
Det er en af mine folk, sagde den fulde mand om 
sin so (Vendsyssel; 82); godt at det bliver i famili
en, sagde manden, han bra:kkede sig i svinet0nden 
(78). Ska:mt med din ligemand, sagde skra:dderen 
til sin so (Yendsyssel; 83). Meget af munden, lidt 
af ulden, sagde man den, han klippede sin so (Syv); 
der er skrig nok, men lidt uld, sagde manden, 
o.s.v. (101); du har nok af munden, men lidt af 

ulden, sagde fanden , o.s. v. (102). 
Det var ikke gjort med vilje , sagde manden, hans 
so fik kun en gris og han havde lovet femten bort 
(Vendsyssel; 103). Det kommer igen, sagde man
den, han gav sin so fla:sk (104); det kommer i en
den, sagde bonden, o.s.v. (105); det kommer igen, 
sagde manden , han gav sin so fire sider fla:sk og fik 
kun to (Fleml0se; 75) ; feder det ikke så fylder det, 
sagde manden, han gav sine svin h0 (30). 
H0flighed beska:mmer ingen, sagde manden, han 
tog hatten af for sin so (106); du bliver aldrig til et 
menneske mere, sagde manden om den syge gris 
(Harbo0re; 107); ak ja, den vej skal vi alle, sagde 
manden, de sla:bte den d0de gris på m0ddingen 
(78). Sikke små ka:re skabninger vi har va:ret, sag
de manden, han stod og betragtede sine smågrise 
(108) ; så k0nne var vi mens vi var små, sagde kam
merjunkeren, da han så de små grise (11). 
Gud velsigne dig, min egen gris, sagde S0nder
Maren til sin gris (Himmerland; 109). Ikke så ha
stig, b0rn, sagde ka:llingen da hun gav grisene 
(14) ; alt på sin rette plads, sagde ka:llingen, hun 
jog sine svin ud af k0kkenet (110). 

F0r og gennem hele middelalderen var svinet 
»sindbilledet på dovenskab og urenlighed« (111), 
pornografi , frådseri , egoisme, hidsighed og 0de
la:ggelse. Svin og so er stadig udtryk for og ska:lds
ord til et meget snavset, sjusket, grådigt, drikfa:1-
digt, vulga:rt menneske: et stort, gammelt, for
drukkent , liderligt , fedt, dumt svin (112), mens 
'gris' synes at va:re et mindre belastende ord. Svin 
(og gris) indgår i talrige nedvurderende forbindel
ser: svineba:st, -hund, -streg, -pels, -pande, -basse, 
-major, -sti , -rede, -b0tte, m0gsvin; svinehoved = 
rus, om den berusede »han har [fäet] l0bet en so i 
dag og fik svinehovedet med hjem« (Jylland ; 113) ; 
en smed kom hvert år til marked i Hj0rring, blev 
hver gang fuld og skrev i sin regnskabsbog: 1 stk. 
svinehoved 10 kr. (114) ; svinepolisk (isa:r om an
sigtsudtryk) = snedig, lumsk , fiffig på en under
fundig eller påtaget enfoldig måde, oplagt til gavty
vestreger (115); svinetysk = uforståelig tale 
(Vendsyssel; 116). 
Skrive griseta:er = sjusket, utydeligt (o. 1700; 
117); skovsvin 1936ff ( ordet lanceret af Dagens 
Nyheder) = person der tilsviner skovbunden med 
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efterladt madpapir m. m. , littera:rt a:ldre er 
strandsvin (118); sopande = dosmer, drog (o. 
1700; 119), somalene (1800-t), dravso (Mors) og 
gravso (egentlig et sp0gelsesdyr, s. 161) = snavset 
kvinde (120); poseorne = lille ondskabsfuld 
mandsperson (Thy; 121); en sa:r fog (halvårigt 
svin) = l0jerlig, kejtet, t0lperagtig person (Vend
syssel; 122) . 

