
  G Ordspråk A till Ö  74 st 

 

 Gaddlöst bi samlar ingen honung. (Den beskedlige får ingenting). 

 Galna katter får rivet skin. (Och när de blir rivna, springer de hem) 

 (Stridslysna människor får skråmor, och när de blir slagna flyr de). 

 Gamla hundar jagar bäst. (Erfarenhet står sej). 

 Gamla hus och unga flickor fattar lätt eld. 

 Gamla hönor lägger också ägg. (Gamla människor kan också få barn). 

 Gamla kattor ligger gärna vid ugnen. (Gamlingar söker värme). 

 Gamla käringar och rostiga gångjärn gnäller jämt. 

 Gamla möss går också i fällan. (Gamlingar låter också luras sej). 

 Gamla stövlar kräver mycken smörja. (Åldringar behöver god skötsel). 

 Gamla sår blöder gärna. (Gammal ovänskap blossar upp igen). 

 Gamla träd ska man inte flytta.  

 (Gamla människor ska man låta bo kvar där de är vana att leva,  

 de tål inte vid ändrade förhållande). 

 Gamla vänner är bästa vänner. 

 Gammal i skinnet men ung i sinnet. 

 Gammal kärlek och gamla bränder flammar lätt upp igen. 

 Gammal kärlek rostar aldrig. (Upphör inte, lever alltid kvar). 

 Gammal och grå passar ingen på. 

  (Ingen bryr sej om att ta hänsyn till de gamla). 

 Gammal varg tycker om lammkött.  

 (Lystna gubbar smeker gärna unga flickor). 

 Gammal ved ger också eld. (Åldringar blir också förälskad). 

 Gammal vänskap och gott vin blir bättre med åren. 

 Gammalt sår ska man inte riva upp.  

 (Inte påminna om gammalt groll eller sorgeämne). 

 Gemensam nöd gör vänner av ovänner. 

 Genom sej själv känner man andra. 

 Genvägar är senvägar. 

  (På genvägar går man lätt vilse eller möter oförutsedda hinder). 

 Ger man djävulen ett finger, så tar han hela handen.  

 (Gör man några små eftergifter åt någon,  

 så tar han snart väldet över alltihop). 

 Ger man fan ett finger, så tar han hela handen. 

  (Får den närige en liten gåva, så vill han snart ha allt man äger)(Ett litet 
medgivande kan leda till hel underkastelse). 

 Ger man mat åt en korp, så hackar han ut ögonen på en.  

 (Slösar man sina välgärningar på en ovärdig  

 eller skämmer man bort sina barn, så får man otack till lön). 



 Geten är den fattiges ko. 

 Gifta vänner är halva vänner. (De tänker mest på sin egen familj). 

 Gitter man bitt, så får man smitt.  

 (Har man tålamod att vänta, så får man sitt uträttat). 

 Giv inte barnet kniv eller dåren käpp.  

 (Giv inte makt åt den som inte förstår att använda den rätt). 

 Giva är saligare än att taga. 

 Gjort kan inte göras ogjort. 

 Glad aftonsång gör ofta sorglig ottesång. 

  (Efter en glad afton följer ofta en dyster morgon). 

 Glatt sällskap gör vägen kort. 

  (Kommer vägen att verka kort)(Gott sällskap gör vägen kort,  

 sa han som hade en ilsken hund efter sig). 

 Glädje förgår, men sörj består. 

 Goda varor får alltid köpare. (Bra flicka blir lätt gift). 

 Goda varor rosar sig själva. (Behöver ingen rekommendation). 

 Goddag yxskaft. 

  (Svar som inte är något svar på den gjorda frågan 

  utan talar om något annat; efter folksagan om den döve,  

 som svarade på en fråga som han trodde sig ha hört). 

 Godtro lönas ofta med otro. (Den godtrogne blir ofta bedragen). 

 Gammalt agg har djup tagg. (Är svårt att utrota). 

 Gott att stå på egna ben. (Och vara oberoende av andras hjälp). 

 Gott att sätta fötterna under eget bord. (Bilda eget hem och hushåll). 

 Gott att vara frikostig, när en annan släpper till pungen. 

 Gott folk har inga öron. (Lyssnar inte på förtal och skvaller). 

 Gott går sällan okacklat ur hönegumpen. 

 (Folk skryter gärna med sina välgärningar, 

  liksom hönan kacklar, när hon har värpt). 

 Gott hantverk har en gyllne botten. (Det ger god bärgning). 

 Gott lag gör kort dag. (I gott sällskap går tiden fort). 

 Gott rykte går långt, men ont rykte går längre. 

 Gott samvete ger god sömn. 

 Gott samvete är den bästa huvudkudden. 

  (Ger den bästa sömnen)(Skaffa dej ett gått samvete). 

 Gott simma när en annan håller upp huvudet 

  (Gott att leva flott när en annan betalar). 

 Gott vin har också sin drägg. (Den vise felar också). 

 Grann som en grind där svinen kryper både ut och in. 

  (Där råheten sticker fram genom den pråliga ytan). 

 Grannens gräs är alltid grönare. 



 Grisen är bondens sparbössa. 

  (Vad han ger grisen får han igen med ränta vid slakten). 

 Gråt betalar inga skulder. 

  (Det räcker inte att man jämrar sig, man får hugga i och arbeta,  

 så man kan göra rätt för sej). 

 Gråt inte över spilld mjölk. 

 Grön jul gör vit påsk. (Milt väder vid jul följes av snö vid påsk). 

 Grönt gräs blir också hö. (Ung blir en gång gammal och rynkig). 

 Gud ger allt gott men åt åsnan inga horn.  

 (Han sätter inte farliga vapen i händerna på dårar). 

 Gud i munnen, guldet i hjärtat. (Guderlig i sitt tal men sniken i sinnet). 

 Guds barnbarn är inte guds bästa barn.  

 (Prästsöner är inte alltid dygdemönster). 

 Guds kvarnar mal långsamt, men mal säkert.  

 (Straffet kommer, även om det dröjer). 

 Guds vishet och människornas dårskap styr värden. 

 Gulddyrkar och silvernycklar låser upp alla lås. 

  (Med pengar och mutor kommer man fram överallt). 

 Guldet gör domaren blind. (Tar man mutor, så överser han med brottet). 

 Gyllene bojor är också bojor. (Rikt gifte mistad frihet). 

 Gå inte ut längre än isen kan bära. (Ge dig inte på äventyrliga företag). 

 Gåva är givaren lik. (Var man är sin gåva lik, vare sej fattig eller rik) 

 (Man ger efter råd och lägenhet, gåvan röjer givarens sinnelag). 

 Gärna givet är dubbelt givet. (Dubbelt värt). 

 Gödselhögen är bondens guldgruva. 

 Gör inte mot andra vad du inte vill att andra ska gör mot dej. 

 Gör inte som jag gör, utan som jag säger. 

 Gör man sig till en åsna, får man bära säcken åt alla.  

 (Den beskedlige blir alltid utnyttjad). 
 


