




ffeen l.then am'stako,nmer ett lrosr eldh.
^M2lffikavan blissuer m«n w,is/och r^el.--;k.

Ä -Aifthetstoora närhet larervngnoc <ragh». 
^MM^rlfflither och likhet / sankac fattig kon» srgh 
2itt sece slast drvpa fere droppar. (o»rn.
2l!f>lire begare/roinnrer for;r kinpusten/
Affkare stal! katt» mwabista.

nephgthett tridre ma» 
2lffrnggoita folarne blifwe beirehestarne 
2i-stoa >anZ medh drvck/morgon sang medh hosto.
AZHanglffuerförstanph.
Agbelos lefwer arlos dook.^
2lgan ar aodh/ttärmorro ar mcdh.
A!r frÄimiande /och nytt arwallkommet .
A!!e radbes khet soi„ ondt ar. (daK^ed^tt.
2llmose i domer ,che peningen och mesian förkortar lttL
2l!!estädhes framme/sällan walroinm-n.
2l?le!rades framme/rngestadkz waldomimn.
2lilestädes framme/rngeftadheswal. ^
2ll!e wilrawal hugg» til /men ingen wtlhall»j staffrs.
Allekanrpar falla sägherlö>a.
Alle ord lat» wal rala srgh/men icke alle garnrngar 
Lra/ar at lara. ^ (Zorasighe
Alttnghmedhradh.
Alle aro barn j böriande.,
Alder lnelper för mgen Darstap.
Al-mgh stall man hoppas til rhet bestå.
Alle ord stall man icke glffu» brodh (fongar fattigs. 
Alle bedlere ahre rqke / alle pijgor rrrfne och alis 
2lll äffuervavtgheer fangac en ond enda.

st all
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All Sfuermechtiger kan icke haffua stavigheet.
Alle foglar / Leo icke hökar.
Alrh förgånger men rcke Gud; ordh. 
Allebörherhielpa.
Allewilste varan haffua / ,nen ingenwill födan.
Alle kenne apan / hon kenner ingen.
Alle fa böör som bhdha gitte.
Allewlllie gamble wara/men ingenwrll gammal heta. 
Aldrigh är dagen sa long / at thet buffuer queldek 
Alle Nycklar hengia rcke widh ltt bältte. oinfider.
Allom äro förbudet bryte / men ingen bättras. 
Aldrigh är nogoe sa lirher/ a t thet är berrre som inrhet. 
Allewillia rade / men fa rätt göra.
Alle willia Herrar wara/men ngen wtll seckest bara. 
Aldrig är fienden sa godh / han bekaller lw skadan som 
Aldrig sitter flestet sa högt hunden wenrec iw beenen. 
Alt watn will j hassuet. (han far.
Altldh är frufin iord för lath swin.
All högfärdh far en ondh ända. (grelle sa äro tke try. 
Alvec och sinkdom kreke till by / och geste sorgh och 
Aldrig faller äplec aff/ förre än thet är inogir. 
Aldrigh stall frufin eld göre / ey heller/!>ungrogh till

(krättlls rage.
Alle leffue widh en Gudh / och icke widh een lycke.
Alle hafws en Gndh/men icke eenft natur.
Alle ordh Lro icke konung; ordh.
All wrongwisa igenstoppar sin egrn mun.
Alt thet som önstas kommer icke j secken.
All» goda gerningar warde snart förgätna.
Alirndh till entfidk/tankaräro tullfris 
Altqdh stal! man stempne / sa som kan wil empne. 
Aplett sinakar iw affrothen eknart som thet rrstler. 
Arme mägar göre fiechrene lägher.

Arint
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Armt snack Lr thet son, rnthet alfuar medh fölger.
2lr,n är rhen siechren som ingen stökra eller ttussar VtY. 
Äran förcappas aldrigh/ Ära är »t lära.

Adam war förste adelsman.
2lwund;man bör icke wlttna.
A'mx rrä/so,n faller j första Imget.
Alle foglar flyg» borc ta bltffec krakan quar. — 
2llle nvcklar hengm icke widh ett belre.
AU trcke gange soin sum fötter.
All sum suarr i mörkret. ^ ,
Ähr han icke sa sn»t fager/sa ar han nar fa gagns gsdy.

Barns magan är blmder. ^
Barns göinor ära arme gömsr.
Barnet gör j byn som thet arbemmewant.
Barn stal haffue drycke son, häk / och hugg som a sett/ 

(inath som nörh / och kläde somwadur» 
Barn säger gefft fauista/som drnkna och galna.
Barn klagar sin nädh och tyger sin staldh.
Barn ärbroderläsimann.
Barn stal krype sa lenge thet lärer ga.
Barn gör barne gärnmgl).
Barn wexer e» doch thet drycker watn.
Barn är modrens beste lekare och speleman.
Barn gonger gerne tytt som thet finner sin lykee.
Barn gläd; widh nya kläder.
Barn äter hivad thet far / och tyger hnadh thet giör.

Bedröfuat

Acht kon,mer ey allom, pung».
Assuunden gnager ther hon ar.
Altydh lesser rungon pa hrerrans tankar. , , .
All rungh bördoär lath när manhenne tollgh lydher.
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BedrZstnat ksterta bchöff-ier godh radh.
Bemerk stundoin aifwar inedh skeinpran.
Ba-rre Lr -c gor rychreaninongertjekedomar.
B-rcrre Är döö än -U» Lestu».
Berrreär rym.: / en ill»: fächca. ^
Ler rre är siy än illa för fladan sta.
Bettre är rwa resor inärtr / än en gongh förgätit. 
Bettre är en fogel j handen/ Ln tua j j logen.
Bettre är sina filkar / Ln rome d-star.
B-ertre är nsgor än mther.
Bettre är äpstr giffinr / än ätit.
Berrre ät radefigit/än hrodst-git.
Beetre är stenrina j beck/än j aa.
Ber reärrhet-räson,hagnac änthetfombrister.
Bä, rre ar runr oöil än toom ka ar.
B. . rreär gamul geld /Lnnyfaak.
B e /. re är , uag hest/ än ron, grijma.
2oe-.re är,-ettsaga/änbedes til lansäfsfyster. 
Beetreärvara siälgh änblindh.
Bätrre jemurer skäre osten / äir skarpan,
Becrre är halsr brödh/än alt mista.
Bättre är cenkoo in.edh coo/än rnä med oroo.
Bettre är ware död / än inedh sorgh lestue.
Bettre är rrälast for hnfet/än inthz.
Bertre xror tagk t»n l,edna pant/än ti» Lhristelige tro. 
Becrre draga tna foglar til boo än een.
Betrre är tsta/än tarsflöst ta le.
Bettre är snell tungo/an kryllor haar.
Bercre är wara könligh/an konungllgh.
Lercre är godl, steka /an högh hycdh.
Becrre är ware s-rar/ än fiuk.
Bettre är en kranst dotter/ än en vphengh so».
B,'ttre är koo mo'cka / än sia j hunffurk.
Därrre är färfpöria sigh/ än sorg-öra sigh.

Bettre
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Bettre är haffu» halffskadan/ änheel.
Berrre är see wid ord / än w»dh hugg»
Bettre Lr dvrr köpa / än ill» suelr».
Bertre är köra /an drag».
Bettre är skära aff/an störa wldh.
Berrre är sompr nöt/än alr rött.
Bettre är nogot herstt/än alt ferstt.
Berrre är äga / an önst».
Berrre är blrfua vis afens annars stada/Ln af sin egtn. 
Brörn och btärnekaren renkr» icke alr srr.
Blomstret är frucrenes fäste pcningh.
Boande män är Landzens vppehelle.
Bogan moste bändas/ för än han brister.
Beede män/äre altrdh beste,
Bodstap ma rag bäre/anflag kan lagk rcke kunn». 
Bren icke husiene för än faddern» komme/
Brune nötter haffue söt kärne.
Bygangande höna far anrmgen korn j kräfue eller

(knepjnakan.
Byg sa boo/at tu stadar rcke en annan. 
Berrre är seenr/än oberänckr hempnas. 
Betala raarr för tlka sudlt.
Blasa bade kalt och warmt medh en mund. 
Böke medh krop /ey haffuer koo.

Ehrlstus Lr thet nampn ssnr lvcke är tlk godhe hamvn. 
Elaffare och raddare rödb före monge menlöse vn stor 
6!a°a icke alrrdh rbet soin klyrar. (nödh.
Elappe bonden/ sa snappar han tigd igen.
Hlage för sin högre hand/hör rngengör» j irogon stund.

Derr
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Dett ar ont »t kopethen sapan man twettar ögon 
Dagarnebltdke sorgen. ^ (vchinedh.
Dagh haffuer ögon/ och stogh hasfuer öron.
Dagun» och vage» warder werresa sad^Lhrlstuswac

Danve gUlnde hadare och Jungfru stendere och preste 
. . (ftende/fa aldrighengodhände.

