
Nr Sentens Koordinater

Längs vägen från Torstorp till skogen
1 Skynda hvarie den ringaste dygt till mötes men fly hvarie synd ty en dygd drager 57.11277 12.49908

en annan dygd men en synd medför en annan synd

Dygdens lön är dygd syndens lön är synd

2 Förakta alldrig en menniska helt och hållet och bestrid icke helt och hållet en sak 57.11404 12.50069

Det gifves ingen menniska som icke tör hafva sin dag och ingen sak som icke tör hafva sin plats

3 Den som alldrig förnimma mörkret skola aldir längta efter lius 57.11127 12.50171

Folket värdera styrkan högst

Utom leendet voro kärleken jngen lidelse niutningen ingen frögd

Regenten är endast statens förste tienare 57.11121 12.50188

4 Det finnes ingenting svårare för menniskan än isoleringen 57.11098 12.50210

5 Må vi lära oss att respektera våra motståndares öfvertygelser 57.11228 12.50212

Den menniska har inga vänner som icke har en vän hvilken äger mod att visa honom hans fel

Frihet är den stora lösen som jublande går genom verlden

Jngen stor politisk rörelsen ingen genomgripande reform har någonsin ursprungligen utgåts från de styrande

Snillet kan endast andas i frihetens atmosfär

Grundsatserna stå aldrig på sig då intressena bekämpa dem

En revolution må lyckas eller ej stora andar blifva alltid dess offer

Spekås
6 Endast den okunnige är fattig 57.11221 12.50924

Ditt ja vare ja ditt nej vare nej

Ju högre odling desto ärofullare arbete

Förakta ingen och håll jngenting för omöiligt

7 Förmycken brådska är sämre än tröghet 57.11219 12.50924

8 Lef som skulle du dö j morgon arbeta som vore du odödlig 57.11219 12.50924

9 Rastar jag så rostas jag 57.11215 12.50921

Tid är pengar

10 Äktenskapet är ett concentrerat umgänge 57.11206 12.50927

11 Qvickheten jagar efter infall omdömesförmågan efter insigter 57.11205 12.50933

Arbete gör människan menniskan glad och lycklig



12 Goda qvinnor unna hvarandra allt utom toaletter och män 57.11209 12.50914

13 Dygdens siäl är kärleken trons krona hoppet 57.11183 12.50915

Ett onyttigt lif är en tidig död

För den okunnige synes allt omöjligt

I höjd med Dikarens
14 Den tid som flytt den kommer icke åter hur än man klagar och hur man gråter 57.10851 12.50876

Kring Älmeberget
15 Bevara ditt goda rykte ty dät är och skall beständigt förblifva din största rikedom 57.10759 12.51479

Icke blott synas utan vara

Bättre slinta med foten än med tungan

Myran äfven har sin galla

16 Den som önskar finna de mest gyllene utsigter bör stå upp med soluppgången. 57.10750 12.51470

17 W.W. Thomas Jr minister of the united states portland main 1883 57.10690 12.51601

Lapides loquentes semper habemus

18 Naturen är konstens själ 57.10719 12.51468

19 Glädjen öfwer wår egen lycka är sällan så oblandad som glädjen öfwer wåra fjenders olycka 57.10676 12.51561

20 Den menniska lefver icke som drager sig tillbaka från andra och wistas blott för sig sjelw låtom oss hjelpa hvarandra 57.10664 12.51513

21 Rätten drifven till sin ytterlighet är ofta blott orätt 57.10639 12.51510

22 För att förarga andra skada wi oss mången gång sjelfwa 57.10610 12.51648

23 Wi anföra ofta en persons företräde för att påminna om en annan persos brister 57.10590 12.51642

Tala lite tala sant utgif lite betala kontat

J den största nöd bör man ej förslösa sin kraft på klago utgjutelser

24 De som hafva mycket öfverseende med sig sielfve hafva sällan öfverseende med andra 57.10591 12.51643

25 Wj tykka altid om dem som beundra oss men icke altid om dem som wj beundra 57.10591 12.51641

26 Wj hysa j i allmänhet ej förtroende till något annat sudt menjsko förstånd än det som tänker det samma som wj sjelfwe 57.10573 12.51602

27 En yngling som öfverlämnar sjg åt lasten blir liksom den maskstungna frukten brådmogen 57.10566 12.51636

Ett års makt ger rikare frukter än tjo års oppositjon

Ordspråksområdet
28 Att försaka är svårt att rätta niuta är ännu svårare 57.10111 12.52154

