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Sammandrag 

Ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665) skrevs av ämbetsmannen och 

språkforskaren Christopher Larsson Grubb. Verket innehåller sammanlagt 3915 

artiklar. Alla artiklar börjar med ett flerordslemma i form av ett ordspråksliknande 

uttryck. Ordspråks funktion är att förmedla olika typer av allmänmänskliga 

värderingar och de kan därför ge oss information om vilka prototypiska värderingar 

som har funnits under olika tider i historien. Ordspråksartiklar i Penu proverbiale 

(1665) kan ge oss kunskap om vilka prototypiska värderingar och normer som fanns 

om olika grupper av människor under 1600-talet. Att få kunskap om sådana 

prototypiska värderingar är också syftet med den här studien. 

I min analys av flerordslemman har jag använt två teoretiska begrepp som finns i 

teorin om kognitiv semantik. Det teoretiska begreppet kategorisering är ett verktyg 

för att både undersöka vilka olika grupper av människor som framställs i 

flerordslemmana och att synliggöra vilka prototypiska värderingar som finns om 

dessa grupper. Jag har också använt det teoretiska begreppet föreställningsschema. 

Föreställningsscheman kan synliggöra vilka kroppsligt förankarade föreställningar 

och sinnesupplevelser som vårt mänskliga språk bygger på.  

     Resultatet av studien visar att de grupper av människor som framställs i Penu 

proverbiale (1665) är rika och/eller mäktiga människor, fattiga människor, kvinnor, 

män, barn, unga människor, gamla människor, olika yrkesgrupper och människor som 

lever i olika familjekonstellationer eller som ensamstående. 

     Det teoretiska begreppet föreställningsschema som jag använder i min analys 

synliggör till exempel att rika och/eller mäktiga människor metaforiskt framställs som 

Höga Herrar, stora djur eller träd. De här metaforiska uttrycken förmedlar att andra 

människor förväntas se UPP till rika och/eller mäktiga människor. Fattiga människor 

framställs tvärtom metaforiskt som mycket små. De liknas som små djur, till exempel 

bin och de påstås bo i det lägsta huset som andra människor kan kliva över.  

 

Nyckelord: ordspråkslexikon, Christopher Larsson Grubb, ordspråk, kognitiv 

semantik 
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1. Inledning 

Ordspråk uttrycker allmänmänskliga värderingar (Svensén 2004:245). Det innebär att 

de kan visa vilka värderingar som har funnits under olika tider genom människans 

historia. I den här studien analyserar jag påståenden om olika grupper av människor 

som framställs i ordspåksartiklar med flerordslemman i ordspråkslexikonet Penu 

proverbiale (1665). Penu proverbiale (1665) skrevs av ämbetsmannen och 

språkforskaren Christopher Larsson Grubb.  

     Materialet i den här studien är ett urval av flerordslemman som jag har excerperat 

manuellt från de totalt 3915 ordspråksartiklar som finns i Penu proverbiale (1665). 

Sammanlagt har jag excerperat 415 flerordslemman (bilaga 1) som innehåller 

konkreta och/eller metaforiska påståenden om olika grupper av människor.  

     För att kvalitativt analysera de utvalda flerordslemmana i Penu proverbiale (1665) 

har jag använt två teoretiska begrepp som finns i den språkvetenskapliga teorin 

kognitiv semantik. I den kognitiva semantiken betraktas språket som en integrerad 

del av människans perceptuella och kognitiva förmågor (Vogel 2011:19).  

     De två teoretiska begreppen som jag har använt i min analys är kategorisering och 

föreställningsscheman. Med hjälp av dem har jag funnit olika prototypiska 

värderingar och kroppsligt förankrade föreställningar i de excerperade 

flerordslemmana i Penu proverbiale (1665). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

I det här avsnittet presenterar jag syftet med den här studien och frågeställningar. 

Syftet är att ta reda på hur olika grupper av människor i Sverige framställs i 

flerordslemman i ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665). Huvudsakliga 

frågeställningar är: 

 



 

1. Vilka olika grupper av människor framställs i flerordslemman i 

ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665)? 

2. Hur kan de olika grupperna av människor som beskrivs i flerordslemman i 

Penu proverbiale (1665) kategoriseras? 

3. Vilka prototypiska normer och värderingar om olika grupper av människor 

synliggörs med hjälp av det teoretiska begreppet kategorisering? 

4. Vilka flerordslemman i kategorierna kan tolkas med hjälp av det teoretiska 

begreppet föreställningsschema? 

5. Vilka prototypiska allmänmänskliga värderingar om olika grupper av 

människor som levde i Sverige under 1600-talet framkommer i analysen? 

 

3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenterar jag tidigare forskning som är relevant utifrån syftet med 

den här studien. 

3.1. Forskning om ordspråk 

Ordspråk är en typ av fasta ordförbindelser som grammatiskt nästan är stelnade. De 

består av hela meningar med generaliserade påståenden vars funktion är att förmedla 

olika typer av allmänmänskliga värderingar. Semantiskt sett, har ordspråk ofta en 

överförd betydelse. Det finns också mer konkreta exempel på ordspråk (Svensén 

2004:243–245). 

     Myrdal (2104:110) som har undersökt den enda större medeltida nordiska 

ordspråkssamling som finns från medeltiden, Peder Låles ordspråk, skriver att den 

metaforiska sidan och den konkreta sidan i ordspråk relaterar till varandra och 

fördjupar förståelsen av den korresponderande sidan.  

      Typiskt för ordspråk är att de beskriver relationer eller regelbundenhet mellan 

olika företeelser. Många ordspråk är sammanslagna med andra ordspråk eller har fått 

något tillägg. Det beror på att vi förenar och associerar ordspråk till varandra utifrån 

vilken kultur vi lever i (Lauhakangas 2014:96–97).  
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3.2. Forskning om svenska ordspråk 

Ström (1939) har samlat 7000 svenska ordspråk från bland annat Grubbs Penu 

proverbiale (1665). Ordspråken är kategoriserade utifrån olika kapitel med titlar som 

Om vår herre och djävulen och Om mannen, kvinnan och kärleken. Ström (1939:14) 

skriver att ordspråken visar vidder av samlad mänsklig erfarenhet. De talar i bilder 

och liknelser och deras innebörd är ofta tvetydig och ibland mångtydig. De kan 

påminna om folkliga gåtor och de kan tillämpas på vitt skilda sociala och etiska 

områden.  

     De äldsta svenska ordspråken härstammar från Havamal, Eddan, Lagreglerna 

(Juris Canones), Landskapslagarna, Hövdingastyrelsen och Rimkrönikorna. Under 

medeltiden tillkom nya ordspråk i Sverige, från allmogen, munkar och från krämare 

som reste från marknad till marknad. Många ordspråk kom också från danskar, från 

främmande länder, och från hanseater från olika nationer (Ström 1939:16–17). 

Holm (1975) behandlar ett urval av gamla och nya ordspråk, ordstäv, 

ordspråksliknande sentenser och talesätt från bland annat Penu proverbiale (1665). 

Han har kategoriserat uttrycken utifrån fler än 1000 olika temaord som står i 

bokstavsordning. Exempel på temaord är abborre, Adam, adel, gräs, Gud, skit, 

slaktetid, slev och tänka. I sin inledning skriver Holm (1975:14) att det är genom 

folklig spridning som ett uttryck blir till ett ordspråk. Vem som har kommit på den 

slutgiltiga formuleringen vet vi nästan aldrig. De flesta ordspråk är gamla. Det visar 

sig i ålderdomliga ordval och på substantiv som saknar artikel.  

Till skillnad från Ström (1939) och Holm (1975), som har valt ordspråk från en 

mängd olika samlingar och skrifter från olika tider, har jag i den här studien valt ut 

och excerperat flerordslemman (bilaga 1) från enbart ett ordspråkslexikon, Penu 

proverbiale (1665). Ström (1939) och Holm (1975) redogör också för ordspråk som 

berör vitt skilda områden. Flerordslemman som jag undersöker i den här studien är i 

stället utvalda utifrån ett övergripande tema: de innehåller påståenden om olika 

grupper av människor. En tredje skillnad är att Ström (1939) och Holm (1975) inte 

har använt någon uttalad teori i sin analys av ordspråk. I den här studien har jag 

däremot analyserat ordspråk systematiskt och kvalitativt inom ramen för teorin om 

kognitiv semantik. 



 

3.3. Forskning inom ramen för kognitiv semantik  

I det här avsnittet beskriver jag forskning som använder teorin om kognitiv semantik. 

I det första delavsnitt (3.3.1) beskrivs forskning om betydelsen för formord i 

fornsvenskan och det andra (3.3.2) handlar om hur idioms innebörd kan tolkas med 

hjälp av kognitiva semantik. 

  

3.3.1. Betydelse för några formord i fornsvenskan 

Ekberg (2002) visar i sin studie hur generella kognitiva principer kan förklara en 

återkommande och generell betydelseutveckling. I studien rekonstrueras semantiska 

utvecklingsvägar för fyra svenska formord: igen, (e)mot, vid och med.  

     De undersökta formorden hade i fornsvenskan den primära betydelsen SPATIAL 

NÄRHET. SPATIAL NÄRHET innebär i kognitiv semantik en situation där två 

entiteter är lokaliserade i rumslig närhet till varandra och i någon typ av förhållande 

till varandra. Lexemen igen, (e)mot och vid kunde också uttrycka SPATIAL 

OPPOSITION. Det innebär att två entiteter befinner sig i rumslig närhet till varandra 

och att de två entiteterna är vända mot varandra. Lexemet med betecknade i stället 

och betecknar fortfarande en situation där två entiteter är symmetriskt ordnade, sida 

vid sida, i förhållande till varandra (Ekberg 2002:198): thön hus han skal äta ok drikka 

i medh sit härskap (Ekberg 2002:204). 

     Några av de flerordslemman som jag undersöker i den här studien innehåller också 

två entiteter som prototypiskt beskrivs stå i någon form av motsatsförhållande till 

varandra. Det är sådana flerordslemman som innehåller jämförande påståenden om 

entiteterna fattiga och rika och/eller mäktiga människor eller om entiteterna unga och 

gamla människor. I avsnitt 5 analyserar jag dessa entiteter med hjälp av två teoretiska 

begrepp inom kognitiv semantik. En central skillnad mellan Ekbergs (2002) studie 

och den här studien är att jag analyserar lingvistiska enheter i form av satser och 

meningar med flera ord medan Ekberg (2002) analyserar enskilda formord. 

 

3.3.2. Att förstå idioms innebörd med hjälp av kognitiv semantik 

Eftersom jag använder kognitiv semantik för att tolka flerordslemman i Penu 

proverbiale (1665), är det också viktigt att belysa vad den här teorin kan synliggöra 

jämfört med ett mer traditionellt sätt att kategorisera ordspråk utifrån olika temaord, 
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som till exempel Holm (1986) har gjort, eller utifrån olika övergripande teman, som 

till exempel Ström (1939) har gjort.  

     Kovecses & Szabc (1995:330–331) menar att de flesta idiom är produkter av vårt 

kognitiva begreppssystem. Idiom kan därför inte enbart tolkas med hjälp av sina 

enskilda ingående lexikala ord. De uppstår i stället från vår generella kunskap om 

världen. Den kognitiva semantiken kan bidra med teoretiska begrepp som kan 

användas som verktyg för att länka bokstavlig mening till bildlig idiomatisk mening 

(Kovecses & Szabc 1995:351). Begreppsliga metaforer utgör en länk mellan annars 

oberoende existerande begreppsområden. Tack vare de anslutningar begreppsliga 

metaforer skapar i vårt kognitiva begreppssystem så tillåts användning av termer från 

ett område för att prata om ett annat område (Kovecses & Szabc 1995:332).  

           

3.4. Metaforers roll i resonemang 

Resultaten i den här studien (se avsnitt 5.2–5.7) visar att metaforer ofta används för 

att beskriva sociala företeelser i de excerperade flerordslemmana (bilaga 1) i Penu 

proverbiale (1665). Precis som Kovecses & Szabc (1995:332) skriver (se föregående 

avsnitt 3.3.2), så ger de kognitiva kopplingar som begreppsliga metaforer skapar, 

mellan annars oberoende begreppsområden i vårt kognitiva begreppssystem, oss 

människor möjlighet att använda termer från ett område för att prata om ett annat 

område. En studie som Thibodeau & Boroditsky (2011) har genomfört visar också att 

när metaforiska uttryck ingår i texter så har de en kraftfull påverkan på människors 

resonemang omkring att lösa olika sociala problem.  

     Thibodeau & Boroditsky (2011:2) har empiriskt undersökt om en metaforisk 

inramning med två olika metaforer för ordet crime på engelska: a virus och a beast, i 

en brottsrapport kan leda till att försökspersoner föreslår olika lösningar på 

brottsproblem. Resultatet av studien visar att metaforer systematiskt påverkar hur 

människor föreslår att brott ska lösas. När brott beskrevs som a virus föreslog 

försökspersonerna att man skulle undersöka grundorsaken och behandla problemet 

genom att anta sociala reformer som att utrota fattigdom och förbättra utbildning. När 

brott metaforiskt beskrevs som a beast så resonerade försökspersonerna i stället att 

man skulle gripa och fängsla kriminella och tillämpa strängare lagar och straff. 



 

Thibodeau & Boroditsky (2011:10) skriver att skillnaden i påverkan på 

försökspersonerna, med en metaforisk inramning av en brottsrapport, visade sig vara 

större än påverkan utifrån försökspersonernas politiska tillhörighet eller 

könstillhörighet. 

     I den här studien är Thibodeaus & Boroditskys (2011) resultat intressanta att 

diskutera (avsnitt 6.2) eftersom resultat och analys (kap. 5) visar att metaforer används 

i en stor andel av flerordslemmana. Användningen av metaforer kan säkert kraftfullt 

ha påverkat människors värderingar, även på 1600-talet. 

