
SAGN 

Oldsagn: frugtbarhedens gud Fre j fik af dvrergen 
Sindre en galt G ullinbursti 'gyldenb(llrste', også 
kaldt Slidrugtanni 'hugtand', som han siden red på, 
og den trak hans vogn; den kunne hurtigere end en 
hest l(llbe over havet og gennem luften, og b(llrster
ne lyste så kraftigt, at det aldrig blev m0rkt; til 
hirdens kremper i Valhal blev hver dag kogt flresk 
af galten Srerimner, og alligevel var dens krop hel 
om aftenen (1) , sml. eventyr s. 164. Et af frugtbar
heds- og avlegudinden Frejas tilnavne var Syr 'so'; 
pastor J. Junge men te, at svinet var helliget hende 
»fordi det er det f(llderigeste og vellystigste af alle 
nordiske spiselige kreaturer« (1798; 2). 

En troldkvinde erklrerede, at hun ville f0de et svin 
som skulle vrere st(llrre end den nyfädte Jesus. Svi
net Limgrimen blev så stort, at b0rsterne ragede 
op over skoven, og det rodede så dybt, at vand 
str0mmede ind fra havet - på den måde blev Lim
fjorden til (3). 
En mand fiskede i s(llen ved en å og blev angrebet 
af et stort svin, som han troede var djrevelen. Han 
flygtede i sigsag, bag ham rodede svinet en rende 
så dyb, at vandel i(llb ind i den, og den blev til den 
bugtede Lindholm å (4). 
Et svin med ti grise l(llb ud fra Srebygård og begynd
te at rode, hvor vand str(llmmede op fra en kilde. 
Soen lavede den lille s(ll Bliden og grisene Tis s0; 
»man mener, at soen har rodel sig igennem fra 
bunden af Sliden til bunden af Tis s(ll, så der er en 
åbning, for vandel står altid lige h(lljt i dem« (5). 
Ejeren af Srebyholm VLolland lovede at h0re fan
den til , hvis denne ville hegne gårdens mark med et 
stort jorddige. Det blev en nat rodel op af talrige 
sorte grise (6). 
En prrest manede fanden ud gennem et lille hul i en 
vinduessprosse, og i gården tog fanden et svin med 
sig, »man kunne h0re, hvorledes det skreg h(lljt 
oppe i luften«; siden vis te han sig ved gården i 
skikkelse af et svin (6a). St. Peter skabte en so om 
til en ung pige, fra hende nedstammer de snavsede 
kvindfolk (6b). 
Vorherre og St. Peder bes0gte (Ilen Gj(lll i Limfjor
den. Den var 0de og mennesketom, de fandt kun 
nogle svinelorte. St. Peter tog dem op og sagde: stå 
op, I svinelorte, og bliv gj(lllboer sorte!- derfor har 
0ens beboere en så m(llrk l0d (7). 
På indersiden af et svins forben er der ofte en halv
kreds af små sorte pletter eller ar som efter bid; det 
er mrerker af og de kaldes fandens trender. Gen
nem eller ind i dem fo'r djrevelen, da Jesus drev 
ham ud af et besat menneske (Matthreus 8,30-33; 
Markus 5,11-13), eller: da djrevelen blev jaget ud 
af paradiset fo' r han ind i et svin, og derfor spiser 
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j(llderne ikke flresk og svinek0d (8); det g(llr de ik
ke, fordi Jesus skabte en j(llde, som skjulte sig i et 
trre, om til et svin (9). - Svin og djrevle har boet 
sammen siden Kristi tid, så i helvedet spiser djreve
len flresk (9a). 