Svinebinde = binde et menneske på ha:nder og 
f0dder, sa:rlig på en brutal måde (o. 1700ff), fort0-
je ved forskib og agterende så skibet ikke kan a:n
dre stilling (123); svinedreng = stok med rebl0kke, 
der slås om trynen f0r svinet slagtes (Vendsyssel; 
114); svineka:bet, -mundet = have underbid 
(SSlesvig, S0nderjylland, 0 og VHanherred; 124) ; 
svineb0rster = stift, strittende ska:g (Vendsyssel; 
114) ; ryste svineb0rster = snefygning (Jylland; 5); 
skrabe svinehoveder, -ta:er = snorke (125); svine
trav, svine-, grisegalop = urent trav, galop, svine
galop også om menneske der l0ber hoppende, 
kluntet (126); svinelatiner = på Bornholm ringeag
tende om elev i latinskole (o. 1900; 127), eleverne 
på T0nder seminarium blev kaldt svineribber 
(128); svinepisker = flere jyske kortspil (129); svi
nekaptajn = svinehyrde (Vendsyssel; 114); svine
leje, -trug, -ryg, gris = fremstående kant i uja:vnt 
pl0jet fyre, uja:vnt skär i korn (Jylland; 130); svi
neryg = lille forh0jning i eng, tra:klods hvorpå an
kerfligene ligger (131) ; svinehoved = flygel (o. 
1880; 132); svine0re = lille klejne (S0nderjylland, 
Vendsyssel; 133), t0rret abrikos (Vendsyssel; 
114); svinefjer = sengehalm (Jylland; 5); svine
skind = let kruset (nobret) havoverflade (o. 1850; 
134); svinefylking = en oldnordisk kileformet ha:r
opstilling for slaget, spidsen blev kaldt »trynen«; 
det gamle bra:tspil svinetavl havde de tolv brikker 
opstillet i en svinefylking (135). 

Svinelykke (1600-t), svineheld = et fra sviner0gt 
overfort udtryk for et uventet, sa:rligt, ufortjent 
held, f.eks. arv eller lotterigevinst (136), sml. få, 
g0re eller lave et svin, en gris = når en situation 
ved et tilfa:lde fåret meget gunstigt udfald; i billard 
et utilsigtet heldigt st0d (1810ff; 137), sml. neden
for ; svinesteg = når sa:tteren spares for arbejde, 
f.eks. en halv blank side eller kapitlet slutter (138). 

Den jyske halv0 blev 1777 sammenlignet med et 
svin med fla:sk på siderne og b0rster hen ad ryggen 
(139). Den flimrende luft ved horisonten en varm 
sommerdag blev på Bornholm kaldt kullemandens 
svin (140). Skovsvin = tra:sko (141); salte svin = 

bornholmsk kortspil (142); svin = t0rver0gel med 
tre eller fire kiler, »vinger«, også lille h0stak (VJyl
land ; 5), bla:kklat i brev (1700-t; 143). 