          

4. Teoriram, analysmodell, material och metod 

Det här kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. I det första avsnittet (4.1) presenterar jag 

den teoriram som jag använder för att undersöka utvalda och excerperade 

flerordslemman (bilaga 1) i Penu proverbiale (1665). I avsnitt 4.2 beskriver jag de två 

teoretiska begrepp i kognitiv semantik som jag använder för att beskriva och analysera 

resultatet i studien. I det tredje avsnittet (4.3) berättar jag om författaren till materialet 

och om själva forskningsmaterialet. I det fjärde avsnittet (4.4) beskriver jag vilken 

metod jag har använt för att genomföra min undersökning. 

4.1. Kognitiv semantik 

Semantik är det vetenskapliga studiet av språkets betydelse (Dahllöf 1999:19). 

Kognitiv semantik är en teori som handlar om att undersöka och beskriva språk i 

användning (Vogel 2011:18). Den kognitiva semantiken har en holistisk syn på 

människans kognitiva funktioner. Det innebär att den kognitiva semantiken betraktar 

människans olika kognitiva funktioner som en helhet. Språket antas bygga på våra 

mer allmänna perceptuella och kognitiva förmågor, till exempel att kunna tänka 

abstrakt, se mönster och att mentalt kunna kategorisera våra sinnesintryck (Vogel 

2011:19).  

     I forskning inom kognitiv semantik strävar man efter att finna prototypiska 

användningar för olika uttryck. En vanlig fråga att ställa är vad som är prototypen i 
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en mental kategori. En prototyp är ofta värdeladdad och kan användas som en slags 

idealbild. Alla människor har dock inte samma prototypiska idealbild av en företeelse 

eftersom vi har olika preferenser för vad som är en idealbild. Ett exempel är en utflykt 

till skogen som kan framstå som en prototypisk idealbild för en förälder eftersom 

föräldern förknippar skogen med ren luft och naturupplevelser. För ett barn kan 

skogsutflykten i stället handla om att frysa och att ha tråkigt (Vogel 2011:14–15).  

     Att undersöka användning av begrepp som befinner sig periferin och som inte kan 

beskrivas med elementär logik ska också rymmas inom den kognitiva semantiken. 

Kognitiv semantik ser nämligen ovanliga fall och diffusa gränser som viktiga 

företeelser eftersom betydelse inom den kognitiva semantiken är 

användningsbaserad (Vogel 2011:18). 

     Enligt den kognitiva semantiken refererar inte språk till en objektiv verklighet utan 

till begrepp. Det innebär att konventionell betydelse som associeras till ord och andra 

lingvistiska enheter ses som relaterad till människans tankar och idéer.  Kognitiv 

semantik handlar om relationen mellan begreppsstruktur och mänsklig interaktion 

med och medvetenhet om den externa världen utifrån våra sinnesupplevelser. 

Begreppsorganisation antas härröra från människans kroppsliga erfarenheter. 

Betydelse ses som encyklopedisk. Det innebär att ord och andra lingvistiska enheter 

är en slags tillträdespunkter till stora förråd av kunskap (Evans & Green 2006:172–

173). 

4.2. Analysmodell 

I det här avsnittet beskriver jag de två teoretiska begrepp i kognitiv semantik som jag 

använder för att undersöka och analysera utvalda flerordslemman i 

ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665). 

4.2.1. Kategorisering  

Kategorisering är ett teoretiskt begrepp inom den kognitiva semantiken. Att 

kategorisera är en grundläggande kognitiv handling för människan och kategorierna 

utgör ett slags kognitiva verktyg med vars hjälp vi kan hantera vår omvärld och oss 

själva. När vi kategoriserar olika företeelser strukturerar vi nämligen våra inre 



 

begrepp i vårt kognitiva system genom att vi urskiljer en företeelse, pratar om den, 

tänker på den, lyssnar på vad andra säger om den och så vidare. Enligt kognitiv 

semantik använder människan språket för att sortera och föra samman vissa 

företeelser i samma kategori. Även våra andra kognitiva förmågor som synen, 

känseln, minnet, hörseln och våra erfarenheter hjälper oss att sortera (Vogel 2011:26–

27).      

     I den här studien har jag kategoriserat utvalda flerordslemman i Penu proverbiale 

(1665) som innehåller påståenden om olika grupper av människor.  De utvalda 

flerordslemmana har jag placerat i en övergripande och överordnad kategori som jag 

har placerat på den översta nivån i en hyponymisk skala (figur 1, avsnitt 5.1). I en 

hyponymisk skala kan till exempel ordet fordon representera en övergripande och 

överordnad kategori. Kategorier står i ett hyponymiskt förhållande till varandra. Det 

innebär att de är överordnade och underordnade i förhållande till varandra. Bil är till 

exempel en underordnad kategori på mellannivå till den överordnade kategorin 

fordon. Volvo är i sin tur en underordnad kategori till mellannivån bil i en hyponymisk 

skala (Vogel 2011:32). 

     Utifrån den överordnade kategorin med flerordslemman som innehåller 

påståenden om olika grupper av människor i den här studien har jag fördelat de 

excerperade flerordslemmana i sex underordnade kategorier på en mellannivå. De 

underordnade kategorierna på mellannivån har sina egna underordnade kategorier och 

det är dem som jag har utgått från för att kunna finna prototypiska värderingar om 

olika grupper av människor i 1600-talets Sverige.  

     Genom att analysera vilken prototyp en viss kategori har så kan man också 

beskriva ett ords betydelse. Om till exempel ordet fågel ska definieras så är det 

relevant att se hur en prototypisk fågel beskrivs. Prototyper har mycket med normer 

och värderingar att göra eftersom de är knutna till gemensamma kulturella 

föreställningar om vad ett ord betecknar.  Prototyperna alstras av vårt språk och vårt 

språk skapas utifrån våra föreställningar, ideal och önskningar (Vogel 2011:36).  

     I den här studien finns det diffusa gränser mellan de olika underordnade 

kategorierna. Den mellanliggande underordnade kategorin Män i den hyponymiska 

skalan består till exempel bara av flerordslemman som innehåller påståenden om män. 

Men `män´ ingår också i andra kategorier, exempelvis i kategorin Unga och gamla 
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på samma nivå i den hyponymiska skalan (figur 1). Mitt urval för placering av 

flerordslemman i olika kategorier grundar sig på vad jag tolkar som det övergripande 

temat i varje enskilt flerordslemma. Vogel (2011:27) menar att gränser mellan 

kategorier ofta är diffusa och att det är förväntat i kognitiv semantik. 

4.2.2. Föreställningsscheman  

Evans & Green (2006:190) har skapat en lista med olika föreställningsscheman som 

har utvecklats av tidigare forskare. Föreställningsscheman härrör från den kognitiva 

semantikens grundläggande tanke om att abstrakta tankar utgår från människans 

kropp. Schemana har även påverkat närliggande forskningsfält som till exempel 

kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi (Evans och Green 2006:177).  

     Föreställningsscheman är nära relaterade till utvecklingen av teorin om 

förkroppsligad kognition (The embodied cognition thesis) som läggs fram av 

tidigare forskare som till exempel Lakoff & Johnson (1980) (se även Evans och Green 

2006:177).  Lakoff & Johnson (1980:56) ställer sig frågan hur vårt begreppssystem är 

strukturerat. Svaret på frågan är att begreppssystemet är beroende av den nära 

relationen mellan de begrepp som människor skapar och hur våra kroppar fungerar 

(Lakoff & Johnson 1980, Evans och Green 2006:177–178).  

     I min analys av de språkliga enheter som representeras i en del flerordslemman i 

Penu proverbiale (1665) har jag använt några av de föreställningsscheman som Evans 

& Green (2006:190) presenterar i sin lista. I tabell 1 nedan, visas de 

föreställningsscheman som jag använder i min analys.  En svensk översättning för det 

engelska ordet för varje grupp av förställningsscheman står inom parentes. Under 

tabellen beskriver jag exempel på olika språkliga uttryck som kan tolkas med hjälp av 

de föreställningsscheman som presenteras i tabell 1: 

 

Tabell 1. Föreställningsscheman (Evans och Green 2006:190). 

1. SPACE (spatial rumslighet) UPP-NER, FRAM-BAK,  

2. CONTAINMENT 

(behållare) 

BEHÅLLARE, INNEHÅLL, IN-UT,  

YTA 

3. LOCOMOTION (rörelse) UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL 



 

 

Ekberg (2002) använder sig av föreställningsscheman i gruppen SPATIAL 

RUMSLIGHET för att analysera formord från fornsvenskan (avsnitt 3.3). Ekberg 

(2002:198) skriver att de undersökta formorden i fornsvenskan hade den primära 

betydelsen SPATIAL NÄRHET vilket innebär en situation där två entiteter är 

lokaliserade i rumslig närhet till varandra och i någon typ av förhållande till varandra.  

     Vogel (2011:53) skriver att abstrakta företeelser som humör inte har någon 

utsträckning i rummet eftersom humöret inte befinner sig på någon fysisk plats. Det 

går ändå att tolka abstrakta företeelser som humör med hjälp av UPP-NER-schemat i 

uttryck som till exempel humöret är på topp. 

Vår kropp ses som en BEHÅLLARE för känslor och kan därför tolkas med hjälp 

av föreställningsschemat INNEHÅLL. Till exempel kan man säga till en människa att 

släppa ut sin sorg (Vogel 2011:56).  

     Vi erfar oss själva som enheter som är separerade från resten av världen precis 

som en BEHÅLLARE med en utsida och en insida. Därför har vi också förmåga att 

uppleva företeelser utanför oss själva som enheter som också kan ha en insida och 

en utsida. Till och med en abstrakt företeelse som vårt synfält kan vi tolka som en 

behållare vilket visar sig i uttryck som det låg inom mitt synfält (Lakoff & Johnson 

1980:58). 

     Ett annat föreställningsschema som jag använder i min analys ingår i gruppen 

RÖRELSE. Föreställningsschemat UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL handlar om hur 

vår kropp rör sig framåt från en plats och slutar på en annan plats. Idén med schemat 

är att UTGÅNGSPUNKT kan överföras till ursprung och tillhörighet, till exempel ett 

hem eller mer abstrakt barndomen. VÄG handlar om en meningsfull resa fram till ett 

MÅL. Ett exempel på ett uttryck som kan tolkas utifrån det här föreställningsschemat 

är: livet är en resa (Vogel 2011:56). 

4.3. Christopher Larsson Grubb och Penu Proverbiale (1665) 

I det här avsnittet berättar jag om författaren till materialet i den här studien och om 

själva materialet: ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665). 

Det var ämbetsmannen och språkforskaren Christopher Larsson Grubb som skrev 

ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665). Många av ordspråken i Penu proverbiale 
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(1665) har Grubb hämtat ur dåtida lanthushållning och de visar prov på det vardagliga 

livet i Sverige (Wahlund 1990: IX).  

     Christopher Larsson Grubb föddes i Linköping den 13 juni 1593. Han var son till 

en rådman och hans namn var troligen Christopherus Laurentii Ostrog[othicus] Grubb 

och hans andra hustru Christina (Christina Stiernfelt som ogift), som var dotter till en 

nyadlad assessor i Göta hovrätt, har nedtecknat anteckningar om sitt liv och sin familj. 

Det är från dessa anteckningar som Wahlund (1990: XI–XII) har hämtat information 

om Grubb.  

     När Grubb var 18 år började han studera statsvetenskap vid Uppsala universitet 

och efter det studerade han i Tyskland på Wittenbergiske Akademien fram till hösten 

1616 då han reste hem och fick en tjänst på Johan, hertig av Östergötlands kansli på 

Vadstena slott. 1618 blev Grubb anställd av rikskanslern för att arbeta på kung Gustav 

II Adolfs kansli 1618 (Grubb & Grubb efter Wahlund 1990: XII). 

Grubb och hans andra hustru Christina bodde fyra år i Tyskland. När paret 1637 

kom hem till Sverige blev Grubb förordnad till borgmästare i Kalmar stad. 1641 blev 

han utnämnd till häradshövding i Södra motet på Öland och 1945 blev han adlad. Då 

tog han sig namnet Grubb (eller Grubbe) och fick lov att föra sin svärfaders vapen 

eftersom ätten Stiernfelt var utslocknad på svärdssidan. Grubb utnämndes, samma år 

som Penu proverbiale (1665) gavs ut, till vice landshövding i Kalmar län. Han dog 

1681 på sin egendom Stjärnemo i Kristvalla socken (Grubb & Grubb efter Wahlund 

1990: XIV–XVII). 

     Det är Grubbs ordspråkslexikon Penu proverbiale (1665) som utgör materialet i 

den här studien. Sköldberg (2010b:471) menar att Penu Proverbiale (1665) är ett 

intressant verk att undersöka eftersom det har lagt grunden för många senare svenska 

ordspråkssamlingar. Verket är också en viktig källa för språkprov eftersom Grubb 

(1665) citeras med mer än 3000 språkprov i nätupplagan av Svenska Akademiens 

ordbok (Sköldberg 2010b:482).  

Sköldberg skriver att flerordslemmana i Penu proverbiale (1665) i många fall inte 

är indelade i strikt alfabetisk ordning. Stavningen av ett och samma ord kan också 

variera vilket innebär att det i många fall är svårt att hitta ett specifikt ordspråk som 

man vill söka efter (Sköldberg 2010b:475). I nästan varje ordspråksartikel finns det 



 

olika typer av information. Sköldberg (2010b:479–480) har funnit sju olika 

återkommande informationstyper i Penu proverbiale (1665). De olika 

informationstyperna är flerordslemman, vars förekomst i artiklarna är 100 procent, 

betydelseangivelser, svenska synonymer till flerordslemmana, latinska ekvivalenter, 

tyska ekvivalenter, artikelhänvisningar och bibelhänvisningar. Bibelhänvisningarna 

finns noterade i marginalen med hänvisning till vilken bok de står i och kapitlets och 

versens nummer. 

