og sa:tte det på igen med hårene indad, de forvandles da til dronningens s0ster og hendes b0rn (17).
Mens tolv skra:ddere sad på en ba:nk og syede,
kom en so ind til dem , va:ltede ba:nken og åd de
elleve, den tolvte sprang op på et bord. Alle skra:ddere har siden siddet på et bord med deres arbejde, og så ofte d0ren går op, drejer de alle hovedet
for at se, om det er soen der kommer igen (18).
En bonde satte tjenestedrengen til at våge ved en
so, der skulle fare. Klokken tre om natten gik manden til svinehuset, hvor han så soen i fa:rd med at
a:de en gris, og han ska:ldte drengen ud. »Det skal
du ikke bryde dig om, husbond«, sagde drengen »sådan har soen bäret sig ad elleve gange, og hver
gang kom grisen igen« (19).
Nogle k0benhavnere kom ind i en svinesti, hvor en
so var ved at fare, og de sagde til bonden: hvor er
de dog yndige, De må ved Gud love os ikke at
drukne dem allesammen (20).
Fabel: grisen som ikke ville gå hjem (21).
LITTERATUR: (1) 390b 123-25; (2) 64412, 9; (3)
694 7, 9; (4) 366 47 ; (4a) 468 469 ; (5) 390b 335-37;
(6) 390 4,336; (7) 244 3, 24-28; (7a) 390 5,277; (8)
366 96f; 390 5, 139; (9) 390 5, 143 ; (10) 2441,208f;
390b 3,182; 366 135; (11) 390 12,181f; (12) 390b
228; (13) 390 8, 23; (14) 442 7f; (15) 244e 162ff;
(17) 390 13,120ff; (18) 244g 97; 126 1,184f; 390h
1,106 og 2,109; 644 7, 186; (19) 390h 1, 21; (20)
390h 2, 14; (21) 390j 115-17.
SKIK

Når man på Falster mejede h0stens sidste skär,
skulle man »fange soen« (1); på NFyn blev det
sidste neg kaldt Soen (2). En fastelavnsleg på Gillelejeegnen bestod i, at karlene skulle ba:re en grisetå på loftet, og det var ingen let sag; den består
af 32 knogler, og de måtte kun ba:re en ad gangen
og i en sa:k på nakken (3).
Når grisen blev slagtet, blev drengen sat til at holde
i dens hale for dog at g0re nogen nytte (Sundeved;
4); han fik for dette »drikkepengene« = svinets
g0dning, der ofte kom under slagtningen (5). Man
sagde i S0nderjylland, at lige så mange pund hovedet vejede, lige så mange lispund (a 8 kg) vejede
svinet (6). Under slagtningen var der gerne en,
som bema:rkede at det bedste stykke på grisen sad
bag 0rerne, d. v.s. hete kroppen; eller henvendt til
drengen sagde han: »Din part i vinter bli'r det, der
sidder bag 0reme på grisen«, hvad han måske syntes var lovlig lidt. Halen blev delt således, at drengen fik de tre yderste led , karlen de tre na:ste og
manden resten (5).

»Det s0de« var en kirtel på tarmene, den blev hakket og kom med i blodp0lsen for at g0re den s0d.
Mitten blev kogt sammen med p0lser for at de ikke
skulle spra:kke (NYSja:lland; 7).
Efter slagtningen holdt man i SSlesvig et gilde kaldet »svinekik«, naboerne kom for at bese grisen og
blev beva:rtet med tepunch (8).
Om et lille rundt og spidst ben i grisen sagde man i
Harbo0re, at kunne en pige synke det, måtte hun
gifte sig, ellers var det for tidligt (9). Uvist hvorfor
var det i Salling indtil o. 1850 skik, at der til kyndelmisse 2/2 skulle ligge et svinehoved i h0nsehullet, i mangel af et a:gte brugte man et udstoppet
(10).
LITTERATUR: (1) 199c 13; (2) 199d 9, 38; 219
7,1939,10 (Kertemindeegnen); (3) 200 1942, 46f;
(4) 178b 1,486; (5) 64411, 1889, 204fsml. 604614;
(6) 178b 3, 674; (7) 239 75; (8) 63 2, 235; (9) 695
88; (10) 531 53.
LEGE