Gå (eller: vrere) på grisen = ude at more sig, på 
soldetur (144), o. 1900 at dumme sig (145); sidde 
til grisen = sidde efter i skoten (Nibeegnen o. 
1890; 146) ; blive gris = tabe med det sidste kort på 
hånden i spillet »gris« (144); få en gris= nresebl0d
ning (Falster; 146); spytte r0de grise = bl0dning 
efter slagsmål (1820ff; 144), »slik ham en gris!«; 
forsvar din r0v, at du ikke kommer til at lregge 
(f0de] r0de grise = få blodig bag efter slag med ris 
(VJylland o. 1880; 10); have menstruation (147). 
Grise0jne = små tretstillede, plirrende eller blanke 
0jne (148), lure med små grise0jne (Langeland; 
149); grisetå = jernbanekoben (spigerklo); grise
hale(r) = småpigers fletninger (150), manometer; 
griserumper = i 1700-t en slags småkager, måske 
klejner (151) jf. grise0re = klejne (Vendsyssel o. 
1880; 10), konditorkage (o. 1940); fedtgris = en 
fed person (Vendsyssel o. 1880; 152); påskegris = 
på Fyn o. 1900 et barn, der gik til prrest om somme
ren og blev konfirmeret om foråret; gik det til 
prrest om vinteren blev det kaldt en mikmusgris 
(mikmus = mikkelsmesse 29/9) (153); pinsegris = i 
Jylland den der kom sidst op pinsemorgen (154); 
Lres0grisen = skib på Frederikshavn-La:s0 ruten 
( 155). 
Min lille gris, min s0de gris = ka:lenavn til ka:re
sten eller b0rn (1656ff; 156); pattegris = ka:lent, 
morpjanket barn (o. 1700ff; 157) jf. eventyret Pat
tegris (158); m0gsvin kunne i Jylland også va:re 
ka:lenavn tiJ barn (159). 
Gris, sparegris = beholder af ler formet som en tyk 
gris, med revne i ryggen, den »slagtes« (knuses) 
når pengene skal ud ; navnet er overf0rt til behol
dere med anden facon og af andet materiale (144). 
En ca. 10 cm lang lerfigur fra o. 100 f.Kr. , fundet 
1977 i Errits0 ved Fredericia, har form som en spa
regris (160a). Fra o. 1900 blev de fleste sparegrise 
fremstillet på Bornholm, is.er Hjorts lervarefabrik 
i R0nne. Gris = bra:ndevinsflaske (VJylland o. 
1900; 160), jeg skal hen og have grisen sprunget 
[I0bet] = fylde ankeret op (10); lille t0nde på fiske
garn til at lokalisere det (Fan0; 10); et hoved
vandsa:g (SJylland; 161); stor sva:r pude uden fod 
til at presse t0j på (162); fyrrum i maltk0lle, ekstra 
fyrsted i gruekedel, lav kaminovn, lille forbra:n
dingsrum i kakkelovn, r0gkanal fra komfur til 
skorsten; lang t0rreovn i teglva:rk (Himmerland) 
(163); lille fart0j (Ribe o. 1880; 10); lille rangerlo
komotiv, vet fordi det ofte pifter (164), lokomotiv 
(og hete toget) på korte, nu nedlagte sidebaner, 
hvor det ofte k0rte langsomt og ved ubevogtede 
overska:ringer hylede »som en stukket gris«, f.eks. 
Lyngby-Vedbrek, Åbenrå-R0dekro, Kolding-Egt
ved, Na:rumbanen (165); en billardbal, som giver 
fortsat st0d på andet end beregnet (166); rosin i 

s0dsuppe (La:s0; 167); indfiltring på fiskeline 
(Vardeegnen); åbning mellem vindingerne i klred
ningen på maritimt tovva:rk; et kortspil for b0rn, 
se s. 165; gymnastikredskabet der ellers kaldes 
»hesten«; lille metalstykke til fastspa:nding af en 
passer (144); bygmelsva:lling og blindtarm skäret 
fra ved slagtningen (Sundeved, VJylland o. 1880; 
144). 
M0gsoen = trilleb0ren til g0dning, og sofitter = 
0jnene (Bornholm; 168); hyrden der kom f0rst 
hjem med k0erne aftenen f0r pinse (eller hjem f0r 
solnedgang) blev i M og VJylland kaldt sultenso 
(169); s0er og grise = svesker og rosiner i s0dsup
pe (Vendsyssel; 170). - So = vandt0nde på brere
strenger (0Jylland; 171); på glib'en et halvt0nde
formet tra:kar med udskåret låg, hvori fangsten 
blev ha:ldt ud (0Iand; 172); t0jbylt (MSja:lland; 
173) , tjenestedrengs bytt med snavset t111j (Lolland; 
174); udskilt metalmasse i smelteovn (175). 
Orne = en lille ambolt, på hvilken leen blev skrer
pet med udhankning (VJylland; 176) ; tra:flaske til 
1111 eller bra:ndevin (NS ja:lland; 177). 
Pluddergalt = en der altid roder i vand (S111nderjyl
land o. 1890; 178); galt= tyk, fed mand (VJylland, 
Vendsyssel; 179), klump af sammenbra:ndte mur
sten (VJylland; 180). 
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PROSA 0G POESI 

