
    H Ordspråk A till Ö  134 st 

 

 Halmstrået knäcker ryggen på kamelen.  

 (Ökar man ständigt bördan, blir till slut även ett ring tilläg för mycket). 

 Han blev lurad på konfekten.  

 (Han fick inte vad han trodde sig ha anledning att hoppas). 

 Han blir inte gammal i gården där. (Han stannar inte länge i den tjänsten). 

 Han drog det kortaste strået.  

 (Han förlorade i tävlingen eller lottdragningen,  

 Egentligen med olika långa halmstrån). 

 Han duger inte att mota svin med.  

 (Han är så hjulbent att svinen springer mellan benen på honom). 

 Han fick en släng av sleven. (Fick något med av det goda eller av ovettet). 

 Han fick lång näsa.  

 (Blev lurad på konfekten, fick ingenting av det han hade hoppats). 

 Han fick sina varma fiskar. 

 Han fiskar med silverkrok.  

 (Han lockar med mutor; även:  

 han använder alltför dyrbart redskap för ett enkelt arbete). 

 Han ger inte bort sitt äpple förrän han får ett päron igen. 

  (Ger inte bort något för inte). 

 Han går på i ullstrumporna.  

 (Han fortsätter på det gamla viset utan att låta sig hindras eller påverkas). 

 Han går som en lus på en tjärad sticka. (Han masar sig långsamt fram). 

 Han har flera strängar på sin lyra. (Han är mångsidig). 

 Han har fått kam till sitt hår. 

  (Han har fått en hustru som håller honom i tukt och Herrans förmaning). 

 Han har fått vatten på sin kvarn.  

 (Han har fått medhåll och stöd för sin mening). 

 Han har inte trampat ut barnskorna ännu. 

  (Han är ett barn ännu, inte färdig med sin utbildning). 

 Han har inte alla skruvarna i behåll. (I huvudet). 

 Han har hoppat i galen tunna. 

 (Gissat fel, råkat säga något olämpligt, trampat i klaveret). 

 Han har myrägg under fötterna.  

 (Han kan inte stå stilla, han kan inte stanna länge på samma plats). 

 Han har många pilar till sin båge. (Han är mångsidig). 

 Han har satt sin sista potatis. 

  (Fått vara med för sista gången, gjort sej omöjlig). 

 Han har sitt på det torra. (I säkerhet). 

 Han har (tagit) spenderbyxorna på. 

  (Han är på det humöret att han slår på stort och bjuder frikostigt). 

 Han har en skruv lös. (Han är inte riktigt klok). 



 Han har tagit sig vatten över huvudet. (Har åtagit sej mer än han kan klara). 

 Han har ögon där bak. (Ingenting undgår hans uppmärksamhet). 

 Han kommer som en tjuv om natten. 

  (Kommer smygande när man minst anar det). 

 Han kör som om han hade stulit både häst och vagn. 

  (Och ville komma undan fort). 

 Han lever som var dag vore den sista. 

  (Så att han inte behöver bekymra sig om framtiden,  

 Han slösar utan tanke på att spara något för framtiden). 

 Han ljuger ofta som mycket talar. Den mycket snackar, han mycket ljuger. 

 Han låter inte plogen rosta. (Han arbetar träget). 

 Han pratar som han har förstånd till. 

 Han sadlar tidigt och rider sent. 

  (Han börjar förberedelserna tidigt,  

 men det dröjer länge innan han sätter igång med arbetet på alvar). 

 Han ser ut som han har sålt smöret och tappat pengarna. 

  (Han är ängslig och bedrövad, som om han hade varit på marknaden  

 och sålt sina varor och sedan förlorat pengarna, innan han kommit hem). 

 Han ser spöken på ljusa dag. (Han fruktar fara, där ingen finns). 

 Han siktar i öster och skjuter i väster. (Gör allting bakvänt). 

 Han sitter inte i sjön. (Han är inte i överhängande fara eller nöd). 

 Han skäller som en hund på månen. 

  (Ingen fäster sig vid hans hot eller smädelse). 

 Han skäller värre än han bits. (Hårda ord och tomma hotelser). 

 Han spottar inte i fatet. (Han äter omåttligt, är ingen kostföraktare). 

 Han spottar inte i glaset. (Han är begiven på dryckjom). 

 Han slår två flugor i en smäll.  

 (Gör två saker, vinner två syften på samma gång). 

 Han sticker svansen mellan benen. 

 (Han drar sig tillbaka skrämd och skamsen,  
    liksom en rädd hund). 