Sagntypen »soen og den sunkne gård« er optegnet 
over hele landet ( oftest hvor der er eller har vreret 
en s0). Sagnet findes i mange, men ret enslydende 
versioner: en prrest kaldes til en d(llende kvinde for 
at give hende den sidste nadver, men i sengen har 
man lagt en udklredt so; prresten opdager det f(llrst , 
da han har forrettet sakramentet; han forbander 
da stedet, og som straf for bespottelsen synker går
den og forsvinder i en bundl(lls s(ll (10). 
En nedlagt kirkes d(llbefont blev brugt som svine
trug, og alle svin, der åd af det, d(llde (11). 
Sagn om svin uden hoved er ligeledes henlagt til en 
lang rrekke lokaliteter - således i Holmdal ved 01-

holm en hovedl(lls so med 32 grise, i Kragelund s. 
og ved Linde med syv grise, i Grinderslev, Lille 
Ring, mellem Linde og Lindebjerg, i Serritslev s. 
med seks hovedl(llse svin, i Ulstedlund, mellem 
Saksild og Lyngby, ved retterstedet Ravnsbakke, i 
Vinde skov med 12 grise; mellem H(llrup kirke og 
Tomhave på Als berettes om en prrest ridende på 
en hovedl(lls galt {12), også på Slangerup ås (13), 
tre hovedl(llse grise ved Gedesby (14); m(lldte man 
de n hovedl0se gris ved mejeriet Damkilde på Tå
singe skulle man sige: »her er rede, hvis du vil hen
te dit hoved!« - så forsvandt den {15). 

I Solderup gik et overnaturligt svin med elleve gri
se {16), en karl på Randersegnen m0dte en so med 
guldring i trynen, ved en h(llj (ll.f. Almind gik om 
foråret en so med lyngknippe på hovedet og fulgt 
af elleve grise (17). M0dte.man om natten en so 



ved en korsvej kom man op at ride på den og f6r 
bagefter vild. Man var bange for en so med ni gri
se, der om aftenen blev set i Bording s. En lille 
pige fortalte prresten, at hun undertiden på en 
mark mellem Rind og Faldborg kirke havde set tre 
r0de svin, der i sollyset skinnede som guld. Ved 
Vinding gik en so med ti r0de grise, dem var man 
bange for når det blev m0rkt , og ligeså i Revninge 
(18). En ildr0d so med ti glohede grise blev set 
l0bende ved en krempeh0j i Fangel s. (19), i Ters
l0se s. sås en so med ni r0de grise, den bagerste var 
skrutrygget og skulle forsvare de andre (17). På 
Gillelejeegnen så en mand flere gange fanden med 
h0j hat fulgt af ni sorte grise - at m0de ham og 
grisene bet0d ulykke; i et krat levede en gris med 
hale i begge ender, benene r0rte sig men den kom 
ikke ud af stedet (20). I alleen til Sandbygård 
VLoUand kunne man om aftenen se en so spadsere 
med tolv grise, kom man dem på nrert hold for
svandt de pludselig (21). 
Sp0gelsessvinet blev kaldt glumso (glum = skrrek
kelig, bister), gravso og gråso. Mellem Herridslev 
og Underup havde grdsoen en tryne som en hjul
frelg (22). Kom gravsoen efter en skulle man flygte 
til et sted, hvor fire mrends markskel st0dte sam
men - der kunne den ikke g0re fortrred (23). Når 
en gråso blev set i /Er0sk0bing varslede den ulykke 
og d0d, en vregter kom op at ride på dyret og slap 
f0rst fri ved rådhuset (24), dette fortaltes også om 
en vregter i Frederikssund, glumsoen der havde 
hugtrender og et flammende blik (25). 
Kallekrersoen i Jerslev ved Ry var forgyldt og dens 
ryg var så skarp, at den skar folk igennem når den 
l0b ind mellem benene på dem, så de kom til at 
sidde på dens ryg (sml. nedenfor) ; i m0rke aftener 
f6r den som en ildstribe hen ad vejen, og m0det 
med den varslede ulykke (26). 
Spreksoen og dens grise blev ofte set i engene s.f. 
Vedsted, hvor den forfulgte folk (27). Når genfrer
det af Marsk Stig nytårsaften k0rte til Vesborg på 
Sams0 var vesborgsoen og hendes grise hans forl0-
bere. Den boede under ruinen af Vesborg og gik 
hver Valborgaften 30/4 på bagbenene gennem Kol
by fulgt af tolv grise og ragede da op over husenes 
br0ndtage (28). Sivedalssoen gik mellem Nr. Tran
ders og 0. Sundby (29), rimmesoen med elleve 
grise ved Bangsbo strand på Lres0 (30), og dysseso