Dezllg ar fcucten / ter dygden är träd!).
Degug ar kona/som kalengtorde.
D-efuulen är j strymterij/l-afrrke lust afAbsolons har. 
Dotrren far gerne j modrena särck.
Domen är honom ey kär/ somweth stgh broflrah wareu 
Dom v tan personers anseende.
Darer warde med annars skave än nu wlse:
Dän wäcker wakcn so»n törstig är.
Detc är ingen annars bror j hasfuet.
Derr ar en slem stader j hatten.
Dett ar gort ga till dukat bocdh.
Derr tör en blind man serna sttt öga widh.
Darer la ter ga ingenom annat örat ordet tn och annat 
Darens knrfar först j smöret. ?vch.
Darer taga hugk för ordh.
Darac glffua ordh och taga hugg igen.
Dager gör arbete.
Dr»ckwällenge om aftonen vtafenhurte stal /ochsosf 
- , . ^ (lenge om morgonen.
Darar tal» fulle een resa sant.
Deler och ärb/ n,en then arms icke förgäth.
Drucken »riel/fairande han henger.
Dcoinpre gest haffner buas knifoch toman bnck. 
Drucken inan; mun ralar gefc; afhierransgrund. 
Drucken mans ord are drömen Me.

Drucken
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DMcken msn är om aftonen som en biörn/ om morgo-
(nensom en örn.

Dwal kominer gaffr vdki quall.
Dcrckcken Gndk gerne/som giffner korn och kerne. 
Dvgven gör enon» adell.
Drre klenodier göve ofre Instig til syrre.
Dvr ring >äal inan grant göme.

, Döfner körer nogoc / men klmder seer al;inthet.
/ D öven ar wlfi / men stunden ar owlst.

D Den b läser icke j korn för sig!).
Döden ar vrerste ändelyckt.
D:.tt ar icke dagk för dert atr en fogel siunger.
Dert ar en armfola/som icke sienar er par siaklar

(sunder.
Dett sial konnna righ mall/ som hunden gräset.

E
Ekurn nionge barnen äro/dsch är kv fadren alst. 
Eknrn lefnaden är/ doch kartk athsistnanden.
Ekuart kegren flyger rw haffuer han stlerte» med sigh 
Ennkmias oren »nedan annan drager.
En astnndar kuart / tir kan ar buren.
Emedan en är onemd/sa är kan osiemdh.
Eim glädies man ark wenncrs tilkommelse.
Ennwill warn till strande.
E-»n spör rken rflke kuru rken fattige bergar sigh.
Enn lepier knalpen/ medan gammal hundwrll.
Lnn inmsias rker rker atfrar.
En drön,er soo oin draff/och karingen om sin stass. 
Einedan gaftvor reckia /ta är moder och dotter wener. 
Ehuarr wevden kuelfuer/sell är rhen soin nogor kaffucr
Efter rad sir gorh son» iirrhet/radk.

A v
(sielffuer.

Efter
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Efrer s'ör klade kommer gafr saar.
Eggek l.rcr bönan kala.
Ev »uerrerban som dyrr köper.
Eldh j störe/orm j barm/och musen j ta skon /che Lre tr-

Em ot Gudb är i cke got at kän,pe.
E>rn kommer rit waen somwarnwartt haffuer.
Een olycka är sielden all.
Een olycke faller öffner tken andre.
Engod krock stal btstlda krökras.
Enn kommer thendagl) arh kooen tarmar sin rsmpa

En oret pentng drager borr andre tyo.
En annan saar/ en annan vpstar.
En god streddare stal baffua en god fömare.
Efrer en god aflare/ kginmer en god siösare.
Een strrtn soo/söler gerne en annan medb sigh.
En wätr, ok kan »ie'r radh vtglffe trl bolery.
En drucken karll och en galen / st,l mrhec n,er at en»

. (fömvnen.
En bungrog mage / warder tcke metter affaakrom 
En stal blelpe r-i Gud; btelp. (ordom.
En stalck »kal icke werhaburu en godh manbargar sig» 
Eir ond gömare giör inonga ttufuar.
Engerigb läker sigl) tcke at nöya nredi, ltrber.
En godb Propliece/ gör inonge Propbecer,'
En god fcbokemestare gör god diekner.
En klenar ofca för mange medh lycka.
En wtsfe quedes mongekedbes.
En förstandtg konung är »ror Gudzgaffua/ men eett
Hfter onc warder goch/Halffche» bättep^^"^

Ett
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Mkt kaar sch annat gör gudbenbuffuutstallot.
kungrorb maal benger tben andre ^ harery.

Ett rrull kyfiec rckegerna thet andra.
T.!?er ena godakallar reke rbet andra borrh.
Ert ar rätt och annat är sätt. .
En bastig wrede är cen begvnelft kr! mvcnt ont.
En kan beta la sm gia !d med bair oclr bla^garn.
Een ganral katca ar reke god draga skra sore»
Ester eens mans tal bör ingen dömas.
En ahriös bör arew-rtna. ^ ^ .. .
^nnenar sa länge herrarrom kladerne hengai spsec

(rar ro»».
Een g.frnn bäst aal man ieke j »numren see.
En god w.lte drager laj? til bys.
En Itirrn joo vil gerna goraen annan oren medh srgh. 
En ond göinare gör nronge tluj^nar»
E n halfquadin ryrsa är god första.
En ape gör inanga apar.

Flakra icke för herra nom.
Fager ord frögde wal en dare»
Fager ord fylla reke säcken.
Falske wijse warder inargelund quedln.
Farer sachra ined möen bon gar med barrans bak». 
Fattig mans tarf kommer rcke alle j senver. 
Fattigmans färdtäralloinokend.
FatiManans kat» kaffner nronge slakt»
Fattig Man haffuer och Kierra.
Farrig »imnhaffner linhervta»» affhand sch j mun.

Fattig
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Lattig inan stall icke hafue fager kon» eller fethan hest, 
Lartig man är icke greffue,
Lattig man; maatt är snart äthin.
Lerborehaffuer godhsack.
L le stet henger aldrrg sa° högt/at hunden wenter stgh iw

(benen,
Llere are dagarne /än karffuarne.
Flere dräp» sualg/än suärdek,
La först oc!) fia sedhan.
La ord medh herranom.
Lawlsk man; marh är först äthin.
La haffua lyckan/ men alle haffue döden.
La werre huar tlsonde man; rarf.
Lrambudin tienst är alrrdh försmadh.
Lrain ralende tungor hafuafa wenner,
Lrände är fränderperft.
Lremande göre »ner an the styldige.
Liendcn sr aldrrg sa god/ar han beholler iw stadan som

(han haffuerfongir,
Lrende är vflom werst/sade räfwen at rödhunden.
Lrq är frelses framgangh.
Lrqe weger ltgger till by ingen kan sin stepno fly.
Lyser wrl allene varawqser.
Lörord bryta lagen.
Lör konsten stal man meffaven ähea.
Lörstandigh och fllstigh folck plägar nian Wall bruks 

(men the lathe äre icke brödh wärde» 
Lör rtt öga nnster bonden sin koo.
Lödh »nrgh j aar tagh fäder tigh at areth.
Lörmaal gör fruur fager mäth.
Lär rcke refwerompan til marknas medh tigh^D 
Lörst ma wäll som ragh wrl / sa gör tagh so,n iag ar till, 
Lärrädare stal man med förräderri wmne.
Lör glöinste dricker man withe.
Lör ryärwarlden wrdh/ar rherboor rnonger stalkvti.

Lafangr
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Fåfängt ät kasts ttäch för foglernes ögon.
Freden är wäl werd ar köpas/nar man honsm cy anars

fä kan.
För ogrord gernrttg /böther man ofödt fää. 
Fölg lorden effrer ry l,on är gammull. 
Fattrg man är rcke grefwe.

Gack lcke godhe wenner för när.
Gammul katta leppler och nuölk.
Gamble wägar och ganrble wenner the surka rcke. 
Gamble wenner ära beste wenner.
Gammul synd gör ny stam.
Gammal wane är tung j wrä kasta.

, Gammal mans gräter /mar; mänand; grödhe.
Gestar komma trl gärd; och görästgh grcfwar.
Gethen gnager rher hon bunden är.
Genstag är uke afiagt.
Gestens hustru achrar grant.
Gerna plägar fä wara medh -Herre trenst /at then s

(best förrrent haffuec han warder wärst löu.. 
GE en stalk en span han tager wäl stelff e,r al n. 
Grffuen hest stal man rcke j munen see.
Grffey hunden medan han wrqdar rompon. Och cy

Glffmtld stal geldas om wenstap stal hollas.
Grlra effter dygd/deretlghet och god;/ bedrager mongL

(heller barner sä oftha thet bedcs.

Gerrg^Sten haffuer aldrlgh nogh. 
Gerug quarn mall allehande korn.

Göc

Göran Ogén
A7 a



Ik!1^7

Gör wel wld en stalk/och brd ttl! Gudh at han lö'E!g

Gernghet förrader wrsdsm.
Glord grerning baffuer ingen wennrng.
Godh redstap gör balssne germngen.
God fogel beklertec iere sirr b o o.
Goo ord are bärtre Ln gnll. . .
Gode stajbröder före inange i angeir. ^
Gaffiror och lgengassnor/baUe lsngfiwensrapeir.
Gorr är sin.ina när annan bäller bufiuuder vp.
Gorr ar on, beelr finger l rnda.
Gorr är skere breede remar assens annars hundy. 
Gordär sittta j rörwaffen och göra phpor.
Gorr är dr-jeka och stort betala.
Gorr är sigb j renr warn sköfia.
Gorr är halfne rrädr sine barne skoor.
Gorr är leke när rärnmg will bäre.
Godfi barn qnädhegodhwlfe.
Gorr är finne weghen yppa wegh. . . ^
Gorr arbech grffner arllg lon / och

Gott msdh letter a!t snt. ^
Grannar är grannar werfi.
Granne lagb wekb wäii bnad tn frerer.
Graa baar Lbro dödzens blo-nNer. -
Gudb glssuer allom nogb ban bassner iete tes mnd^ 
Gud!) föder sa wäl bfi/soin brorn. < ' ^ , r '
Gudb grffuer/lvckon och lorren jatlebiiartbanw !. 
Gud!) grffner nogb alenafi far rebe sorhogt.

