
Grnnlrendere i kajak. Maleri afS. Kielland-Brandt. 

, 

stykket af maveskindet med vedhrengende sprek; 
får dreng en bid af en nyåbnet srels leverspids bli
ver han en heldig fanger, ligeså hvis han sluger lidt 
af et srelfoster (8). 
Sidder <ler st0rknet blod i srelk0det har fangeren 
en uduelig kone (Grnnland; 9). 
Talemåder: sv0mme som en srel; Frernerne: ligge 
som srelen på skreret = vrere meget !ad; den laske
fede er fed som srelen (10); Grnnland: man skulle 
tro han sidder på lur efter en sre l ved et åndehul -
siges når en grest briver for lrenge; glider fangeren 
eller sretter sig ufrivilligt siger man, at han glider i 
srelens baglu!Ter ( 11 ). 

Når hårene rejser sig på et beredt, ufarvet srel
skind varsler det t0rt vejr ( 1804; 12). 

LITTERATUR: (I) 248 3,219; (2) 401s IOf; (3) 
Dansk Landbotid. 7,1872, 123 sml. 294 1967,44f; 
(4) 464g 2, I 48; (5) 82'8 51 -53; (6) 464g 6.2,362; 

(7) 874d 90; (8) 547 21,28,50-52,65,68,85,88, I 53 
sml. 5,52-54,56,60-62,64f,68f,83,87, I 04, I 08, I l l-
13, 116f, 127, l 29; 713 48f; (9) 54769; (10) 25 1849-
51,307; 393 353; ( 11) 547 54,93; ( 12) 174 2. I ,398 f. 
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Marsvin, Phocaena phocaena 

Lille torpedoformet tandhval med m0rk over- og 
lys underside, forlemmerne er omdannet til lutTer. 
Forekommer i alle danske farvande, undertiden 
langt inde i Gorde og vige. De senere år er bestan
den gået strerkt tilbage. 
- Danmarks Dyreverden I 0, 391T. 

Marsvin 'havsvin' gammeldansk d.s., oldengelsk 

mereswin; -svin efter spreklaget, måske også fordi 
snuden på det langagtige hoved kan minde om en 
svinetryne ( I); som persontil navn siden 1300-t 
(2), hvidt marsvin i våbnet for den fynske uradels
slregt Marsvin 1310-1718 (3), i seglet for Odense
borgmesteren Peter Marsvin (1400-t) og rigskans
leren forgen Marsvin 1500-t (4); fisken i M0ns 
landsegl 1326 ligner mere et marsvin og erindrer 
måske om middelalderens marsvinjagt (5); i sted
navnet Svin0 1231 IT Prrest0 a., og o. 13001T i 
Lillebrelt hvor <ler blev fanget marsvin med net 
(6), Marsvinholm 16641T Thurn er opkaldt efter 

slregten Marsvin p)
1 

Ual"hnhw, vd. IY1b~rJ bl"' 
tidl. ktoi,lt jl\A1:h'ln!>•rJ, 

fi<,llt/,-orMk ,~e ; s~J .. ~•Mt' ]ufj<,ri,s, v~II. _, 



Tum/er 17631T (8) også navn til delfin , dyret be
vreger sig tumlende = i hurtige spring og kast (8), 
når det efter at have åndet går ned ses den b0jede 
ryg over vandel og man får indtrykket af en rul
lende bevregelse, det ser ud, som dyret slår kolb0t
ter (9). 

Havsvin 17541T fra tysk, .rnsvin 17591T; ( I 0); 
smogeka1 ;Er0; de fedeste, som kom i maj , blev 
kaldt majgrise Roskildeegnen ( 11 ). 
Frer0erne og Gr0nland: nisa. 

LITTERATUR: (I) 219 9,1797,333; (2) 363 2.2, 
721 f; (3) 2 458; (4) 849b 35; (5) 474 19,450; (6) 
427 I, 118; 156 14,258; (7) 659 13,51 ; (8) 659 24, 
1010; (9) 159 1916,540; (10) 659 7,998; 23 ,431 ; 
( 11) 388. 

JAGT 

Knoglefund på 23 bopladser fra stenalderen viser, 
at der blev drevet havjagt på marsvin (I). 

F0rst på vinteren, når vandet fryser i 0sters0en, 
s0ger marsvinene nokkevis til isfri farvande. Hvor 
der er snrevre, lavvandede strreder og bugter på 
trrekruten har den lokale befolkning fra gammel 
tid udnyttet det ärlige trrek til drivjagt med både 

og store net. De srerlig velegnede steder, hvor man 
regelmressigt og i st0rre omfang fangede marsvin, 
var Gamborg fjord s.f. Middelfart og Kolding 
fjord, lsefjorden, Karrebrek fjord og ved Holstein
borg SVSjrelland. 

