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Baktal gör vänneskilnad. (Förtal skiljer vänner åt).
Bara vår Herre och slaktarn vet vad som finns i korven.
Barn klagar sin nöd och tiger sin skuld.
(Klagar på straffet men tiger med vad de blev straffade för).
Barn är en Guds gåva, och fattigmans plåga.
Beck och tjära är båtsmans ära.
(Det är ingenting att skämmas för att händerna visar spår av ens arbete).
Bekänna är första steget till försoning.
Beröm du mig, så berömmer jag dig så blir vi båda berömda.
Beröm gör den gode bättre, klander gör den onde värre.
Betala med samma mynt. (Ge lika gott igen, ge svar på tal).
Betala någon för gammal ost.
(Låta någon sota för längesedan begångna oförrätter).
Bida och lida stillar mycken kvida. (Tålamod övervinner allt).
Bilen är den fattiges överrock.
(Någon överrock har han inte råd till,
men det behöver han inte heller, för han har naturligtvis bil).
Bit inte av större stycke, än du kan tugga.
(Tag inte för dig mer än du kan klara).
Bittert i munnen är nyttigt i magen.
(Man har gott av att höra sanningen, även om den är obehaglig).
Bittert i munnen, är nyttigt i magen.
Bittert kan med bittert botas. (Ont ska med ont fördrivas).
Bjudet är fägnat.
Bland narrar är den som tycker sig vara klokast den största. (Narren).
Bland törne finns alltid någon ros.
(Ingen ting ont som inte har något gott med sig).
Blandar man sig med drav, blir man uppäten av svin; blandas man med guld
man lagd i skrin.
(Man blir ansedd och behandlad efter det umgänge man väljer).
Blodet är tjockare än vattnet. (Man gynnar sina släktingar framför andra).
Blås inte på den eld som ändå brinner. (Gör dig inte onödigt besvär).
Blås sakta i kolen, så får du inte aska i näsan.
(Reta inte folk så att de mister tålamodet).
Bocken vet att han har horn. (Den starke vet sin makt).
Bokhyllan är den bästa stegen för den som vill upp. (Studier ger framgång).
Bonden ska vara mäktigare än sin jord.
(Inte ha mer jord än att han kan sköta den).

Bondens svett och möda, ger huset fröjd och landet föda.
Borta blid, hemma strid.
Borta bra, hemma bäst.
Borta fin, hemma svin.
Borta har man hundra ögon, hemma bara ett.
(Borta ser man efter felen,
hemma är man mindre nogräknad och ser bara fördelarna).
Borta som en björn, hemma som en skjuten örn.
(Karsk borta men spak hemma).
Borta som en hjort, hemma som en – ja. (Lort)
Borta som en skata, hemma som en gnata.
Borta som en ängel, hemma som en bängel.
Borta sträng, hemma dräng.
Bra karl reder sig själv.
Brokiga kor får brokiga kalvar. (Dåliga föräldrar dåliga barn).
Bror i brott, bror i bot. (Lika brott ska ha lika straff).
Brott lönar sig inte.
(Dels ger de i genomsnitt klen lön för mödan,
och dels blir brottslingen i allmänhet gripen och straffad).
Bruka ditt vett som en sköld och inte som ett svärd.
(För att skydda sig själv men inte för att skada andra).
Brådhet svalkas snart. (Hastig iver i vrede går snart över).
Brådkärt glömmes snart. (Hastig förälskelse går snart över).
Brådköp ångerköp. (Förhastat köp ångrar man).
Brådrik långfattig. (Hastigt rik blir länge fattigt).
Brännvin är inte så dyrt att det inte är värt sina pengar.
Bränt barn skyr elden.
Bröd som ätet, är snart förgätet.
Brödlösa driver till arbete.
Bunden hund är alltid argast. (Tvång gör människan bitter).
Bygg ej större hus än du förmår lägga tak.
(Börja inte på stora företag att du inte kan fullborda dem).
Bär ditt kors med tålamod, men bär dig inte fördärvad.
Bäst att ta det säkra, före det osäkra.
Bäst att ta skeden i vacker hand.
(Bäst att stämma ner tonen och vara hövlig och medgörlig,
att hålla god min).
Bäst lita på egen matsäck. (Och inte behöva be andra om hjälp).
Bäst plöja med egna oxar. (Lita på egna resurser).
Bäst trampa egen tröskel. (Att ha sitt eget hem).
Bästa läkemedlet är tålamod.