»Drive so i hul«, også kaldt slå so, drive so i grav,
genne so i s0let, drive so til orne, blev med bold
(eller sten) og ka:ppe !eget i hete landet af både
b0rn (begge k0n) og voksne. Der var flere versioner, men generell skulle en »sodriver« slå bolden
(soen), i mangel heraf en lille rund sten, til et hul
gravet i jorden ; de andre deltagere med hver sit
hul (der skulle forestille en gård) i en cirkel om
hullet pr0vedat forhindre dette og få soen i deres
hul (1).
»Lade svin l0be til skovs«, »vogte svin«, »drive
svinene i sti« var o. 1880-90 en meget popula:r juleleg i Jylland. Et barn skjulte en pebern0d under en
finger på en knyttet hånd og sagde: »Mit svin l0ber
ad skoven til« (eller: min gris går i skoven; jeg
lader mit svin gå i skoven; min gris er l0bet fra
skoven). Et andet barn: »Mit l0ber (eller: går)
med«; det f0rste barn: »Hvad tra: ligger det under?«. Ga:ttede det andet barn rigtigt, var pebern0dden vundet, ellers måtte det afgive en pebern0d til medspilleren (2), sml. s. 145.
»Spille gris« var en kortleg. På en bunke spillekort
lagt i en tilfa:ldig bunke med bagsiden opad blev
stillet to kort mod hinanden ; det gjaldt at tra:kke et
kort va:k under dem , uden at de va:ltede; taberen
var e n »gris«. Et andet kortspil hed »svinepisker«
(3).
Drenge legede »stikke til en galt«. Deltagerne havde hver skäret et stor kvadrat i gr0nsva:r; med et
kast skulle en oplukket foldekniv drives la:ngst muligt ned i jorden; med dybden som sidela:ngde afma:rkedes en firkant i kvadratets ene hj0me. Taberen var den, som sidst fik hele sit kvadrat afma:r165

ket, og de andre smed jordklumper efter ham (4).
- Moderen legede med et lille barn og sagde: »Andre stikker den store galt og putter den i salt, men
mor stikker sin lille gris der ... «, og så prikkede
hun barnet på halsen eller kildede det under hagen
(5).
En anden drengeleg varat »rykke galt«, »rejse en
gammel {eller: mager) so i frost« . To drenge stod
vendt mod hinanden, hver med en krep bag knreleddet ; de greb med begge hrender om mod partens
krep og pnwede at trrekke ham over ende {Jylland ;
6). En lignende styrkepr0ve hed at prikke gylte
eller at stikke galt (6a).
»Prrestens gris«: et barn sp0rger et andet: »Hvad
vil du ha' af prrestens gris?« Svares »trynen « skal
ordet gentages, uanset hvad der sp0rges om,
f.eks.: »Hvad bruger du som slikkepind?« Taberen
er den , der kommer til at fnise eller le (7).
80rnerim og -sange: Spis min gris, i morgen klokken syv skal du mist' dit lyv [liv) (8); Jeg passer alle
vore grise, · jeg gav dem mrelk af en kop, · de slog
op, · jeg gav dem rov [rug), · de slog bov, · jeg gav
dem byg, · de sk0d ryg, · jeg gav dem hvede, · de
blev vede. - Fede, fede galte, · jeg lregger dem i
salte, · hrenger dem op at r0ge, · skrerer dem ned at
stege, · det skal lille Hansemand ha' (Fyn; 9).
J eg ved en vise om smedens grise (10); Mors grise;
Fire små grise {11).
LITTERATUR: (1) 244c 175; 178b 3,451; 547
20,1283; 695 122,284; 390i 253,541f; (2) 390i 169;
64410, 67; 178b 3,677; 633 1,190; 172 4,117; 360;
(3) 547 7,107 {1920); 529 16; (4) 390i 529; (5) 390i
15 (m. var.) ; (6) 390i 596; 259g 161; (6a) 390i 610;
(7) 85 33; (8) 390i 6; (9) 711g 120; (10) 390i 85 sml.
136,157ft; 644 9, 224; (11) 750 10,22f.