> Gndh wet wel bmlken best pelegrism ar.
> Gudb gchfner a!r got/men doch rele oxenmedb hor,rom. 
'Gudbgrffuer allo!'»marr son! hangnstuer mun.
> GnVh sitter öffuerst / och seer nederst.^
> Gudh brc,7ucr afi urgonr mcr an han sörurar.
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Vn-bchffuersitte buk-bssm kläder.
Grdtt straffar rett ene stalcken med rhe» änvre.
Gudb stop ingen kastigheet.
Gud; barmkertlgket är mitt j werldenne.
Gndk wtl:cke rln almosa affen anars handh.
Gudh besörger sine vnderligh.
Gudk gtffuer kcrranom land och folck.
Gud!) kan förstaffe vnderklgh orsaker.
Gul! är icke alt soin glimmar.
Gull Lraldigsä rödr/ar rkergär j nödh vtrförebködh. 
Gör rntttec onc rben weertöstom.
Gör först rent för thin dör.
Göm en best stoo nagel jtryäär kommer hatt inchet 

(rttcs emellan till motto sa kasta honoin borth. 
Galne hundar fä rzffmr stin.s
Haffua och fää ar icke lffcke eens.
-Hafftteller wenstap med!) inänan en Med stkernonar. 
^alffuegernrngdn stal man huarken lofua eller lasta. 
-Han är danster wrdtt landet.
-Halrk wenstap med kellersnenen och kocken^
-Han rhör Wall see buarest solen skin j värnet.
-Han danssar >onr nödig danstar.
-Ha.ra ögar j korter medh.
-Han hastuer ,<ke berrre som effter gräteranthensom

( före grärher.
-H an är wan wid ekelnthcn.
-Han haffuec stät för lurr och kalt wakn.
-Han stat hafu» mycktr mööl som stal igenstoppa huar» 

' ( man; mnnvl).
-Ha»
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Hanar god/som för Gudhrärgodher.
Hand fyller kand/sa är frrdj alle landh.

-ch f»M s°M M-°d

Han gar rcke imsteom särheoch hmle /

Han stal lutk» soin laga dörar haffuer.
är icke ja balter som han ilie lrnccer.

Han stal sig siclf loftue si»n onde granar haffuer.
Han fonger o fr a fall som en annan fcllawul.
HanwLckernssointörirlghar.
Han haffuer ärtr stare agg loin rnrher kan rya.
Han ar vsel soin icke kan fiyv en da re. ^
Han rancker sw-ff som yster leffuer smor.
Hootarmedhrmgabooth.
Han öser warn med sald som larer vtan book.
^^när ne>r j händer h^stuer. » , .
Han ledes arh leffna soin reknar rhet han ha ffuer ättt. 
Han flar inrher sin begare j bänckm.
Hankanbadeaakaochwanda.
^an gämer ti! n^ lsj; sorn ^omer tl! morAons.
Han liiiger offra som myckit ralar.
HMt dör icke soin dvrr köper.
Han räckes icke sin flechr so.n,astan ligger
Han stal hassua tern naglar som fanen stalklaa eller

fslaa.
Högfärden är en drottning till alle laster.
Han stal rcke ga crl stox som alle bustar radcs.
Han gömer dvrr godz/sin fredh gömer.
Hair sta l haffue starcke been /som god dagar drage stal.
Han är rcke god att see j munnen.
Hand stal hand fa / c. r inund meenedh swerie.
Hanwarder rhes wer -mlr sonr pa steen sitter.
Haii ar ward körh soin kalen ächer. ^
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Han är stavan näst som j händer hafsE
Han ar ond som om talar. .
^a,r stalhcksslra »nychit bakat bröd som sta! by da est-er 
HanLrgaiinsoMinrhetwett. (annars dökh.
Han achrär föga sitt be>^ som öffvergtstuer sitt näste. 
Harm gör heiffuetit.
Henima ar best hut las.
Hcinaar hunden dierffttast.
-Han stal bittida krökras soir, en god krok sta!mara. 
Hemligherrer aör färtrorrne fuenner.
Hasten faller pa fyrebeen/änsadanmanpa ene tungs. 
Helbrögder vett inrhet bnadh then siuka lHdhct.
Herre hvUest/ ar rckearstuegodz.
-Herrens ögon göraferba heirar.
Herre dörenplagarwaragefrwrzdh mochtrsngvt. 
Herrens Me gör äkren feer.
Hrelp tigh sielf sa hielper righ Gudh nrrdh.
H-H?ba!l'en och tinffue balkerr the fölias badhe äth.
Hoo son» hassuer werd/ han far wal swerdh.
Hoosom wnd far/han warder mykir mar.
Hoo soni grffuer sirr sa ar han tigger / honom stal,nan

(sta säar han bggcr. 
Hoo soin kiöper slt thet hasi seer/ han stak sälra alr »der

(hanagher.
Hoo sd»n wore förwffs han foce aldrig illa.
Hoo som hassuer miMt smör / hankaste sompt j gran-i

(nanskaa!^
Hoo som medh vlssuar boor han maste itredh vkssuae

(tiurha.
Hoo döör aff hoot honom stal man ringa effter medh 

r- ., - , (»norghonkrmh.
Hoö som tagher fånen j barhen han maste föra honom 

' (öffrrersundh.
Hoo som bidar effrer ytersta bägaret ha»» far först km--. 

- - (pusten.
N Hoo
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Hossdm kosen ägder dan masts taga j rnmpsn.
Har fua cu Mer som »agd daffuec plogar före.
Hoo som irägor wrl wäga han far »ogoc aga.
Hoo länge joftuer pa si,n bevds / han far lrrher förfin

(Nebbc.
Hoo soin rräder ormen pä rrnnpan/han wänder donom

(duffuudet igen.
Hoo somwäl Lcker dan flak och Väl drlcke.
Hoo l»rde. saar han llrder fär.
<>oo klärc wil hasfua kan fla! lrnfft larda. (munnen. 
Hoosomdajf»»erpe>inl',gjpu>'gen/ dan fär wäl mark j 
Hos nräoge bran.rr lerhar han siner erher j sombdgde. 
H0Si0»n ragec Warner össuec husiuuvr/sä löper chek

(gcrna, ermen.
Hsnar modder som marken grffuer. (nom.
^oo selflap legger n»edk Gudd han fllliea icke wldh ho< 
Hoo som elden V! l d rLua dan flal lecka j »flo.
Hoo som agdalös leffuer dan ärelös däär.
^>oo w»l dd nde rder öga somGudd vnner see.
Hoo son» siar e w.-n pa halsen han siar honom icke ksngt

(tfcahuLE.
Hos som »gen stärk,an vpper kM.
Hooär sä wis / ar han »cke rädes fladan.
Ho mumes ärm inard eller sirrdm kläder. >
Hoo somklerrellZ msirsi han sanger gode.
Honon»»c 0 ir wara wred son» rngen räddes.
Ho nägor wil gitsne dan fla! ey länge drö^je.
Hoo jon» är er s otstd kan fla! fasta jr fidd.
Hosnan dast kommer ocd nl hacffuen.
Hoo som-cke rror kan rage pank.
Hoo son» alrrdd siecker sin harn» han blrffuer offre vstst

(ocharim
Huakpen '-''er rcke länger än gamal hu«H wUl. - !
Huar i<el.»dngck eff.er s^n irei b. j
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Huadh tv wtl sielffder lsidhs thet gär tinsm grandm.
-Huad ögar »cke secr/ther kan hrerra icke gcära.
Himr karar eld vnder sqn gryta.
-Huar man haffaer icke däck pä bandh.
-Huar fanen ar icke sielss ther haffaer han sir budh. 
Huarest ital obudln sitria.
Huarnmnärsi» gäwolHjck warcsighmerfartigheller

Hnarmanärsähcdder somhM» är klädder»
Huar ar sm synd söth/ och sirr anger Lerr.
-Htarr manloffirar sittegir.
Huac nran är sin egm smed.
Haar man tärer sodam som han vmgäd; medh- 
Huar dagh kom-ner »redk sin fädo.
Hriac köpman Lr sin egin falkare.
-Huar och enplägsre /finner sin ploga mestare.
Hvar och een är sur weerd; wen / ther är rhee man gi«rv<v 

(seer ther wlttnar och häller man garna ,„ed. 
Hunden skal icke löpe effrer huars mavs hnfian eller

Huar dagh Lr icke bake dagh.
Huad som Gvdh haffvec bestärt thet ka» icke S. Peder

Huar man kenner sig sade meeffhatten ner han ft,llwm

Huar och en söm medh snerd flos stal med sverd färgäs. 
-Huad Gvdh wlil fram baffue / rhet km» ingen förtags 
Hnarest aset Lc ther Lr korpen.
Han seer svart vth som koo pä en kätmängar.
Hunder löper om brädet och hareu och löffuer. 
Högfervh och lqrhen machr rher haffvcr fanen sammaq

satrHuqffoch mqn göce wise rasande sinn.
Härr / stall beraias mevh ofövr.

