
 

BABY 

En baby er en engel, hvis vinger 

skrumper ind, mens benene vokser. 

Frankrig                 

Et perfekt eksempel på en mindre-

talsregering er at have en baby i hu-

set.  Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

BABYSITTER                

En teenager, der opfører sig som en 

voksen, mens de voksne er ude for at 

opføre sig som teenagere. Ukendt 

 

BACKUP                          

Den, der ler sidst, har formentlig la-

vet backup.  Graffiti 

Tak Gud for pessimisterne. De tager 

backup. Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

BAD                 

En proces, der i barndommen kunne 

få én til at tabe et par kilo. Ukendt   

 

BADEDRAGT                 

Et lille stykke, som ikke er bart.  

Ukendt    

 

BADEMÅTTE                 

Boligudstyr, som våde børn står ved 

siden af. Ukendt    

 

BADENYMFE                 

Kvindelig person, der vækker opsigt 

ved sin blottede tilstedeværelse. 

Ukendt 

 
 

 

BADERÅD                   

Hold munden lukket, hvis du er ude, 

hvor du ikke kan bunde. Ukendt    

 

BADEVÆRELSE               

Rum i moderne bolig, der forleder 

folk til at tro, at de kan synge.  

Ukendt   

  

BAGERFORRETNING           

Et sted, hvor gode råd er dyre og 

hvor der er lys i vinduerne også uden 

for åbningstiden, så at kammerjun-

kerne kan se at gå til makronerne. 

Ukendt   

                                                                             

BAGKLOGSKAB         

Bagefter er vi alle kloge.  

Danmark                      

I bagklogskabens klare lys er det let 

at vide, hvordan det skulle have væ-

ret gjort. Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

BAGTALELSE 

Der er mennesker, der tror, at de kan 

vaske sig rene i andres rendesten.     

Man skal smæde, mens hjernen er 

varm. Danmark 

De, som lytter til bagtalere, er værre 

end bagtaleren selv. England 

Bagtalelse er som et æg, når det ru-

ges ud, får det vinger.  

Malagasy                         

 

BALSAMERING                    

Bevar mig vel, sagde egypteren, og 

så blev han balsameret. Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

BANGEBUKS                 

En mand, som er bange for at for-

tælle sin gravide kone, at han er ste-

ril. Ukendt 
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BANKET                    

Partisankrig blandt diplomater ud-

kæmpet med kniv og gaffel.  Ukendt 

 

BANKVIRKSOMHED            

Verdens næstældste erhverv ofte 

med et endnu dårligere ry end det 

ældste. Ukendt 

 

BARBERMASKINE             

En opfindelse, der blev gjort for 

skægs skyld.  Ukendt 

   

BARMHJERTIGHED 

Barmhjertighed giver sig rig, gerrig-

heden sparer sig fattig. Tyskland                         

 

BARN                      

Skabning, der har sin forstand fra fa-

deren, eftersom moderen endnu er i 

besiddelse af sin. Ukendt 

  

BARNDOM 

Selv nok så stor en okse har været 

kalv engang. Danmark                               

Barndommen er en lykkelig tid bag- 

efter. 

Den lykkelige tid, hvor mareridt kun 

forekom, mens man sov.  Ukendt                     

 

BARNEVOGN                 

Nødvendig anskaffelse, hvis man 

ikke vil bære følgerne. Ukendt 

                                                                                                                                                                                               

BEBREJDELSE 

Hejren bebrejder vandet, at den ikke 

kan svømme. Danmark                              

Bebrejd dig selv, som du ville be-

brejde andre, undskyld dig selv, som 

du ville undskylde andre. Kina                    

BEDEMAND                  

Et job med meget svingende beskæf-

tigelse. Undertiden er man inde i en 

død periode, til andre tider begravet 

i arbejde. Kun de travle perioder gi-

ver knaster på kistebunden.   

Ukendt   

 

BEDRAG 

Der findes intet menneske, der er let-

tere at bedrage, end en selv.   

England         

Den sikreste måde at blive bedraget 

på er at tro sig kløgtigere end andre.  

Frankrig   

Du narre mig første gang; du skam- 

me dig. Du narre mig anden gang;   

jeg skamme mig. Indiansk ordsprog                

Den, som én gang har bedraget, er al-

tid mistænkt. Sverige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

BEGAVELSE     

Der er ingen stor begavelse uden til-

sætning af galskab.  

Latinsk 

Der findes mennesker, som er så 

bange for ikke at være på højde med 

deres begavelse, at de aldrig gør brug 

af den. Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                    

 

BEGRAVELSE          

Den, som ikke byder mig til sit bryl-

lup, får mig ikke at se til sin begra-

velse. Arabisk                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Det var en dejlig begravelse, men der 

var for få rødbeder. Danmark                  

De døde til graven, de levende til 

gravøllet.  Spanien                          

Hvorfor sømmer man låget på en ki-

ste?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Mange af de mennesker, der bevises 

"den sidste ære", bevises samtidig 

den første. 

