, n folan fo n, man 

gerna sie ff vppä säte.
Offra märker ögar bwadu i biertar är.
Offra kommer grät effrer skrickelär.
Gffrq giffuer man n,ä<- ägg tär oäas agg.
Offra sir myckrr Lappalcr. ar Ayrkian fär »ägot 
Offer larcr aihra pä orden. medh.
Offra ar wädhe nar/fauZh är rhcn fo», wäl är

OlstS
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K Aa förgånger lhet son, man nekar sitt wäst» 
Offra fangcr stoor loff/lrren ähra.
O ffra »re ormar vnder blonrster buskar.
Offra kommer eeld /i förarens hws.
Offra wärer kiinttcn cffrcr hwcre är sffdd.
Offra kommer swidha effrer föär kladha.
Offra önskas thet »gen söm rilförcndc bortkastas. 
Offra är stoor ordi gerning.
Offra gäisergr-ssthcr sön» gamdle swffn bryrc 
Offra aör liren faak/stoor nadhc sönder.
Offra äe räffua händer vnder räfwa kapa.
Ofegd man färdas rryggeligha on, Land.
Offra grffpcs itt skoorr diur affen liten hund. 
Offra ar, irr gott hicrra vnder en rafrve kapa. 
Offra tiger man sin eghcn skadha.
Om morgonen skal inan läggia r<jSH/och om aff- 

ronen i gastcbodk gaa.
Om icke Tordön dundradhe/sa förglördc sma 

rrul! werlden.
O», fienderna skulle lära ost stridha/ sa wil wart 
Glagha fanger öfang. kinbecn sirrjda
Gkcndoni mmrne giff; icke wiyord.
Ondc ögha skai utter gocr f e.
Ondc är dragha barer affthen skallora.
Ondr radh giffuerondfrncht 
Ondt ögha förderfwer korn och kärna.
Ondc är wachra rhcn höna söni i byn wil warpä» 
Ondr är gör affgambie hästar gangare.
Ondr är coom hand fram räckia,
Ondr är wanc borrkast».
Onda örker skal nian vpryckia.
Onder är icke god!?/ förrän annan halfwärre 

kommer.
Ondr skal matt rädhes/gott är icke alc förmycklt. 
Ondc örrcr wära mast.
Ondr barn qucder on-q wffsör»
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Ondtärpläcka haar astlöfwet.
Mndt är wara seent född och arligh „ödh»
<pndr är dristua fwart fr>-ja z »Nortrer.
Ond qmnna är helniy ööranagel.
Ondr är wänia fwijn asf fom är inwan.
Ond n-an »nister gerna sirrene ögha.
Ondc ärgygha förr än rvingarne wil-a bärg« 
Ondt radh betalar sigh sielstc.
Ond pam är ond gön,a.
Ondt är lära gammal hund kyfwa.
Ondt är flängia thct fwcsn vrhc soni inne gr want. 
Ondt är bmda tcanon i ka sfa.
Ondt är stridha cmoot lyckonc.
Ondt gr thic wända sitt hufwud / fom en annan 

^ fvgnder sinDaak.
Ondt är bära watn i brunnen.
MnScr är then foNi godhcr omtalar.
Ond anslagh/gör Gudhtil intet.
Ondt lcffncrne omstöter the wäldighas fäthe. 
Oppenbart straffär bättre än en fördold wän- 
Orkelö» stal,w nagok pa staa- (stap
Orecn hand gör fcran mun.
Orädh komnrer för bitridha.
Oroo blstfuer ännu aliestäd».
Orene händer göra fwra bectt.
Orätwlsa färkadhcr all Lagh,
Ogudhachcighe Herrar / haffua ogudhachtighe 

ämbcymän.
Ostadigt öghnalak/ostadlgt sinne.
Ord haffucr icke rumpa.
Oxen far icke alt chec han drager.

Alt draFher penrnAar heek». 
peningar sinia icke för rätten.

Penni-
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peningar lat» komma en man för hend»,
Meningar qro r^mmande/och farande, 
peningar göra köper.
Prcst warc Press häst Ä-are hast. 
prqsa warugha och lasta sparjigha. 
pigha ar bygh som brudh/springer I sang medh 

drarg medhbadhcstoo. 
prcsten siunger icke ches mere/ al Ryrkian Ak

stosr.

rrdder är icke kr-- vnder
^ baner.

tLmckcr man far koo/dödher man för al-
drigh lqfrvet sikt.