Den som icke blir lycklig genom egen kraft blir det allrig

Karakteren medelar större lärdomar än vi beräknat

Den största njutningen som icke medför någon sfsmak är hvilan efter arbete

Man är aldrig så lycklig och aldrig så olycklig som man inbillar sig



29 Lemna allt jnnan du sielf lemnas att när döden kommer han intet må finna att från dig taga 57.10096 12.52106

Då lyckan smeker bedrar hon

Dygden då … (man?) lider vinner

30 Naturen är 57.10073 12.52143

31 Lättrogen blir ofta bedragen 57.09985 12.52105

Den som jngenting wet kan jcke tvifla om något

Den som bevisar förmycket bevisar jngenting

32 Den gyllene pilen finner blott den som har bågen af silfver 57.10032 12.52035

33 En hemlig gnista är mera att frukta än en öppen eld 57.10033 12.52029

Bättre lejonets wrede än hyenans wänskap

34 Warna endast ditt barn för de söta frukterna de bittra warna för sig sjelfva 57.10052 12.52011

Mången binder ris åt sin egen rygg

35 Unge man se till att du ej gifter dig för betida och du åldestigne tag dig till vara att icke göra det försent 57.10048 12.52021

36 Den menniska är ond som jnristar förnärmelserna j marmor och skrifver wälgärningarna j sand 57.10061 12.51951

37 Den förste som aflockas kärleken ör en djamant den andre en perla den tredje watten 57.10026 12.51996

38 Den som aldrig har sökt kerlek och vänskap är långt fattigare än dem som har förlorat dem båda 57.10017 12.51990

Det är mer vanhederligt att mistro en vän än att bli bedragen af honom

Kärleken bör vara af diamantens natur

39 Medan wj påträffa tusen som äro gnidare finna wj blott en som är på ett tillbörligt sätt ekonomisk 57.10032 12.52001

Det finnes en skön uppriktighet hvilken liksom blomstren öppnar sig blott för att dofta