 Han sår sin vildhavre. (Sätter barn till värden i lösa förbindelser). 

 Han sätter det långa benet före. (Skyndar sej med stora steg). 

 Han talar med två tungor. (Förfäktar olika meningar inför olika människor). 

 Han talar som de blinda slåss. (Pratar helt i vädret). 

 Han talar som han har vett till. (Och det är i allmänhet dumt). 

 Han träffade huvudet på spiken.  

 (Han sa just det rätta ordet, träffade just det rätta eller den ömma punkten). 

 Han vet hur en slipsten ska dras. (Han kan konsten att ordna för sig). 

 Han vet inte allting, men han vet allting bättre.  

 (Han tror sig veta allting bättre än andra). 

 Han äger inte skjortan på kroppen. (Han är helt utblottad). 

 Han är av den rätta ullen. 



  (Av den rätta sorten, han är att lita på, även ironiskt). 

 Han är bättre att äta med än träta med. 

  (Honom bör man hålla god min med). 

 Han är den dummaste människan som går i ett par skor. (Som finns till). 

 Han är en ful fisk. (En ohederlig människa). 

 Han är en lyckans ost. 

  (En lyckans guldgosse, 

  en dum och klumpig människa som har en oförtjänt tur). 

 Han är femte hjulet under vagnen. (Fullkomligt överflödig och snarast till 
olägenhet)(har inte där att göra och är illa sedd). 

 Han är full av Fan. (Slug och elak). 

 Han är född med silversked i munnen. (Bestämd till lycka och framgång). 

 Han är ingenting att hålla i handen, när åskan går. 

  (Ingenting att förlita sej på nöd och orostider). 

 Han är inget att hänga i julgranen. 

  (Ingenting att skryta med, en ovanligt slät figur). 

 Han är inte född i farstun. (Han är inte bortkommen) 

 (Han är inte "fjuntig", fjantig, dum och tafatt). 

 Han är inte god att binda fläsk vid. 

 (Han är inte att lita på som förvaltare av ens egendom). 

 Han är inte Guds bästa barn. (Han är en opålitlig lymmel). 

 Han är inte så dum som han ser ut. 

 Han är inte så halt som han linkar till. 

 (Han har det inte så svårt som han låtsas). 

 Han är inte tappad bakom en vagn. 

  (Han är inte dum och bortkommen, han är ovanligt klipsk). 

 Han är inte torr bakom öronen. (Han är allt för ung och oerfaren). 

 Han är karl för sin hatt.  

 (Han kan klara sig själv och krusar inte för någon, 

  Hatten var en symbol för den frie mannan). 

 Han är klumpigt vaggad. (Dåligt uppfostrad). 

 Han är lika lugn som en filbunke, och lika sur. 

 Han är som klippt och skuren. 

  (Till den befattningen) 

 (han passar till det liksom ett klädesplagg som är tillskuret för honom). 

 Han är som åsnan mellan två hötappar.  

 (Kan inte besluta sej för vad man ska göra eller välja, med anspelning på Buridans 
sats om viljans ofrihet). 

 Han är ute i ogjort väder. (Lägger sig beskäftigt i saker utan anledning). 

 Han äter så han svettas och arbetar så han fryser.  

 (Frossaren är trög i arbetet). 

 Hand och mun bör följas åt. 

  (Vad man lovar bör man också uppfylla i handling). 



 Hans liv hänger på en tråd. (Han svävar i stor fara). 

 Handhjälp är bättre än munhjälp. 

  (Handling hjälper bättre än ord och löften). 

 Har du ägg i mössan.  

 (Försmädlig fråga till den som inte tar av sej mössan, 

  när han hälsar eller när han kommer in). 

 Har man det som klingar, får man nog dem som springa. 

  (Har man pengar, kan man få folk att uträtta vad man vill ha gjort,  

 folk betjänar gärna den rike). 

 Har man inga bekymmer, så skaffar man sig. 

 Har man tagit Fan i båten, så får man ro honom i land. 

  (Ger man sig i lag med en obehaglig människa,  

 så får man dras med honom) 

 (har man åtagit sig något svårt eller obehagligt, så får man reda upp det). 

 Hastig gärning har ånger i följe. 

 Hastverk är lastverk. Dåligt och klandervärt). 

 Hat begraver de levande och gräver upp de döda. (Med elakt förtal). 

 Hatt i hand går genom alla land. (Hövlighet uppskattas överallt). 