I tolkningen av materialet har jag beaktat att flerordslemmana och deras 

informationstyper har valts ut, tolkats och formulerats av en författare (Grubb 1665) 

som levde och verkade på 1600-talet. Grubbs egna erfarenheter, synsätt, värderingar 

och hans olika roller, i den kontext han befann sig i, har förstås påverkat innehållet i 

hans verk. Till exempel så var Grubb säkert påverkad av den tyska kulturen och av 

tyska ordspråk i sitt val av ordspråksartiklar och informationstyper. Det var i Tyskland 

som han studerade under några år och som han senare också bodde i under ytterligare 

fyra år.  

4.4. Metod 

Forskningsansatsen i min studie är induktiv. Fejes & Thornberg (2019:24) skriver att 

i en induktiv forskningsansats försöker forskaren dra generella slutsatser utifrån en 

mängd enskilda fall. Induktion är en grundläggande ansats i forskningsprocessen som 

helhet och i synnerhet i analysarbetet (Fejes & Thornberg 2019:23). 

     I den här studien har jag undersökt de totalt 3915 flerordslemman som finns i Penu 

proverbiale (1665). Verket finns tillgängligt som ett faksimil på litteraturbanken.se. 

Bland de totalt 3915 flerordslemmana har jag valt ut och manuellt excerperat 415 

flerordslemman som innehåller konkreta och/eller metaforiska påståenden om olika 

grupper av människor. Arbetet med att läsa igenom alla flerordslemman och att välja 

ut dem som handlar om olika grupper av människor har förenklats och förkortats tack 

vare Ogéns (2021) translittererade översättning av Penu proverbiale (1665).  

     Texten i Penu proverbiale (1665) är handskriven i frakturstil. För att underlätta 

läsningen av de 415 utvalda och manuellt excerperade flerordslemmana, med 

tillhörande och för undersökningen relevanta informationstyper, har jag translittererat 
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den handskrivna frakturstilen, som de är skrivna med, till det moderna typsnittet Times 

New Roman (se bilaga 1).  

     De 415 utvalda, excerperade och translittererade flerordslemmana (bilaga 1) utgör 

material för analys i den här studien. De bildar också en övergripande och överordnad 

kategori som jag har delat upp i sex underordnade kategorier. De underordnade 

kategorierna representerar de olika grupper av människor som främst representeras i 

Penu proverbiale (1665), till exempel kvinnor och män. De sex underordnade 

kategorierna har jag delat upp i ytterligare underordnade kategorier som jag analyserar 

var för sig i avsnitt 5.2–5.7. Relationen mellan de olika kategorierna i den här studien 

förklaras och illustreras i en hyponymisk skala (figur 1, avsnitt 5.1). Hyponymi 

handlar om över- och underordning. En hyponymisk skala visar relationen mellan 

överordnade kategorier och deras underordnade kategorier (Vogel 2011:32–33). 

     De 415 flerordslemmana i Penu proverbiale (1665) som utgör material för analys 

och som är uppdelade i olika underordnade kategorier, analyserar jag med hjälp av 

det teoretiska begreppet kategorisering (beskrivs i avsnitt 4.2.1). Kategorisering 

använder jag för att finna prototypiska värderingar som fanns om olika grupper av 

människor i 1600-talets Sverige. I relevanta fall analyserar jag också flerordslemman 

med hjälp av det teoretiska begreppet föreställningschema (beskrivs i avsnitt 4.2.2). 

Föreställningschema används i kognitiv semantik för att synliggöra hur människans 

kroppsliga förankrade föreställningar och sinnesupplevelser representeras i språk. I 

kapitel 6 sammanfattas och diskuteras resultaten utifrån den här studiens övergripande 

syfte och frågeställningar. 

 

5. Resultat och analys 

I det här avsnittet beskriver och analyserar jag resultatet i den här studien med hjälp 

av två teoretiska begrepp i kognitiv semantik. Det ena är kategorisering (beskrivs i 

delavsnitt 4.2.1). Jag har kategoriserat de totalt 415 flerordslemman (bilaga 1) i Penu 

Proverbiale (1665) som jag har valt ut, excerperat manuellt och translittererat från den 



 

handskrivna frakturstilen i verket till det moderna typsnittet Times New Roman. 

Flerordslemmana innehåller påståenden om olika grupper av människor och jag har 

kategoriserat dem i över- och underordnade kategorier. De olika kategorierna 

illustreras i en hyponymisk skala (förklaras i avsnitt 4.4) som presenteras i figur 1 

(avsnitt 5.1). De flerordslemman som innehåller uttryck som kan relateras till 

människans kroppsliga förankrade föreställningar och sinnesupplevelser analyserar 

jag med hjälp av det andra teoretiska begreppet, föreställningsschema (beskrivs i 

avsnitt 4.2.2). 

     I avsnitt 5.2–5.7 finns det 132 citerade flerordslemman från Proverbiale (1665) 

som innehåller påståenden om olika grupper av människor. De citerade 

flerordslemmana utgör exempel i resultat- och analysredovisningen i det här kapitlet. 

I relevanta fall har jag också citerat ett eller några informationstyper som hör till 

flerorslemmana i exemplen. De citerade informationstyperna är antingen synonyma 

uttryck till det citerade flerordslemmat eller förklaringar av Grubb (1665). 

Informationstyperna ingår i samma ordspråksartikel som det citerade flerordslemmat. 

Flerordslemmana står först i varje exempel. De är skrivna med fet stil precis som de 

är i ordspråksartiklarna i frakturstil i Penu proverbiale (1665). De citerade 

informationstyperna är antingen skrivna med normalt typsnitt eller med fet stil i 

överensstämmelse med hur de är skrivna i Penu proverbiale (1665). Efter varje citerat 

exempel anges, inom parentes, författarens namn (Grubb), årtalet för när verket gavs 

ut (1665) och på vilken på sida flerordslemmat kan hittas i verket.   

     Alla citerade flerordslemman i exemplen och deras tillhörande citerade 

informationstyper finns med i bilaga 1 eftersom de är en del av de 415 flerordslemman 

med tillhörande informationstyper som jag har valt ut, excerperat och translittererat 

från Penu proverbiale (1665). I bilaga 1 finns också många ålderdomliga eller i 

modern svenska utdöda ord, som står i flerordslemmana eller i informationstyperna, 

förklarade i fotnoter. 

     De olika informationstyper som hör till flerordslemman i Penu proverbiale (1665) 

är, i många fall, till stor hjälp för att kunna tolka innebörden och betydelsen för 

flerordslemmana, utifrån den kontext som de skrevs i under senare halvan av 1600-

talet. Det är ändå viktigt att i analysen också kritiskt granska författarens (Christopher 

Larsson Grubb) förklaringar och val av synonyma uttryck till flerordslemmana 
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eftersom det inte är säkert att de stämmer överens med innebörden i varje 

flerordslemma.  

En annan faktor att ta hänsyn till i tolkningen av flerordslemmana är att många ord 

hade en annan betydelse på 1600-talet än de har i modern svenska. I resultatet redogör 

jag därför ibland för betydelsen av ett ord i ett flerordslemma om ordet inte används i 

modern svenska eller om ordet har ändrat betydelse i den moderna svenskan och det, 

i sådana fall, kan påverka tolkningen av flerordslemmat.  

5.1. Övergripande kategori och underordnade kategorier  

Materialet i den här studien (bilaga 1) utgörs av en övergripande kategori med de 

sammanlagt 415 utvalda och manuellt excerperade och translittererade 

flerordslemman i Penu proverbiale (1665) som innehåller påståenden om olika 

grupper av människor.  

     Figur 1 visar hur den övergripande och överordnade kategorin och dess 

underordnade kategorier förhåller sig till varandra. Den översta rutan i figur 1 

representerar en övergripande och överordnad kategori i en hyponymisk skala (se 

avsnitt 4.2.1). Den övergripande kategorin har sex underordnade kategorier på 

mellannivå. De underordnade kategorierna visas i sex rutor som är placerade under 

den översta rutan. Titeln på varje underordnad kategori på mellannivå är skriven med 

fet text. De sex underkategorierna på mellannivån har var och en sina egna 

underordnade kategorier. De står skrivna med normalt typsnitt efter titeln till deras 

överordnade kategorier på mellannivå i samma ruta: 

 



 

 

Figur 1: Hyponymisk skala som visar relationer mellan en överordnad allmän 

kategori, sex mellanliggande underordnade kategorier (fet text) och deras egna 

underordnade kategorier (i samma ruta). De underordnade kategorierna 

representerar de olika grupper av människor som huvudsakligen beskrivs i 

påståenden i flerordslemman i Penu proverbiale (1665).     

5.2. Underkategori A: Motsatta levnadsvillkor  

Den första underordnade kategorin (A) har fem egna underordnade kategorier. 

Resultatet och analysen för de här kategorierna redovisar jag i det här avsnittet.  

 

Tabell 2. Underkategori A: Motsatta levnadsvillkor – frekvens  

Underkategori A: Motsatta levnadsvillkor Antal 

A1.Rika och/eller mäktiga människor 53 

A2. Fattiga människor 46 

A3. Nyrika 5 

A4. Rika/mäktiga i jämförelse med fattiga 24 

A5. Lika villkor för rika/ mäktiga och fattiga 4 

Totalt antal flerordslemman i underkategori A 132 
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5.2.1. Underkategori A.1: Rika och/eller mäktiga människor 

Det är vanligt förekommande med flerordslemman som konkret eller metaforiskt 

uttrycker påståenden om rika och/eller mäktiga människor. I drygt hälften av 

flerordslemmana i den här kategorin beskrivs rika och mäktiga människor som män. 

De benämns som Herre/herrar, Höga Herrar, man/män, han, Kongen, Abboten, 

Bispen och drotten. I metaforiska uttryck beskrivs rika och/eller mäktiga människor 

som stora djurarter eller träd: 

 

(1) Höga Hästar giöra swår fall. i.e. När en man aff stoort anseende begår ett 

feel, och råkar dheröfwer i decadence, är dhet så mycket swårare, som 

personen är stoor och högh til. (Grubb 1665:365) 

(2) Höga Trää blåsa snart omkull. i.e. Stora Herrar få svåra anstötar, och spöria 

mångt anfächtnings wäder, som vndertijden blåås dhem öfwerända, och måste 

röhna dhet som wijszheeten hootar: At dhe mächtige skola mächteligen 

straffade warda. (Grubb 1665:366) 

 

Det metaforiska attributet Höga kan placeras i det rumsliga föreställningsschemat 

UPP-NER. Höga Herrar är sannolikt inte alltid längre än andra män på 1600-talet 

utan begreppet Höga är en metafor för hur människor med rikedom och makt 

betraktades. Andra människor förväntades att se UPP till rika och/eller mäktiga 

människor.  

     Några flerordslemman i underkategori A:1 uttrycker motsatta värderingar om rika 

och/eller mäktiga människor. De framställs till exempel som antingen förståndiga 

människor eller som herrar med stora fel: 

 

(3) Högt ståndh wil haa förståndh. i.e. Dhen som sitter vthi högt Ämbete, 

honom är och klookheet aff nödhen. (Grubb 1665:365) 

(4) Höga Herrar stoora feel. i.e. Dhe myndige fara och wil, och wåga mindre 

än intet. (Grubb 1665:367) 



 

Andra flerordslemman beskriver rika och/eller mäktiga människor metaforiskt som 

ett huvud som styr kroppen (ex.5). Kroppen är ett metaforiskt begrepp för 

Vndersåtarna., vilket Grubb förklarar. Det här flerordslemmat kan tolkas utifrån 

föreställningsschemat UPP-NER.  Hufwudet är placerat högst UPP och Kroppen är 

nedanför Hufwudet och styrs av Hufwudet. 

 

(5) När Hufwudet wärcker/ så är Kroppen siwk. i.e. När Öfwerheeten 

miszgår, så bedröfwas Vndersåterna. (Grubb 1665:580) 

5.2.2 Underkategori A.2: Fattiga människor 

I majoriteten av flerordslemman i den här underkategorin framställs fattigdom 

(Armod) på ett negativt sätt och fattiga beskrivs som eländiga stackare som inte kan 

göra så mycket åt sin situation. Armod hindrar till exempel människor från att nå 

framgång (ex. 6). Ordet vkomst (uppkomst) kan placeras i föreställningsschemat UPP-

NER liksom ordet högsätet i förklaringen till flerordslemmat (ex. 6), Den fattige är 

förhindrad att ta sig UPP i klassamhället och om den fattige lyckas byta UPP sig till 

en högre samhällsklass så stöts hen NER från högsätet enligt Grubbs förklaring: 

 

(6) Armodh hindrar vpkomst. i.e. Fattigdom stöter mången från högsätet. 

(Grubb 1665:34) 

 

Arbete framställs som ett sätt för en människa att slippa fattigdom och svält i många 

flerordslemman. Föreställningsschemat IN-UT kan användas för att beskriva att en 

fattig människa kan lyckas ta sig UT ur sin situation: 

 

(7) Arbete är gott för armood. i.e. Dhen som orkar arbeta/ han swälter intet. 

Dhen ey arbetar/ effter Maaten han leetar. (Grubb 1665:30) 

 

I exempel 8 och 9 framställs Armod som ett hjälplöst tillstånd. Den fattige kan varken 

göra något åt sin situation eller dölja den: 
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(8) Armod är offta rådhlöös. i.e. Dhen fattiga feelar offta godh rådh. Honom är 

godh rådh dyr. (Grubb 1665:35) 

(9) Armod är ond at döllia. i.e. Fattigdomen måste fulle brista vth; han kan 

intet wäl skylas. (Grubb 1665:35) 

 

Att en fattig människa föraktas av andra människor uttrycks metaforiskt med 

föreställningsschemat UPP-NER i två flerordslemman (ex. 10 och 11). Andra 

människor (hwarmans) kan behandla den fattige som en skoostrok (Svenska 

Akademiens ordbok, hädanefter ”SAOB”: `skotrasa´). Skorna finns på våra fötter som 

sitter längst NER på kroppen. För att hålla skorna rena och skinande kan en skoostrok 

(en metafor för en fattig människa) användas. En fattig människa bor där gården är 

lägst NER (ex.11). Människor kan till och med kliva över en fattig människas gård. 