GÅOER, SKAlMTEHISTORIER OG -VlSER

Lådden udenpå og lådden indeni, ligger ved et rrek
og puster, hvad er det? = en drregtig so; t0nden
skriger, drankerne tier stille = når soen grynter,
bliver de pattende grise tavse (VJylland; 1).
Hvorfor går soen ikke med bukser? = fordi den
ikke kan sy; hvorfor har ornen ingen bukser på? =
han har en so til kone , som ikke kan sy ham et par
(2).
Hvem har mest travlt: prresten eller ornen? = prresten i julen, men ornen til julen {den blev mest
brugt i december, så man fik grise om foråret)
(Vendsyssel; 3). Hvad er det , der har lige så mange
0jne som alle vore bysvin? = et sold {VJylland; 4).
Har du nogensinde set et halvt svinehoved med to
0jne? - svares benregtende siges: Hvorfor lukkede
du det ene 0je? (5); har du nogensinde setet halvt
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svinehoved med et 0je? - svares bekrreftende: du
brugte nok begge 0jne (6).
Skremtehistorier: ved et uheld bliver et svins indvolde anbragt i et menneske; et l0sgående svin
kommer ud af kirken og l0ber afsted med prresten
på ryggen (7).
Skremteviser: Soen og skrredderen (8); visen om
Per Svinedreng (9).
LITTERATUR: (1) 178b 1,150; (2) 644 9, 140;
390m 224; (3) 172 3,96; (4) 178b 1,150; 390m 122
(5) 271 24,1930,137; 604 614; 172 4, 118 ; (6) 644 4,
12; (7) 644 5, 3 og 10, 233; (8) 644 5, 1f og 12, 8185; 216 34-36; 426 1964,160f; (9) 390 1,183f; 644 2,
51 og 3, 50.

OROSPROG, TALEMÅDER, MUNDHELD

Peder Laale (og senere varianter)
Således grynter grise efter som gamle svin for; grisen grynter som moderen har lrert den (1). Ofte
undgrelder grisene det gammel so gjorde; galten
må undgrelde for, hvad ornen forbr0d (1713; 2);
hvad so [for-]bryder må gris betale; hvad grisen
bryder skal soen betale (3).
Jorden er altid frossen for dovne svin = for den
dovne er alt arbejde besvrerligt; dovne svin kommer ikke langt i en frossen m0dding (3); alting er
frossent for vredne svinetryner (Sundeved; 4). Soen er helst i s0let (sml. Peder Syv nedenfor) ; hvad
skal so med sadel, hun rider kun sjreldent = naturen fornregter sig ikke; hvad skal so med sadel , hun
kan ikke ride i stigb0jle {Syv); en so er ikke vant til
at ride i sadel (3).
Det er svrert at vrenne et svin fra at vrere i vrenget,
som den er vant til at gå i; det er ikke godt, når
svinene får for vane at gå i kålen {Ange!; 5). Nogle
svin vit ikke i marken og nogle svin vil aldrig hjem.
Det er svrert at drive sorte svin i m0rke ; det er
svrert at drive sorte svin i m0rke over [af-)sveden
hede ; der skal lykke til at drive sorte svin i m0rke
{Syv).
Fed so får vet [rets-)sag; fed so {eller: fedt svin) får
snart sin sag for ; man får altid sag med fed so =
udsigten til gevinst frister til sagsanlreg (Syv; 6);
man kan sagtens få sag med fed so = let komme
den tillivs (7); man finder let anledning til at komme en fed so tillivs (VJylland; 5).
Den som blander sig med brermen, ham reder svin ;
den der lregger sig i mask, han skal redes af svin (o.
1700; 7). Det duer ikke at kaste dyrebare sten for
svin (jf. Matthreus-ev. 7,6); kast ikke roser for svin
at lugte til (Syv) = give noget vrerdifuldt til folk,
der ikke forstår at vrerdsrette det (8).