Selv ikke ens bedste venner kan gå 

til hinandens begravelser. Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

BEGRÆNSNING     

Selv en god hest kan ikke bære to 

sadler.  Kina                

Man skal ikke hoppe så højt, at man 

snubler i sit eget skæg. Norge                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Med en røv kan man ikke sidde på to 

heste. Ungarn               

 

BEGYNDELSE                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Den, som begynder på meget, brin-

ger kun lidt til afslutning.          

En liden gnist kan antænde en hel 

skov. Danmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Den, der vil flytte bjerge, begynder 

med at fjerne de små sten. Kina                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Er begyndelsen alt for svær, så be-

gynd i midten eller hen mod slutnin-

gen. Sverige                 

Al begyndelse er svær, sagde tyven, 

der stjal en ambolt. Tyskland                  

 

BEGÆR               

Det er bedre ikke at få, hvad man be-

gærer, end at få, hvad man ikke be-

gærer.  

Når man rækker fanden en lillefin-

ger, tager han hele hånden. Danmark 

Det er ikke den, som har lidt, der er 

fattig, men den som begærer meget. 

England                   

Et møl fanges af lys, en fisk af mad-

ding, et menneske af begær. Indien  

Stort begær er endeløs fattigdom.  

Indien (tamilsk)                 

Den, som sover på en seng af sølv, 

drømmer om guld. Letland.   

Meget vil ha mer, og mer vil ha hele 

verden.  Sverige    

                      

BEHAGELYST 

Smør dig ind i honning, og du vil 

blive ædt af fluer. England                         

 

BEHERSKELSE         

Den, der ikke behersker en sag, for-

fusker den. Ungarn   

  

BEHOV 

Den, der køber, hvad han ikke behø-

ver, må ofte sælge, hvad han ikke 

kan undvære.  Danmark             

"Det er godt, at det findes, men trist 

at det behøves, sagde pigen om 

eau-de-colognen.  Sverige    

En mand kan tilfredsstille alle en 

kvindes behov, så længe de bare be-

står af sex, sport og øl.  Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

BEHÆNDIGHED 

Ingen hekseri; kun behændighed.  

Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

BEKLAGELSE 

Det er bedre at beklage sig over ord, 

man ikke fik sagt end over ord, man 

fik afleveret. Arabisk                                                                                                                                                                                                                                                                             

Når man er syg, er der kun en ting i 

vejen, når man er rask, er der mange 

ting i vejen.  Danmark                          

 

BEKLÆDNING 

De, der klæder sig på fransk, må 

fryse på dansk.  

Danmark (Nordjylland) 
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Pragt i klæder er mindste hæder.  

Sverige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Det er statistisk bevist, at kvinder der 

går med tynde strømper og hoftehol-

dere, har stærkt nedsat risiko for gigt, 

knogleskørhed og ensomhed.                                                                                                                                                                                                    

Hans bukser var så stramme, at man 

kunne se, hvilken religion han til-

hørte.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ingen kvinder kommer i forlegen-

hed, når hun køber en pyjamas til sin 

mand. En mand, der køber en dame-

natkjole, opfører sig derimod, som 

om han gjorde forretninger med en 

narkotikasælger.                     

Kjolen skal være stram nok til at 

vise, at der er en kvinde inden i, og 

løs nok til at vise, at det er en dame.     

Man bør aldrig give kvinder noget, 

hun ikke kan tage af.   

Sorte klæder: det ideelle værktøj til 

fjernelse af kattehår fra møbler.  

Ukendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

BEKVEMMELIGHED      

Katten vil have fisken, men han vil ej 

væde kloen. Danmark                              

 

BEKYMRINGER 

Har man ingen bekymringer, skaffer 

man sig nogle.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Når bekymringerne sover skal man 

ikke vække dem. Danmark                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Det er ikke arbejdet, der dræber en 

mand, men bekymringerne. England                           

Erhverv Dem en ligtorn - så glemmer 

De alle andre bekymringer. Graffiti           

Skaf dig af med en bekymring, og du 

holder hundrede andre fra livet.   

Kina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hellere bekymring før end bagefter. 

Nordisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gør dig ingen bekymringer for da-

gen i morgen, i overmorgen er det 

overstået. Sverige                      

Bekymringer er som en gyngestol: 

de stiller krav til din indsats, men de 

bringer dig ikke ud af stedet.  

Bekymringer for det man har, er ofte 

mere plagsomme end for det, man 

ikke har.                                                                                                                                                                                                                                                               

Den bedste måde at glemme alle be-

kymringer på er at gå i for trange sko.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Det er altid for tidligt at bekymre sig 

og for sent at ærgre sig.            

Giv Gud dine bekymringer, han skal 

alligevel være oppe hele natten.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ukendt 

 

BELYSNING 

Tøj og kvinder skal man ikke vælge 

i skæret af ild.  

Italien 

 

BEN 

Det er et ringe par ben, der vil stå og 

se til, når kroppen bliver overfaldet.  

Canada     

Benene bærer os derhen, hvor hove-

det får sin sidste vilje.  

Jiddisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

BENBRUD                   

Forårsages ofte af, at man har bøjet 

armen for meget. Ukendt 

 

BENZINSTATION             

Sted, hvor der i travle perioder ud-

øves en livlig tankevirksomhed.  

Ukendt 