Grubb (1665) förklarar ordspråket med att Dhen fattiga måste altijdh liggia vnder: 

 

(10) Dhen fattiga är hwarsmans skoostrok. i.e. Han är allestädz förachtad. 

(Grubb 1665:144)  

(11) Dher gården är lägst stijger hwar man öfwer. i.e. Dhen fattiga måste 

altijdh liggia vnder. (Grubb 1665:149) 

 

5.2.3. Underkategori A.3: Nyrika 

Några av ordspråken i flerordslemmana i Penu proverbiale förmedlar att det är möjligt 

att byta klass och bli rik. Men samtliga av dessa ordspråk förmedlar också att det går 

mycket illa för den som hastigt blir rik (Bråårijk, ex.12) eller som har lyckats med att 

ta sig UPP till en högre samhällsklass: 

 

(12) Bråårijk blijr långfattigh. i.e. Såsom hastiga rijkedommar komma i 

gemeen medh orätt tilhoopa; Altså förswinna dhe och snart, när dhe 

miszbrukas. (Grubb 1665:57)  

 



 

Exempel 13 kan tolkas utifrån föreställningsschemat UPP-NER. Den som försöker 

kliva högt UPP faller djupt NER: 

 

(13) Dhen högt klijfwer/ han faller diupt. i e. Som man elliest säger: Högt på 

pall/ giör diupa fall. Dhen som otijdigt sträfwar effter ähra och högheet, han 

råkar offta dheröfwer i dårskap, och feelar om trappan, så Nacken blöder. 

(Grubb 1665:119) 

5.2.4. Underkategori A4: Rika/mäktiga i jämförelse med fattiga 

Det finns många flerordslemman i Penu proverbiale (1665) där rika och/eller mäktiga 

människor jämförs med fattiga människor liksom två entiteter som ställs i ett 

jämförande förhållande till varandra.  

     Några flerordslemman i den underordnade kategorin A4 förmedlar ett kritiskt 

perspektiv på hur rika och/eller mäktiga människor utnyttjar fattiga människor på 

olika sätt för att bli rikare och/eller mäktigare (ex.14). De förmedlar att det krävs 

många fattiga för att en rik och/eller mäktig människa ska behålla sin position. I några 

flerordslemman (ex. 14 och 15) beskrivs entiteterna fattiga och rika och/eller mäktiga 

människors maktförhållande till varandra metaforiskt som små och stora djur. Små 

djur, Fiskar, äts upp av ett rovdjur, Gäddan, som sedan blir ännu större (ex.14) eller 

små djur, Bij, har ett mycket mindre behov av föda än stora djur som Biörnar (ex.15): 

 

(14) Aff småå Fiskar blijr Gäddan stoor. i.e. Den Rijke suger then Fattiga. 

(Grubb 1665:8) 

(15) Gudh föder så wäl Bij som Biörnar. i.e. Dhen fattige så wäl som dhen rijke. 

Ty, Hönan lefwer så wäl aff sitt kraffz, som Leyonet aff sitt rooff. (Grubb 

1665:279) 

 

I ett flerordslemma och dess synonyma uttryck förmedlas det som felaktigt att en 

person med makt ska lära sig av sin tjänare eller piga: 
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(16) Ondt för Herren, när Drängen skal lähran. i.e. Som man aff lijka 

förstånd wille säya: När Pijgan skal lähra Maatmodren/ så löper baak 

fram i Hwshållet. (Grubb 1665:645) 

 

I två andra flerordslemman förmedlas i stället att Drängiar (ex. 17) eller en Swän 

(ex.18) brukar härma sin Herre och bete sig som sin Herre: 

 

(17) Laata Herrar/ tröge Drängiar. i.e. Som Herren är, så blijr och tiähnaren. 

(Grubb 1665:447) 

(18) Sådhan Herre/ sådan Swän. i.e. Lijkt söker giärna lijkt. (Grubb 

1665:778)      

5.2.5. Underkategori A.5: Lika villkor för rika/ mäktiga och fattiga 

Det finns några flerordslemman som förmedlar att rika och/eller mäktiga människor 

och fattiga människor under vissa förhållanden lever under samma villkor. Dessa 

omständigheter handlar om att vi är alla lika inför döden, att såväl en fattig som en rik 

kan vara högmodiga, att lag och rätt styr över alla människor och att skvaller drabbar 

alla. Tre av de här flerordslemmana innehåller rimord. De är också rytmiskt 

formulerade som humoristiska anekdoter vilket kan indikera att människor på 1600-

talet inte skulle ta de här ordspråken på allvar utan mer som skämt. Budskapen i de 

här flerordslemmana kunde kanske väcka samhällskritiska röster för ett mer jämställt 

samhälle: 

 

(19) Arm och rijk/ giör Döden lijk. (Grubb 1665:35) 

(20) Laag och rätt styrer Herre och Knecht. (Grubb 1665:444) 

(21) Sqwaller sugga/ wil all tugga. (Grubb 1665:758) 

5.3. Underkategori B: Unga och gamla 

Den andra underordnade kategorin (B) har fyra egna underordnade kategorier med 

flerordslemman som innehåller påståenden om barn, unga och gamla människor.  

 



 

Tabell 3. Underkategori B: Barn, unga och gamla – frekvens  

Underkategori B: Unga och gamla Antal 

B1. Barn 35 

B2. Unga människor 18 

B3. Gamla människor 32 

B4. Unga i jämförelse med gamla 15 

 Totalt antal flerordslemman i underkategori B 100 

 

5.3.1. Underkategori B.1: Barn 

I den här underkategorin förmedlar många flerordslemman att barn är människor som 

hur de än är eller beter sig som barn kan bli fullt kompetenta som vuxna. Barn ska 

enligt några flerordslemman i underkategori B1 inte dömas utifrån sitt beteende och 

sina egenskaper som barn. Det här budskapet uttrycks konkret i exempel 22 och 

metaforiskt i exempel 23 och 24 och de här flerordslemmana kan placeras i 

föreställningsschemat UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL eftersom barndomen beskrivs 

som en startpunkt i livet. På VÄGEN mot MÅLET sker en resa som är meningsfull 

och som kan innebära förändring och utveckling av människan. Vogel (2011:56) 

skriver att idén med schemat är att UTGÅNGSPUNKT kan överföras till ursprung 

och tillhörighet, till exempel ett hem eller mer abstrakt barndomen. VÄG handlar om 

en meningsfull resa fram till ett MÅL: 

  

(22) Alla Barn i börian. i.e. All Begynnelse är swår. Man måste fördhenskull 

krypa til thesz man lärer gåå. etc. Dhet går altijdh trögt när man först skal 

begynna ett Wärck. Man säger fördhenskull: Wäl begynt är halfgiort arbete. 

(Grubb 1665:13) 

(23) Aff rugotta Fohlar blijr och goda Hästar. i.e. Man får intet skoda 

Hunden effter Håret. Ty aff ringa Personer i vngdommen/ blifwer ofta medh 

tijden myndige Män/ Therföre säger man och: Oreena Barn kastar man intet 

bort. Tysken säger:  Ausz klattrigen Fohlen werden schöne Hengst. David 

waar en Fååraherde/ och bleff en mächtigh Konung. (Grubb 1665:6) 
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(24) Oreen Barn får man intet kasta bortt. i.e. För ett ringa lyte skul, wräker 

man intet bortt en godh Häst. Ty om man kastade bortt Barnen, så funnes intet 

mycket gammalt folck. (Grubb 1665:649) 

 

Barn framställs också som människor med unika beteenden och egenskaper i många 

flerordslemman: 

 

(25) Barnahänder äre snart fylte. i.e. Dhe äre medh ringa nögde. Man säger och 

fördhenskull: Med lijtet fägnas ett Barn. (Grubb 1665:39) 

(26) Barn äre snart lockade. i.e. Medh ringa tubbas ett Barn. (Grubb 1665:39) 

(27) Barn giör Barns giärning. i.e. Effter Förståndet. (Grubb 1665:39) 

(28) Barnaminnet är långt. i.e. Dhet som är skedt i Vngdoms åhren, mins man 

offta bättre, än dhet som nyligen är händt. (Grubb 1665:39) 

 

I några flerordslemman förmedlas det att rijs och tucht är en nödvändig del i fostran 

av ett barn: 

 

(29) Jw kiärare Barn, jw skarpare rijs. i.e. Jw meer Barnet älskas, jw mehr 

måste dhet hållas vnder agan. Grubb 1665:404) 

(30) Kött vthan Salt, och Barn vthan tucht, kan intet länge wahra. i.e. Osaltat 

Kiött swrnar; Illa tuchtade Barn blij aff siälffzwåld fördärfwade. (Grubb 

1665:443) 

(31) Rijs giör gott Barn. Idem. Vthan straff och tuchtan blijr intet Barn wäl 

vpfödt. (Grubb 1665:689) 

(32) Vthan Rijs blijr Barn sällan wijs. i.e. Vthan skäligh aga lära Barn ingen 

dygd. (Grubb 1665:840) 

Hårdhänt aga påstås i ett annat flerordslemma göra ett barn blödigh. Grubb (1665) 

menar i en förklaring till flerordslemmat att Alt för hård tuchtan giör Barnet blygt: 

 



 

(33) Skarp aga giör blödigh Barn. i.e. Alt för hård tuchtan giör Barnet blygt. 

(Grubb 1665:722) 

Men ett Fromt Barn påstås i ett annat flerordslemma kunna tukta sigh sielfft: 

 

(34) Fromt Barn tuchtar sigh sielfft. i.e. Dygden drager dhen fromma til at giöra 

dhet som gott är. Godh art låter wäl tuchta sigh. (s.220) Godh häst tumbler 

sigh sielfft. (Grubb 1665:258) 

Barn framställs som älskvärda i en del flerordslemman (ex.35). De kan inte heller vara 

för många barn i antal om de uppför sig väl (ex. 36).  Men ett Ondt Barn påstås vara 

till last för sin far (ex.37): 

 

(35) Barn gå frå Hiertat, och til hiertat igen. Dhe äro Föräldrarna käre, och 

fördenskull går dhem til Hiertat, när dhe råka i någon nödh och olycka. (Grubb 

1665:38) 

(36) Barnen äre intet för mång, när dhe ställa sigh wäl. i.e. Föräldrarna räkna 

ingen mödha för fromme och lydiga Barn. (Grubb 1665:39) 

(37) Ondt Barn är Faderens last. i.e. Ett odygdigt Barn är Föräldrarna til 

beswär. (Grubb 1665:623) 

 

5.3.2. Underkategori B2: Unga människor 

I den underordnade kategorin B2 förmedlar många flerordslemman metaforiskt att så 

som man agerar som ung, så påverkas livet när man blir gammal. Flerordslemman 

som innehåller påståenden om unga människor kan sägas bygga vidare på påståenden 

i flerordslemman om barn utifrån föreställningsschemat UTGÅNGSPUNKT-VÄG-

MÅL. En ung människa påstås emellertid inte längre befinna sig vid 

UTGÅNGSPUNKTEN så som ett barn påstås göra. Den unga människan har i stället 

påbörjat sin resa (VÄGEN) genom livet. Därför påstås den unges agerande påverka 

hens framtid vid MÅLET som är att bli en gammal människa: 

 

(38) Arla gröda är serla föda. i.e. (Grubb 1665:33) 
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(39) Vngdoms planta är ålderdoms frucht. Dhen något wärfwar i vngdomen, 

han finner dhet för sigh på ålderen. Item: Dhen något lährer i vnga åhren, han 

får gagn dheraff på gambla dagar. (Grubb 1665:834) 

(40) Dryck är vngdoms fall. i.e. När vngdommen slår sigh til fyllerij, så är hans 

ruin för dören. (Grubb 1665:159) 

(41) Korset måste bäras aff vungdomen. i.e. Man måste i tijdh wänia sigh wedh 

beswär och mootgång, at man deste bättre kan dragat. (Grubb 1665:426) 

Några andra flerordslemman förmedlar i stället metaforiskt att unga människor 

förväntas begå fel. En ung människa liknas till exempel metaforiskt som ett föl 

(Fohla) som förväntas skena sönder en skakel (skakla) på en vagn (ex.42). Grubb 

förklarar flerordslemmat med den som icke haar något raasat i Vngdommen, Dhen 

blijr icke mycket affhållen. I exempel 43 liknas ungdomen metaforiskt som ett Nytt 

Wijn som haar mycken Bärma. Grubb förklara flerordslemmat med att Vngdomen 

begår mycken dårskap och har många feel och Owaanar. 

 

(42) Elack Fohla som icke skeenar en skakla sönder. i.e. Dhen blijr icke 

mycket affhållen, som i Vngdommen icke haar något raasat: Och håls 

fördhenskul i gemeen dherföre/ at dhet ändå måste skee vppå ålderdommen, 

som wärre wore. Brukas aff goda wänner, som giärna enskylla något Vngdoms 

förseende. (Grubb 1665:181) 

(43) Nytt Wijn haar mycken Bärma. i.e. Vngdomen begår mycken dårskap. 

Haar många feel och Owaanar. Man plägar dherföre säya: Vngdomen wil 

giärna raasa. (Grubb 1665:573) 

 

Ett flerordslemma förmedlar att unga människor vill ha rätt att bestämma över sig 

själva (haa sitt sielffzwåld): 

 

(44) Vngdomen wil haa sitt sielffzwåld. i.e. Vngdomen lijder intet giärna någon 

correction (Grubb 1665:834).  