^ 4 Hätlh
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HZttb är sii art kööch /McdK l'ngs,
^-egren straffar warner ry hankan icke siemm». 
^ogdornc fatnge herre är lichet j kendker.

är herre budh j: drvgr rt»er dconen binder. 
^li?;r dagh kommer med sin ftsie.
^ooso-ner frän sirr gagn/hanärncrsm skada.

,ad nnra gör eker är best han renkerpa enda», 
^astda enom som böök pä handk.
^nar!agh er wore / buar roge som finge.

är wä!l komnren son: w.rrn j nrrt skep.
^an hochner iilhec fen sonr en annars haffnec* 
^.ajfranför runga, 
vandrade tieiie sör ens lrko.
^erce gunst ar icke arffue god;.
^,aar stal -ned si?» iyke danfflr.
^aa är födder och icke gödder.
^mrden ärdierstpä sme sopor.
^an kanmer än supa och serna iridh.
^>ait löper j ogiort wäder.
^a-r är reke starer jon, stetian bruder.
^an ärflarersom wcder tager.
^an kan bode fsre och hola.

Ilagh tager aste gaffuor för vtsiarr kkubbe fiagh.
77agli kennerwell krutit. sade karmg» »Lc hön atk os

dvrrken.
g!agh qvssucr t-gh sancte Peder sade käringen när kons 
^ LögnUstoch. !
Jagd aker stads gäs:n tä reff-ren stop med herms tkt stsx. > 
I.rgh gar ast ärender ra rerhr wcrivenne.»
Me stnjdherr-ussach lHhaär.
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Icke sa mykit s deknestt s»i, kstk wr!l.
I huad finger fonr hellr man star sa är thek lrkuel jorkrB

effcer.
Jag glffikcr :cke mitt dop för monge peningarv 
Jacch mandcr ictednadh hunden stcller först dan drrer

mighrcte.
IGudzWistdus är invknrmatd.
Ilsti» hvndlr far gäffr r-.stfutt sti/n.
Illa kranker osi»ord magn.
I!!e iknrltdaarär rnende man; stam.
Ikr stal mo- k lir ocl»dakstackenii'.0:d norden rveder.
II c ärdualpeirarh iecke !!ied>> l-c-rn vngar.
Ingen feer rhei» andre lenger ä» nll rcnderne.
Ingen är ,a long at dan ni o: te im reckra stgh.
Ingenär fa stackar dar: moste stg lwbucka.
Inge» mstncr dmndc 'amb.
Ingen fäderr konst r.,ker.
Inge» sirgedögreän-wingarna dära.
Ingen kan nä--e rna d»errer nll lqke.
Ingen döör afs doo.d. ^
Ingenwardher stenidhnredh »nmdrehan gorstgdsclsf

Ingen gör figd trull »negd »mndredan är rrull.
Inge»'-wtnner vran Kan mi!I waga.
Inge» i wärlden säger stgddastua »ogd.
Ingen är sa god ar Kan ey wardcr »nodd.
Ingenolycke Lr allena.
Ingen wetd duadk j fecken är för än dan löser dandet. 
Ingen stal steckla st!» iustmedh cn annara stake ellce

fare.
Ingen daffnermän för än om trenger.
Ingen daffner lengre fred än son» dans granne wru. 
Ingen dör rher ir»evh glädreaga sonU-air wil tnedstnS

wänner rare.
Inge» we.l) hnarr lyckon dnclffucr / weltst rden! ,onr

nogor haffuer pel^cr. 
B »is Ingen
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I-rgsn sta! haffire sin frende futs faak.
I 7I«m rror pa helgon förre the gare ierteckek.
Ingen wcrr ho o rhcn andre ärssuer.
Ingen onvh stisgs j bachen.
Ingen siunger olerdh.
Inryer är sa ont ar thet ät i» tittnogor got k,
Inther dogcr oförsöcht.
Junenrcre RosmIu nenrrrc helnetit.
Ju högre en sr besetter I» större är hans fatt.
Ju mer man rorer i rräcken :u »nere luchkarhan.
I Ärorm stal! n^an dyrr gokst rasta.
I löabel och häroöias äre froine ternor.
Icr gsrr ord stm,er wälk fulrr rum.
Irr gorr n^>dhär halsst l-fss.
I tr»i^ stal man wennec össue.
Ju Iw V-rr^"" pcttMger.
Iw?o,nmer sorg och skecker then andre.
Ju större stalk >rv större lycko.
Irr likhet grand spiller ofta gott ög».
Ii, nan,are Rom i» werre Christen.
Ingen »ur war» domare j sinne sak.
I stttlesta warner är mest fistarna.
I-ke alle pa min buk ändog h»u är blöter.
Iu rncer ma» stryker kacranparyggin ,uhögresetter

Jagwill ,cke stickat vnder en stot nrKdk tigh.
Ila kommer aldrig till hmla. *
Inchct alr j helumt s-m inw.tt.

K
Aäkytt firmer watt sim makar

kalfstich
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Aalfstitt kengia sa monge pa weqgene somnäth huva»» 
Rald somar gör varmt lade golfs.
R»lr ar qulnne radk.
Ran ru,cke öffuer komma sa kryp vnder.
Aa!t vch krokengrifpe om rker will.
Aa.re m,gk kuarr ruwclr sa 0 2 arren/vran j Vatnek, 
Rasta krock j brok och kalr o,n tu kan.
Ra rran arker gerne fisk men kon wil icke wäraforrern» 
Rarran knorren icke för än hon faar mvfi. s
Rarranmecrwällkuar» stegk kon stall fickia.
Rceppen drtffuer kunden j bander.
Raringen wstt ra, hafsua stn rre e trädk frain.
Rärmgcn lärer sin son drage kläder vppa när dagen Ls 
R>oo för blörn stqn. som budast»
Rorpen kngger icke gerne ögat vrhurthen andra. 
Ronden gaar afra för machren. ^ ,
Ronsten gar nu oin bröd/men bröder stal arer ga essrer 

kenne och rnihec finna kenne. 
Ronung; are/ >rre rsike vndersarker.
Rom stundommedk swriffne ev alc?dk medk kroken. 
Rommer „ widh en da re sa star affkläder irr stvrte och

(lar konom fare.
Ronst aren selsynarrh / som kommer mongan vpsä

god farry.
Rommge ord reknas högt.
Rorpen är aldrigk rkeu Inirare ar kan sig ofta tvetkU»» 
Rrakan ar förry ond ark kon seger samngea,
Rarkeken drager laster rill dvss.
Rötzllgh runga afsknggeebeenhalA 
R rend sak sa godk son. wlrnsr.
Rommer dagk sa kommer radh.
Räccllen ralar rrl gryron.
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Lagd ar sompk/sch sonmt kagaklokar.
Lagh ligger jjprrttzens anda.
Lagh gr rättens ffodh/och rättens förbund!). ^
Larhe -Herrer hassuertröghe drangher.
Lärd hnntz» tilhonmg; rrogh/sg sprmger han/vtht medh > 
LächxheuZttinbkergdha. (k-avhafötter !
L.L- !) vp fg>.ren mer han grisjen bludes.
Lurh drä-Aoch warm j äng rbe ftUras icke ger«a gth. 
Lurbe orar/arä tcke hwUone ruerde.
L-rrh ir.anär känghe v>e!k.
Lägk> paddan^ä hvrcnde/hon.spriyger Velsielss vrhess» 
Läraren danr,er för penning. , !
K.e«g<r ligger hrak.j.saktet/ PM sökaren dogcr nogot. 
Läsaren g^'asdrig sa gc-th plaffer / at tj-e k«st-ur käk» 
L-si'ber gode A,t »yan högr vpsektta. . (aUsaär.
L aka o/n h-ka^fasare n fick fierracens dotter. 
Lu'hmhnn^^ le?E raeke.. f-
HiDev. suffuaätiekpcr ofsra ffoorlas.
Lachen -Herre Mlhassua lHLa-fipenmr. ^ - ?
Lerhen barbo/ ärlong rrägh tungh.
LrebÄLro«t eennöre / ochänssaffnundreomkärirenär ! 
Luhop beff gör ffacsotr dagxledh. (borra.
Litheir hektar rvgi-da rneff.
Läan ffa! kevanvbes heemgää.
Längbsoocbarwrsdödh. s-
Lönklg!'brlff/rädbärbaff.
Längs bkeffhan dödh so,n kaffade sitt egrt. !
Lwsen kominer wak j sttstfäklcn. - l
Lugnet är ffiklonbäff'

vkfuen pater uoffer/ han ropar wälLanch Lamt», 
areläktighsrel^ ^
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K.äydoir»en är »eke nmger ar bLra/men hard vppa gaa.
/> öp rcke genoin muren >nevb du!7unr. 

n Könligb v.ngk skal ma»»löndgke bära.
! F.ärk rbe väöa degraffn» eke döda.