en holdt til i stendysser og forvildede folk (VSjrel
land; 31). 
De underjordiske bjergfolk blev på Lres0 set i skik
kelse af en so (30), på Bornholm kunne troldt0j 
optrrede i lignende skikkelse (32). En kone på 0-
land kunne forvandle sig til en so, smeden jog den 
vrek idet han stak dens tryne med en gl0dende 
jernstang - dagen efter lå konen i sengen med et 

stort sår i nresen (33). En mand blev fra en korsvej 
fulgt af en hovedl0s gris; da de kom forbi en gård, 
l0b grisen ind ad porten og forsvandt. Det måtte, 
mente han, vrere djrevelen, som i skikkelse af et 
svin bes0gte gårdmandens kone (34). 

Sagnene om grav- eller kirkesoen er minder om en 
offerhandling: 

Når grunden til et kirkehus i gammel tid blev lagt , 
man under kirkens alter lod begrave 
et dyr, hvorom man mente, at det som sikker vagt 
nok skulle holde m0rkets magi i ave. 

Johannes A. Nielsen (35) 

Dyret blev levende begravet, og det var siden sog
nets kirkevare ; endelsen -vare er 'advare' i betyd
ningen varsle: kom dyret til syne skuUe nogen i 
sognet snart d0, sml. fårs. 189. 
En so var kirkevare i Nordrup MSjrelland (36), og 
ved opfärelsen af Sejer0 kirke skal en so med ti 
grise vrere blevet begravet under den (37). Sagnty
pen er ellers henlagt til Fyn, hvor bl.a. Krarup, 
Vejstrup, Lydinge, Fr0rup, Finstrup og Gudme 
havde en so som kirkevare (38). 
En lystig karl red hjem fra et gilde og sagde »bare 
kirkesoen ville komme, så kunne jeg ride på den«; 
i det samme l0b soen ind mellem hans ben, så at 
han kom til at sidde på ryggen, og f0rst langt henne 
ad gaden fik byens karle barn befriet (39); omtrent 
det samme blev fortalt om gravsoen fra den ned
brudte Finstrup kirke (40): 

I Diernisse kunne det i fordums tider ske, 
når sent man vendte hjem fra dagens virke, 
at man på gaden pludselig fik gravsoen at se 
fra Finstrup gamle, 0delagte kirke. 

Johannes A. Nielsen (35) 

En so blev muret ind i hvrelvingerne over koret i 
Gudme kirke; så man dens skygge deroppe kunne 
man få syge 0jne, soen blev set af to karle på kirke
gården (41). 
Mellem Bukkerup og Soderup havde mange ved 
midnat m0dt en sort so, der l0b med trynen ved 
jorden som s0gte den nogen ; »det skal aldrig have 
slået fejl, at der d0de en i sognet når soen var 
blevet set« ( 42). En unaturligt stor so vis te sig i en 
aflukket have i Vordingborg: man mente det vars
lede d0d for husets d0tre, »et halvt år efter d0de de 
og moderen kort efter af sorg« ( 43). M0det med en 
stor grå sp0gelsesgris i Ejby mose MSjrelland vars
lede d0d, og »få dage efter så d0de fruen« (44). 
Fyrendal kirke skulle have ligget midt i sognet, 
men om natten rev en sp0gelsesso alt ned, der blev 
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rejst om dagen, og derfor kom kirken til at ligge et 
andet sted. Men soen går der endnu og p0nser altid 
på at give folk en ridetur (45). 