 



 

Ödmjukhet påstås vara en hedervärd egenskap hos unga människor i ett annat 

flerordslemma:  

 

(45) Ödmiukheet är vngdoms heeder. i.e. Intet står en vngh person bättre ahn 

än ödmiukheet. (Grubb 1665:907) 

 

5.2.3. Underkategori B3: Gamla människor 

Att vara gammal påstås prototypiskt vara plågsamt och föraktat i flerordslemman i 

den underordnade kategorin B3. Ålderdomen föraktas av andra människor men flera 

flerordslemman innehåller också påståenden om att andra människor bör lyssna på 

gamla människors råd. Enligt Grubbs förklaring i exempel 48 beror det på att gamla 

människor mästedels anses för klooke och rådige: 

 

(46) Ålderen kommer sällan ensam. i.e. Han haar sina plågor i föllie. 

(Grubb:888) 

(47) Ålderdomen är altijdh förachtad. i.e. Dhe gambla blij giärna försmådde. 

(Grubb 1665:888) 

(48) Bäst föllia dhe gamblas Rådh. i.e. Man Praesumerar mästedels dhe gambla 

för klooke och rådige. (Grubb 1665:64) 

 

I många flerordslemman i den här underordnade kategorin (B3) liknas gamla 

människors egenskaper och beteende metaforiskt med gamla djurs egenskaper och 

beteenden: 

 

(49) Gammal Katta läpiar och sööt Miölck. i.e. Gammalt Folck haar och giärna 

godh skiötzel: Ätha och giärna en läcker bischen. När en Pijga taar en 

vthgammal Man, så blijr hon tillijka Hustrw och Änkia. (Grubb 1665:241) 

(50) Gammal Hund skiäller intet offta fåfängt. i.e. Dhe gamblas wahrning bör 

intet förachtas. När en gammal Hund skiäller, så måste man see vth. (Grubb 

1665:243) 
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(51) Gammal Swijn haa hårdt tryne. i.e. Dhe gambla äre seeglijfwade. (Grubb 

1665:244) 

(52) Gammal Warg achtar intet högt roop. i.e. Dhe gambla äre waane wedh 

skallan; Dhe låta intet så lätt skrämma sigh. (Grubb 1665:245) 

 

Gamla människor påstås i några flerordslemmana, liksom barn i flerordslemman i 

underkategori B1, och kvinnor i kategori C1, ha vissa unika egenskaper och 

beteenden: 

 

(53) Jw äldre jw karigare. i.e. Dhet är ett gemeent Åldedoms feel at wara 

niugger. (Grubb 1665:405) 

(54) Ålderen är eenweten. i.e. Dhe gambla låta intet giärna öfwertala sigh. 

(Grubb 1665:887) 

 

5.3.4. Underkategori B.4: Unga människor i jämförelse med gamla människor 

I en del flerordslemman jämförs gamla och unga med varandra som två entiteter som 

står i ett motsatsförhållande till varandra. Medelålders människor förekommer inte i 

de här jämförelserna. Det kan jämföras med att även rika och/eller mäktiga människor 

och fattiga människor beskrivs stå i ett motsatsförhållande till varandra (kategori A4) 

men inte människor från andra samhällsklasser. I några flerordslemman i Penu 

proverbiale (1665) jämförs dock bönder med rika och/eller mäktiga människor.  

     Många av flerordslemmana i den här kategorin kan placeras i 

föreställningsschemat UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL eftersom den unges agerande 

i början av livet (UTGÅNGSPUNKT) påstås påverka hur hens liv blir när hen har nått 

MÅLET och blivit gammal (exempel 57–60). 

     Flerordslemman där unga och gamla jämförs med varandra innehåller ofta rimord 

eller rytmiskt formulerade satser vilket kan tolkas som att de är ämnade att vara 

skämtsamma och inte ska tas på allvar. Det kan indikera att varken unga eller gamla 

människor utgjorde normen i 1600-talets Sverige.  



 

 

(55) Bättre en gammal widh sitt Låår, än en vng i sitt Håår. i.e. En åldrigh 

man medh sämia, är bättre än en vnger narr i kijff och träta. (Grubb 1665:72) 

(56) Vnga skal man lähra, dhe gambla skal man ähra. i.e. (Grubb 1665:834) 

(57) Vnger som en Rååh, gammal som ett stråå. i.e. Som man elliest sade: 

Rasker vngh giörs gammal tungh. (Grubb 1665:836) 

(58) Vnger spaar, gammal haar. i.e. Dhen något giömmer i vnga åhren, han haar 

något at grijpa til på gambla dagarna. Sommarens grödha är winterens födha. 

Item: Vngdoms planta är ålderdoms frucht. (Grubb 1665:839) 

(59) Vnger nimmer, gammal winner. i.e. Dhet man lärer i vngdomen, mins man 

giärna på ålderen, antingen dhet är ondt eller gott. (Grubb 1665:836) 

(60) Vnger Ängel, gammal Diefwul. i.e. Sagt om dhen som i vnga dagarna haar 

waret from, och på ålderen arg och ond. (Grubb 1665:838) 

 

5.4. Underkategori C: Kvinnor 

I det här delavsnittet analyserar jag olika flerordslemman om kvinnor. Kategorin är 

uppdelad i två underordnade kategorier, Den första underordnade kategorin består av 

flerordslemman som innehåller generella påståenden om kvinnor, den andra 

underordnade kategorin innehåller specifikt flerordslemman om mödrar. 

 

Tabell 4. Underkategori C: Kvinnor – frekvens  

Underkategori C: Kvinnor Antal 

C1. Kvinnor - generellt 55 

C2. Mödrar 20 

Totala antalet flerordslemman i underkategori C 75 

 

5.4.1. Underkategori C.1: Kvinnor - generellt 

Det finns många flerordslemman som innehåller påståenden om kvinnor i Penu 

proverbiale (1665). En stor andel av dem innehåller värderande påståenden hur en 

prototypisk idealkvinna bör vara. Vogel 2011:14–15 skriver att en prototyp brukar 
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vara värdeladdad och den kan användas som en slags idealbild. Den prototypiska 

idealbilden av en kvinna i Grubbs (1665) ordspråkslexikon synliggör 1600-talets 

normer och värderingar om hur en idealkvinna skulle vara och hur hon skulle bete sig 

för att bli accepterad och uppskattad.  

     En idealkvinna bör enligt många flerordslemman vara dygdig, from, blygsam och 

tystlåten. Hon kan vinna sin mans kärlek genom att lyda honom. 1600-talets 

idealkvinna påstås i några flerordslemman vara en prydnad för sitt hus, hon ger sin 

man ett långt liv, en man kan inte vänta för länge på en sådan hustru, hon kan läka sin 

man och om hon är Tystlåtigh är hon är Guld wärd (ex. 61): 

 

(61) Tystlåtigh Qwinna är Guld wärd. i.e. Hon är sinom man en stoor rijkedom. 

Han haar ähra aff hennes vmgiänge. (Grubb 1665:830) 

Andra flerordslemman förmedlar negativt värderande påståenden om kvinnors 

intresse för sitt utseende: 

 

(62) Qwinfolks reedning är altijd lång. i.e. Dhe wele haa tijdh til at smyckia 

sigh. (Grubb 1665:679) 

(63) Qwinnerådh står mäst i Speyelen. i.e. Dhe delectera sigh mäst i 

Speyleskodande, när dhe förmeena sigh wara något sköna. Sådana tänckia 

lijtet på gemeena Ordspråket: Fägring faller snart. (Grubb 1665:677) 

 

En Ond Qwinna liknas metaforiskt vid helvetets skärseld i några flerordslemman: 

 

(64) Ond Qwinna är Helfwetes portnagel. i.e. En försmaak aff Helfwetes plåga. 

Man säger fördhenskul om dhem som i dheres ächtenskap illa förlijkas, slås 

och rifwas, At dhe här byggia Hälfwetet; Dhet är, dhe giöra dher til beredelse 

här i Werlden, och få här en känsla dheraff. (Grubb 1665:617) 

(65) Ond Qwinna är daglig Skärszeld. i.e.  Helfwetes Porttnagel. Hon är som 

en Flinnta; Jw meehr man fåås wedh henne, jw meehr sputar hon Eld ifrå sigh. 

(Grubb 1665:618) 



 

 

En pigas nej påstås vara hennes ja i exempel 66. Det här flerordslemmat förmedlar en 

implicit värdering om att en pigas vilja inte behöver tas på allvar eller lyssnas till: 

 

(66) Pijgones ney, dhet är hennes jaa. i.e. Då hon säger mäst ney, då wil hon 

hälst haa. Dhet giör hennes blygsamheet, at hon icke säger så dristigt jaa, och 

kan lijkwist wäl meenadt. (Grubb 1665:672) 

 

En käring är det däremot Ondt att reetas wedh (ex.67). Grubb förklarar att det är bättre 

att råka på en arg Hundh, än träta medh en ond Käring: 

 

(67) Ondt reetas wedh Käringen. i.e. Bättre fåås wedh en arg Hundh, än träta 

medh en ond Käring. (Grubb 1665:645) 

 

Kvinnor påstås i några flerordslemman, precis som barn, unga och gamla människor 

i andra flerordslemman i kategori B, bete sig på vissa speciella sätt eller ha vissa unika 

egenskaper. Till exempel påstås kvinnor vara benägna till att hämnas (ex. 68 och 71). 

Precis som barn beskrivs som snart lockade i exempel 26 så beskrivs kvinnor också 

som snart lockade i exempel 70. Kvinnors list påstås emellertid inte ha några brister 

alls (ex. 72):  

 

(68) Hämpnas är Qwinnesooth. i.e. Qwinfolcken äre altijd benägne til at 

hämpnas. (Grubb 1665:361) 

(69) Qwinfolck haa långa Kläder, men kortt sinne. i.e. Dhe äre vndertijden 

heeta om Hufwudet. (Grubb 1665:678) 

(70) Qwinna är snart lockad. i.e. Dhet är ett swagt käril, och kan fördhenskul 

illa stå emoot ahnfächtningen. Och är som Ordspråket säger: Godtroo är snart 

wunnen. SAOB: anfäktning =oro, lidande, plåga (Grubb 1665:678) 
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(71) Dhen som träter medh Maatmodhren, han finner dhet igen i Faatet. i.e. 

Som man wille säya: Bäst hålla wänskap medh dhen som råder om födhan. 

(Grubb 1665:141) 

(72) Qwinnelist, haar ingen brist. i.e. Hon öfwergår all annor list. (Grubb 

1665:680) 

 

Många flerordslemman innehåller negativt värderande påståenden om att kvinnors tal, 

eller prat inte är kraftfullt (ex.73), att det inte behöver tas på allvar (ex. 76 och 77), att 

det gör mannen trött (ex.74 och 79) och att kvinnor inte kan vara tysta (ex. 75 och 78). 

De här flerordslemmana förmedlar att kvinnor inte ska ha något att säga till om och 

att de inte ska ges någon makt eftersom deras prat och därmed deras åsikter och tankar 

inte förmedlas som är värda att lyssna till eller ta i beaktande i 1600-talets Sverige. 

 

(73) Icke alt Kongzord som Drottningen talar. i.e. Dhe haa icke lijka krafft och 

efftertryck. (Grubb 1665:375) 

(74) Mångtalig Qwinna giör Mannen trott. i.e. Dhen Qwinna som haar mycket 

aff Munnen, hon giör så wäl sin egen, som hwar man ledze wedh sigh. (Grubb 

1665:546) 

(75) Qwinnan kan illa tijga. i.e. Som man elliest plägar säya: Hon haar äthet 

Skaatägg. Ty dhet man förtroor en part Qwinfolck, är giömma Gull vnder 

geterumpan. (s.677) 

(76) Qwinnetaal, är Kråkegaal. i.e. Dhet är intet stoort achtandes. En part 

Qwinfolks snack wäger intet mycket. (Grubb 1665:680) 

(77) Qwinnewasck är marknadzbrask. i.e. Qwinfolks snack är lijka som ett 

marknadszsorl. (Grubb 1665:680) 

(78) Tijga, är Qwinneplåga. i.e. Dhet faller en part Qwinfolck något swårt at 

tijga dhet dhe weeta. (Grubb 1665:801) 

(79) Trätande Qwinna är Mansens leeda. i.e. Hon giör mannen ledze wedh sitt 

vmgiängie. (Grubb 1665:822) 



 

(80) Östanwädher och Qwinneträta, lychtas sällan vthan wäta. i.e. Lijka som 

östanstorm mäst lychtas medh rägn och wääta; Altså när Qwinfolcken kijfwa 

och bannas, går dhet sällan aff vthan thårar. (Grubb 1665:915) 

 

Några flerordslemman innehåller negativt värderande påståenden om kvinnor som i 

något avseende anses självständiga eller har någon form av makt:  

 

(81) Moogen Möö är ond at wachta. i.e. Man kan intet skrijnläggia en Manbahr 

Pijga; Hon wachtar sigh bäst sielff. Ty elliest pläghar man säya: Ondt wachta 

dhet hwar man älskar. (Grubb 1665:531) 

(82) Rijk Hustru är trätetunder. i.e. När Hustrun giör Mannen rijk, så blijr han 

hennes slaff, och hon wil mäst råda sielff. (Grubb 1665:686) 

(83) Rijk qwinna och kornfeet häst, yttra snart mood. i.e. Dhe kunna intet wäl 

döllia dheres högfärd. (Grubb 1665:687) 

(84) Stålt Qwinna wil mäst råda. i.e. I gemeen wil högfärden giärna föra wäldet 

i Hwset. (Grubb 1665:770) 

 

Två flerordslemman förmedlar, med en metaforisk formulerad liknelse, hur ett hus 

utan en hustru är. Ett sådant hus är en lykta utan ljus (ex. 85) eller ett skepp utan styre 

(ex.86). De här flerordslemman förmedlar prototypiskt att kvinnor plats i samhället 

och deras makt att påverka i 1600-talets Sverige är i rollen som hustru i sitt hem: 

 

(85) Hwszhåld vthan Hustru, är Lychta vthan Liws. i.e. Ondt för Mannen, at 

wara både Hustru och Bonde. (Grubb 1665:338) 

(86) Hws vthan Hustrw, är Skipp vthan styre. i.e. Lijka som ett Skipp vthan 

rooder och styreman, snart kommer til palla; Altså och ett Huszhåld vthan 

Hustru. Dheraff blijr och en godh Hustru kallad ett reedeband i Hwset: Taget 

aff ett garn, som vthan reedeband snart snäries, och blifwer oredt; Altså kan 

och ett Hwszhåld vthan en godh Hustru, snart råka i confusion och förderff. 