Luk srekken op mens grisen gives = tag mod lykken når den tilbyder sig; den som vil have grisen
må holde srekken op = sky ingen umage når noget
godt er i udsigt (9); man skal holde srekken op, når
grisen vil i den (Vendsyssel; 10). Ulv g0r svin enige.
Gold so var aldrig god ved grise ( o. 1560; Syv; 11) ;
gold so er ikke grise god = om den barnl0ses forhodl til andre b0rn (12). Den fulde [mrette] so aner
ikke, hvad den sultne grynter (o. 1560; 11); den
fede so ved ikke, hvad den sultne lider (Syv); den
fede so kan ikke forstå, hvad den magre so grynter
(Vendsyssel; 13) ; den mrette so ved ikke, at den
sultne grynter (Mors); den forgyldte so f0ler ikke,
hvad den fors0lvede lider (Thy) (5); den fyldte ( eller: forredte) so kan ikke !ide, at en sulten gryn ter
(3). En so med åg og en kvinde med blåt 0je har
det ikke for deres dyds skyld (o. 1560; 14).

Peder Syv (og senere varianter)
Gamle svin har hårde tryner; sultne svin roder
mest ; en so finder lige så snart et agem som en galt
= den uvrerdige kan også finde lykken; de lumske
svin reder masken, de gaJe l0ber uden om = de
vrerste folk er ikke de st0jende , men de lumske.
Det er en slem so, der reder sine grise; mange g0r
som svinet ikke gavn for han er d0d ; et svin g0r
inge n gavn f0r det kommer på fadet (Mors; 5).
Tre ting vi! vrere i skam: so, and og ond kone ; kl0r
ma n svinet, så lregger det sig i s0let ; soen er helst i
s0le og vit have flere med sig i s0let; den ene so vil
gerne have den anden med i s0let (15); når den ene
so kommer i s0let, vil den gerne have andre med
(16).
Var soen end klredt i gyldenstykke lregger hun sig
alligevel i skarnet ; f0r et svin til Rhinen og tilbage
igen, de t e r stadig et svin (E. Mau: man har brugt
dette ordsprog på dosmeres udenlandsrejser; de
satte mange penge til , men vendte lige så kloge
eller rettere lige så dumme tilbage som de drog ud;
7); man kan trrekke e n so verden rundt, hun kommer alligevel tilbage som e n so (17); man kan sende en gris til Paris, og det er endda en gris (18).
En tintet so og en skabet (eller: skurvet) orne kan
bedst sam me n (19); de r e r aldrig så tintet en so, at
der ikke er en lige så tintet ome (19) ; der e r aldrig
så skabet e n so, der e r lige så sandet e t dige = om
elendigt stillet menneske (20).
Alle svin er sorte i m0rke; alle sorte er svin i m0rke
(Vendsyssel ; 21).
Mauhias M oth o. 1700 (22)
Griseso er ikke fremmed gris god ; nu : enhver so
holde r mest af (eller: synes bedst om) sine grise