-Luinna tagher rher hon icke weet. 
Oninno raa' Ilsknas widh krake gaal. 
Lumna kysser offra swannen för Herran.

AAVska Aaftva tiener dubbelt tack.
ReNH kunderna förr än hare» löper.

^ ^R äck forcn fö widr ar stmfaiden räcker til» 
Rädder är han som icke tor stälf»a.
Redh rit fpcrer/Gudh giftver wäl steken.
Rijdh icke alt för sist.
Ropa icke hay för än m kommer öffirer bäcken. 
Röök gar gafft affbrande.
Radh är icke radh/vchan rhet doghcr i ttzdb, 
Ron, bleffickc bygdr air pa en dagh.
Rörhand och foot fa° hietper righ Gudb.
Roon gor godh dräng.
Raka Irka mannen.
Rutit är fnan brutit,

Ryst,
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Rqstt göb gott barn.
Rr cn harrvgär genon» a!le Land.
Rus gör barnen wus.
Rädder är icke fry.
Reohtighpa spiutet när Gudh gistircr maSt» 

icke junvcr tigh hur taghcr ugh ihkwäl.

Attmngm haffirer en fasta»» bsttt»
^Sanningen bryter hofwudt.
Galiqh är chcn son» kan see rvidh annars 

qör barncklut/och kniffenögar. o/ärtz.
Sachca komnicr lhcr til ak en drucken »nan dano- 
Skaklar är chland darmemän. s«r»
Gtzam »r bara Ia>:grjkägg och harahlcrta. 
Gkadhan kommer icke cnfa,m til bys.
Gkan» är wara Prcst / och olärd.
Skam äpstiet-/«ärre ärerbäc». . . ^ ..
Gkadhan är hononi nast som r hander haswer» 
Sätt stenen för,ermiagdl. ^ 
Scismcärftcpahwlran krop. ,
Se-lan wärcr gräs pa aln,annawagh.^ ^
Geltan riswes vlftrar/nar the hastua rcke ka!sM<K> 
Skrk nrair ystcr icke gerna strrdha.
Siw ähr-i barn aro qnemd ti! ämbete. -
Sellan ärhastighgodh.
Sellan Säör hunden affbenshugg.
Sellan kon'n,er maat i liggiandc Mans MUN» - 
Sellan far konagodh ffepna.
Sellan är greswen bättre anbslen.
Siw ahrs barn är snart locka». . >
Sellan ärcr rädder matt aal/och sostncr nar de,c- 

> tighqmnnor ^
Ekadha görc wrj/tkadda lqde rvrj/ Guby «r o-» 

Nlssre» och mgen tr--r chrr,
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GMr ett stycke affrin kioetfi/och ffil tizh rvidh er,

Siää sernet »nedhan rhet ar hett.
Släa vgta widh stcen/och stecn w,SH vgkabeen» 
Siää icke vrh thet skirna w«r»ct/förr än k» fäc 
Snrä foglar warpa sina ägg. ihet rena»
tzniedhcn hasfucrther medh tänger/ar hqh Mst 

, icke brenna finc hqndcr.
Sniä icke förra an ru far.
Snari löper tisdhcn niedhan mätljdhgöra. 
Snart ar gagn grordt 
Snarr qr guinnor lockat.
-Snart är sadhia >ncdh ern giordr.
Sonen gar gernai Fadh-ens skoo.
Säsoni nian gör sä aär rbcr.
Sorg är icke !/sier «nrä hon licrger när.
Sorggörniänger n-a» räSHZös.
Sä cinta Piiga vlffuar rfftcr sonk ganiblc före. 
Sorgofulthierra/fälicr re 'ende färga 
Sompr gallc Gudh/och son,pr östan wäöhe-r.
Sä ar bonde son, byy/rchan och sw vthr.
Soffne rv^ wär döSh/sä worc Wärgcrnmgfä

Sä ar stmff-nodher niorh barn/son, falt i säär 
öghon.