(Grubb 1665:338) 
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5.4.2. Underkategori C2: Mödrar 

Den här underordnade kategorin består av flerordslemman som innehåller olika 

påståenden om mödrar. Till skillnad från den underordnade kategorin (C1), som 

innehåller flerordslemman med prototypiska påståenden om hur idealkvinna bör vara 

eller negativt värderande påståenden om kvinnor, så förmedlar flerordslemman om 

mödrar prototypiskt positiva värderingar om mödrars viktiga roll för sitt/sina barn.  

     En mors roll är enligt några flerordslemman att ge sitt barn mat, att låta barnet 

känna trivsel i sitt knä, att var den kloka (visa) och att alltid ha ett ömt modershjärta. 

En mor påstås också kunna vara ett läkieblaad för sina barn (ex. 87). Grubb förklarar 

det här flerordslemmat med att en mor bäst kan stilla sitt Barnsens grååth: 

 

(87) Modren är Barnsens läkieblaad. i.e. Hon kan bäst stilla Barnsens grååth. 

(Grubb 1665:529) 

Några flerordslemman innehåller påståenden om mödrars relation till sina döttrar, 

men det finns inga flerordslemman som innehåller påståenden om mödrars relation 

till sina söner: 

 

(88) Skode wäl Moderen dhen Dotteren wil åga. i.e. Som man sade: Art blijr 

giärna wedh art. Man praesumerar giärna något gott om Dotteren, när 

Moderen är from och dygdig. Ty man säger dherom: Äpplet faller intet långt 

frå Träät. Doch röhnes offta contrarium, at en from och dygdigh Moder, föder 

vpp en elack Dotter. (Grubb 1665:725)  

(89) Dotteren tråder giärna i Moderens särck. i.e. Som man elliest plägar säya: 

Katt brår på Kiön. Art blijr giärna wedh art/ antingen hon är ond eller 

godh. Ty en trifwen Moor föder offta vpp en laat Dotter: Men elliest säger 

man i gemeen: Ondt föder ondt. (Grubb 1665:154) 

(90) En snäll Moor, föder offta en laat Dotter. i.e. Barnen waanslächtas offta. 

Och Heeter då: Dotteren tråder icke alltijd i Moderens särck. (Grubb 

1665:191) 

 



 

5.5. Underkategori D: Män 

Den här underordnade kategorin innehåller flerorslemman med olika påståenden om 

män - generellt, om fattiga män och om fäder. 

 

Tabell 5. Underkategori D: Män  

Underkategori D: Män Antal 

D1. Män - generellt 32 

D2. Fattiga män 25 

D3. Fäder 10 

Totalt antal flerordslemman i underkategori D 67 

 

5.5.1. Underkategori D1: Män - generellt 

Den här underkategorin kan jämföras med den underordnade kategorin Kvinnor - 

generellt (C1) eftersom män i de här flerordslemmana, precis som kvinnor, 

prototypiskt förväntas bete sig på ett visst sätt. En man förväntas liksom en kvinna 

vara dygdig men han ska också vara Fogligh om han ska anses vara en klooker man. 

 

(91) Dygd och mandom får fulle Boo. i.e. En tapper Man är allestädz hemma. 

(Grubb 1665:166) 

(92) Fogligh man är klooker man. i.e. Han är förståndigh som medh maneer 

weet at förrätta sin saak. Som man wille säya: Dygden wil haa godh 

leedeswän. (Grubb 1665:112) 

 

En man blir enligt två flerordslemman bedömd och hedrad utifrån sin klädsel: 

 

(93) Aff Kläderna kännes Kahren. i.e. Såsom mycken lettferdigheet står i 

kläderna; Altså dömes offta om eens humeur, effter som han skickar sigh i 

Kläderna. (Grubb 1665:5) 
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(94) Kläder heedra mannen. i.e. Hwar är så hädder som han är klädder. 

Älliest pläghar man och säya: Penningen biuder tala, Kläder biuda framgå. 

(Grubb 1665:419)  

 

En klok man placeras högt UPP på säthet (ex.95). Det här flerordslemmat kan placeras 

i föreställningsschemat UPP-NER eftersom en man som är klok kan placeras högre 

UPP i statusnivå: 

 

(95) Klookheet sätter mannen på säthet. i.e. Wijszdom vphöyer sin älskare. 

(Grubb 1665:418) 

 

En lat man påstås ha långa dagar eftersom han enligt Grubb längtar till kvällen då han 

får helgesmåål (ex. 96). Den late mannen bör endast få lijten heeder (ex.97) och hans 

bön blijr sällan hörd (ex.98). Han påstås till och med vara som en lefwandes dödh 

(ex. 99): 

 

(96) Laater man, är Dagen lång. i.e. Han längtar til Afftonen at få helgesmåål. 

(Grubb 1665:448) 

(97) Laater man bör lijten heeder. i.e. Dhen laate är ringa ähra wärd. (Grubb 

1665:448) 

(98) Laat mans böön, blijr sällan hörd. i.e. När en laater wil bedia om 

wälsignelse, och wil intet sielff läggia handen til arbetet, så får han och sällan 

dhet han beder om. (Grubb 1665:449) 

(99) Laater man är lefwandes dödh. i.e. Den laate är icke wärd at lefwa. (Grubb 

1665:449) 

 

En man bör stå vid sitt ord, han kan kännas igen på sitt tal och han prisas för sin 

gärning enligt flerordslemman i Penu proverbiale (1665). Men en man som känner 

skräck och rädsla påstås inte duga i krig och en sådan man vågar han inte heller fria 

till en vacker kvinna.  



 

     Flerorslemman med påståenden om kvinnor - generellt (C1) handlar i flera olika 

fall om kvinnans roll i hemmet. Endast ett flerordslemma om män - generellt (D1) 

uttrycker något om en man i sitt hem. I exempel 100 påstås att en missnöjd och 

klagande (Olåtigh) Man, giör Hwset skam: 

 

(100) Olåtigh Man, giör Hwset skam. i.e. Dhen altijdh gnarrar och låter illa i 

sitt Hws, han skiämmer vth sigh sielff, och giör sitt Hws en waanheeder. 

Dherföre råder och Syrach, at man icke skal wara ett Leyon i sitt Hws. (Grubb 

1665:612)  

 

5.5.2. Underkategori D2: Fattiga män 

I Penu proverbiale (1665) finns det inga flerordslemman som innehåller påståenden 

om fattiga kvinnor. Däremot finns det många som innehåller påståenden om fattiga 

män. De här flerordslemmana har jag därför placerat i en egen underordnad kategori. 

En fattig man påstås till exempel bli blödig och fattiga mågar göra sin släkt föraktad. 

Barn påstås vara den fattige mannens rikedom. En fattig man påstås vara avundsjuk 

men ingen avundas honom och hans höghfärd wahrar intet längie: 

 

(101) Fattigh mans höghfärd wahrar intet längie. i.e. Som man sägher: Dhet 

wahrar så lijtet at fattigt folck haar något. (Grubb 1665:203) 

 

Den fattige mannen svälter eftersom hans mat snart är uppäten. Några 

flerordslemmana ger kunskap om vad en fattig människa brukade äta under 1600-

talet. Den fattige mannen får till exempel koka sin välling tunn och han får koka kålen 

i vatten: 

 

(102) Fattigh man kokar sin Kåål i Watn. i.e. Som man plägar säya: Han äther 

dhet han haar, och qwäder dhet han weet. (Grubb 1665:204) SAOB:  
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Den fattige mannen bygger små hus och han har det kallt i sitt kök. Hans rum finns 

bakom dörren (ex. 103). Flerordslemmat i exempel 103 kan placeras i 

föreställningsschemat FRAM-BAK. Ordet BAKOM uttrycker här ett underordnat 

maktförhållande eftersom en fattig man enligt flerordslemmat bor BAKOM en dörr 

där han är osynliggjord för andra. Grubb (1665) förklarar flerordslemmat med att den 

fattige mannen är utträngd från mänsklig gemenskap och att han föraktas av alla.  

     Flerordlemmana i exempel 103 och 104 kan också placeras i föreställningschemat 

IN-UT. Den fattige mannen har stängts UTE från mänsklig gemenskap. En fattig mans 

utanförskap uttrycks som att en fattig bor bakom dörren (ex.103) UTANFÖR 

gemenskapen med andra människor och en fattig man känner få människor. Grubb 

förklarar flerordslemmat (ex. 104) med att ingen bekymrar sig om den fattiges 

tillstånd: 

 

(103) Fattigh mans rum är baak dören. i.e. Han är allestädz förachtad. Den 

fattiga blijr allestädz vthträngder. (Grubb 1665:205) 

(104) Fattigh man haar fåå kiända. i.e. Dhet bekymbrar sigh ingen om dhen 

fattighas tilstånd. (Grubb 1665:204) 

 

En lat eller orkeslös man blir under en lång tid en fattig man enligt två 

flerordslemman: 

 

(105) Laater man, är länge arm. i.e. Dhen ey arbetar, effter maath han 

leetar. (s.446)  

(106) Orkelöös hand, giör arman man. i.e. Dhen som går laat, han spör brist 

på maat. Orkelös går Brödlös. Laater man är längie arm. (Grubb 1665:651) 

 

5.5.3. Underkategori D3: Fäder 

I den här underordnade kategorin redovisar jag resultatet från flerordslemman i Penu 

proverbiale (1665) som innehåller påståenden om fäder. Många av de här 



 

flerordslemmana handlar om en fars relation till sin son men det finns inga 

flerordslemman som handlar om en fars relation till en dotter. Det kan jämföras med 

den underordnade kategorin Mödrar (C2) där många flerordslemman handlar om en 

mors relation till sin dotter men inget flerordslemma handlar om en mors relation till 

en son: 

 

(107) Arg Son är Faderens blygd. i.e. Lijka som en Fader haar ähra aff en from 

och lydigh Son; Altså haar han och neesa aff en ond och geenwördigan. 

(Grubb 1665:32)  

(108) Lydig sohn är Faderens glädie. i.e. Hörsampt Barn frögdar Föräldrarnas 

Hiärta. (Grubb 1665:471) 

Barnen ska, hur många de än är till antalet, hedra och ära sin far (ex.109). Grubb 

(1665) förklarar flerordslemmat med att även om en far har många barn och några av 

dem är myndigh så bör de hedra och ära sin far, även om han är något geenwördigh 

(SAOB: `besvärlig´). 

 

(109) Barnen äre aldrigh så mångh, så är doch Faderen äldst. i. e. Fast en 

Fadher hadhe mång och myndigh Barn, så bör honom lijkwäl aff dhem sin 

skäliga heeder och ähra, fast han än wore något geenwördigh. (Grubb 

1665:38)  

 

Om fadern är dygdig framställs han metaforiskt som Barnsens skatt (ex. 110) Men 

Faderens flättia (SAOB: `att vara flat´) giör treska (SAOB: `motspänstiga´, 

`svårhanterliga´) Barn (ex. 111). En sträng far giör blödigh (SAOB: `ängslig´, `rädd´, 

`feg´) Barn (ex.112): 

 

(110) Faderens dygd är Barnsens skatt. i.e. Föräldrarnas redeligheet och 

godha Nampn, är Barnen ett rijkt arff. Ty mången niuther sina Föräldrars 

fromheet mycket til godha. (Grubb 1665:199) 

(111) Faderens flättia giör treska Barn. i.e. Blöta Bårdskiärare giöra rutna 

såår. (Grubb 1665:198) 
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(112) Sträng Fader giör blödigh Barn. i.e. Som man wille säya: Agan är 

godh, när han är måtteligh. (Grubb 1665:769) 

 

5.6. Underkategori E: Yrkeskategorier 

I den här underkategorin presenterar jag resultatet för flerordslemman som innehåller 

påståenden om olika yrkeskategorier i Penu proverbiale (1665). Jag undersöker inte 

sådana yrkeskategorier som enbart nämns i ett fåtal flerordslemman i verket. 

