Uttryck och märken.
I det gamla bondesamhället spelade vädret en stor roll. Man var ju så
beroende av att det var ”rätt” väder för växtligheten. En dålig sommar gav på ett
eller annat sätt problem fram till nästa sommar. De mest kända dåliga åren
inträffade omkring 1867. Den som läst boken eller sett filmen Barnen från
Frostmofjället vet vad det handlade om.
Karin Lundberg, f. Vikström 1922, har samlat ett antal uttryck
och märken som förekom i våra trakter:
När vi var ute i slåttertid och himlen var grå och regn väntades sa pappa att
”klarnar det i Måttsund är vi olyckliga”.
Vid åskväder hette det att ”väster Vovvo skäller”.
Angående när första snön kom på hösten sa man ”om än jag går med käpp och
stav är jag här till Mikaeli dag”.
Om det var vackert väder och det låg en molnbank under solen hette det att ”det
bäddar under solen – det bådar annat väder”. Exv. regn eller snö.
Regnar det på Jesperdagen (26 juli) så regnar det i 7 veckor.
När det var varma somrar så kom den första kallknäppen den andra augusti. Då
sa man ”Kall-Karin”. (Karin har namnsdag den andra aug.) Kylan var mycket
kort och sommaren fortsatte med sol och värme.
”Bartolomeus pinkar inte på löken.” Då tar man upp löken ur landet (24 aug.).
Då faller kallsten i vattnet och det är slut med utebadandet.
Från Kyndelsmäss till jul har vintern inget skjul.
Maj månad varm, april kall fyller bondens lador all.
Om rönnen har mycket blommor blir det lite snö, lite blommor mycket snö.
Grenen bär inte dubbel börda.
När solen sken och det regnade på samma gång så sa man att Bergkärringen
tvättade trågen.
Om man ser ett grässtrå ska man gå till slåttern. Om man ser flera går man litet
fortare och om man ser mängder ”sko man stjönd se föort” (ska man skynda sig
fort).

Torsdags afton gör fredags väder.
Fredagen har eget väder.
Lördags väder räcker inte till söndags mässa.
Så i päls, skära i särk.
Som drivan är på taket vid våffeldagen (25 mars) är drivan vid hagen på Erikdagen (18 maj).
Om Erik-dagen är varm blir sommaren kall. Om Erik-dagen är kall blir
sommaren varm.
Om fåglar bygger sina bon högt i träd väntas regnig sommar och tvärt om – lågt
bo torr sommar.
Aftonrodnad vacker natt – morgonrodnad skvätt i hatt.