Knejse med nakken, srette nresen i vejret som en 
dansk gris (1613; 1). »Det er dyrelivets kommuni
ster, der her prresenterer sig. Her er lighedens og 
broderskabets ide f0rt ud i sin alleryderste konse
kvens - den frelles rendesten. Når man ser på disse 
små arrige 0jne og denne plumpe krop, og når man 
h0rer det plebejiske 0f! hvormed dyret hilser et
hvert fund i det mudder, den har rodet op med sin 
grimme tryne, kan man så lade vrere med at trenke 
på den r0de radikalisme, for hvilken 'ejendommen 
er tyveri'« (1880; 2). 
[Julegrisen] den dr0mmer om at blive fedet i al 
evighed, er i bestandig glad stemning, en slags jule
hum0r fra f0dslen , skinnende ud af de gemytlige 
blå 0jne under de hvide 0jenvipper. Halen kr01Jer 
sig, og de lave ben smatter ud i m0get . Det er vrerd 
at vrere til. Ole Vinding (3). De sover, som de har 
smidt sig, det f0rste og bedste sted, tit nresten 
ovenpå hinanden, og de sov f0r de lagde sig, uen
delig mrette så maverne tyngede og de små 0jne 
lukkede sig af sig selv - sådan som det også sker 
med mennesker der har redt godt Harald Herdal 

(4). 
Fire unge grise (lå] nrer sammen. De r0rte sig ikke, 
men bag 0ret så hver af dem op på husbonden med 
et gavtyveblik, som havde de tyvekoster gemt un
der halmen Martin A. Hansen (5). Fik de en skovl 
jord at rode i ... kunne de gå helt over gevind, 
fjolle avet om, skabte sig tummelumske, flintre sti
en rundt og så brat standse og se forsorne op, vej
rende med deres sorte tryneskive, der sådan ligne
de stikkontakter S~ren Vase (6). 
Når Karen gik ud for at t0mme den [svinet0nden] 
blev hun hilst med 0res0nderrivende hyl, der brat 
forstummede , når grisene fik stukket trynen i ind
holdet Ellen Raae (7). 
Grisene vågnede. De unders0gte det tomme trug 
og gryntede utilfreds, idet de puslede ved griset0n
den. Så stod de musestille og lyttede med stive 
0rer. De h0rte lyden af en spand, der blev dyppet 
ned i grutting. Utålmodigheden slog ud igennem 
dem og voksede til en orkan af ulideligt skrål. Den 
kvaltes f0rst i smasken over maden, der blev hak
ket ned i trugene Hans M~lbjerg (8). 
I båsene neden under svale rederne rejser sll!er og 
grise sig, når de h1Mer mine skridt, fra deres trre
brikse, styrter til redetrugene og opf0rer en infer
nalsk skrigekoncert, et tredivestemmig hysterisk 
gryntekor med krav om at få rede omgående. Men 
et 0jeblik efter at jeg har sendt et par strerke blå 