»Der var den tro, at bvert menneske har et dyr, 
som f0lger ham. Efter d0den frerdes mennesket da 
undertiden i dette dyrs skikkelse. 'Ser du en gris 
her i aften er det din far og du må ikke slå ham', 
sagde min mor da min far var d0d« (Anhalt; 46). 
En gal ko, der i Stensdal pr0vede at få folk til at 
ride på sig, var genfrerdet af en nedmanet utugtig 
kvinde ( 47); to svirebr0dre fra Gedesby blev efter 
d0den set som bovedl0se svin ( 48); en rig gård
mand i NVSjrelland bavde f0rt et vildt levned, lren
ge efter hans begravelse så man på vejen mellem 
kirken og gården et stort grimt dyr, som lignede et 
stort svin (49). Mellem Esrom og Villinger0d druk
nede en pige sit barn og sig selv i en dam, og der 
gik hun igen som en broget glumso med ni grise 
efter sig, så mange b0m var det Vorberres mening 
hun skulle bave f0dt (50). 
Glumsoen er »i den sjrellandske almues overtro et 
farligt sp0gelse, hvortil b0rn f0dt i d0lgsmål og ud
sat af moderen skal blive forvandlet. Sådan en 
glumso regnes for meget farlig at m0de om natten, 
isrer for dem, der har en pung eller tobaks pung af 
svineblrere på sig, da den kl0ver folk fra neden og 
opad« (51). Folk sagde, at der gik en gravso i bryg
gerset på GI. K0gegård, gulvet blev brudt op og 
man fandt skelettet af et barn. I Skensved blev om 
natten flere gange set en gris l0be ind på kirkegår
den. Da prresten h0rte det sagde han: »Hvad er det 
andet end et barn, som er begravet i" d0lgsmål og 
nu s0ger kristen jord«. Man vågede en nat og så 
grisen komme fra et gammelt rebletrre, i jorden ved 
det fandt man et bameskelet, der blev f0rt til kir
kegården, og grisen viste sig ikke igen (52). 

Da liget af en mand blev bäret ud af huset og k0rt 
til kirken, fulgte de tre svin med, som manden hav
de holdt srerlig meget af, forgreves pn~vede man at 
jage dem bort (53). 
Om stednavnet Grisholle 1624ff på Bornholm for
treller sagnet: en kone, der var slem til at prale, 
erklrerede h0jtideligt, at var det ikke sandt, hvad 
hun sagde, da skulle tolv grise patte hende i helve
det; ved begravelsen sank kisten i jorden, og såle
des opstod den sumpede lavning. Men navnet har 
anden oprindelse (54). 
De underjordiske bjergfolk holdt mange svin , der 
gjorde megen skade på b0ndernes marker (55). En 
so med seks smågrise, som en aften pludselig gik 
på Kanninegårdens gårdsplads (Bornholm) og for
svandt lige så brat, måtte vrere de underjordiske 
folks so (32). 
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En bonde på M0ns klint savnede tyve grise. Et par 
år efter m0dte han på klinten fanden, der red på et 
magert svin og drev nitten andre fede foran sig. 
Bonden genkendte sine dyr og råbte eder og for
bandelser, så fanden flygtede og efterlod svinene 
(1679; 56). 
Frer0erne: Svin0 var oprindelig en flydende 0 og 
nresten al tid skjult af tåge. I en bygd på Vid0 havde 
de en so, men ingen orne, og alligevel fik den grise 
hvert år. Den sv0mmede undertiden fra 0en, og en 
dag bandt en kone et n0gleknippe til halen. Folk 
på Vid0 så kort efter en 0 komme sv0mmende og 
sejlede derud, »de kunne nu )ande på 0en, da soen 
havde bäret jern på den og frestet den [gjort den 
bundfast] , tågen lettede, og der har Svin0 siden 
ligget« ( 57). 
En gr0nlrender så en so ligge ved stranden, st0dte 
til den med en åre og sagde »hvad er du for en? 
rejs dig!« Så spurgte han soen, om prresten og 
k0bmanden var hjemme, og den gryntede »0, 0«, 
hviklet han mente bet0d ja, for gr0nlrenderen siger 
»re, re« når han ikke gider åbne munden (1820; 58). 