Talangen danas j i det stilla karekteren i werldens ström

Den som i sällskap blott tänker på att vara rolig blir snart tråkig

40 Den mest bildade är jcke den som besitter de flesta kunskaper utan den som har de minsta fel 57.10022 12.52004

41 Hoppet är den olyckliges dagliga bröd 57.09992 12.52009

Wj bedia om råd men wj mena bifall

42 När guldet talar är all resonnering fruktlös 57.10021 12.51961

Karaktär är en fullkomligt utbildad wilja

43 Säg icke om jag får tid skall jag lära kanske får du aldrig tid 57.10003 12.51952

Sedan en sak wäl blifvit gjord tycker sig en hvar dåre kunna göra det samma

44 Apa är och förblifver apa äfven om hon prydes med gyllene smycken 57.10015 12.51952

Det är försent att spara maten när man ser botten j fatet



45 Straffet följer brottet j spåret 57.09996 12.51959

Bättre stämma j bäcken än j ån

Kunskaper och själsstyrka vinnes jcke utan möda

46 Den vise är är alltid förtänksa 57.09982 12.51938

47 Siörda jdeerna och göm dem väl 57.09959 12.51931

48 Det gifves jngen värre sjukdom än ständigt missnöje 57.09964 12.51912

49 Det är lättare att klandra en sak än utföra den bättre 57.09957 12.51915

50 Den som jniagar skräck hos andra befinner sig sielf j en sträng fruktan 57.09980 12.51961

51 Att företaga sig något under vrede är det samma som att gå till sjös under storm 57.09974 12.51900

52 Wåra dygder äro diamanter och wår karakter deras infattning 57.09964 12.51888

Gör dygden till en vana för din själ

53 All öfverdriven lyx fördervar seder och smak 57.09953 12.52039

54 Godt sondt förstånd är jngen allmän wara 57.09940 12.52017

Dän som är mistänksam eggar andra till förräderi

kunskap är för själen hvad en god hälsa är för kroppen

J måttligheten av njutningen ligger någonting elegant

55 Ett upphöjt sinne jnlägger det stora j lifvet men söker det jcke där 57.09925 12.51981

56 War ödmiuk till sinnes ty hvad som wäntar menniskan till sist är masken 57.09918 12.52033

57 Fattiga och rika dödens hand gör lika 57.09913 12.52032

58 Blott mycket få menniskor äro nog förståndiga att förakta en dåres beröm 57.09923 12.52047

59 Ett godt samvete är bättre än två wittnen 57.09940 12.52057

60 Lättja är djefvulens hufvudkudde 57.09942 12.52080

61 Den som öret jemt försmår aldrig någon daler får 57.09941 12.52086

62 Werkett prisar mästaren 57.09951 12.52088

63 Jngenting kan bringa dig frid utom triumfen af prinsiper 57.09973 12.52172

64 Sanningen är det högsta menniskan kan ega 57.09975 12.52165

65 Eg nöjet men låt nöjet ej ega dig 57.09978 12.52175

66 På botnen af nöjets bägare ligger ångerns drägg 57.09985 12.52168

67 J sielfbehärskningens höghet ligger den jdeele mannens fullkomlighet 57.09980 12.52170

68 War ej blott god var äfven duglig till något 57.09998 12.52218

69 Tron liksom kärleken kan icke påtrugas någon 57.10010 12.52215

70 Hvad är sömnen annat än en bild af döden 57.09998 12.52224



71 Säg icke akt hvad du vet men vet alltid hvad du säger 57.10009 12.52210

72 Den som går framåt j kunskaper med tillbaka j seder han går mer bakåt än framåt 57.10007 12.52201

73 Den som ej spar på dalern får aldrig riksdalern 57.10016 12.52195

74 Dygd är makt 57.10006 12.52208

75 Ett lif utan kärlek är ett år utan sommar 57.10034 12.52208

Gift dig blott av kärlek men se till att du blott älskar det som är älska värdt

Leendet afväpnar hämnden och gör stoltheten mjuk

Hvar och en måste utbilda sig med afseende på sina gåfvor

76 Lidelserna äro de ende talare som alltid öfvertala 57.10011 12.52228

Alt vad man ser är icke vordet af det som syndigt är

Qvinnan är såsom havet hon ger efter för de svagaste intryck men kan bära de tyngsta bördor

77 Gif yngligen belefvenhet och ett godt umgängesätt och du gifver honom fullmakt att finna rikedom och lycka 57.10013 12.52216

Stränghet mot sjg sielf och mildhet mot andra känneteknar en förträfflig karakter

78 Der intet förnuft är inne der anammas ingen lära 57.10025 12.52224

Att förlita på sig sjelf är att fördubbla sin förmåga 57.10016 12.52243

79 De öfvertygelser som tiga äro hvarken uppriktiga eller diupa 57.09986 12.52245

80 Hvad den allmänna meningen icke vinner är hon heller icke värd

81 Det finnes blott ett slag af kärlek men tusen kopior af den samma 57.09955 12.52214

Största vänskapsprof var i gamla tider att gå j döden nu j borgen för en vän 57.09937 12.52232

82 Lifvets ädlaste nöien ligga jnom måtlighetens område 57.09942 12.52222

83 Ordning är arbetets häfvestång

84 Ett tänkespråk har bildat en karakter och en karakter underkufvat ett konunga rike 57.09952 12.52206

Det finnes alltid hopp hos den man som med alvar arbetar

85 Baktal är en feg menniskas svärd förställningen hennes sköld 57.09944 12.52172

En hand full dygd är värd en halfspann lärdom

86 En pesimistisk verlds åskådning skadar dig alltid j lifvet 57.09972 12.52298

Ser du mycket allvar j ett öga var ej säker på att finna visdom ter tt är ofta ett um som på ytan hos en s a (texten oläslig)

Mellan ordspråksområdet och Rörsjövägen
87 Att wara ovänlig och hård emot andra och likväl begära wänlighet och höflighet af dem är orimligt 57.10265 12.51796

De hvilka wilja herska wäl och säkert böra herska med vänlighet icke med wapen 57.10239 12.51825



Vid Valasjön
88 Den som icke kan skämta är olycklig men ännu olyckligare den som endast kan skämta 57.10534 12.53638

Qvickhet är ei snille snillet upfinner qvickheten endast finner

Talangen arbetar snillet skapar

89 Lidelserna äro fel eller dygder men drifna till ytterlighet lidelsen förstör men upphöjer äfven 57.10519 12.53734

Hur mycket vi än äro skilda j rang och rikedom j frihetsrättigheter äro vi alla lika 57.10519 12.53734

90 Är det icke förvånande att menniskorna äro så villiga att strida för relionen men så ogerna efterlefva dess föreskrifter

(Hittad av Sjöbloms, men ej återfunnen sedan dess)

Minneshallen
91 En hastig död bäst (Caesar) 57.10295 12.52435

Lohallsklippan
92 (Cartesius) Jag tänker 57.10269 12.52447

Om gud ej funnes skulle man nödgas uppfinna honom 57.10214 12.52894

Biskopshättan
93 Lapides loquentes semper habemus 57.10126 12.52587