Lonqr t-.lft är een gervg!-mennisslOA pina.
Lytlo rakar man/py! rakar lernhart 

!> LandVn-cdb räft/och iagb skall bygges. - ä « ^ 
! Kagha numenesfter matsäcken.
I' t unqh fa bo>I>/oa -inn döve fr a »Ve, .

Lagg j colen-od- possan.

->r -»-.r».

no.
lL

Llsach^ettgaroffraförkonsken» 
rHaä',f:-"-:!'cbc/gec. . , - ^ «
rnan seer s,fta granset Vtbk var nästes oDott/ E »a°e 

-(dläiken vrh: ware eglt ögba. 
-Na» kvke- offta rhen handen/som man s ägegerna wo- 
' - ^ - , (reass.
Man lkal icke kalka bort chet ffltna warne/ förr än man

(farrl-et rena.
)Nädan graser groor / medkandörinärrem ^ .
Lf) an ratzer »eke gerna rent smör/ j bänckehaltnen.
-MeVh lagonr stal man Gtadher byggla.
Zs/anservb »nansÄ>ra.' ' -
Z1»an behöffuer icke draga kmffath sirran valllNgh. 
INantBKker aldrig ahro/rl?er Mgcnär.
))7an skal sa wäl byra spansom alm.
Zstlan staLrasba strärr salraffonda gellenärer. 
äNangö-'!cke en isödbLrckeblskop assen frassäke. -
LNanjkaleygylvachirrsomevgnllär. -
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Nian sörgeroffra för sn ansters gagn.
INan i7a i ev kaffua rua rungor j en mun.
Nian kan wäl ledhe oxan ti! warrn/ men rcke truga koB

(nörrlardrrcia.
Nian ka» ev kadke blafa/och kaffua miöl j munen. 
LNan secrpa beeuer kuarest kusten är sönder.
2Nan söker offre effrer rker kan icke finner.
Nian gör icke grefr deicter hoorn/affeen hunveromp», 
Nian skal sta »erner medkan tket ar hest,
Nian lkal figk för kaka/ oinaka.
-Nan far lcdke aff enakanda mark.
Nian sta! »cke kasta dvrbarsteen för swkn.
Nian »na ock första kallfquadm wstfa 
Nian ma och fa länge wenras wldh ondt/ at man sagkek 
Niange bachrar fn,a/göra een stor aa. (rhec är gorr,
Niarron ar j alloringom bast.
Z iian r.dher en hest >rr bläckor / ochränckicr longr/ och

(ko,inner stackor»
Niufen dör icke gernavnder kölastet.
Nian stal icke ftvgKa köger an wingarne bara.
Nian kööl evwal gul vnder aerkerungo.
Nian stal ey binda brelror pa en stalk / kan katkerwäff

(köra figk kuarest han ar. 
Nien stal ey stinga kandcn emellan barcken och rradh. 
LNan stal warligkabära fulr kaar.
Nian stal »äpsagorr barn ar rker bkiffirer icke ont / och 

(ont barn ar rker bkffner ey rperrs, 
Niandrrffuer lerrcligk rker vrk/som ganga wil.
Nian undrar rker pa som seldan steer.
Nian kan fulle roo nar man rcrffuar rngcnwedh^
Nian sta! wenra radr/för illa fudrr.
Nian sta! fvlle fnarest ägkepa en stalk enmagan.
Nian är »nest kargk ra man ev !-afft,er.
Nian warder invckrt warfe j inange daghar 
I^San raLyer cher dygden som hon är.
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ManLcherlcheosirlk/tämanbestevnogotweth.

effusatmast
rnanstalsäleffua som j lander är nsdher. (ärhamä. 
Man sta! icke kasta snack hustru rtl säng!a stall. ^

ma rhäinia rrr wlldrnr /och icke ern onda msmstro. 
M rnkaney »lr inedh stälarwegha.
Mänqshendergöra kärr arbere. ^
Man?ägegernayxansarovrhr/ ändochhanwilrnriM

Man kan stuga sigb rgenon, land och lste sträla. ^
Man ragher offra rärner whc cn annars foor/och larree

(honoms sin egen.
Man stal blädla /och icke ryckia vp medh rörrer.
ZNan.!>a sä lengefyraen stalk/ »r han menar sighwara 

l (en -Herre.
Man;i>ä bädhe lee och grära/och haffua fagran inun. 
L17an stal först drpsua vrst bqn/ och sedan kag» bonogh.

wstl icke dera gerigh/rsthan wara begarigh. ^ 
Man stal iffe lärha gaper wara öptt / närgardhenae

(giordar.
Man sta! lrke ftya alr för sin granne/rhet manwil dast- 
Man stal alndh hoppas rrl^her besta.!^ (ua lonL 
U lan sta! klaga sigk rrl rerra/och rcke flaa sigh r»l ratts. 
Man stal rcke alr rros som säghs.
Mänger fär loffför lrrher/och starn för altzinthet. 
ffsZedh god; werer högknrogh.
Medh äider wexer weth.
Man stal rcke betr» onr lnedh balffnawev-re.
Zssedl, lagh stal inan land byggra.
7Nedli likhet warn mä cn man ruä sigh.
Medh llyle kan man wtsta» röva / ware thet ev vlhach 
äveer wff nreer hasich». »ngänA

Nl«vglk
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Mängt s>> ack ineth alwar.
Mer m« rna/Ln en.
217ang swu, bryra ga ed / mcnvsälr är thetsömwtdbee 
äil rn kenner brrar jko!» rrairger. s cacrs
^7anstal ieke »ro I-undaranneir.
Mairgerloffuer för fm nötb/iber ban bal?er icke för si,, 

»van Zör rhs ar sijn egrn rygg. (dödh.
»aerer.gb ring!) ar balk.

Mangeinöösi bära offra een katta j biel.
Mänger goffue srrr ögba ril ar rhei» andrem.ffe. 
Mordb k.:n aldrmb döims.
Manga klknna biekva enoin.
MwstgrWer locr för we!gi ort.
Mang nng vppas/öch janb; rönes.
It».rnge äre kbejom köre wel / en i ben son» draga stal» 
Mänger »n»rn lagbar rrl sin egin stada. 
äNäirger talar n! sirr egrr gangn. 
7Na°ngbeärewenner/ inenfä rrogne.
Män^ber klaar en anirars qv-äsa/ när hans cgrn klyar» 
Zö7irrar nntt/untr är nrigb rcke!eer. 
äNäugc ar niedbinängonr. (räffuer.
Ujsiffenfkmerantat'trboo! / än werdenivoreful!,.»edh 
ZNyklit ^gt!». löper / nredha,» möjnaren soffuer.
M ykit är jon, s.uier är!) ivffer. 
t17vklt ärfb>mden.fom ntber dogerächa.
LNvklr beböffues tl! engodb kääl.
Mvker är jiuangon».
äNoesigäng/ baffuer mänga inrsianekar.
Man stal icke föraehea ire btbet sär / ey heller fattigbe 
Man feerurgen langerän r»l renderna. (wettner.

N
ne-
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Naken qrnttna driffner nöden til ät sprnna.
Ney octt 'Ja gör een längk rrära.
Napper spaar grevmer nörher. !.
Näpsa rurwen jlöön/och prisa honom össuerludy.
Naden är bärrre än rärren.
Näyl.r brennec sa wenn soni owenn.
Nädhelöst -HerstapärGukb teedr. 
Nägorförnägor/rnrherförincber.
När vsel konuncr rU welde/sä kan kan rnthet aterhalle. 
Nv gläbie / är flygande medk sorgl, ^ (lgen.
När cuä nussuar begvnna rrärra / sa far bonden sin koo 
När sanmngn kominer r:l röna/sa är lögn »ckewerd ccn

böna.
När hnnvcn är dödh/sä kan kan inthet »nere stclla.
När gasen är dövlv sa ropar bon icke kakak.
När rber är sonr wärst/sä blrffuer rber soin ba<?.
När klok kommer nl klokare/ sa mäste kloker wizka.
När allafoglar ftrga borr/sa ar kräkan qwar.
När barner far rber son» rker grärer efrcr/sä rssgher tet. 
Nar grijsen är n! bod;/sä skal nitzj» öpna säcken.
När leekenstär son, b ät»/ sä stal man weiida igen.
N :r god;er gänger pä grund / sä bliffuerman mthet 
När trreagen är"stuinasr/sä brister ban snarast, runkh. 
När cuä rrerra/sä seva rbe icke baden slh.
Närkuffriuder werker/ sa äre alle le»nrnar siuke.
När qmnnan ar drucken / sä kan bon icke st^'la sijn stam. 
Närgäffuornereknas/fä äre wrnnerne fää.
Nar herden och vlssen rhe ära öjsuer ens / sä baffuer

biorden rappE
När en ond suen mä rädka / tä är hans -Herre j wäda. 
När man bastuer bwist häär / säwil manhassuagolt 
När inan har golr sä wi l man hafsua krusat. häar.
När buken är märr/sä är bustuuc glarh.
Nar steekar^ii.r rrä:ra/sä wardcr kolen fcet.