 

Tabell 6. Underkategori E: Yrkesgrupper  

Underkategori E: Yrkesgrupper Antal 

E1. Tjänare/drängar 8 

E2. Bönder 12 

E3. Arbetare och ämbetsmän 4 

 Totalt antal flerordslemman i underkategori E 24 

 

5.6.1. Underkategori E.1: Tjänare/drängar 

En trogen tjänare påstås metaforiskt vara guld värd och en skatt i huset. En tjänares 

roll liknas i tre flerordslemman metaforiskt med olika djurs beteende (113–115): 

 

(113) Dhen Hund man draar til Skogz, han bijter intet mång Diwr. i. e. Man 

vthrättar intet mycket gott med en trög och owillig Tiänare. Dheraff pläghar 

man och säya: Frwsen Jord för laath Swijn. (Grubb 1665:114) 

 

Det andra flerordslemmat uttrycker metaforiskt ett kritiskt perspektiv på att det 

existerar en orättvisa i förhållandet mellan en tjänares arbetsinsats och dennes 

arbetsgivare (Herre). Det förklarar Grubb konkret men också metaforiskt med hjälp 

av det idiomatiska uttrycket Fåret bäär icke heller Vllen åth sigh sielff: 

 



 

(114) Dhen Häst som mästa Hafran draar, får minst dher aff. i.e. Som man 

elliest pläghar säya: Oxen fåår intet alt dhet han drager. En Tiähnare får intet 

alt dhet han för sin Herre axlar och wärfwar, fast han haar derföre största 

möödan. Fåret bäär icke heller Vllen åth sigh sielff. (Grubb 1665:124) 

 

De tredje metaforiska flerordslemmat förmedlar ett budskap om att den tjänare som 

utför ett arbete för någon annan än sin arbetsgivare (Herre), bedöms som svekfull 

(elak). Enligt Svenska Akademiens ordbok (SAOB) var ordet elak under lång tid 

främmande för det vårdade språket och skriftspråket. Ordet betydde förr: `dålig med 

avseende på det sätt på vilket någon eller något motsvarar sin uppgift´. Det är troligtvis 

den här betydelsen som avses i artiklarna i exempel 115 och 116:  

 

(115) Elack Höna, som wärper Ägg åth andra. i.e. En onyttigh Tiähnare som 

söker främmandes gagn, och går sin Herre förbij. (Grubb 1665:181) 

 

Två flerordslemman förmedlar att en dräng som gör ett undermåligt arbete gör mer 

skada än nytta.  Ett av dem uttrycker att en trög dräng gör värre skada än en lat tjuv, 

ett annat uttrycker metaforiskt med orden Marka (`mark´) och Dalers (`daler´) att en 

dålig drängs arbete kostar mer än vad han får i lön (ex. 116): 

 

(116) Marka Dräng, Dalers skadha. i.e. En elack tiänare giör offta meer skada, 

än hans löhn är wärd. Item: När man taar en klåper til något gott arbete, så 

skämmer han bortt heela wärcket, medh större skada, än arbetzlöhnen; Såsom 

när man förtroor en Mäszingsarbetare dhet som skal giöras aff silfwer; För en 

godh Skräddare tages en förlupen Bönhaas; För en konstigh Snickare, en groff 

Timberman. (Grubb 1665:520) 
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5.6.2. Underkategori E2: Bönder 

Flerordslemman om bönder förmedlar att en flitig bonde gör åkern bördig (ex.117) 

och att det inte är någon Barnaleek, med andra ord ett svårt arbete, att vara bonde 

(ex.118): 

 

(117) Bondens fiääth giör Åkeren feeth. i.e. Flijt och godh Vpsicht giör 

Landet bördigt. Item: Flijtigt bruuk giör droszan stoor. (Grubb 1665:53) 

(118) Bondebrwk, är ingen Barnaleek. i.e. Dher will meer til Plogen än 

hwiszla. i.e. Som man wille säya: Alt bondebrwk will drifwas i tijdh, och 

medh swårt arbete; Dherföre är dhet icke heller något Barnawärk. (Grubb 

1665:53) 

 

För en bonde passar det bäst att gå enkelt klädd i grå vadmal och att vara hunsad av 

sin herreman enligt några flerordslemman. Grubbb förklarar flerordslemmat i 

exempel 119 med att Bonden weet intet at skicka sigh wedh högt ährestånd. 

 

(119) Ingen Håårknijff skär så skarpt, som Bonde då han Herre wardt. i.e. 

Som man elliest säger: Heeder, byter seeder. Item: När paddan kommer til 

wälle, så weet hon intet åther hälle. Bonden weet intet at skicka sigh wedh 

högt ährestånd, dherföre när han kommer dher til, begår han allehanda 

insolentier. Som man elliest wille säya: Dhen som wil plåga en Bonde, han 

bruke en Bonde dher til. (Grubb 1665:389) 

 

Enligt några flerordslemman blir en by som sin bonde. Om bonden inte sköter sin åker 

väl, så får han en dålig skörd och är inte värd sin mat. Bondebruk påstås vara hälsosamt 

för många människor i ett flerordslemma: 

 

(120) Bondebruk giör mången liufft. i.e. Aff Åkerbrwk haar man offta bådhe 

lust och hugnad. (Grubb1665:54) 

 



 

5.6.3. Underkategori E3: Arbetare och ämbetsmän 

I den här underordnade kategorin används ordet arbetare vilket, tolkat i sin kontext 

under 1600-talet, kan avse en man som arbetar för en husbonde. Flerordslemman om 

arbetare och ämbetsmän förmedlar att en arbetare är viktig och att han är väl värd sin 

lön (ex. 121):  

 

(121) Arbetaren är sin Löhn wärdh. i.e. Som man wille säya: Bindt icke 

Munnen til på Oxen som tröskar. Dhen som tienar wedh Altaret/ han måste 

och hafwa födan dheraff. (Grubb 1665:31) 

 

Ett flerordslemma uttrycker metaforiskt (ex.122) att när en arbetare eller ämbetsman 

har arbetat länge inom sitt yrke så tröttnar han till slut. Budskapet kan tolkas utifrån 

föreställningsschemat UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL. Av den långa löpningen 

(arbetet) på VÄGEN mot MÅLET (att få lön eller att bli gammal) blir 

arbetaren/ämbetsmannen till slut trött av sin ansträngning: 

 

(122) Dhen länge löper, blijr en gång trott. i.e. Dhen som länge arbetar vthi 

ett ämbete, han trottnar omsijder. Ty Krukan gåår så länge til Bruns, hon 

får omsijder en Knäck. (Grubb 1665:135) 

 

Om ämbetet är Högt så blir räkenskapen svår. Exempel 123 kan tolkas utifrån 

föreställningsschemat UPP-NER eftersom ett avancerat yrke benämns som ett Högt 

Ämbete. Ett Högt Ämbete är ett ämbete som metaforiskt befinner sig högre UPP i en 

statushierarki än många andra yrken: 

 

(123) Högt Ämbete, swår räkenskap. i.e. Stoort kall haar mycket at förswara. 

(Grubb 1665:363) 
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5.7. Underkategori F: Olika familjeförhållanden  

I den sista underordnade kategorin (F) i den här studien beskriver jag resultat för och 

analyserar flerordslemman som innehåller påståenden om vuxna människor som lever 

i olika familjekonstellationer. Den underordnade kategorin (F) har fyra egna 

underordnade kategorier som var och en representeras av minst ett eller flera 

flerorslemman i Penu proverbiale (1665).  

 

Tabell 7. Underkategori F: Olika familjeförhållanden – frekvens  

Underkategori F: Olika familjeförhållanden Antal 

F1. Gifta par 8 

F2. Föräldrar 5 

F3. Ensamstående 3 

F4. Barnlösa 1 

Totalt antal flerordslemman i underkategori F 17 

 

5.7.1. Underkategori F1: Gifta par 

De flerordslemman som handlar om gifta par innehåller negativt värderande 

påståenden om relationen mellan makarna. De beskriver också förhållandet mellan en 

hustru och hennes man utifrån mannens perspektiv.  

     Hustrun påstås prototypiskt ha en negativt värderad roll i äktenskapet och mannen 

påstås prototypiskt vara ett slags offer för omständigheterna i äktenskapet. En 

bondhustru kan till exempel äta när och vad hon vill men mannen får nöja sig med det 

som serveras. Om hustrun är mycket yngre än mannen så tar hon död på honom. Den 

man som gifter sig med en ond hustru, han får behålla det onda i sitt äktenskap. Det 

finns inget flerordslemman som förmedlar hur det kan vara för en kvinna att gifta sig 

med en ond man. Onda män beskrivs inte i något flerordlemma i Penu proverbiale 

(1665). Däremot finns det flera flerordslemman som innehåller påståenden om onda 

kvinnor (kategori C1) och i några fall även om onda barn (kategori B1).  



 

     I två av flerordslemmana benämns en hustru metaforiskt som ett Trull (troll) vilket 

enligt Grubb är en kvinna som är rik men som också är ett odjur och som antingen är 

halt eller krum: 

 

(124) Dhen som taar Trull för gull, han behåller Trullet, när borta är 

Gullet. i.e. Dhen som taar Hustru för Rijkedom, han får offta behålla Odiwret 

när penningen är bortta. (Grubb 1665:133) 

(125) Gull giffter Trull. i.e. Som man elliest säger: Torfwa giffter lorfwa. Är 

Pijgan rijk, så får hon fulle man, fast hon wore halt eller krum. (Grubb 

1665:283) 

Äktenskap mellan makar från olika samhällsklasser uttrycks metaforiskt som 

opassande i exempel 126. Flerordslemmat kan placeras i föreställningsschemat UPP-

NER eftersom det metaforiskt förmedlar en värdering om att någon som tillhör en 

lägre samhällsklass befinner sig för lågt NER för att vara gift med någon som befinner 

sig högt UPP i en högre samhällsklass. Det förmedlas metaforiskt som att lågan Häst 

inte kan nå UPP för att äta från en Högh Krubba. Grubb förklarar att man använder 

ordspråket som förwijtelse (SAOB: `klander´, `förebråelse´, `anklagelse´, 

`beskyllning´) när giftermål sker mellan personer från två olika samhällsklasser. Han 

parafraserar även flerordslemmat med två metaforiska uttryck som förmedlar att par 

som är lika passar bäst ihop. 

 

(126) Högh Krubba åth lågan Häst. i.e. När gifftermål skeer aff olijka ståndh 

och härkomst, då brukas dhetta til förwijtelse. Och plägar man dherwedh säya: 

Bäst medh sin lijke dantza. Item: Lijka paar plöyer bäst. (Grubb 1665:368) 

 

5.7.2. Underkategori F2: Föräldrar 

Att vara förälder till enbart ett barn påstås vara något sorgligt. Grubb förklarar 

flerordslemmat (ex. 127) med att om barnet blir för mycket älskat blir det odygdigt 

och råkar i olycka och på så sätt orsakar barnet sorg och bekymmer för sina föräldrar. 

Det uttrycks också metaforiskt i ett annat flerordslemma (ex. 128) där det enda barnet 
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i en liknelse beskrivs som det Enda ögat på en enögd person. Den enögda personen 

är en metaforisk liknelse för föräldrarna som här framställs som en enhet. Föräldrarna 

är mycket rädda om sitt enda barn som liknas vid det enda ögat. Det här 

flerordslemmat kan placeras i föreställningsschemat BEHÅLLARE- INNEHÅLL där 

kroppen är en BEHÅLLARE med olika organ (INNEHÅLL). I det beskrivna 

flerordslemmat saknar BEHÅLLAREN en del av sitt INNEHÅLL (ett öga). Det 

metaforiska och kroppsligt förankrade budskapet i flerordslemmat verkar 

förstärkande på budskapet om hur viktigt det enda barnet är för sina föräldrar. 

 

(127) Enda Barn, sorga Barn. i.e. Endesta Barnet blijr i gemeen aff 

Föräldrarna alt för mycket älskat och affhållet; Niuther dheraff siälffswåld, 

och lährer altså Odygd; Råkar dheröfwer i Olycka, som förorsakar Föräldrarna 

Sorgh och bekymmer: Och så blijr aff enda Barn sorga Barn. (Grubb 

1665:183) 

(128) Enda Ögat är altijdh ömdt. i.e. Den intet haar meer än ett Öga, han är 

altijd räddher dher om. Här medh förstås och enda Barn. (Grubb 1665:196) 

 

De andra flerordslemmana i den här kategorin förmedlar prototypiska idealbilder av 

hur föräldrar (framställda som en enda entitet) bör bete sig i förhållande till sina barn, 

vad de betyder för sina barn och hur barn ska bete mot sina föräldrar. Föräldrarna är 

de som bestämmer mest, de är värdefulla och unika för sina barn och barnen ska inte 

träta med sina föräldrar. 

5.7.3. Underkategori F3: Ensamstående 

Ett flerordslemmana (ex. 129) i den här underordnade kategorin uttrycker att det är 

ledesamt att leva ensam. Ett annat flerordslemma (ex. 130) uttrycker att den som inte 

har friat eller vunnit en hustru ändå har sin frihet. Ett annat flerordslemma (ex. 131) 

uttrycker metaforiskt hur det är att leva ensam: Twå Foglar byggia Boo men en lefwer 

i oroo: 

 

(129) Ensamt är ledesamt. (Grubb 1665:184) 



 

(130) Ofrijadh håls för frijheet. i.e. Dhen ensam är, han råder och allena om 

sitt. Bättre giffta sigh än brinna. (Grubb 1665:609) 

(131) Twå Foglar byggia Boo, en lefwer i oroo. i.e. Ensamt är altijdh 

ledesampt. (Grubb 1665:828) 

 

5.7.4. Underkategori F4: Barnlösa 

Det finns enbart ett flerordslemma som innehåller ett påstående om barnlösa. Barnlösa 

påstås i ex.32 vara föraktade och Grubb förklarar att Ächtenskap vthan Barn lijder 

försmädelse. Senare i ordspråksartikeln skriver han emellertid att det är bättre att inte 

ha några barn än att ha onda barn: 

 

(132) Barnlösa giör föracht. i.e. Ächtenskap vthan Barn lijder försmädelse. 

Tyskarna säya och: Wer nicht Kinder hatt/ der weis nicht worumb er lebet. 

Och är bättre hafwa inga Barn än onda. (Grubb 1665:40) 

 

6.  Diskussion och slutsatser 

I det här kapitlet beskriver och diskuterar jag några viktiga slutsatser som framkommit 

utifrån syftet med den här studien och utifrån resultat och analys i kapitel 5. 

Forskningsansatsen kognitiv semantik (avsnitt 4.1) utgör den teoretiska ramen i 

studien. I kognitiv semantik finns de två teoretiska begreppen kategorisering och 

föreställningschema som jag har använt som analysverktyg i studien.  

 

6.1. Teoretiska reflektioner 

Ström (1939) och Holm (1975) har skrivit om svenska ordspråk (se avsnitt 3.2) och 

kategoriserat dem. Kategorierna utgörs i Ströms (1939) verk av flera olika 

övergripande teman och i Holms (1975) verk av mer än 1000 olika temaord inom vitt 
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skilda områden. Ström (1939) och Holm (1975) använder inte någon uttalad teori för 

att undersöka och analysera ordspråk.  