Ejerne af herregårdene Odden og Asdal nord for 
Hj0rring kom i strid om et svin , da oldensvinene 
skulle hjem fra skoven. Sagen kom for retten, som 
d0mte således: svinet skal hugges rnidt over og den 
ene part hrenge på Odden, den anden på Asdal; 
den har tabt hvis halvdel f0rst rådner. »På Asdal
gård hrenger flresket endnu den dag i dag ufortre
ret« (1819; 59). Engang tog man det ned, men så 
kom der så meget sp0geri, at det blev bragt tilbage. 
På Vorgård i Vendsyssel hang der et svineskind; af 
dette skar man strimler til plejlbånd, og tog man 
aldrig mere end halvdelen, vedblev skindet at vrere 
lige stort. En ny forvalter smed det på m0ddingen, 
straks efter h0rtes et sådant spektakel, at der ikke 
var til at vrere på gården, og han måtte skynde sig 
at hrenge skindet på plads (60). 
Så lrenge et svinehoved hang på loftet i den gamle 
vandm01Je til herregården Bregenholm ved Åte, 
kunne sp0gelser og troldt0j ikke komme der. I for
pagtningskontrakterne stod anf0rt, at svinehove
det ikke måtte fjernes, og da bygningen 1888 skulle 
nedrives og en ny opf0res, blev hovedet anbragt i 
et lille muret rum i grunden (61). 

LITTERATUR: (1) 96 52,78,132,135; (2) 355 207; 
(3) 688 l ,131f; 688b 1,19; 390[ 2,254; (4) 688b 

1,20; (5) 390[3,339; (6) 390[ 6, 180 sml. 6881,300; 
(6a) 244 129; 248 182; (6b) 390 4,336f; (7) 390 

6,238; 390[ 2,260 ; 390g 2,161; 111 189; (8) 390 

4,339; 644 4,59; 363 71; 131 1906/23:963 (1872) ; 
(9) 390[2, 255; (9a) 390 5,207; (10) 1391925,117-
32; 1953, 35f; 178b 3,449; 688 1,127f; (11) 390[ 



3,141 (Thistedegnen); (12) 390f 2, 370 og 5, 11; 
390g 2,250,365; 5 10 sml. 12; 42; 390 6, 52 sml. 3, 
192; 8 152; 9 218; 202 1960,197; 773 773 1939,53; 
714 222; 583 59; 131 1906/23:1636; (13) 711c 35; 
(14) 758 52; (15) 324 112; (16) 681 3,109; (17) 390 

8, 59 sml. 390f 4,16; det flg.: 390f 2,366,368; 390g 

5,10,12; 390 3,34f,194; (18) 244d 1,363; (19) 711f 

55; (20) 200 1938, 25 og 1942, 46; (21) 589 70; (22) 
390g 2,246 sml. 390f 2,264; (23) 390g 2,246; (24) 
318 286; (25) 587 ny rk. 1,582 sml. 508 10; (26) 
3900 57; 213c 1,357; (27) 131 1906/23:2708; (28) 
390/2,368,370 og 5, 11 , 66f; 390 8,274; (29) 390f 5, 
23; (30) 245 171,177; (31) 178b 3,450; 623 5,1874-
75,196 (Glresborg); 711c 132; 244 2,232 (Ryslin
ge); 711c 132; (32) 354 1971,37; (33) 131 1930/ 
5:1291 sml. 456 288; (34) 390f 6.1,202; (35) 499 45 ; 
(36) 390g 2,240; (37) 644 2,191; (38) 390f 2,352; 
(39) 390f 2,362; (40) 677 52f; (41) 244 2,256; 189 

6,1874 nr. 17; 2661, 2 sml. 2, 128f; 219 2,1929,143; 
(42) 390/2, 364; (43) 390/2, 362; (44) 330146; (45) 
642 nr. 5,1934; (46) 390d 89; (47) 248173 sml. 390/ 