N§r»e»
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k7'den brvter laghei».
lttöden ärkooljuarrk. 
rffädkgörnäjadrerffuait. 
t7ödl>en är vrhan halv.
Nödben bepröffnar rrofaste wenner.
Nöärb är lw nöörk/ändoch rher konun.er j kyrkro. 
N-öchrer stal manwara/son, rärt skal styre.
Nar gajen gär j Van, medh stoodh merren / fä färhon

brurlrbecn.
När alle sporra pä en sten / sä blrffuer har» wäter orn si- j 
Nrugger spar grämer nörker. der. -
Närff»cn tuingar kunden j bandet.
Ny kommrr ar alndh walkonnnrr.
När man sträl drucken/ sä stal man hengia fastande.

G !
Offrka komnrer spee LKuer spottarens dZr.
Offra sporrar man rhen folan/son, mangerna sielffvp- 
Offra inerkcr ägar huad j hrerrar är. pä säthe.
Offra kommer grär effrer strrcke läät.
Offra qrffner nran inäs egg för gaäs ägg.
Offra sä mykir cil Lappa!er/ar kyrkan fär nogok -nedh. 
Offer lärer achr»pä ordenn.
Offra är wäde nar/ salig!) ar rhen so-n Ml är signat. 
Offra förgänger rhe» sorn man nekar sin wän.
Offra fänger stor loff/lrrken ära.
Offra äre ormar vnder blomster brrstcr.
Offra komnrer eld/ j förarens kws.
-Offra rvexer klmtken efter huere Lr sädt.
Offra kornnrer swede effrer söör kläda.
Offra önstas rher lge.: son» rrlförenvc borckastcs.
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Mffka är ffor Srd fina j gernlngff».
Ojsra getler grfffi rher jom gamble sul'n bk^te sondLk. 
Offra gör iffthcn saak/lkor nädhe.
Offra ar räsfue känder vnder räfwe kääpa.
Ofegh »nan färdas rrrggellgka om landh.
O.fcagrffpes irr lkocr d:ur asfe» liren hund.
O,sr a är rrr gärr hterra vnder een räffue käpa. 
Gsfrangecmansmeginstada.
Min morgonen skalinan leggurrädh/ochomaffronenj

gelrebndb gää.
Min rcke rordsn dundrade / sä förgiordcsmä rruklwcr^

denne..
Min fiendena lknlle lära ossstrrdha/sä vll värr krnbeen 
Mlagha fäng är ofäna. jcrrdhik
Mkrsrrdom munne grsss rcke vrtz orvh.
Ondr Zga sta! mrher gar see.
Mnt är vraga härer aff rken stallorra.
Mndt rädh glffner ond frachr.
Mndr ögha föcderffuer korn och kärna.
Mndr är wachra rken höna som j byen wll varp».
Mndt är göra assgainble helkar gängare.
Mndr är coom hand franr reckra»
Mndt är wane bort kalka.
Mnda örrer stal man vpryckra.
Mnder sr rcke godk/för än annan halfrverre koniinLit» 
Mndr stal man rädas/gorr är rcke alt för myklt»
Mnde örrer ver» ,nälk.
Mndr barn quädec onde wffsor.
Mndr är plocka häär afflöffuer. ^
Mndr är wara feenr född och ärllgh nödh, 
Mndrärvrrffua suarr fuinj mörkrer.
Mnd qmnna är helwiy döranagcl.
Mndr ar venia sur» ass som är »n wan.
Mild mav imjker gerna srkt rvlk ögha.
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<vndt är flyga för Ln wlngerna wike bära.
GnSt radst betalar jrg!) stelffr 
<pnd pandr är ond göma.
«l>,»dr är lära ganrnral bundh kyssua.
-Gndr är ffengta rhec swist» vche jonr rnne Lr want.
<i>ndr är bl-,va rranon j kassa.
<>ndt ar strida emoor lyckone.
«)nvr ar cir wenda sir !>uss«ut/so>n en annan wender si» 
Mndt är bäre warn j brunnen. daak.
<i>nder är r-^nson- godher orntalar.
Gnv ansiagb aör Gudh ni inrher.
Ondr leffiicrne o-niröcrber rheweldigaa satbe. 
MpponbaM strassar berrre an en fördold ^enssrp» 
E>eke!ös stallnvnågotpa sia.
L>ceen handb gör feeran mun.
Vradd konninu-för bittida. .
<!>rso blissner an nn ailestav;.
Xyrene hander göre sura boen.
<!)räth rvija förrader a!! lägst»
Ogudstachrjgsto -Hcrrar/staffna Sgndhachtigo cmbetz-» 
Miradngt ögnalart/ossadlgrfrnne» 
tDrdi) bassuer icke rmnpa.
<l>ren far icke alc lhot hail draghor.

pant dragster pennittgär st<:eni.
Pennurgar s-rr-a icke för råttbon, 
penningar lata komma en man for denda.- 
penningar äro kommande/och farande, 
pennr-igar göra köper. >. 
präst ware xrast/ha!t wake halr. - ptssa

Göran Ogén
B8 b



Prästen stunger icke thesmere/»t Rryrkran ar stoor.

<L
Gmirna ragber rker som hon rcke weer.
Erulnno raal lnknas rvidh krakegaai.
Gmnna kysser offra suennen för Herran.

B
Raska gäffuatiäner dubbelt tack.
Redd huuudarn» för an haren loper.
Reek foothen sä wltt ar ssiufelden recker trk. 
Räddcr ar han som icke roor stelffua.
Reed til sperer/Gudhglffuerwäl steken.
Ropa icke hä/föc li^rn kommer öffuevMckeit- 

Röäk aär crefr affbrande. 
RädhÄrickerädh/vehanthetdogerj thdh.
Roombleffickebygdaltpäendagh.
Röär hand och foor sa hielper ttgh Gndh.
Röön gör godk drLngh.
Räka lyk» mannen.
Rurir är snatt brnrlt.
Ro^n han/gärgenom alle landh.
Rqs gör barnen «ch».

Reedh righ pa spintet när Vvdh Zlffuttmaath. 
Rqffrckestrnvrr dlgh/hm tagher digh likval.

i -»
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Särmsngänhafflier en fastan bok».
Sanmngen bcyeher duffnut.
Salrgd är eden som kan see widh aimars ofärd!).
Sar gör barneklut/ och kmss enögar.
Sachra koinmer rhet nl ac en drukenman dand;ar. > 
Skalckar är ibland danne män.
Skam är dära longr ffagd och dara hrerra»
Skadan kommer icke ensam ttl bysi.
Skam är waca prest/och o lärdd. 
Skamärstlela/wärreatherbära. *-
Skaddan Lr donom näst som j händer hassuer.
Särd Irenen för järnnagel.
Gielsint ärsee pa dwstan kropp.
Sieldanwerergräs pa aimanawägd.
S:e!6an rrffncs vlfsnar/när che daffua rcke kalffnar. 
Smk man lyster tckeg-ernastrlddc.
Srwars barn aro quemd r»l ernbete.
Sräldan är dastigd godd.
Sreldandör Knnden a?f beenshugg.
Sieldan kon,mer mar!) j liggtande inans nrrn. !
Seldan far konagodh stepna.
Sieldan är grewen bet rre än bslen.
S-w ars barn Lr sirarr lockat. (quinnor.
Sieldan Lrder rädder man aal / och foffner -rär dcieligd 
Skada göre wcj/stada lsidhe wh' Grrdh är domare/mgch

(rroor tder.
S?er ett stycke afftln krorrrl/ och stil ttgd rpidh en stalk. 
S!aa Jernek medhan rdet är detr.
S'aa vgla wrdk jren/och steen w!d!i rgla been.
<Aiä rcke vch rher sttrrya wamer/för a» rn far rhet rena.

Lina
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Sura foglarwärpasma ägg.
Smeden haffuer rher medh ränger/athau wr! r^s bre»4

(»asmehettder»Sma ltkc förra än tu far.
Snarc löper rsjdhen mädan malttvh görs.
Snart är gagn glort.
Startar quumor lockat.
Srrart är sadla med!) een grordh.
Sonen gar gerna j fadrens skoo.
Såsom n,an gör fa gar clier.

är icke svsrer än ta hon llgger när.