(5); enhver so synes, at dens unger er de k0nneste
(eller: er hvide) (3).
Soen har fået guldring i snuden = om mand , der
ikke er skikket ti1 at give folk gode lrerdomme;
svinelorten skal op at age, om den så skal hrenge
ved hjulet= den fattigfine; det er en stor gris, for
den slår kr0lle på halen.
De prene piger bliver oftest de skidneste s0er
(1779 ; 23), de stolteste m0er bliver tit de skidneste
s0er; blanke m0er bliver tit skidne s0er (VJylland,
Vendsyssel ; 24).
Svin slregter svin [på] (25). Soen husker ikke den
har vreret gris (26); en so glemmer aldrig den har
vreret gris = om person, der vit belrere andre og
ikke selv er et godt eksempel (Bornholm; 27).
Enhver kan nok se på trynen , hvilken gris han er
(S0nderjylland; 4) ; der er flere s0er til end dem
med tryne (3); det er ikke enhver so kragen vi! ride
på (5). Det er ikke vrerd at vrere so for de grise =
spildt ulejlighed (MSlesvig; 28); det er ikke vrerd
at g0re sig til so for en gris (3); der er s0lle at vrere
so for en gris (29).
En so i en messesrerk = skinhellig prrest (o. 1700 ;
19) ; han er en brav kavaller bag på en so (Syv).
Soen er et svin i sine bedste klreder (3); soen lugter
straks det, som stinker (30); soen kan ikke lugte
sin egen s0le (3). Skiden so g0r sig f0rst ren (3) ;
det har sin art [årsag] når soen vasker sig (30); det
er kun den skidne so, der beh0ver at vaske sig (3);
det er tegn på renlighed, når svin vasker sig (31).
Det er ikke altid for at få noget at rede , at svinet
roder (32). En so kan rage mere ud end ti (eller:
to , seks) galte kan rage ind = beskidt og 0dsel
kone kan bruge mere end mand og b0rn tjener
(33). Mange tager soen for trugets skyld = for at få
en stor med gift (Mors; 34); han tager sov · for at få
et trov ; han tager soen for at komme til truget
(VJylland; 35). Det er ikke enbver som forstår at
tage den rigtige so ved 0ret (36). Når pengene er
0de(t] · har han soen at f0de (VJyUand; 35). D e t er
hagen til magen og s0ster til vor so = om slet kvinde med en d årlig regtemand (VJylland; 37); om
urenlig kvinde: hun er mage til broget [ko] og s0ster til vor so, eller: mage til kragen og s0ster til vor
so {37a).
Det nytte r intet at hrenge perler om soens hals
(11); e n so bliver ikke smukkere, fordi man hrenge r
perler om dens bals (Tby; 38); svin er svin, selv
med en guldring i trynen (39); om galten end får
ring i nresen , · han lrerer ej de t fine vresen (H. C.
Andersen , ABC-Bogen 1858) ; soen er et svin også
i stadst0jet (NSjrelland; 40). Man kan ikke lave
silkepung af et svine0re (11).
D e n der går fra reden og til skiden e r e t svin (Vend167