5, 51; (48) 390g 5, 7; (49) 366 291; (50) 200 1942, 
47 sml. 519b 49 ; (51) 461 170f; 355 327f; (52) 390f 

2, 362f; (53) 390/ 5,225f; (54) 130 10, 472; 383 39; 
(55) 390[1,33; (56) 733 34; 688b 2,97f; (57) 14160; 

25 1849-51, 185,201; (58) 351 1820.3, 171 ; (59) 688 

1,120; (60) 390f 2,270f sml. 89 3,215f (vildsvin); 
(61) 390/ 5,128f og 390g 4, 154; 720 1929,303f. 

VARSLER 

F0des en sort gris i et ellers hvidt kuld skal en 
person i huset eller i ejerens familie d0 (SSlesvig, 
0Jylland; 1) . En gris med seks ben blev fodt på 
Fyn lige f0r 1. verdenskrig, den varslede altså krig 
og ulykke (2). D0r en gris skalet menneske i huset 
også d0 (Skanderborgegnen o. 1870; 3). 
Når grisen var slagtet unders0gte man n0je milten. 
Havde den en langagtig m0rk plet, revne eller for
dybning, var det en »ligkiste« eller »begravelse«, 
og det varslede d0dsfald i familien det kommende 
år; en stor »kiste« varslede for en voksen, en lille 
for et barn eller et fjernere familiemedlem (Jyl
land; 4). Lige så mange fordybninger der var i slag
tesvinets lunger, lige så mange grave skulle der 
kastes for familien (Fjends h.; 5). »Adskillige 
voksne troede på varslet, thi det hed sig, at det 
aldrig slog fejl« (6); andet d0dsvarsel s. 161 (kirke
vare). 

Er en sort so det forste, man ser om morgenen, 
varsler det en glad aften; gryn ter svinene meget 
om natten, f0lger der en ond dag efter; rider en 
krage på en so, betyder det soens ulykke (alle 
1834; 7). 
Undervejs til et vigtigt rerinde er det et godt varsel 

at m0de at svin som det forste levende vresen (8); 
at m0de en griseso betyder held (NFyn; 9) - men 
også omvendt: er en gris det fors te dyr man m0der 
om morgenen: dårligt varsel (Himmerland; 11). 
Under svinets bryst sidder et stykke brusk med 
hinde, det »slog man op« for en gravid kvinde. 
Man kastede det mod en d0r eller vreg, idet man 
sagde: er det en pige så svat (fald), · er det en dreng 
så stat [bliv hrengende) (Harbo0re o. 1870; 12). 
Dr0m om svin betyder penge, lykke (13), at man 
snart kommer i strid (1879; 14). 

En s0ndag morgen når folk går til kirke skal der 
komme et sort svin l0bende gennem Flensborg, 
ved br0nden Gr0nnekilde roder den en stor sten 
op og vandet springer frem og oversv0mmer hele 
byen (15); det skal derfor engang have vreret for
budt at drive sorte svin gennem Flensborg (16). 

Vejrvarsler: ser man svin fluks at kaste sig hid og 
did, med deres tryner l0se kornneg eller h0knipper 
og l0be og sprede dem ligesom de var gale, tvivler 
man ikke på, at der snart vil komme regn (1591ff; 
17). »I mangel af et barometer kan man med tem
melig sikkerhed betjene sig af et svin, thi l0ber det 
med en halmvisk i munden for deraf ligesom at 
lave sig et leje, og giver det en vis skrigende lyd fra 
sig, da er det et sikkert forbud om uvejr« (1798; 
18). Mod regn vrelter svinet sig meget i skarnet, 
roder i str0elsen, l0ber frem og tilbage med en visk 
halm i munden og skriger (1801ff; 19). 
Er milten meget r0d med kraftige hvide årer bliver 
vinteren streng og langvarig (Kirkehelsinge; 20). 