(«ooff7
daffstugSa vphöres riskt barn aff furbyrdh / som Jord affstng 

Sa gånger rätt/som man haffuer ätt.
Sa got?är Ilggta naken/fo,n 
Sa gör lagh/som wenner ähr 
Sunder ikoo gör watha förre 
Sa garet/then ena mlffer/ch 
Sa ar huar manhäffder/ son 
Göthewenners rrätha/r!iec« 
Spee och sporr gör tngomgoi 
Sporr och skada fölges gerna 
Spamen haffuer ru welkor 
Srenen som offra röres/wexe
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tcke j halsen fast.
Sttyc asf gik'r>ngen och ragh til greepett.
Srackot är höne flychr.
Styr häst inedh bessel / och kona medh käpp.
Scongk läror hästen drag!)». (höginovsge.

kullor koo ack lirben nran/ ^^------ ^
Scöngk läror HL-ren dragha. (hoginodige.
Srackor hund och kullor koo och lirhen ,nan/ihe äre gefr 
S -oro -Horrar -orkan swenner/rhe äro lijther wardhe. 
Srackor wijsrar snarr gnadin.

i
f

Snarcroogmucrnuir
Sultm flugu bfirer alla wecst.
Syn är sagd» r-jkast. ^
Syn gar för senng/sa by som bonde.
S.o rrl huoin ru tager j hand förr on tu gar j danzen. 
Sleprcko lusen j stmfällen.
SUlangospargladorman.
^Sä föves brj som biorn doch »fso!i,ka kattor.
S ila mygZ och vpstuka hela kamelen.
Sa lenngo ka ffuer en fridh i om hans granne wrl.
S.-ngärförsäghn. ,
Sa qrynre grqs som gamble swrn.
Säck haller sigh/possa löper om by.
S; mang bnftuur/sa mang sinne.
Släp icke hunden j smörrrogot.
Srorc foglar vpa stoore äag. (the dölias ickegern». 
S rräa j en stoo och syl j en säck/och een hora j ett fönster 
S^ompra icke inedh belgone/the göra iernteekn. 
S^assuon kommer stodurären til gängs.
^kttit roarn steker och eu brandh.
Sm - vagnen /sa knarckar hon inchet.
S ° gammal söm godher.
Soscöttkgorvajstar-rH
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Than fcr tung vthet haffner helbrögda lungs.
"Tappar mi,n Herre sa winner min Herre ,eger han» 
Tankar ähre rulfry. , . (frynrllgh.
Taghther rusar ochkräff thet arhcr star.
Ther garden är lägst ther gar man snarest offuer. 
Tbenargodh locka/som,ncdkwrll hoppa.
Thet ar icke länge sedan kaeransain öffuer sundet/ty

(ronrpan ährwaatännv» 
Thet är en arm steek som inthet dryper aff.
T!)e surkas the suorne och icke the horne.
The» geran som mäst bräker hon minst nrolkar.
Ther Lr ondr j husc soin ingen är kwse.
Ther är halffren werre / ther alle äre -Herre.
The ära swr.r sadhe räffuen til ränbLren ,
Thet suarra sinker icke / thet hnita gar affmedh ångest. 
Tket Lr aldrig sa ondt/at thet är icke til nogor gott. 
Then so,n haffuer mang lern j elden / han brenmr ^

Ther är gott haffue gode wenner pa kimht.
Ther är icke gott giftna hakare barn huereflrut.
Tker är en arm mus; son» icke baffuer mer en ttt Holt»
Then först sadlar k an rqder först.
Ther är ont stiela när bonden ar sielffen truff.
Tben som bittida blrssuer herre han warer lenge stal-

(drangh.
-Then som blander figh nredh drass/han bliffueraffsuik 

Then som wi! laga en annawhan måste sielff löpa.
T^entherstarhanbryrer.
Tben som icke w> l lyda moder/sa stal han lyda stiuffur» 
Thet räknas rcke mong rärrer pa err faar.

L ,ä ThM
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The» är srl somEludh wi! wälk.
Tben som garj bsrgan/hangärochi betala».
Thsr är icke för godo gtorr ar oxen äker j wagn.
Tken gamble skai man Lra/thcir vngc skal ma» lärs, 
Ther hycer kielp trl Gud; hielp.
The ärealle giavc som lessua vchan fare.
Thee kollar pä benen ar rijdha skaff.
Then ärgodhwcri» som lngenwrll härie.
Ther säger sielss til när danzes w-l.
Lhensom icke haffäer gnjsi / han mätte betala medh 
The äre icke allewenner som lee igen. (kroppen. 
The» penning är ond hälla som vrhstak.
Tben kan icke äka sonr icke kan wenda.
Thet är ond fogel soi» beklecker sit boo.
The»t fogel Lr sirarr häldcn som stnrin är.
Lher barn som lqthcr glff; sä gnager tl)et sedan ta ldr!> 
Thet köer är sötast som näst benen ar. (km.
Thet är en ond hand som ickewr! weria sit huffunr.
Thcr en är onempt rher är han oskemd.
Lher är ttk arme fär som icke gitter bnr.sr sin vld.
Lben stenen blrfsuer fuilewäch / som alle spotta pä. 
Lhen warder hulpen som Gndh will hiclpa.
Tker är wrsi som > hand haffuer.
Lhen bhder som wäder w:l! haffue.
-Lher feera wil alridh flyta öffiierst.
Lhcnjom är födh nltrh' siarffnarhanbliffueraldrigh 

(-Herre öffncrrwä penmgar. 
Lben är gsdk sonr g!»gg fyller.
Lhen är gladh soin rcke wech affwände'
Lberr är ondr strida morr lyekona.
Lhen är man som gör mana germngh.
Lhen fräter aldrigh för Guli som aldrig fick äge Gull. 
Lber ar icke rädelimr kasta perlor för srrm.
Thet är rcke bsla iareev lhen ene ieer rher» andre grärer.

Lher
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Tket är rcke alc för ögon som man stal ägs.
Theärc icke alletegare sombläsa j horn.
Thet stonder icke kli hundar arh harss door/
The» mtsterickesoin först fonger.

är icke alt gott j magan son,, munnen är s orr.
The» nn-k-r liwistar han mvkn Lmgcr.
The, Lr stor »ödh hassnemouge barnochlithecbrodm 
Tk:n >.Ua födher hund eller kart han födhek verre vtvr. 
Ther är förrappa t som man j hoffue lär.
Tderärrcke huar dagh bakndagh.
Thet ar sonrpt snake dagh.
Thet körer mer fast til hest en ropa hots.
Then förste skade är best styr».
Ther ar härdare Lu rern / tage tker inthet Lr.
Then llther försmär kan bliffuer srellanrqk. 
Thetöpenbarasj töösomgömes jsnöö.
Thet man medh synden faar / ther rnedh sorgen f-^r

Tkenmagen är ond mage som streppet löper j haffuec. 
Then styler sigh son, wett sigh oreu mara.
Then helbrögda wett icke hur» rken siuke listar.
Vien som i leken aär han rnoste leken lljda.
V>en lenge wi l! sossue han fauger lfitket nldoffus.
Then länge letsuer ha» blrftuer gamal om sider.
Then sta! kaftne longe armar som Mas mun stal »gen 
Tärmngh är ond bärmngh. . (stoppa.
Thet Lr ondt si.-tta eme>strit tma clder.
Thec ar gott ware präst ou, pasta. Bar,, om

(bonde orn^Imll / fooll omhoost. 
V,eu som 'efsuer sou, bäst/han sporkar som a ldrs mest. 
The» truk haffuer til stenk / han far sändrog kar.
Thet är gott a t haffu» myktn mar/ och monge Helge daB 
Vier Lr l» e gott segla j ogrort wädec. (g-rr,
Thst är tcke alr siM sor!, sannolikt är.
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! Ther cen bryther medh sta l han och böka medh.
! Then fryheet ,nlsbr»kar/han ar wärd henne mrsta.
! Then stal mykrt siuda son» mangewrl bluda.
! Ther quälnas icke son» qnmnor drffche.
! The ähre rcke a lke möer son, haffue deglkgrr häär/ och ey 
! « . . (alle gode »vekare som kong knisfuer haffue.
! Then är nast wärre som j handen häller.
! Ther är str qurcker inan brenna.
! Then är srligh medh tvckon »nä leffua.
' Then sirrec offra pä domstool son» rcke kan sädbor byra 
! . (emrllantuä hundar»
l Then stal trl rompon gäa söm koon ägher.
! Ther rmrer alr aff vlffuen koinmrc är.
' Thet är gor faste /so»,» man ma eld med watn bocrkaste.
! Tl»et är en arm fogel som rckeärkar bära fm wmgar. 
j Therär en arm hrorr soin tcke orkar bära sine hor», 
l Ther kaffe strelper ther bklffuer offra smoler.
'Tker man hugger rrädh ther bklffuer fpänar. (mr.
-Ther en är icke sielff/ rher bliffuer rcke hans huffur ruet- 
Tkenkundinandrqwer ttlstog; / han bcher rcke menq 
Tluss rancker huar »„»>» stiek. (diwr
Men lappen t,enar bäst pä kläden/som modren haffiice

Then som wrl medh nisuta/han mäste nredh stmta. 
Tkenärlcke mykrt rrl water /son» äter fm maar j sp»k». 
Tätnng j een ladhu (rrva personer j eenkyrkra.)
Then icke haffuer fää böre nredh krop.
Ther ar armt snack som mrhet alwar medh fälger. 
Then son» lyckan haffuer han far bonden hema. 
Lbetwar r,gh mel achrar/men ther war ngh rcke ödhe. 
Ther är rcke gor ar äta kyrjbär medh -Herrar.
Tben som haffuer korser medh sigh han signar sigh förff. 
Lbenstoce tmfimen han sirpper/then krlko gär ru henge-» 
Tb«v Vvdh är lxdlg honom are alle lydige. (by.