Sädane fiskar »nan Nirtar/sädana sängar n,ä». 
Gä är däre ibiand foik/fon, vglan ibland kräkor 
Sä wal ieffuer hönan asffict krafft/fonr Leyo- 

> ^ ner affsttt Rooff.
Sa vphöier rqkc barn qff stn b-rd/som I»rd afi 

. , sinc tagge.
Ss gånger rätt/son, n,an haffner ätt.
Sa gott ar .'rggia nakcn/fon- imcr haffira väsiah» 
Sa gor Lagh/fon, wänncr aro.
Gunder skoo gör wära fotter.
Sägärer/chen ena mister/then aiidM färet. - 
^- ^ - L y «ä
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Sa är hwar man hässScr/fon, han är kläddrr- 
Göte wäners cräca/cher är käri», ken»
8pec ocli fporr gör ingen gorc.
Sporc och stadha fölges gerna ath.
Spaman hastuer tn welksr/anringen liugha ,!e 

ler säghcr sant
Stenen som östra röres/wäxer icke gerna grä, 
Sloor ord fitcia icke i hallen fast. (vppa.
Stryk astgulringen och caghril grepest.
Stackor är höne flycht.
Sryr häst medh bessel/ och konna nrcdh käpp. 
Scang tärer hästen dragha.
Sracksr hund och kullor koo/och liren »kan rhe K» 

re gäffc yöghmodigkc.
Store Herrar vrhaii fwäner/lhe are Uret rvärde. 
Srackor wrjjä är fnarr qnedcn.
Grmidon, haffuer man fprang/och stundom haft ! 

wer nian ?ang.
Swik och falsk star sin -Herre pa halsen.
Swact koo giffuec hwrjt n»ö k.
Swllen stngha bstt» r alla wärst»
Syn är säg),» rhkast
Syn gar om fang/ja oyy son, bonde.
See ti? l>ven, tt, fager i hand förr än M gör i dan- 
S >p icke lusen i jkinfällen. (sen. ^
Sallan gespar glader man. , l
Sa födhcs brj son, biörn doch af skij^a kattor. 
Sst a mygg och vpstuka hela kan c.e.i. .
Ga länge bastucr n,an fridh som hans granne wil 
Sl'N gar för sägn.
Sa grvnrc grusen, gamble swljn.
Gäck haller sigh posta löper oinbyy.
Ga mang bot»oudc/?a mang sinne»
G äp icke hunden i fmörrroget.
Store fogiar warpa store ägg.
Skraa > en stoo och styl i en lack/och en h-ra iett 

fönster rhe dölste icke gerna. tzkrm
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tzrrempta medh helgone thegöra iertekn. 
Scaswen kommer stodhmcrren til gönga, 
Gkirer waln släcker och cn brand.
Smsr rvagnen/sö knarkar hon inret.
Sa gamma! som godher.
Soo rörer gerna i ffarne.

Ntt fök tuttAS / thet hafwer hel--
brägda lungo.

Tappar mm -Herre/ ja Minner mm Herre 
Tanckar qre rulfrrj. (säger hans fryntligs).
T-rgh lhec tn far och kräffchcr akcr stör.
Ther gacSe.r är lägst rhec gar man snärcst öfwec 
Then är aooh lacka fom niedh wii hoppa.
Thec är icke -ange jevan katta» san, öfwer simdet/ 

ty rumpan är waat ann».
Thet ar en arn, stcek som in-et dryper aff.
The swikas the sworne och icke rhe borne.
Then gethcn 'öni mäst bräker hon minst molkar. 
Thcr är ondt i hwsc son, ingen öckwscr.
Thcr är hälstron wärrc/ ther alla are -Herre.
The äre sura sadhe räfwcn til rönbärenl 
Thek swarta swiker icke/thek hwrjra gar ajfmedh 

ångest.
Thet ar aldrigh sa ondt/ at thet är icke til nagot

Then som hajfuer mang scrn i elden/han brenncr 
somligka affkhcm.

Thet ar gott hastua godhe wäner pa knäät.
Thet är icke gott gistna bakarc barn hwetcstrm. 
Thet är en arm mus som icke haffucr mecr än ett 
Then först sadhlar han rrjdcr först. hool.
Thec är ondt stiela när bonden är stelffen tiuff. 
Then som bittidka blifwer Herre han wardcr 

längie staldräng-
T «y Th-n
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Thensotttblanderslghmedh vraff/han dMier 
affswchn vpärcn.