LITTERATUR: (1) 131 1906/23:3287(1942); 366 

225; 131 1903/23:2173(1908); (2) 131 1906/23:851; 
(3) 366c 58; (4) 366 225; 366c 87; 644 9,1888,234; 
390e tb. 1,158 og 3,176; 259b 2,106; (5) 531 68; (6) 
759 1957,90; (7) 390e tb 3,132; (8) 409 1904,190; 
(9) 131 1906/23:948 (1934) ; (10) 131 1906/ 
23: 1541(1911); (11) 131 1922/25:2653; (12) 695 88; 
(13) 1391930,143; 390e tb. 4,208; 1311906/23:948; 
(14) 4511,139; (15) 468105; 534 24; (16) 131 1900/ 
44:3000; 186 2219 1906 sml. 89 3,217 (vildsvin); 
(17) 185 upag.; (18) 355 255; (19) 144 2.l,1804,-
395f; 762 3; 390e tb. 3,149; (20) 131 1906/23:294. 

ANDEN OVERTRO 

Et regtepar skal, så lrenge det lever sammen, gå 
fastende i seng hver fredag aften, så får det held 
med svin og kalve; kom man forbi et sted, hvor en 
so havde gnedet sig, skulle der spyttes tre gange, 
ellers fik man ondt i halsen (1734; 1). Mrend med 
!ange hår på benene har held med svinene (0M0n; 
2). H0jtidsaftener måtte man ikke lregge sit br0d 
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på tallerkenen, så blev svinene uvane (Bog0 o. 
1870; 3). 
K0bte grise skulle puttes i posen med hovedet ned
ad og fl'lres baglrens ind i stalden, så blev grisene 
ikke vrå (ornegale) {Jylland; 4), »så er man sikker 
på at få dem levende ud igen« (Falster; 5); de skul
le f0res hen over en kniv (stål) (NSjrelland), holdes 
nogle minutter i skorstensr0gen og fodres f0rste 
gang af den mest grådige i familien (Jylland, 
NSjrelland; 6); for at »binde« den til det ny sted 
skar man spidsen af det h0jre 0re og viklede stum
pen om en hank på en bal je (7); tog man lidt halm 
med, hvor grisen blev k0bt, lrengtes den ikke tiJba
ge (8). 
Julegrisen skulle trrekkes baglrens ud af stien til 
slagtning, så blev flresket ikke harsk (VLolland; 9). 
Ordene blod og b0rste måtte ikke nrevnes under 
slagtningen, så l0b blodet ikke af grisen - i stedet 
for b0rster skulle man sige »de !ange«, ellers kom 
der klammeri i huset (Jylland; 10). 
Svinemarven måtte ikke spises, den gjorde doven 
og s0vnig (Stenum), så fik man dårlige 0jne (11); 
spiste man milten fik man den ulregelige rystesyge 
eller sprinkel (Harbo0re; 12); på NFyn måtte 
mrend ikke spise svinets kr0skirtel, den gav dem 
blreresten (13). 
Tog en karl et b0rstehår af omen, mens den parre
de sig med en so, og ber0rte en pige dermed, fik 
han magt over hende (NSjrelland; 14). 
Gravide kvinder måtte ikke slå et svin på trynen, 
så fik barnet snue; dette kunne hel bredes ved at 
lade barnet drikke mrelk gennem en svinetryne 
(15); gik en gravid kvinde under en stige, på hvil
ken der hang en slagtet gris, kom barnet til at !ide 
af klatresyge (SSlesvig; 16). 
Et middel mod strubehoste var at gnide halsen tre 
gange med forbenet. af en lille gris (Lres0; 17). 
Der må ikke vrere svin ombord på et skib (18), 
blandt s0ens folk siges sp0gende: »Svin og kvinder 
må ikke befinde sig på hans majestrets skibe« - det 
skal gå tilbage til Christian IV's tid (19). 
Vekseldaleren var en m0nt, der vendte tilbage til 
pungen hvor ofte den end blev givet ud. For at 
komme i besiddelse af den skulle knoglerne fra en 
svinetå srettes n0jagtigt sammen; ved midnat gik 
man med den til kirken og tre gange avet omkring 
den , hver gang skulle pustes ind gennem d0rens 
n0glehul og siges »jeg giver mig fanden i vold«. Så 
kom han tilsyne og byttede svinetåen med en vek
seldaler (20). 
Gik et svin under en vogn, på hvilken der lå leven
de karusser, d0de de straks, også selv om de var i 
en t0nde (Mors 1811; 21). 