Lillebrelt (Gamborg og Kolding fjord): 
Marsvinjagten nrevnes f0rste gang 1357, og 1492 

Trtesnit af J ohannes Larse11 m ed lit/en 11 Spri11ge11de marsvin". 1926. Kobberstiksamlingen. 
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ses det, at lensmanden på Hindsgavl må give 
hvert 30. marsvin til kongen, 1528 fik han afgiften 

nedsat til årligt tyve (2). 1508-1 I bliver fra Mid
delfart Ieveret tolv marsvin til Kong Hans' hof. 

Fra 1545 haves beretninger om meget store mar
svinjagter (3). 1540 klager rådmrend og menige 

borgere i Middelfart over Gamborgs bymrend, 
som jagter marsvin uagtet (som det hrevdes) Mid

delfart siden kong Hans' tid ( 1481-1521) har haft 
privilegium på fangsten; Christian III bestemmer 

da , at byen fra 1541 har eneretten alle s0gnedage 

undtagen l0rdagen, som er forbeholdt Gamborg. 
Frederik Il bekrrefter det 1564 i et åbent brev; 

kronens part - hvert sjette marsvin udtaget ved 
lodkastning - skal leveres til byens tolder. 

36 mrend organiserer sig 1593 i et lav med 19 ved-

tregter, der giver n0je anvisninger for mandstugt 

og jagtens ud0velse. Lavsskråen kendes i en af
skrift 1693, som med tilfojelser 1620 og I 645 har 
27 vedtregter for lavets nu 30 medlemmer (4). St. 

Nikolai var de s0farendes helgen, og hans kirke 

skulle have 1/ 31 af udbyttet, d. v.s. en mands part, 
som tiende; til gengreld betalte lavsbrndrene kun 

halv takst for syv stolerader i tårnet, de såkaldte 
»marsvinstole«. Fra 1818 til 1835 fik St. Nicolai 

kirke i stedet årlig 12 rigsdaler s0lv. Lavet havde 
også egen ligbåre dekoreret med påmalede rosen
kranse. 

Kongen mageskiftede 1716 med grevskabet We
dellsborg, som for Rugård gods fik nogle b0nder
gårde ved Gamborg fjord og 0en Fren0, hvorefter 

Wedellsborg gjorde greldende, at det havde retten 

Af en flok på 300 tandhva/er, som i 1870 gik gennern Lillebah, lykkedes de1 rnarsvinejagerne ar /ange de 49. Til 
sarnrnen/igning med de store hva/er ses 1il venstre ec a/rnindeligr marsvin. Bi/ledet viser rnarsvinjagerne ved Teg/gård 
i de res traditionelle Jangstdragrer. Foto: Midde/fart Byarkiv. 
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Kort over marsvinelavets jag/revir med de 12 bådes 
placering og drivruten tilfangstpladsen i vigen ved Svine 
i Gamborgj}ord. Kortet tegnet af Joel Berglund. 

til marsvinjagten og ans0gte kongen om at ta 
hvert 6. marsvin i tiende. Middelfarts byfoged 

reagerede med et brev til stiftsbefalingsmanden, 

hvori det bl.a. hedder: »Dersom denne jagt, som 
ikke kan befordres på andre steder end i Gamborg 
fjord ... skulle gå fra disse fattige fiskere og deres 

forarmede by, da er de alle ruinerede og fiskerne 
måtte af mangel på livets midler n0des til at tlytte 
herfra«. 

Sagen kom for h0jesteret, der 17 17 tilkendte Mid

delfart jagtretten, Gamborg fik som for l0rdagen 

(stadfrestet af Frederik IV 9. december 171 8). 
1777 sender marsvinjregerne en klage til kongen: 
fängslen er fra å rligt 500-700 gået ned til mellem 

I 00 og 125, og toldafgiften reducerer fortjenesten 
så meget, at jagten snart må indstilles; forholdene 
er elendige »for os 30 mand, alle afm0nstrede 
matroser til Hans Majestrets tjeneste i påkom

mende tilfrelde, i a lleryderste armod og fattig

dom«, som må udfore »det svrereste og m0jsom
meligste arbejde i frost og kulde på vinterdage fra 

kl. 4 om morgenen til den m0rke nat, ofte i livs
fare med farligt vejr på det vilde hav«. Men kon

gen overh0rte klagen, rimeligvis fordi han erfare

de, at det ikke stod slet så dårligt til i Middelfart. 
Selve jagten omtales forste gang 1774 (5): »Mar
svinjagten tager sin begyndelse ved Mortensdag 

(11 / 11] og fortsretter med fuld jagt til kyndelmisse 
[2/2], i hvi lken tid svinene er fede, men siden 

magre. Fuld jagt består af ti både og tre mand i 
hver båd. De fem både ligger bestandig på udkig 

fra Stenderup Hage til 0en Fren0, de andre fem 
oppebier under F0nsskov forposternes signaler, 
og når disse er givet rangerer [de] sig med a l orden 
til jagt, forfolger, slår i vandet og råber efter mar

svinene, som kommer vreltende frem i s0en; såle
des drives de ind i en bugt under Gamborg land, 
3/4 mil syd0st for Middelfart, hvor de fanges mel
lem to ganske tynde garn. Jregerne begiver sig da 

med store st0vler på ud i vandel til dem, stikker 
dem som svin med knive og slreber dem på land 
på en lille 0 kaldet Svin0«. 