 Hellre en karl med utan pengar än pengar utan karl. 

  (Hellre en fattig och duglig än en rik odugling). 

 Hellre fri i nöd än träl med sockerbröd.  

 (Friheten är värdefullare än välståndet). 

 Hellre fria än fälla. 

 Hellre gammal vid sitt lår än ung i sitt hår. 

 Hellre gammal ängel än ung Djävel. 

  (Hellre gammal och fridsam hustru än ung och elak). 

 Hellre gå fri på en grön äng, än stå bunden vid en törnebuske. 

  (Hellre ogift än illa gift). 

 Hellre missunnad än ömkad. 

 Hellre mål i munnen än guld i pungen. 

  (En rapp tunga är värd mer än pengar). 

 Hellre slitna skor än lakan.  

 (Bättre att vara frisk och rörlig än att ligga sjuk). 

 Hellre väl hängd än illa gift. 

 Hemligt hat är värre än öppen fiendskap. 

 Henne tappar man inte bort i sänghalmen. (Så stor och fyllig är hon). 

 Herrar och hundar stänger aldrig dörrarna. (efter sig) 

 (Tillsägelse till barn att göra det). 

 Herregunst och barnrumpa är inte att lita på. 

 Herren är god, när man gör hans vilja. 

 Herrens hund är också herre. (Hög herres tjänare tar sig gärna ton). 

 Hit och dit är lika långt. 

  (Du kan lika väl komma till mej som att jag ska ha besvär att komma till dej). 



 Hittebalken och tjyvbalken de följas åt.  

 (Vad någon har hittat och inte anmält,  

 är så gott som stulet och bör dömas efter tjuvbalken i lagen). 

 Hjälp dig själv och skit i andra, det är bästa väg att vandra. 

 Hon går omkring som en äggsjuk höna. (Hon irrar oroligt hit och dit). 

 Hon har skin på näsan. (Är bestämd och svår att tas med). 

 Hon har tagit byxorna på sej. (Tagit herraväldet i hemmet). 

 Hon irrar omkring som en äggsjuk höna. 

 Honom tar man inte där man släpper honom.  

 (Han är inte att lita på, han kan lätt ha ändrat åsikt, 

  och man vet inte var man har honom). 

 Hoppas och vänta bedrar mången jänta. 

 Hunden ska inte springa efter var mans vissling. 

  (Tjänaren ska bara lyda eget husbondfolk). 

 Hunden är inte så halt som han linkar .  

 (Människor låtsas ofta sjukdomar eller svagheter  

 för att få medlidande eller fördelar). 

 Hungern driver vargen ur skogen. (För att finna föda på annat håll). 

 Hungrig mage gör kort bordsbön. 

 Hungrig åsna aktar ingen piska. 

  (Man finner sig i obehag, bara man får sitt levebröd). 

 Hungriga vargar jagar bäst. 

  (Den lågavlönade tvingas att arbeta nitiskt för att få det bättre). 

 Hur man vänder sej, så har man rumpan bak.  

 (Hur man än bär sej åt, så är det alltid galet på något sätt). 

 Hus utan hustru är en vas utan blommor. 

 Husets herre är gästens dräng. 

  (Han får bemöda sig att göra gästen till viljes 

  och göra allt för gästens trevnad). 

 Huvudkudden är den bästa rådgivaren.  

 (Klokt att sova på saken, innan man bestämmer sig). 

 Hårt bröd gör kinden röd. (Enkel livsföring är hälsosam). 

 Häng inte alla kläderna på en spik. 

  (Man ska inte placera hela sin förmögenhet i ett företag  

 utan fördela risken på flera). 

 Här hjälper varken vitlök eller Fader vår. (Det är ohjälpligt). 

 Här ser ut som Jerusalems förstöring. 

  (Allting huller om buller, skräpigt och rörigt). 

 Här ska bli andra bullar av. (Annan ordning, nu ska det bli annat av). 

 Höga hus står gärna tomma i översta våningen. 

  (Höga herrar är ofta tomma i huvudet). 

 Högmod går före fall. 

 Högmodiga och blinda sätter näsan i vädret. 



 Högt på pall gör djupa fall. (Hög samhällsställning ger stora risker). 

 Höken rår inte för att han är född till rovfågel. 

  (Var och en får följa sin natur). 

 Hönan kacklar högt för ett litet ägg. 

  (Somliga gör stort väsen av små prestationer). 

 Hör rätt och för (det vidare) rätt, så ljuger du aldrig. 
 