skyer af tobaksr0g ud i rummet forstummer skrige
ne aldeles, og stilheden afbrydes kun af en regel
mressig ru, hvressende lyd - det er svinene, som 
gnubber flankerne mod vreggenes grove cement
puds, fordi deres ut0j takket vrere den irriterende 
tobaksr0g er begyndt at r0re på sig og nu må hol
des i ave ved energisk kl0en og gnubben. Svinene 
lukker under denne kl0proces salige deres lyseblå, 
sjrell0se 0jne og småpuster af vellystig fryd over at 
kunne gnide deres plageånder endnu fladere end 
de i forvejen er. - Hvor den store berkshire-orne 
Ligner min gamle skoleinspekt0r, som holdt styr på 
os på legepladsen ! 
Det danske landsvin ... er det mest »menneskeli
ge« dyr i landmandens eje, oven i k0bet menneske
lig i dette ords sjreldneste og smukkeste betydning. 
I hvert fald grelder dette prredikat den sunde, na
turlige gris, thi desvrerre findes der inden for fami
lien en del medlemmer, som vanslregtes ved den 
megen indavl, men det er ikke racens skyld. Det 
danske landsvin er klogt , krerligt og renligt. Og 
Cathrine er en af de sunde, naturlige - en krempeso 
med dybe trenkerrynker i panden, en knortet kr0l
lehale og et pattet0j , der slreber mod jorden. -
Cathrine virkede allerede lettet efter de fire. Hun 
gryntede lunt, hvilket forklarede , at hun »kastede« 
mrelken, d.v.s. srenkede mrelk ned i yveret. Den 
lille energiske fandt i l0bet af nu! komma nu! en 
mrelkegivende patte , og med et saligt udtryk satte 
den sig roligt på bagbenene, lukkede 0jnene og 
suttede på livet 10s. Den blev ved med at sutte, til 
den udmattet af mrethed og trrethed tumlede om
kuld og faldt i s0vn. 
Der kom seks grise i l0bet af et par timer, alle 
velskabte og trivelige. Så snart en nyf0dt gris er en 
halv snes minutter gammel er den t0r og fin , fl0-
jelsbl0d og skrer i huden. Den bevreger sig sikkert 
omkring og er aldrig et 0jeblik i tvivl om, hvad de 
to lange rrekker af sutter på moderens mave bety
der Ole Juul (9). 
Grisene lå og sovnede ind hos moderen og trak i 
patterne, ind imellem faldt de i s0vn og måtte give 
slip, vågnede og tog bedre fat. - Grisene havde 
sans for renlighed og stolprede om i stien til de 
fandt en krog, der var egnet til n0dt0rft. De vidste 
også at klumpe sig sammen for at holde varmen 
Hans M~lbjerg (8). Da soen har redt lregger hun sig 
- og som ulve styrter grisene sig over hende. De 
fanger hver sin sut. Soen strrekker benene og lreg
ger sig til rette. Så grynter hun lydeligt: nu kom
mer mrelken ! Snart er soen grynt i grynt. Kilden 
str0mmer lifligt, alle har de munden til og får de 
s0de dråber strintet lige ned i halsen Svend Fleu

ron (10). 
De små grise var yndig lyser0de og slog kr0ller på 

balen, fordi de var så fulde af alle slags l0jer og 
kunster, deres bitte r0de 0jne lyste af poliskhed 
Johs. Beck (11). Mine bedste venner var to små 
grise, som jeg gav en moderne frisindet opdragel
se. De fik lov at l0be, hvor de ville , både i gården 
og udenfor. De tog sig en gang imellem en tur op 
ad gaden, eller de gik på visit i en af nabogårdene, 
men de fulgtes altid prent ad. Når jeg så 0nskede at 
se dem igen stillede jeg mig blot op i gården eller 
porten og fl0jtede, så kom de ha lsende over stok 
og sten med en fart som et par l0bske heste. Men 
et 0jeblik efter var de hos mig, slikkede mine hren
der som et par krelne hunde og gjorde ihrerdige 
fors0g på at kravle op ad mig. Anton Berntsen 
(lla). Fem seks buttede månedsgrise, lyser0de og 
silkeryggede, kom jagende ud af et hu! i svinehus
lrengen. Smågrisene galopperede i panik .. . blev 
pludselig stående , lyttende; 0relapperne skyggede 
he n over 0jnene, der mrelkeblå og hvidfrynsede 
var lige så menneskelige som 0jne på en r0dhåret 
dreng. Gru, gru! sagde de til hinanden med små 
rustne grynt , som om de brugte stemmen under 
indånding, og benede pludselig af igen , hele flok
ken, i tilfreldig retning efter den tilfreldig forreste 
gris, et kort stykke tilde igen stoppede op og gru'e
de for ingenting Marinus B~rup (12). 
I grisestien var der fuldt af s0er, som nylig havde 
faret ; det myldrede af ungdom. I en af båsene lå en 
uhyre griseso omvreltet med udstrakte ben og gav 
sig smågryntende til pris for ungdommens livst0rst. 
Der var tolv grise og lige så mange pattevorter på 
det udsprendte yver. Men en af smågrisene havde 
taget to til sin rådighed, og nr. 12 var da blevet 
»hugget fra«. Og nu stod, efter endt måltid , den 
uheldige struggler for life og rystede af sult og yn-

