
 

   S Ordspråk A till Ö  50 st 
 

 Sanning vinner när lögn försvinner. 

 Sakta i backarna. (Tag det lugnt, förhasta dej inte). 

 Sanning föder hat.(Hos den som får höra den om sej själv). 

 Samma salva duger inte till alla sår. (Inte samma tröst för alla). 

 Sillen är också fisk.  

 (Enkel föda är inte att förakta; den fattige har också ett människovärde). 

 Sist i arbetet, först i fatet. (Den late är glad i mat). 

 Skammen går på torra land. 

  (Nu finns det ingen gräns för oförskämdheten, nu går det för långt). 

 Skenet bedrar. 

 Skit och flit gör bonden rik. 

 Skogen är fattig mans tröja. 

 Skomakare, bliv vid din läst. (Lägg dej inte i sådant som du inte begriper). 

 Skomakarens hustru och smedens häst har de sämsta skorna. 

  (Ens eget får stå tillbaka för kunderna som man ska leva av). 

 Skrattar bäst som skrattar sist. (Som vinner i sista omgången;  

 vi har inte sett utgången än, 

  bladet kan vända sej och du själv bli utskrattad, var inte för säker). 

 Skräddaren har ofta de sämsta kläderna. 

  (Man måste först ta hänsyn till kunderna som man ska leva av). 

 Skämt åsido! (Låt oss nu tala allvar). 

 Slakta inte mer än du kan salta. (Åtag dej inte mer än du kan sköta). 

 Slit dem med hälsan. (Håll till godo, det är dej väl unnat). 

 Slutet gott allting gott. 

 Släkten är värst, sa räven om de röda hundarna. 

 Små grytor har också öron.  

 (Låt inte barn höra det som inte är avsett för deras öron,  

 var försiktig när barn är inom hörhåll). 

 Små smulor är också bröd. 

 Små sår och fattiga föräldrar (släktingar, vänner) ska man inte förakta.  

 (Såren kan ge blodförgiftning, de fattiga kan man få hjälp av i nöd). 

 Små sår och fattiga vänner, ska man inte förakta. 

 Snar hjälp, är dubbel hjälp. (Skynda dej och hjälp til med detsamma). 

 Snålheten bedrar visheten. 

  (Snålheten kan drivas så långt att följden blir ren förlust,  

 njugghet på fel ställe hämnar sej). 

 Som man ropar i skogen får man svar. 

  (Som man bär sej åt blir man behandlad,  

 är man ovettig, får man ovett tillbaka). 



 Solen är bondens klocka. (Han inrättar sin dag efter solen). 

 Som man bäddar, får man ligga. 

 Som man kokar, får man skörda. 

 Som man sår får man skörda. 

  (Bär du dej åt som en drummel,  

 så blir du också behandlad som en drummel). 

 Som man är skodd, så blir man trodd.  

 (Folk värderas efter som de är klädda). 

 Sommarens gröda är vinterns föda.  

 (Vad man arbetar i ungdomen har man gott av i ålderdomen). 

 Sommarens gröda, är vinterns föda. 

 Sopa föst rent framför din egen dörr.  

 (Se först till att du har gjort rätt för dej själv,  

 rätta först dina egna fel innan du klandrar andra). 

 Sorg och bekymmer, gör människan grymmer. 

 Sorg och år gör gråa hår. 

 Stor i orden, liten på jorden. 

 Stort huvud, litet vett. 

 Styr häst med betsel och kvinna med käpp. 

 Supen är fattigmans överrock. 

 Surt sa räven om rönnbären.  

 (När han inte kunde nå dem; det man inte kan få, 

  låtsas man gärna som om man inte vill ha). 

 Sus och dus gör öde hus. (Utsvävningar ruinerar). 

 Svarta hönor värper också vita ägg. 

 Svårt att få en syl i vädret.  

 (När de andra pratar så ivrigt att man inte lyckas 

  ”sticka emellan” med ett ord). 

 Synden straffar sej själv. 

 Så länge man älskar är man ung. 

 Så ska slipstenen dras. (Så ska saken skötas). 

 Så länge man älskar är man ung. 

 Sörj ej dagen du aldrig såg. 

 (Sörj inte i förtid det som kanske aldrig inträffar). 

 Söt i munnen, falskt i grunden. 
 

 