LITTERATUR: (1) 390/ 4, 621 sml. 200 1942, 52; 
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(2) 644 8,95; 131 1906/23:622 {1935); (3) 366c 84; 
(4) 390/ 7,312; 390e tb. 1,179; 390 6, 225; 682 

1952,49; (5) 1311930/5:853; (6) 390 6,265; 390e tb. 
1,103; 711c 65; 200 1942,52; (7) 390e tb. 1,103; (8) 
390 9, 18; (9) 131 1930/5:715; (10) 390e tb. 1,103; 
644 7 ,1887,47; (11) 390g 6,293; 644 7,1887,29; (12) 
695 88; (13) 644 4,1885,58f; (14) 366 76; {15) 390/ 
4,628; (16) 131 1906/23:3335 (1942); {17) 245 214; 
{18) 131 1906/23:52 (1938); (19) medd. af dr. phil. 
Henning Henningsen 1981; (20) 390 6, 201f; (21) 
628 205. 

EVENTYR, MOLBOHISTORIER 

Tjenestedreng stjreler en so, som vejer 100 lispund 
(800 kg), og srelger den til kongen (1); en orne 
deltager i en rejse (2); dreng stikker svinehaler i 
dynd og påstår, at svinene er sunket til bunds (3); 
en flok svin roder et h0jt bjerg ned i dalen ( 4); 
eventyr om, hvorfor svinene altid roder i jorden 
{4a). 
En heks forvandler kongen og hans tolv d0tre til 
orne og svin (5); en kvinde er skabt af en so (6); et 
svin forvandler sig til en karl, der holder tre s0s
kende indesprerret (7); bjergmand skaber sig om til 
en so (7a). 
Tre br0dre skal skaffe kongen en galt, på hvilken 
hver anden b0rste er af guld og hver anden af s0lv, 
de finder den hos en troldkvinde (8); på et guldsvin 
sidder guldflresk (9); hel ten skal skaffe en so, som 
man kan blive ved med at skrere flresk af, det vok
ser straks ud igen; eller: for hvert skridt den går 
falder en side flresk af den (10); bjergmand har et 
svin, til hvilket en dreng skal sige: so, brer flresk! 
(11) - sml. oldsagn s. 160. 
Ond svigermor bytter dronnings nyf0dte barn om 
med en gris, kongen d0mmer hende til d0den, men 
manden der skal drrebe hende viser ham ved hjem
komsten tungen af en hund {12); en d0d gris lreg
ges i vugen til en skifting {bjergmandsbarn byttet 
med et menneskebam): der har du en p0lse! (13). 
Et sort svin l0ber med tre s0stre til en b0j, kaster 
hammen og er en bjergmand (14). 
Dreng bytter en ko med en gammel kones tre små
grise og en fl0jte, de danser og vifter med haleme 
når han spiller. Herremandens datter får grisene 
mod, at han klapper hendes kind , kysser hende og 
hun lregger hovedet i hans sk0d (15), sml. H. C. 
Andersens eventyr Svinedrengen (1842). 
En s0drage skal have tolv, fire og tyve eller seks og 
tredive svin at rede, ellers lregger den landet 0de 
(16). 
En so med tre grise har ingen ben, en dreng giver 
dem tvebakstykker og de får alle ben. Soen hjrel
per ham med at finde en forsvundet dronning. 
Drengen skal skrere hovedet af dem, flå skindet af 


	Image 0155
	Image 0156
	Image 0157
	Image 0158
	Image 0159