Grisen k~res til slagtning. Tegning af S. Simonsen 
til Christian Winther: 25 Bil/eder for B~rn. K~ben

havn u.å. 
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kelighed, mens den lille Herkules, der havde druk
ket to ammer tomme, slog krl'lller på halen og 
brovtede af velva:re. Det var gribende at se på. 
Vilhelm Andersen (13). 
En so med tolv pattegrise har sla:ngt sig udmattet i 
sin cementerede sti. Forår også der. Den ligger 
snorkende på siden med hele sin ba:vrende frodig
hed, og grisene ha:nger ved dens bug som en ta:t
pakket bombelast, Gud bedre det. 0jnene i de 
små egernansigter lukkes saligt under orgiet. Der 
er en idelig og energisk skiften. Det er tydeligt, at 
de miderste haner er de foretrukne. Pattegrise, der 
har ha:ngt ved helt oppe under soens forben, opgi
ver det som er det alligevel ikke umagen va:rd og 
sl'lger ned mod midten, borer sig ind mellem de 
andre, deres klynken og iver lyder som vibeskrig, 
nogle synker helt tilbunds i mylderet, men suger 
sig fast for livet. Der er ikke fri for at va:re panik 
over forestillingen. En lille forvirret fyr galopperer 
jamrende rundt, der er ikke plads til den nogen 
steder. Hver gang den får boret sig ind til livsens 
kilde, bliver den trådt ned i dybet af de andre og 
må tra:kke sig bagla:ns ud under dem igen. Det er 
mere, end man kan ba:re. Den giver sig til at sutte 
på soens l')reflip, men det går jo kun, til den viftes 
bort og med nl'ld og na:ppe bja:rger sig med lem
merne i behold. Patten slår! Skra:kken og hjeml0s
hedens kvaler tolkes med hl'lje hvin, indtil den som 
ved et under opdager halespidsen på en af sine 
s0skende, magrere måltid kan ingen ta:nke sig, 
men saligt synker den hen i sugning med lukkede 
l'ljne, endelig, endelig! 
Men nu skal man snart ha' tak. Aldrig har man set 
mage til familieliv! En hidsig lille dja:vel går op og 
tra:der sl')ster i 0jet, bevidst og med vilje. Ikke tale 
om, at hun slipper alligevel. Skrigende retirerer 
den, bider sig fast i benet på hende og fors0ger at 
rykke hende bort på den måde. Forga:ves. Vilde 
hyl af raseri. Den napper ophidset i de andre efter 
tur, tra:kker dem lange som gummefigurer, alt for
ga:ves, de drikker blot saligt, har pattet sig fast som 
igler. En fod i l'ljet, et bid i griseta:erne, intet ma:r
kes ved siden af ma:lkestrl'lmmens fryd. Men så 
bliver den forurettede helt desperat, den får hyste
risk anfald og marcherer op i l')verste etage, tram
per hårdt henover griseflokken og la:gger sig på 
tva:rs over den. Den skriger stadig, men nu med en 
undertone af tilfredshed i raseriet. Nu g0r den sig 
ga:ldende. Den deltager dog ikke i panikken og 
generer mindst fem andre på en gang. 
Og helt henne i et hj0rne og helt ensom står den 
mindste af kuldet, lyserl'ldere og magrere end de 
andre, man kan ta:lle ribbenene på den. Den har 
gjort sin forsl'lmthed til hoven demonstration og 
vender ryggen til drikkegildets modbydelighed, en 
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gang skuler den dog med et surt og ha:vngerrigt 
blik tilbage mod, hvor det foregår. Adskillige af de 
andre er dobbelt så store som den, alligevel aner 
man, at det kan gå dem ilde engang. Noget ved den 
lille gris får en til at ta:nke på store ma:nds barn
dom Knud S~nderby (14). 