Then somwil sagha en annan/ han niaste sielff 
Then ther star han bryter löpa.
The» son» icke wil lydha modher/sa ska! han lyda 

stiuffmodher.
Thet räknas icke mang rätte r pa ett faat.
Tken är sal son, Gndh wil wäl.
Then son» gör i börgan/han gar och i betala». 
Thet ar icke för godho giordt /«t oxen akcr i , 

wagn.
Tkcn gamble skal n,an ähra/then vngc ffal ma» 
Thet hörcr hiclp til Gud; hiclp. lära.
The öre al!e gladhe son, leffua vrhan fara.
Tkce kostar pa benen at rqda stast.
The» är godh weria som ingen wil hcria.
Thet sägher stclffti! när dairdsmwil.
Then son» icke haffnergrqs/han »natkc betala 

mchh kroppen.
The äre icke « le wänner son» kee igen.
The» pening är ond halla son» vth skal.
Then kan icke aka/son» icke kan wända.
The» är ond foge! son» bekläcker sitt boo.
Then fogcl är snart hallen son, stuten är.
Thet barn son, itet gist; sa gnagher thet sedha» 

taldriken.
Tbet kött är sörast son» näst benen är.
Tbek »r en ond hand son» icke wil weria sitt huf-- 
Tber en är onämpt thcr är kan sjkämpd. wudt, 
Thet är arn»t saar son, icke gitter buric si n vld. 
Then stenen bliffuer fnlle wöal/sonr alla spots 

tapa.
The» warder hukpen/son» Gudh wil hielpa. 
Thet är wist son» i hand haffuer 
Then brjder son» wä^her wil haffua.
Thcr feta wil alrydh flyta öffuerst.

Then
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Then som är föd!» tik ttt Heftvr/ban bltffufr chs» 7 
drigh -Herre äffuer rwä peningar.

Then är god» som glug fyller.
The» är gladh son, icke weet asfwända.
Lhel är ondt striöha inoot lykona. -
T lien är »nan som gör mans gernittg. y'
Then gråter aldrigh för ^ull son, aldrigh fick 

ghagull.
Thct är icke radhciigit kasta pcrkor forfwqn.
T het ar icke lyka latcr/then ena lecr then andra ^ 

gråter.
Lket är icke alt för ögtzon som man skal ägha. S 
The äre icke al!c säghare son, blasa i horn.
Lher stastder icke rit hundar ar hor» döör. 4 
The» mister icke som först sånger.
Thctäricke alt gott i maohan som imunnenär 
Then myckit hwiffar han myckit liugher. sött. 
Thct är ftoor nödh hast ua manga barn och litet 

bvödh.
Then illa fövher hund eller katt han födhcr wärs 

re diur
Thetärfärtappatsom man i ho fwc lär.
Ther är icke h«-ar dagh bakc dagh.
Thct är sompt fnake dagh.
Thee hörer meer fast til häst än ropa host.
Then första jkadka Lr bäst styra.
Thct är hardarc än »ern/tagha thcr intet är.
Then liret försmår han bliffuer scllan rhk.
Ther vppenbaras i röö som gömes i snöö.
Thet inan niedh synden fa°r/thet medh sorgen 

förgas.
Then wäghcn ärond wägha som stcpet löper ,7 

ckafwcx.
Then fkylcr sigh som weet sigh orccn wars. 
ThcwchelbrcgSa weet icke huru rken stocka lstkar. 
Then son, i leken gar han "'.aste leken hjda. 

s . L iiy Then

Göran Ogén
C4 a



Lhctär ondt sitt,a emellan twa elder.

, Helge Daghar. "
Thet «r »ckc gsrt säghla i ogiordt wädher.
Lhct är icke alt sant son, sanno lqkr är.
Thcr en bryter Medbs s?al han sch bära mcdh.
Then frffheet misbrnkar/han är wäcd hene nilsta
The» jkal n,yckic siudha/ som niangha wil biudha
T.yer qnalnas rcke som quinnor dricka.
Theäre icke alle möer som haffua deghcl.git här 

och ey alle godhe stekare som läng knisf- 
»er hafroa.