syssel; 40). Kommer galt tiJ honningtrug, springer
han i med begge ben (41). Grisen er gerne, hvor
der er fuldt op (42). Soen dn11mmer aJtid om mask;
soen dr!llmmer om sit s111le, koen om sit drav [mask]
og krellingen om sin stav (43).
Det er ikke for svin at komme i kancelliet, for de
roder i papirerne (848; 19) ; det er ikke for svin at
komme i hospitalet (NFyn ; 44).
Den ene so vit geme kalde den anden Slug!llre
(VSjrelland; 45); den ene so skal (eller: kan) ikke
lade den anden h!llre Slug111re (3).
Man f!llder folk og feder svin (3); man skal ikke
bygge sti til andres huse = arbejde så en anden får
nytte af det (o. 1700; 11), ikke bygge huse til andres svin = ikke bygge sig fattig (3). Man kan sagtens skrere en bred rem af en anden mands gris
(46). De st!llrste svin samler de fleste penge (VJylland ; 5).
Den som har stien får vet også soen (30); den der
ejer en gris forlanger prisen (39); er grisen gået, så
lad troget gå med = »hip som hap« (Stevns; 47);
det duer intet at forgylde et svinetrug (30).
Det er en ringe so, som ikke kan rede sit eget leje
(VJylland; 5); det skal vrere en hitte gris, der ikke
kan kr!1111e med halen = om lille skidtvigtig person
(Agger; 10) ; den skal vrere meget ru i raden (halsen ?), som ikke kan synge soens sang på tågen
(den få f111r slagtningen bundet til en läge , stige
etc.) (Vendsyssel; 47a). Det er ingen sag at vrere
so, når man kan ligge på solskinssiden af tj!llrnegrerdet (0Jylland; 48).
Det er ikke godt for svinet at vide, hvad flresket
koster i H amborg (S111nderjylland ; 49); hvad kommer det svinet ved, hvad flresket koster i Hamborg? - en gris sp!llrger ikke om, hvad flresket koster i Hamborg = der er intet fast forhold melJem
prisen på svin og flresk (S111nderjylland ; 50).
Kun grisen skriger f!llr den har kniven i halsen (14) ;
der skal Iange knive til fede grise (3); du skal ikke
spotte med de d111de grise (3). Han blev til i lort, og
svin tog ham (Vendsyssel ; 51).
Kvindfolk og svin driver man ikke lrengere end de
selv vit (Humlum ; 52); fulde folk og svin ligner
hina nde n på, at de ingen steder vit forbi (53).
Frer111erne: alle trenker at fed so er i andens bo; den
ligner ikke svin, som ligner sine (54).
Peder Syv: (ironisk) nyttig som en so i et stegers;
han er velkommen som en so i et j111dehus; han
reder som e n so og drikker som en ko (55); du reder
som e n gris og smasker som en ko (Vendsyssel ;
56); han reder som e n so, drikker som en ko og lige
meget trives han (19); han har nresen i vejret som
en tysk ornegris; han stritter med benene som en
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so på glat is; han står ud til bens som en mager so i
frost.
Se ud som en klippet so i n111d (1699; 57), - som en
mager so i frost (58); han kr~kker [kryber sammen] som en mager so i frostvejr; han stirrer vrerre
e nd en mager so i frost (3); han kror sig som en
mager so i frostvejr = den storpralende (14); han
bryster sig som en mager so i frostvejr (eller : rimfrost); han bryster sig som en mager so på et dige
(Vendsyssel; 59); vrere så bred [vigtig] (eller: så
lykkelig) som en so i en fl!lldeb!lltte ; om den poliske: han er så alvorlig (eller: andregtig) som en so i
en fl!11deb111tte (n.f. Limfjorden; 60) .
Du har nok luner ligesom smedens gris (61); du er
lige så krresen som smedens gris, den vit ikke rede
hlll (Thy ; Harbo111re; 62); han er ikke bedre i stand
end degnens gris, som man kunne se en vejrm!lllle
igennem (NFyn ; 63); han er to tommer h!11jere end
en lav so (64); han er lige så dum som agterenden
af et svin (3); han bryder på ligesom en d!11v gris
(3), han st!llder ud ligesom galtepis = taler st!lldvis,
abrupt (20). Han grreder med tlllrre 111jne ligesom
svinene (Sundeved; 4); du grreder med t!llrre 111jne
ligesom T hyrris gris (65).
H an er så lysten som en so efter lort (Sundeved;
4); han går på husbes!llg ligesom pnestens orne
(Bornholm ; 66).
H an er så fed som en mresket so (o. 1700; 4), vrere
så fed som en so (5), ha n er som en opfedet galt
(67).
Hun holder af barn som en so af en vognkrep (Sjrelland ; 68); han holder af ham som d!llde grise af
deres mor (63).
Skri ge eller hyle som en stukket gris (alm.); ryle
[skrige, klynke) som en so ved et led (S!llnderjylland ; 69); det lyder som man vred en so i 111ret (o.
1700), han synger som når man vrider en gris i
rumpen (11); han synger som når man trrekker en
gris i halen (alm.); han puster (eller: st!llnner) som
en forgivet galt (S111nderjylland ; 4); han står som en
hundebidt so (63); han render som en skoldet gris
(70); han slår smrek med lreggene ligesom en mager
so (3); ride som en ildklemme på en so (71 ).
De andre , det er svinene - siges når nogen bruger
udtrykket »de andre« (72). D et er godt alt hvad
Gud har skabt så nrer som en tintet so og en ond
kone (3).
Kongen spiser, svin reder og folk får mad (Jylland;
73) . Spis min gris, i morgen skal du slagtes (Sjrelland; 74); spis min gris, det er gode rerter (Fleml!llse; 75). Spring nu på grisen= lad stå til (76); kom
ind i stuen og se vor gris (S!11nderjylland; 4).
Jeg vit også med, sagde soen (77).Naturligvis, · en
so reder (eller: skider) mere end en gris (3); lige
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meget om det er en so eller en galt, den bedste skal
til ome (3). De folk, der står op med svinene (sent)
og går i seng med h0nsene (tidligt) for udsovet
(Vendsyssel; 5).
Det er en snild anstalt til en gris (ironisk) (3). Så
mangler der blot, at husmanden ikke kan strigle
gris uden at slå kr01le på halen (Fyn; 79). Du skal
ikke spotte med en d0d gris, den kan godt stå og
grynte selv om den har vreret d0d i tre dage (S0nderjylland; 10). Der var ingen, som ville grrede,
når de kunne få en gris til det - kan man ikke selv
grrede kan man trrekke en gris i halen til den piber
(VJylland; 10). Valgflresket skreres for ved vrelgerfolkets bord, en skrerer tykt og en anden tyndt,
men af den samme galt (78).
Jeg skulle kende dig, om jeg end så dig mellem
hundrede svin (VJylland; 5). Det er med dig som
med svinet, du g0r ingen gavn f0r du er d0d (79a).
Han er ligesom Mikkel Pinds gris, de rykkede 0rerne af den inden de fik den til truget, og halen af
inden de fik den derfra igen = om den stikne (80).
Du har dine egne lader ligesom Per Hans' so
(Stevns; 81); du dr0mmer nok om drav [mask,
brerme] ligesom vreverens so (Vendsyssel; 82).
Han bilder sig nok ind, at den store so er hans
moster. - den gamle so er hans mormor = om den
vigtige (3); han har den store so til mormor = en
rig og mregtig slregt (3).
Der går mange svin på to ben (83). Der er så mange at man kan fodre svin med dem (84); til rygende
dreng: det er ellers ikke skik, at grise går med
pinde i munden (Fleml0se; 75).
Give sin so flresk = g0re noget overfl0digt (11);
den meget velhavende har guld til [at fylde] et svinetrug (NFyn; 85). Vrere kort for hovedet og plat