Ak, snavs har mangen kvalitet, · som kan et hjerte 
gla:de, · tilsidst opdager man med et, • at det sig 
lader a:de. · · Så talte soen - smasked glad · i 
truget med sin tryne (a), og soen den pra:ker med 
blidt grynteri · for grise den praktiske filosofi (b) 
Sophus Schandorph (15). På ml'lddingen fl'ller sig 
svinet tilpas , · der holder den folgende tale: Når 
blot jeg i pl0ret kan finde en plads, · slår jeg kr0ller 
af fryd på min bale! Hans Hartvig Seedorff (16). 
En grisefar og grisemor i svinestien bor, · Det er 
for dem den bedste plet på hele Guds gr0nne jord. 
· · Her kan bl'lrnene snl')fte og snaske og rigtig 
grise sig til , · der er ikke den ting i verden en 
grisebasse hellere vil. · · Om grisen, din ven, er 
glad eller ej? Det kan du se på finalen, · for alle 
små glade grisebl'lrn de går med kr0ller på halen 
Brinch Hilligs~e (16a). 
Tag benene med dig, din dovne so, · du har jo fire, 
· jeg kun to; · vi skal til slagteren, må du vide, · vi 
tra:nger hårdt til en fla:skeside! • • Men soen tager 
en prygl af regn, · og kr0ller sin svans til et sp0rgs
målstegn: · Slagtes? hun grynter af alle kr.efter, · 
er det da noget at rende efter? Christian Richardt 
(17). 
Tre grise de staples i kassen · og skrumpler på 
vogn, · de tror, at fla:sket skal flyttes · til et federe 
sogn . · · Tre grise får ma:rker i 0ret, · medaljer af 
blik, · de jages med svl')ber af vognen · til vra:len og 
hik Knuth Becker (18). 
Grisene forholdt sig · musestille · og lyttede med 
stive 0ren · såsnart der rumsteredes · ved svinet0n
den. · · Men så voksede deres hvin også · til en 
orkan , · der forst kval tes · i en lydelig smasken 
Hans M~lbjerg (19). De rl'lde grise - du husker 
dem nok - · de små med oprejst hale, · som kiler 
hver morgen forbi i flok, · de er nogle pudsige ka'le 
Chr. Richardt (20). 
Her er soen, sikken en! · Messingring i mesen, · 
(ange 0rer, korte ben, · uopdraget va:sen, · spiser 
uden sma:kke på, · for hun er en rigtig so, · bruger 
aldrig gaffel, · kniv og vandkaraffel Jeppe Aakjcer 

(21) . Lille gris er sl'ld og fin, · gammel so er kun et 
svin, · denne mening er jo manges, også min Jens 

Thise (22). 
Hun hviler på siden, spa:ndt og tung, · trind over 
ryggen, lille , ung, · for fl'lrste gang skal hun fare; · 
kun timer endnu kan det vare, · af halmen har hun 
jo redt sin seng Marinus B~rup (23); og soen der -
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