1781 skildresjagten mere detaljeret (6): 

»Når marsvinene fom emmes at komme ind i det 
lille brelt fra 0sters0en, da begynder jagten, og 

dette sker a lmindelig fra Mortensdag til kyndel

misse. Fordum holdt marsvinjagten -op Helligtre
kongers dag. I al den ovena nforte tid er ethvert 

medlem af selskabet hver s0gnedag - l0rdagen, da 
byltet deles, og de dage, hvor enten tåge, snefog el-

13 Folk & Fauna 
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ler stormvejr indfalder, undtaget - pligtige til at 
bivåne fangsten, alt under fastsatte mulkter efter 

selskabets vedtregter, når ingen lovlige hindringer 
opgives. I de tre forste uger efter at fangsten be

gynder plejer den ikke at lykkes med det bedste, 

men giver derimod st0rst fordel tre uger for og ef
ter jul. Undertiden kan det også hrende sig, at ikke 

et eneste marsvin er at se en he l uge igennem, men 

Lavsladen med jregernes initialer male1 på fågels inder-
1icle. Her opbevaredes lavets dokumenter i olderman
tlens 1•are/1Pf?I. Foto: Midde[fart Museum. 
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På bi/ledet ses 10 både, der medfuldfart driver en marsvinejlok ind i Gamborgfjord. Den anonyme kunsmer skildrer 
den barske stemning iforbindelse medjagten. Trasnit i Wisbechs Almanak 1878. 

ligefuldt skal dog he te mandskabet af selskabet ud 

hver dag, som kaldes fuld jagt. 

Fuldt selskab består af I 0 både og tre mand i hver, 
hvilket overensstemmer også med medlemmernes 
antal. Men forclesto bedre at kunne få marsvinene 

i sigte, dernrest jaget efter dem og endelig lagt dy

rene 0de, skal bådene deles i tre klasser, hvoraf 
den forste kaldes udhold, den anden s0hold og 
den tredie fjordhold. Alle disse hold sa:ttes der, 
hvor man af erfaring ved , at svinene helst plejer at 

have deres gang og vandring, nå r de kommer fra 
havet. 
Udholdet består af tre både og er den yderste eller 
den nrermeste vagt ved havet eller ligesom forvagt 

for de andre ... Egent lig er denne vagt bestemt til 
al give agt på marsvinenes ankomst, som let for

nemmes deraf, al de tumler sig flokkevis om oven 

i vandskorpen og undertiden stikker hovederne op 
for at trrekke å nde. Udholds- eller forvagten ligger 
ganske stille indtil marsvinene ankommer og er 
passerede den forbi , da jagten straks begyndes, 

bestående alene deri, al de tre udholds-både er 
lige bagefter ma rsvinene og nrer ind på dem, som 
eragtes tjenlige, samt medens dette sker skriger 
folkene h0jt og slår strerkt og tit i vandel med has

selstrenger eller andre små trreer af 5 til 6 alens 
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lrengde, og på denne måde jager og driver marsvi
nene indtil de er forbi s0holdsvagten, så begiver 

forvagtsbådene sig igen til deres forrige opholds

sted for på ny at antaste marsvinene, hvis flere 
skulle indfinde sig den dag. 
Fjordholdets pligt er al tage i mod marsvinene lige 

så hurtigt som de ankommer, og for det f0rste 

drive dem ind i et stort garn, som forhen er blevet 
sal i vejen for dem, og derna:st at sa:tte et andel el
ler mindre inden for det store for at dyrene desto 

hurtigere kan blive indsluttede, og endel ig, når det 
er forbi , drrebe svinene og slrebe dem på la nd, til 
hvilken ende mandskabet vader ud i vandet med 

h0je st0vler på, stikker marsvinene med knive 

ligesom andre svin og trrekker dem siden d0de på 

land«. 
Frederik VI gav 1809 afkald på sin andel af fäng

slen, men fra 1800 til 1819 blev der, uvist hvor

for, ikke drevet regelmressig marsvinjagt. En i 
M iddelfart boende gammel student, C. E. Ba
strup, så mange unge s0folk gå arbejdsl0se om_ 

vinteren og henstillede 181 7 til Fyns guvern0r 

prins Christian Frederik (den senere Christian 
VIII), at denne nreringsvej blev genoptaget. Prin
sen tog sig meget ve lvi lligt af sagen, som tilsyne

ladende også fandt st0tte blandt byens borgere. 
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