Then
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Then Lr gerna redder som figh weth brofligh war». 
Tlier är werdennes lop then ene nidh then andre vpp. 
Then fruchrar ingen illagöra/then som förträffar fijn

(brorhmedh pentngar lösa. 
Tket är got radk fina ther monge wttnes män ow wilio. 
Ther är bettre ware förrewar / än effrer snar.
Then rher wlda faar han bhffuer mykit war.
Then larha stal man alridh driffa.
Then som Lr färgodh till fit egir gagn/han älskar fin

(egin skada.
Thcnbänck är »väll prydd som medh godhe är besarh. 
Thcr Lr icke ska»>» a t then lille wexer vndan then >rore. 
Ther synes wäl pa kindenen huadh man äther.
Ther god;et wexer ther wexer hägmodh.
Ther är en ond knisssoin icke bister pa en pungh.
The seya ey bade itt som träths.
Tlien lirher saar han lithet skär vpp.
Then är gkäind som wthe är stängd.
The» är sa godh son» dö! som then ther stiekk.
Thet är gorc kkiffua pa then garden som lager är.
Ther är ondh byrha hugg j ordh.
TI)en olag driffner.han olag niuter.
Then qnernsten ma»! som vnder är.
The» som alc fir egir wil haffue/ha» far inthet assen

(annars
Then ene plöffer then andre saar/then trsidie wet tcke

(I)so rker faar
. The-är rätt at honom slttder fom vnder figh plsssar» 
Then brukar skepp son» ikep hassuer.
Then bydar i cke iänge som effrer gott bidar.
Tben rädes j säck fo,n förrehaffuer warir.
Then larbe garnödigh stengdom wegh
Thcr är gern» hand som saar är/och rher hiertta söm

(rnkdonrar.
Then niykit hassuer han mxkit behöffuer.

L v Thr
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AL.

Töe döö .stle som fege Lhro. , ^
Lden ev wrll i-nge lessne som rcke wrl sorgh hassue.
^!ien rila stal! far.: dan stal kielpa nl med hE 
-Lhen merre wrl evwera bnad-i/tben fastande lMer.
Thet regnar ev alt som molnar.
Lhen rvchre wr!!)>:ffua l-air wari sadan sonryan »rul

(heLta.
iThet tig rntbet brenncr!her bläst inther vppa. X
gLhen svinwmct.rr rr! tben blinda / och dricke»'assen 
(roma kanao och där vth thcn döda / nl ar pussa / han 
^ (gör sgh fa fang arbete,
D>en som tager höken ttl ar vachra sm höns han far 

, (Irrbet igen.
Tderst»» fordon: draks rnrödhoc!) wijn tber lrggia nu 

^ ' ' (bede hunder och jun^
Lhet blissner än bettre an boken säger.
^Lher blissncr an alt sadhe han j helueret si-al t.
Tlken son: mongestäd; wrl stryd» han moste mykit >->da. 
Tlietsornwarrr hassnerther wil ichemrmkentuggla. 
Then spör son: urthet wet/han rurflar som rnrhec jeer. 
Then sta! icke riga son: sin egin stada wrl rala.
Thor spörs wäl s by knrn barnet Lr ri! dygdens.
Then som ager barner han stal nempna rhet.
Wiergarnmnrildöörsommanähr. .... ^
U^her är ond byggia och boo som ossuer woldh ar land;

Then ene blinder lcdar then andra i krrloire.
T!,er som aset är tit försaniblar sigb örnenar.
Tnen som icke wrl!'Gud: en sterst' vnna / hanmosts 

(gissa dressulenenhclGuul tunna. 
T-lfälle gör tmssnen.
Trrt stundar belgb som han baren ähr.
Ty är krokan gra « ar hon bassuerrnonge sorger, 
Trussuenälstar altfigb -nörkret.
Mrr Zar wkZZiy somkiodbandrissuer.
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Likt konrer kaka sönr komma wilk.
Lill en harv knurb bchöffucs enhärdh wkgg.
Trlstävla inosie nran trstelen wexa rbland buetet. 
Lånarens däärstap sirriger bondans bodskap.
Tlgh heller sielffän tu will en annan stal trgha.
Tiena cn -Herre ined rroo/och träna änvsg ti-es imndre. 
Tlena wäl! j is. äär och rlla en runa otaekföc alr.
Lom är chen pung som annars pemnger lrggla vchr. 
Täärwedh gorsnarr cldh.
Täl.nnodh örsnerwlnncr all tmgh.
Tooin ka llare gör galin kellar swenn.
Lä b a rirer haffuer sin wl!ia sa gräter rliet inrhct.
Lä huffuuer är kränkt bedröffuas al! lemmarna.
Lä samngen komber rtl röna tä är lögnen rckewerd er» 
Lrooällom wätl men tros rrgh sielffuan bäst. (böna. 
Lroo glffuer brödb orroo glffuer odödh.
Lrää faller icke j försia hngh.
Lro och orro kunna tcke saminan boo.
Trogen wän är scent fängen och snart Mlsi. 
erogen wän är berter änGull.
Tung sien ond longt borr kasia.
Tu stal wara gamal rtl hoffue och vng kil klösier.
Ln stak ära pälsan »nedhan bon är varm.
Lw stal lche baffua tvä magar trl en dotter.
Twq inägba fä buga /tken rrisdre hengra.
Tuchr baffner ädre/och rroo haffuer brödh.
Tu moste anr-ngen wara inan eller mnA.
Tii kan :cke bsdbe spinna och rinna.
Tu stat famne effrer än;one.
L:r stal wersa rhen rher wälde haffuer.
Twä hund och kembe hund doch är han hund som förre

(warhund.
Tber bäsieiagh fwärldenwet/rhet är frrdh ocli retwrsii 
T-iiep son, icke haffuer kalk mosic mnra med leer her,- 
Lhen som icke haffirer waru moste sierra med dvng»o.

Lrängde»
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> Trangderbrytherhohl.
i Ttier hlerr» ma brista / sömwistekuavglädreadam 
i Tije nena tt l hossua för ens mans lykka. nulte.
i Ther är wrdr waga moch sal är then som nagor gorr

-1 haffuer grordr.
i Tbetär inigh en arm / och t,gh en krortel!. 
i Ther silmgerhnar fogel effcer fin ncb. 
i Ther au ir armc blod so», ,ckc ar klockare an watn. 
i Ther är by son, bonde.
^ Thet hörer mera nli plogen än hulska.
j Tl)et är onr kasta wana j wra.
! Tket är icke alt Gul som gklsinar. 
i Thet löper niyktt watn medan molnarcn sofflier.
i Thet karar huar eld vnder sm gryra. 
i Then som lcke arer sigh mätta» han sieker sigh icke 
i (mertan.
j Then tHden komber at koon karffuer sin rumpa wrdh. 
i Ther är ont wacte then hönan son, wrl ga j by.
I Ther komber watn som warrn ha ffuer war,t.
- Then lnther wagar / han inthet windher.
- The» pungen henger wäll wtdh thet bältet.
> Then komber sa snart fram som nredh oxerna acker som

(then,n,edh hesterneride. 
^ Thet ene sirärdct holder thet andra j sildon.
> Then som gräffuer gropenatten annan han faller ther
, (sielffwthl.
^ Thet Lr got skäre brede ren,ar aff annars mans hudh.
!j Thet är hnar godh för sigh j konungens ga rdh. 
j Thehaffrre icke alle lycke nll hossue rida.
; Ther är bettre gamul geldk än ny sak.
i The» som rager -Herrar ttll staldrängiar han far brunn
> (hestar och smdrog sadlar. 
^ Thet komber snart t,l! aten drucken,na» vandrar.
/ Thet ärhöghkrubbarrlHäger hester.

Thet lepier sa wal en gamul karra Mlölck son, en vngh. 
' Tbet
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Lhet Lr gott- at ga tlkl dukat bsrdh.
HLag rhcc boor ther tu fick sot.
Eu stal icke bär» rst himmelrijlkeo medh tigh.
Lag icke watn össuer hussut.
Lhen som misgar honom misbivde».
Then för wilt/ han för warder.
Lhetman loffuar om affronen stal man holka om mor

Ehet är och icke akt vtht mären som dogcr »th 
Lben förste knakar then andre brakar then ttidic faller 
Lomr wrsthus gör en gaken redsuen.

-Var icke akt för klok/ och icke förmeenlös.
-Vanarr hassuer cn long stiert.
-Vane bidar bäst.
-Vara tigh för absolen / dieffulen är ther begraffne». 
-Veck icke hunden medan han sossuer.
-Värre hiul strelper lasset.
-Värden är wrlie drygh.
-Värre är fattigmans spott än stadan.
-Värden star icke wifdh stake bunden.
-Vee tigh sa suart tu är sade gryron till kätilen.
-Värker prisar mestaren.
-Vänskap som är för nytta stul/förgaas snart. 
-Välderprössuar rnanen.
-Värian binder landzfcidh.
-Villan drager lasset till byss.
-Viliogan best skal man icke mykit drista.
-Vilian är icke land; rätt.

^ -Vilra och niache göra alla gernrngar.
-VHstethenrHke huru che» fattige motts. -Visterlkcf»

(hade han smdödb.
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^tntrcn spör huadh sommar haffuer affladh^

Vlssuen byker icke pä khen stoogh som Han durin är.

Vnlöper ru rnigh ku vnloper rcke bödeken.
Vna angel warver gestt gama l dicssinru 
U)src Eelagkj landet sa togehnarsomwule. 
wold och orath finner sin domare, 
wräng borste/ gör wräng först», 
wredh man seer icke sin egm naja. 
wrededriffuermanfran stalomMom,
Vkq sirgnasimarn äre mesi ormar. 
Vrendraacr andogh han Vräner.

Lvägc wlnne wäghe rappa.

Vnncst A,er falst/ och fägring!, är fäfängeligh. 
J^nne ar rage allmirre och bsrre.

,Abran och ögo» kala mtirst.
Lgm stava ar störst.
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