Bästa simmaren kan också drunkna. (Den skickligaste kan misslyckas).
Bästa vetet har också agnar. (Även den bäste har sina fel).
Bättre aldrig börja än illa slutat.
Bättre att barnen behöver föräldrarna än föräldrarna barnen.
Bättre att barnet gråter (För agan) än modern. (Över det vanartiga barnet).
Bättre att det svider i skinnet, än i sinnet.
Bättre att fattigt folk sitter vid din dörr än du vid deras.
Bättre att förekomma, än förekommas.
Bättre att tio skyldiga slipper undan, än att en oskyldig lider.
Bättre avund, än ömkad.
Bättre bar arm än tom tarm.
Bättre betala bagaren än apotekaren.
(Bättre ha frisk aptit än behöva medicin).
Bättre bli klok av annans skada än av sin egen.
Bättre blåsa på gröten, än bränna sig.
Bättre brödlös, än rådlös.
Bättre böjas än brytas. (Bättre vara foglig än hårdsinnad och krossas).
Bättre dricka upp mjölken än äta upp kon.
(Hellre leva på avkastningen än förtära kapitalet).
Bättre dåligt minne än dåliga minnen.
Bättre en fisk i grytan än tio i sjön.
Bättre en fisk i handen än två vid stranden,
Bättre en fågel i handen, än tio i skogen.
Bättre en liten välsignad bit än ett stort förbannat stycke.
Bättre en timme för tidigt än en minut försent. (När man ska med tåget).
Bättre ensam, än i dåligt sällskap.
Bättre ett ord före än tio efteråt.
Bättre ett vittne som har sett än tio som har hört.
Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja.
Bättre falla med ära än stå med skam.
Bättre fattig och frisk än rik och sjuk.
Bättre fly, än illa fäkta.
Bättre fria en brottsling än fälla en oskyldig.
Bättre fruktad än föraktad.
Bättre få ord och fyndiga än många och myndiga.
Bättre före var än efter snar. (Förutseende är bättre än efterklokhet).
Bättre förekomma än förekommas.
Bättre förorättas än förorätta.
Bättre första vreden än den sista.
(Bättre att neka en vän ett lån
än att bli ovän med honom när man kräver igen det).

Bättre förtänksam, än efterklok.
Bättre förvärva än få ärva.
Bättre gammal vid sitt lår än ung i sitt hår.
(Bättre en gammal och fridsam hustru än en ung och stridslysten).
Bättre ge hunden bröd än bitas med honom. (Bättre att ge efter än träta).
Bättre ge sig fattig än stjäla sig rik.
Bättre giva, än taga.
Bättre ha få vänner och trygga än många som går till rygga.
(Som drar sej tillbaka när de skulle behövas).
Bättre hammare än städ.
(Bättre att vara den som slår än den som blir slagen).
Bättre hemlängtan än hemleda.
(Det är bättre att vara borta och längta hem än vara hemma och längta bort).
Bättre kittel än titel. (Bättre livets nödtorft än tomma titlar).
Bättre köra huvudet i väggen än att aldrig använda det.
Bättre lida för sanning än ta lön för lögn.
Bättre lida orätt än göra orätt. (Det ger gott samvete).
Bättre litet med ro än mycket med oro.
Bättre lycka nästa gång.
Bättre låna sina kläder till en dåre än till en naken.
(Dåren förkastar dom, den nakne behåller dom).
Bättre missunnad än beklagad.
Bättre missunnas än missunna.
Bättre ogjort än illa gjort.
Bättre olärd och klok än lärd och en tok.
Bättre ovän än falsk vän.
Bättre sent än aldrig.
Bättre snava med foten, än med tungan. (Än att prata bredvid munnen).
Bättre spara vid brädden än vid botten.
(Bättre att spara när man har gott om det än när allt är slut).
Bättre straffa än klaffa. (Bättre uppriktig förebråelse än elakt förtal).
Bättre stämma i bäcken än i ån.
(Bäst att stoppa det onda innan det hinner växa sig starkt
och gripa omkring sig).
Bättre ta det säkra, före det osäkra.
Bättre tiga, än illa tala. (Prata inte dumheter).
Bättre trötta armar än tomma tarmar. (Bättre arbeta än svälta).
Bättre vinögd än blidögd.
Bättre vis dåre än dåraktig vis.
Bättre väl dö än illa leva.
Bättre äta än träta. (Med den argsinte).

Bättre öppen fiendskap, än falsk vänskap.
Bättring är bästa ånger.
Böj vidjan medan hon är ung. (Barnet ska uppfostras tidigt).
Bönder är också folk. (Och de bör behandlas anständigt).
Bönen är alltid varm, tacken alltid kall.