Tken är näst wärla som i handen haller.
T^her är ilt quickcr nian brenna.
Tken är ssligh n,edh lyckan >nä leffua.
The» sikter offra pa domstool som icke kan sädhor 

byra enrellan rwa hundar.
T^hen skal kil rnmpa gäa som koon ägher.
Ehcr tiuter a'r affvlffucn kommet är.
Thct är gork fasta / söm nian mä ecld nicdh watn 

bortkasta.
Tbcr är arm sogel som rcke orkar bara sincwlnch 

gar.
Thet är en arm hiorr sonr icke orkar bära sine 

horn.
Ther lastc siielpcr chcr bliffuer offta stnolot-

Lher
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Thcrm-»h»ggert^kherbl,K,-ksp^»r.
Therenäc.ctcs.elff/chcrbiissncr ,cke hans h-st 

The» hund ma» dnffuer ril stog; / h«„ bhter icke

Tinfftcncker hwar ,nan stiek.
kläden/ som modre»

Then som wli n^edh muta ha» „,a'sto medh st,uk«
Thcnär.cve mycd.rrU wetter/son» ärer sm mgq*

Tätting i ecn ladhustMa personer i een Ryrkia^ 
The» icke hastuc r fäa böte,nedh krop. ^ ^ 
Thec ar armcsnak son, intet alffuar niedh fölicr- 
Then son. >'^on hEuer han för bonden hcma 
Ld«t war ttgbwai achkat/n»en chcrwartigh »ck«

Tket är lche gott äta kyrsbär medh herrar. 
Thenfon.haffuerkorsetn.cdh stgh/hanstgnar

Then store tiufwcn slipper/ chen lille gör tis
hangedr. ^ '

The» Gudh är ^digh/honom ärc a'la lv-inhe. 
Then ar gerna rädder som sigh weer broyti^h 

»vara. ^ ^
Thetärwcrldennes lop thenene ncdh chen an-

yre vp.
Thet fruchtar ingen illa göra/chen som förtrökar 

. sffn brot medh peningar lösa.
The t gr gott radh si n »a ther manae »vikner n.ä» 

omwiic.
Thet ar bättre wara förre war/än esfter snar.

<L » The»
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The»ä>änk är wäl pryd foltt medh Kodhe Ak befät 
The c Ar icke »kam ät then lille växer vndec then 

" store.
T het synes wä! pä kindenen hwädh Män äter» ) 
Ther godxet värer ther wärer höghmodh.
Thec är en ond knrjst söm icke bqter pä en pung»
The fäya ey bädhe irc fom trätta.
Then litet säärhan litet stär vp.
Tkey är glynid som vthe är stängd.
Tken är sa godh som döl/söm then ther fliek. ^ 
Thct är gott kliffua pä then gärden son» läger Ar. 
Tkct Ar ondt byta hugg i ord.
Tken olagh driffuer han slagh Nlucec.
Then quarnstcen maal som vndcr är.
Thenfon, alt stcc eghet wil haffua / hän far intet 

affen annars.
Then ena pläqcr then andra sär/ then tridie weet 

icke hoo ther fär.
Thft är rärt at honom swidher som Vndcr sigh 

' piffar.
Töen brakar steep son, steep baffu r.
Then bchdar icke länge som effcer gott bHdar.
Töen rädkes i säck son» forra haffuer warir.
Then late gäc nädlgh stängdon, wägh 
Ther är gcrna hand som färtär/vch ther h,ert» 

sön» rqkdomar. ;
Tkcri inyckit haffuer han Ntyckit bchöffuer.
The döö a> lq son, fcgha äro.
Tben cy wil länge lcffua son» icke wil sorg haffua 
T ben - la skal fara han sta! hielpa nl n»cdh sielff, 
The»» nrAttc wil ev werca hwadh then fastande lff 

dhec. -
Thck regnar ey alt söm nrolnar.
Then rychce wil haffua han ware fädan söm han ! 

wi! he'a.
Thet tig!) intet bremrcr ther hläs intet vppä.