[flad] for r0ven ligesom de Jyllands grise (MSlesvig; 86). Den skidne kvinde er en so med en guldkrede (3). L0be til sin gerning som et svin til truget
= uden at forberede sig (14); når svinelortene kaster skygge bliver de dovne flittige (Vendsyssel;
87). Han faldt over el svin og glemte al sin latin
(Syv; 88); han har ikke 0ret af soen = er ikke
tosset , tvrertimod (Gilleleje; 89); ligne en glad gris
= se forn0jet eller fjoget ud (90); han har en mund
så lang, at man kan sn0re den af med en grisehale
(VJylland; 91); om mundrappe kvinder: de har
magten i trynen ligesom svin (Vendsyssel; 92).
Han st0nner som et fedet svin (VSlesvig); vrere så
forredt som en fedet gris (S0nderjylland) (5).
Om den hjulbenede: han duer ikke til al genne
svin (93), han er ikke god til al passe svin (5), han
kan ikke m0de den gamle so (3); den kalveknreede: han er ikke god til at fange grise (de blev fan get
og holdt fast mellem knreene) (94). Om den berusede, som brrekkede sig: han lagde [f0dte] grise,
men han bed ikke hul på dem (VJylland; 10).
Afvisning af påtrrengende fortrolighed: hvornår
har vi vogtet svin sammen (o. 1700); Syv: jeg har
ikke vogtet svin med dig (95).
Du er et svin, sagde soen til galten (Thy; 38); f0j,
hvor er her svinsk, sagde soen til galten (78). Ethvert bidrag modtages med taknemmelighed, sagde soen, den snappede efter en myg (96). Jeg kom
f0rst nu, sagde soen, hun gik i havremarken (Syv;
97); jeg er lige kommet , sagde soen, den gik i rertemarken (Sjrelland; 98). Det var den f0rste, sagde
soen, hun fik en gris (0Jylland; 99). Hver holder
mest af (eller: s0rger for) sine, sagde soen, hun åd
grisene (100).
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