
   N Ordspråk A till Ö  40 st 

 

 Nog duger det att sitta i elden med en annans rumpa. 

 Nu har han det som en liten ask. (Nu kan han vara säker på att få det). 

 Nu går skam på torra land. 

 Nu tar Fan bofinken. (Nu är han "såld", nu går det alldeles på tok). 

 Nu är du dödens lammunge. (Nu är du hopplöst förlorad). 

 Nu är goda råd dyra. (Svårt att veta hur man ska klara sej). 

 Nu är fläsket stekt. (Nu har det gått alldeles galet, nu är det "färdigt"). 

 Nya kvastar soppar bäst (väl). 

 Nya kvastar soppar bäst väl, men de gamla tar bättre i springorna. 

  (Nya tjänare vill visa sig duktiga och raska,  

 men gamla trotjänare är noggrannare). 

 Nya sår, förtar gammal klåda. 

 Någon gång ska vara den första. (Aldrig försent att börja på något nytt). 

 När barnet är avvant, får amman avsked. 

  (När man har gjort sin tjänst och inte behövs längre blir man bortkörd, 

  otack är världens lön). 

 När citronen är utkramad, kastar man bort skalet. 

  (När man har utnyttjat någon så långt det går, vänder man honom ryggen). 

 När den fattige ska koka gröt, blir det välling. 

 När djävulen blir gammal, blir han präst. 

  (På gamla dar blir de största syndarna de största moralisterna). 

 När en blind leder en blind, faller de båda i gropen. 

  (När två lika okunniga hjälps åt, blir resultatet därefter). 

 När en fattig blir rik, blir han Fan lik. 

 När en gås dricker, dricker alla. (Osjälvständiga människor följer flocken). 

 När en hund skäller skäller alla. (Och vet inte varför). 

 När fan skiter, så skiter han i stora högar. 

  (Med ohederliga metoder vinnes ofta stora rikedomar). 

 När faran är över, är Gud glömd. (Då blir man självsäker igen). 

 När flugorna sticker vasst blir det regn. 

 När fåglarna har får vingar, flyger de ur boet.  

 (När barnen blir vuxna, lämnar de föräldrahemmet). 

 När Gud kommer med döden, kommer Fan med arvingarna. 

 När hundar haltar och kvinnor gråter, så har det inte mycket att betyda. 

 När katten är borta, dansar råttorna på bordet. 

 När krubban är tom, bits hästarna. 

 När kokerskan är förälskad, blir soppan för salt. (Kärlekstankar förvirrar). 

 När lövet faller, vissnar trädet. 

  (När de gamla fäller håret, närmar de sig döden). 



 När man blir gammal får man många lyten,  

 näsan den dryper och rumpan den ryker. 

 När man spänner bågen för högt, brister han.  

 (När man har för stora anspråk, misslyckas man). 

 När man talar om fan (trollet), så är han i farstun. 

  (Ofta dyker den plötsligt upp som man just talar om). 

 När man tiger, försäger man sej inte. 

 När musen är mätt, är mjölet beskt. 

 När var tar sitt, får Fanen intet. (När människor delar utan kiv). 

 När svalorna flyger lågt blir det regn; när svalorna flyger högt blir det solsken. (De 
följer insekterna som de jagar). 

 När solen går ner i en säck, går den opp i en bäck.  

 (Om solen går ner i moln, blir det regn dagen därpå). 

 När våren kommer, är vintern glömd.  

 (När det börjar ljusna för en, glömmer man de lidna obehagen). 

 Nöd och död kommer till både gamla och unga. 

 Nöden driver naken kvinna att spinna. 

 Nöden har ingen lag. 
 