I Then
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Th«« son» winckar tik thcn blinda/dricker ast ee«
^ to,»a kanno/och bar vch thcn öödha ni ar'

pissa/han gör sigh föfangt arbete.
Theegso», raghcr höken »tat wachta sm höna/- 

han sir liter igen.
Thcn som fordom drak» miödh och wstn/ther k ig' 

gra nn badhe hundar och swHn,
Thcr blistucr an barcrc/an boken saghcr.
Thct blistucr an a!r sadhe han i he meter swalt. 
Thcnsom mangeftäd; wil stridha / ha» maste ' 

niyckir lqdha.
T het sonr warit hastucr thct wrl icke niunckön

tiggia.
Then spör/om lnkct «eet/han tuiflar som intet 

seer.
Thcn skal icke rigka som sin egen stadha wil cata-, 
Thec spors wai i b/y/huru barnet ar til dygden»' 
Thcn som aghcr barnet han stat nampna thct, 
Thcr gar man til döör som man ar.
Thctar ondt byggia och boo som östueewalS är 

landxratter.
Then ena blinde ledher thcn andre i kulone.
Thcr son? asct ar thik färsambla sigh örnarner, 
Thcn som icke wil Gudhi en skcrst vnna/han nia- 

stc gifwa diefwylen en hect gulcuima» 
Tilfallc gör tiufrven.
Uhit stunda r belg som han boren a«7 
Ty ar krakan graa at hon hastuer inanga sorger- 
Tiuffucr allkaralkydh mörkret.
Thik gar wiggcn som klubban driffucr.
Thit kommer kaka som komma wil.
Til en hard knut behäffues en hard wigg. 
Tilstadia »naste Man tistel en wära ibland kwetet- 
Tienarcns dörstap flingc r bondans bodstap» 
Tstgh hel ser fielft"an ty wil en annan stat tyna». F 
Tu »a en -Hcrra mevh t roo/och ticng ändock kke-e 
. ^ mindct. TicnH
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Tiena väl i ! f ahr sch illa entims Stack för alt. 
Tomärchenpung fsm annars peningar iiggia 
Tsr »vedh gör swart ecld. vchi
Tolamodb öffuerwinner all ting.
Tom ka lare gör galen käilcrswän.
T» barnet haffucr fin wilia sa gråter thet intet. 
Ta hofwudt är kranckt bedröffuas all lemmarna 
Ta sanningen kommer til röna/ta är lögnen icke 

wärd en böna.
Tros allom wäl/men tros tigh sielffuom bäst. 
Tros giffuer brödh/otroo giffuer odödh.
Leää faller icke i första hugg.
Tros sch srroo kunna icke samman boo.
Trogen wän är snart fangen och snart mist. 
Trogen wän är bättre än gull.
Tung steen är ond langt bort kasta.
Tu stalk wara gammal til hsfwe och vng nl 

ster.
Titstal äta pölän medhanhonärwarm.
Tu skal icke haffua twa maghac t«l en dotter. 
Tnw mägbar fa Imgha/rhen tridic hängia. 
Tuchr haffuer äNra/och troo haffuer brösh.
Tn maste antingen vara man ciler mus»
Tu kan icke badhc spinna och rinna»
Tn ska! fan»ne esfter ämpne.
Tn skal wära then rher wälle haffuer.
Twö hund och kämbe hund / doch är han hund 

son» för mar kund.
Thetbäste iagh i werlSen weet/thetär fridh och 

ratwqsheet.
Tben som >ckc haffucr kalk maste mura med lecc 
Tken som icke haffucr wat» / niaste stäckia »nedh 

dyngis.
Trängder bryter hool.
Thtt hierra ma brista / soitt viste hwadh gladie 

A-NNtMiste.
Tq»

Göran Ogén
C6 b



Trjo tiena ril hoffua för eenr nian» lySo.
Tyet gr widr wgghamoch/ sgl gr che» s-m »Fg-z 

gon haffner giordr.
Thet gr migh en arm/och tigh enkiortek.
Tker siungcr hwar fogel effter stn näbb 
Thetgrarmr blodh som icke är riockare än »aen- 
Ther är by)' som bonde.
Tbcr härer mera til ploghcnän hwista»
Thec gr ondt kasta wana i wrö.
T het gr icke alcgnl. son, glimmar.
Thec >öper myckic watn niedhan mälrgrensof-- 
Ther karar hwar eeld vnder stsn gryta. wc, 
The» som icke äter stgh n,ärran han steker stgh ic

ke mattan.
The» tqdh koniMer ak koontacfwer stn rumpa 

widh.
Thet är ondt wachta then höna söm wil ga i by, 
Thcr kommer rrarn som rvatn hasfuerwgrir» 
Then intet wagkar/han intet winncr.