     Holm (1975:12) beskriver ordspråks kraft att påverka människors värderingar. Han 

skriver att ordspråk använder ”en metod som är mycket listig” (Holm 1975:12). Med 

det menar han att ordspråk innehåller påståenden som syftar till att påverka 

människors värderingar. De här påståendena kopplas ihop med välkända och 

självklara företeelser. Med en sådan metod kan ett påstående accepteras av människor 

även om det inte finns bevis för att påståendet är sant (Holm 1975:12). Holms 

(1975:12) analys stämmer in på många påståenden som är sammankopplade med 

metaforbaserade uttryck i flerordslemmana (bilaga 1) i Penu proverbiale (1665). Ett 

exempel är Dhen länge löper, blijr en gång trott (122) som Grubb (1665) förklarar 

med att en person som länge har arbetat inom ett och samma yrke till slut tröttnar på 

yrket. 

     I resultat- och analysdelen (kapitel 5) i den här studien har jag, till skillnad från 

Ström (1939) och Holm (1975), systematiskt kategoriserat och analyserat enbart 

sådana flerordslemman som innehåller påståenden om olika grupper av människor i 

ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665). För att kunna undersöka och analysera 

flerordslemmana systematiskt, har jag använt två teoretiska begrepp i kognitiv 

semantik (se avsnitt 4.2), kategorisering och föreställningsschema.  

     Resultatet och analysen i den här studien synliggör prototypiska värderingar som 

fanns på 1600-talet om olika grupper av människor och olika kroppsligt förankrade 

föreställningar och sinnesupplevelser som uttrycks i flerordslemmana (bilaga 1). I 

många artiklar i Penu proverbiale (1665) är bokstavlig mening sammankopplad med 

bildlig idiomatisk mening. Kovecses & Szabc (1995:351) menar att teorin om 

kognitiv semantik kan bidra med teoretiska begrepp som kan användas som verktyg 

för att länka bokstavlig mening till bildlig idiomatisk mening. I den här studien har 

det teoretiska begreppet föreställningsschema, i kognitiv semantik, utgjort ett viktigt 

verktyg i analysen för att kunna tolka kroppsligt förankrade metaforiska uttryck och 

sinnesupplevelser i flerordslemmana. 

    För den här studien har det varit relevant att använda kognitiv semantik eftersom 

teorin utgår från ett holistiskt synsätt på mänskligt språk. Vogel (2011:19) skriver att 



 

kognitiv semantik utgår från en integrerad syn på människans kognitiva förmågor till 

skillnad från forskare i Chomskys efterföljd som i stället betraktar människans 

språkliga förmåga som en i hög grad avgränsad och medfödd förmåga i den mänskliga 

hjärnan (Vogel 2011:18). Jag har i den här studien undersökt och analyserat språkliga 

uttryck som visar människors kroppsligt förankrade föreställningar och 

sinnesupplevelser. Den här studien utgår därför från en integrerad syn på människans 

kognitiva förmågor. Jag har också undersökt och beskrivit ordspråk i användning 

på 1600-talet. Den kognitiva semantikens syfte är att undersöka och beskriva språk i 

användning (Vogel 2011:18). 

     Det har varit till stor hjälp i tolkningen av flerordslemmanas innebörd att Grubb 

(1665) själv har tolkat de metaforiska eller konkreta påståendena i dem utifrån den tid 

han levde i. I till exempel följande metaforiskt uttryckta flerordslemma är Grubbs 

förklaring och hans val av synonyma uttryck till stor hjälp för tolkningen av 

flerordslemmat: 

 

(126)  Högh Krubba åth lågan Häst. i.e. När gifftermål skeer aff olijka ståndh 

och härkomst, då brukas dhetta til förwijtelse. Och plägar man dherwedh 

säya: Bäst medh sin lijke dantza. Item: Lijka paar plöyer bäst. (Grubb 

1665:368) 

 

I några fall har jag dock märkt att Grubbs val av synonyma uttryck, hänvisningar och 

hans förklaringar verkar utgå från hans egna värderingar, villkor och roller i den 

kontext han levde och verkade i. I exempel 99 är det till exempel tveksamt om Grubbs 

negativt värderande tolkning av flerordslemmat är korrekt. Innebörden av 

flerordslemmat kan i stället vara att om en man är lat och inte arbetar riskerar han att 

dö av till exempel svält. Grubbs förklaring är i stället att en lat människa inte är wärd 

at lefwa: 

 

(99)   Laater man är lefwandes dödh. i.e. Den laate är icke wärd at lefwa. (Grubb 

1665:449) 
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För att kunna tolka flerordslemmanas innebörd så korrekt som möjligt har jag kritiskt 

granskat Grubbs förklaringar och val av svenska synonyma uttryck i min analys 

eftersom det i en del fall kan vara så att hans förklaringar eller val av synonyma uttryck 

inte överensstämmer med innebörden i själva flerordslemmat.   

 

6.2. Metaforers kraftfulla påverkan på människors resonemang 

I flerordslemmana finns det många metaforbaserade idiom, till exempel: Gull giffter 

Trull (ex.125) och kroppsligt förankrade metaforer, exempelvis ett där det enda barnet 

i en familj liknas som det enda ögat på en enögd person. Den enögde är en liknelse 

för föräldrarna som här framställs som en enhet i form av en kropp som saknar ett 

viktigt organ (ex.128).  

     Ibland förklaras den konkreta innebörden av metaforen av Grubb (1665) i 

synonyma uttryck eller i hans förklaringar av flerordslemmat, ibland förklaras den 

konkreta innebörden i samma flerordslemma, till exempel i de två flerordslemman där 

det står att ett hem är utan en hustru är som en Lychta vthan Liws (ex. 85) eller som 

ett Skipp vthan styre (ex.86). De här flerordslemmana uttrycker prototypiska 

värderingar om att en hustru är oumbärlig för sin familj. 

     Thibodeau & Boroditsky (2011:7) menar också att metaforer agerar som mer än 

isolerade ord. En studie som Thibodeau & Boroditsky (2011) har genomfört visar att 

metaforer som används i texter har en kraftfull påverkan på hur vi människor försöker 

lösa olika sociala problem (se avsnitt 3.4). Det innebär att metaforiska uttryck kan 

användas och bytas ut för att påverka människor att resonera på ett olika sätt om en 

social företeelse.  

     De ordspråksartiklar i Penu proverbiale (1665) som innehåller påståenden om olika 

människor i 1600-talets Sverige verkar inte enbart förmedla allmänmänskliga 

värderingar och erfarenheter. Med hjälp av värderande påståenden som ofta uttrycks 

metaforiskt eller med metaforbaserade idiom som förmedlar något mer än betydelsen 

av varje enskilt ord, så verkar flerordslemmana också ha funktionen att kraftfullt 

påverka människors värderingar om olika grupper av människor i 1600-talets Sverige. 

     Det här resultatet är ett av de mest intressanta i den här studien: att 

flerordslemmana även verkar syfta till att påverka människors värderingar om olika 



 

grupper av människor i samhället. Den studie som Thibodeau & Boroditsky (2011:4) 

har genomfört visar också att det inte är uppenbart för oss människor att metaforer 

kraftfullt påverkar hur vi resonerar om sociala angelägenheter. Det gällde säkert även  

för människor i 1600-talets Sverige. 

     Vissa grupper påstås till exempel generellt ha mycket negativt värderade 

egenskaper och beteenden. Det kan innebära att de flerordslemman som förmedlar 

negativa värderingar syftar till att kvarhålla vissa grupper i samhället långt ner i den 

sociala hierarkin under 1600-talet.  

     Med hjälp av föreställningsschemat UPP-NER blir det synligt att en stor andel av 

flerordslemmana prototypiskt förmedlar ett UPP-NER-perspektiv på hur olika 

grupper av människor i 1600-talets Sverige värderas. Det framställdes också som 

olämpligt eller svårt att agera klassöverskridande både UPPÅT och NERÅT i den 

sociala hierarkin, vilket till exempel förmedlas i det metaforbaserade flerordslemmat 

Höga Hästar giöra swår fall (ex.1). 

     Män som var fattiga framställs som föraktade, orkeslösa och lata i många 

flerordslemman. De uppfyller inte kravet på att en man skulle utgöra normen i 

samhället i form av en arbetsam, handlingskraftig, klok, dygdig men också foglig 

person som kunde rätta sig efter de sociala normer som rådde. Den fattige mannen 

beskrivs på många sätt befinna sig utanför social gemenskap vilket kan tolkas med 

hjälp av föreställningsschemat IN-UT. En fattig man släpps inte IN i den sociala 

gemenskapen, i stället stängs han UT från den. Den fattige mannen påstås till exempel 

bo bakom en dörr i huset (ex. 103) och är på så sätt osynlig och utanför social 

gemenskap. 

     Kvinnor, barn, unga och gamla människor påstås ha sina egna unika beteenden och 

egenskaper eftersom de avviker från den manliga normen i 1600-talets Sverige. 

Kvinnor med makt och talföra kvinnor framställs negativt värderande. Kvinnans 

viktiga roll påstås i många flerordslemman vara som hustru i sitt hem och som mor 

till sina barn, speciellt som förebild för en dotter. En far påstås i stället vara viktig som 

förebild för en son. 

     Många värderingar i flerordslemman motsäger varandra eftersom de uttrycker 

olika värderingar om en och samma företeelse. Flerordslemman som uttrycker en mer 

modern människosyn, där olika grupper av människor framställs som att de har lika 
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förutsättningar, är versliknande och skämtsamt formulerade som om de inte vill väcka 

människors tankar om och krav på rättvisa och lika värde för människor. De här 

flerordslemmana förmedlar att människor, under vissa omständigheter, har samma 

förutsättningar, exempelvis ett som förmedlar att döden är sig lik för både Arm och 

rijk (ex. 19) och ett annat som förmedlar att Herre och Knecht är lika inför lagen (ex. 

20).  

     En kategori av människor som ändå påstås kunna påverka sin framtid och nå en 

högre social status och materiell standard som gammal är den unga människan. Om 

en ung människa är ödmjuk och arbetar flitigt och hårt kan hen bli belönad som 

gammal. I några flerordslemman framställs det också som naturligt och accepterat att 

en ung människa begår fel och har vissa negativt värderade egenskaper.  

     Människor som befinner sig i början eller i slutet av livet beskrivs i många 

flerordslemman. De här flerordslemmana kan i många fall prototypiskt tolkas med 

hjälp av föreställningsschemat UTGÅNGSPUNKT-VÄG-MÅL. Barn beskrivs som 

oskrivna blad som ska formas av sina föräldrar och som hur de än beter sig kan bli 

fullt kompetenta som vuxna människor. De beskrivs därför som att de befinner sig vid 

UTGÅNGSPUNKTEN för livets resa.  

     En ung människa påstås i stället prototypiskt ha startat sin resa genom livet och 

den unga människan kan påverka sin VÄG mot MÅLET. Så som den unga människan 

agerar under början av sin resa genom livet, så påverkas hens liv framme vid MÅLET, 

när hen har blivit en gammal människa.  

     I många flerorslemman jämförs entiteten gammal människa, med entiteten ung 

människa. En gammal människa beskrivs motsägelsefullt som både föraktad, drabbad 

av krämpor och enveten men också som klok och rådig. 

     Rika och/eller mäktiga människor framställs prototypiskt och metaforiskt som 

Höga Herrar, Höga Hästar (ex. 1) eller Höga Trää (ex. 2). De påstås prototypiskt, i 

kroppsligt förankrade metaforbaserade uttryck som kan tolkas utifrån 

föreställningsschemat UPP-NER, kunna giöra swår fall (ex. 1) eller blåsa snart 

omkull (ex.2). Ett flerordlemma (ex. 5) förmedlar metaforiskt att när överheten begår 

misstag så påverkas undersåtarna negativt. Budskapet förmedlas med hjälp av ett 

kroppsligt förankrat metaforiskt uttryck: När Hufwudet wärcker/ så är Kroppen siwk. 



 

Det här flerordslemmat förmedlar prototypiskt den kraftfulla påverkan som de 

metaforbaserade uttrycken och idiomen i många ordspråk troligen hade på människor 

i 1600-talets Sverige.  

     Många ordspråk var säkert allmänt kända bland människor som inte kunde läsa 

eller hade tillgång till böcker eftersom de verkar ha spritts muntligt mellan människor 

under många århundraden och även ändrade sin karaktär och sina språkliga uttryck 

utifrån vilken kultur och vilken tid som de användes i. De vanligt förekommande 

metaforbaserade budskapen i ordspråken kan sannolikt ha påverkat det svenska 

folkets värderingar under 1600-talet.  

     Ordspråk kan också ha använts på olika sätt för att medvetet påverka folkets 

värderingar i olika kulturer. Sköldberg (2010b:473) skriver att ordspråken, 

tillsammans med bibelord fungerade som viktiga argument eftersom de hade starka 

traditioner som grund. Ordspråk under medeltiden och framåt var sedelärande för 

människor.  

6.3. Vidare forskning 

Penu proverbiale (1665) innehåller mycket information om livet för människor under 

1600-talet. Ett förslag är att undersöka andra ordspråksartiklar i verket som berör 

andra områden än dem som jag har undersökt och analyserat i den här studien. Ett 

annat förslag är att bygga vidare på de resultat som har framkommit i den här studien 

genom att jämföra resultatet med andra texter om olika grupper av människor i 

historisk eller i modern tid.  

     Teorin om kognitiv semantik innehåller olika teoretiska begrepp som är 

användbara som verktyg för att undersöka olika språkliga uttryck, till exempel idiom. 

Det kan till exempel vara givande att använda teoretiska begrepp i kognitiv semantik 

för att undersöka och analysera svenska idiom i Sköldbergs (2004) avhandling: 

Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. 
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