, The» pungen hänger wgl «idh rhcc beltet
Then kommer sa snarr fran» son> niedh oxerna a» 

ker/som khrn: mcdh hästerne rqda.
Thet ena swgrdct haller thcr andra i flhdon 

i Then son, grgfwcr gropen achcn annan han fal^ 
lcrehersteistvthi.

Thcr är gott skära brc dhc rcniar affannars 
manshndh

Thet är hwar godh för stgh i Kon» ,gen, gärd, 
The hasfua icke alle lycko ril hosyue rrjda.
Thet g. bättre gamnial gäld gn nyy saak.
Then som tagher herrar rit ftaldrängiar han för 

brurnc hästar och söndrogh sadblar 
Thec kommer snarr ril ar en drucken nian dandsar 
Thet gr högh krnbba til läghcc häst 
Thetiepler sa wgleen gammal karta miälk som 

rn vng.
Ttzek
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Lhetzr^EgLrtS-vkar bStN -
Dagb rher booc khec tu fick »oor.
L'u skal icke bära til himmc rstke» medh tigh. 
Ta^h icke marn össuer hofwudt.
Docn som missar honom misbiudhcs.
D>'tN förr wil, han förr warder.
Lhcl man lostuarom afftonen/ skal man halka 

«^m »norgoncn.
Dhetarochickc att vthimerrcnsöm dogheräta, 
Dhe» förste knakar/chen andre drakar/ chen tri- 

e>> die faller.
.Tomt wistyws gör en galen redhfwän.

G.
^ Ar it^ealk forklok/och LtLefön

»Wanacthqfwerenlangstiert. mcnloO 
^WanebisSarbäst. 

wara tigh för Absolcn/ diefwulen är cher be« 
grassuen.

wäck icke hunden mcdha» han fofwer»
Ä)ärre hiul stielper lasset.
Werldenärwiiiadrygh. §
wärkc ar fattighnians spott att skadhan» 
Merldcn star icke wldh staka bunden.
XVec righ »a snar n> är/sadhc gr/ron til kiltelr»! 
werkec prisar mästaren.
TVänffap som arfor nytta skul/förgas fuark.
Wä let pröstuar »ttannen.
wärian biudhe landzfridh. . .
N)ilian dragher lasset kil byS.
iwi iogan hast skal nian icke niyckit driffua»
wilian ar icke land;rätt.
Mina och macht göra alla gcrningar. ^
Miste thcn rrjka hurn thcn saltighe niatte/

seriidha hadhe han sin dödh. ' '
ti, s ' «-->
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^)i»tret» spor l)tbadl) si)stilnären ^alfuee astadst. 
D)i»rren är jsmmarsens arswinge.
Mqg barn i by» och gack siclffucr efftek.
Wrpan wii waria a!I marken/och kaniekesigh

Vlfwen byter icke pä chen stogh so», han buren 
V!ffgsr,wijnsare. (är-
Vngdoni och wisdom fslias se!!an äth.
Vnläper t» nngh/ru vniöper icke bödhrle».
Vng Lngcl warder xäfft gammal diefwul. 
worc icke Lagh i landet sä togho hwar so»» wil- 
Wall och oratt sinncr sin domare. ' (je. 
wrang börfle/gör wrang första, 
wredh n,an sccr irke sin egen naja.
Wredhc drifwcr nian frän ffälom sinom»
Dthi lughnast watn äre n-ast ornrar»
Vren dragher andoch han dröner.
Vsloni är vstom wärst.
wal nia rhc blistna faddrar/n,ett icke fäste gckn^ 

hwars annarsastron. 
wcgh icke k>» walgcrning »redh guiwicht. 
war icke snär tij ar doma andra / förr g» rartzäs 

kat ar.
Wegha wlnna/wagha rappa.

.Nttest är falsk/ sch fäZkittF ärfä-
! fangeligh.
- Znne ar tagha «U wire och byks- 

Ähra och öghon tala minst»
Aähcn stadha ar störst.

SOSScDS
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