
Grevskabet Wedellsborg var begyndt at drive jag

ten (med meget beskedne fangster), og 1819 blev 

sluttet et forlig: Middelfartja:gerne fik eneretten 

på ugens fem förste s0gnedage og l0rdagen tilfaldt 

Gamborg by »således som det forhen har va:ret«, 

Wedellsborg skulle have årligt 36 rigsdalere i af. 

gift. Jagten begyndte efteråret 18 19 og fortsatte år 

efter år indtil foråret 1892. 

Fra 1835 stam mer denne beskrivelse (7): 

»Ja:gerne (ikke svinedriverne, thi for et sådant 

0genavn mulkteres enhver, endog udenfor lavet, 

med 2 rgd.) m0der så tidligt om morgenen, at bå

dene kan va:re på deres plads når det er fuldkom

men dag. Af bådene holder de fem sig vekselvis i 
Ba:ltet for at drive marsvinene ind i Gamborgbug

ten. Dette sker ved at slå i vandet med 5-6 alen 

!ange sta:nger kaldt sma:kker, når marsvinene vi

ser sig, hvorved disse frygtsomme dyr lader sig 

drive mod Fyns land, hvor de da l0ber ind i for

na:vnte bugt. Her er de 0vrige både stationeret og 

driver på samme måde svinene h0jere og h0jere 

op i bugten. Ved visse signaler (f.eks. ved med 

0sekoppen at kaste vandel enten h0jt op i luften 

eller vandret til siden) meddeler bådene hveran

dre, hvor mange marsvin der er i farvandet, hvil

ken retning de tager o.s.v. Dette sker ... ved at slå 

visse gange i vandet med sma:kkerne eller, når svi

nene er for na:r til at man t0r g0re nogen larm, 

ved at kaste visse 0sekopper vand i luften, o.s.v. 

En af bådene na:rmest Svin0en forer et garn, som 

er 142 alen langt og 18 alen dybt med 4 a 5 tom

mer masker i kvadrat. Denne båds bestilling er at 

sa:tte dette garn på land ved fangestedet på Svin-

0ens nordre del i en lige linje ud i s0en og derefter 

at danne en halvcirkel med en fjerdedel af garnets 

la:ngde 0stefter. 

En anden båd forer det såkaldte vådgarn, som har 

en la:ngde afca. 75 alen med noget mindre dybde 

end hint; dette bruges til at tra:kke svinene til land 

med, når de er blevet indsluttet i det rum det store 

garns halvcirkel dan ner. 

Fangestedet består af 1/4 mil bred bugt mellem en 

Middelfan kirke var indviet til Sank! Nikolai, skytshe/gen for marsvine/aveis j{fgere. N{fste opslag: Marsvinejagt i 
Gamborg fjord således som tegneren Johs. Melgaard ikke helt korrek1 har skildre/ den. Tr{fsnil i Th. Siersted: 
Danske Bi/leder fra Skole og Hjem, 1896. 
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lille 0 midt i fjorden og fastlandet, denne ender i 

en smal vig på omtrent 200 favnes bredde og 

måske tre gange så lang. Når svinene er drevet 

hertil danner de fem både i fjorden en lige linje for 

samme og driver marsvinene foran sig under en 

strerk roning og smrelden i vandel med deres stren

ger. Når de er kommet op i den snrevre bugt trrek

kes garnene for dem, og de trrekkes på land, hvor 

de stikkes ihjel med lange knive ind under den 

venstre forfinne. 

Den dag der fanges 20 marsvin eller derover kal

des en god fangst; undertiden hrender det vel, at 

der falder 40, 50, 60, 80, ja i 1833 fangedes på en 

dag 112 stk. Ofte hrender det imidlertid, ved 

ugunstige omstrendigheder, at man uagtet al an

vendt umage dog intet fanger i 8-14 dage«. 

Et halvt århundrede senere skildres jagten således 

(8): 

»Ved et signal ind til land, hvor der stadig holdes 

skarp vagt, kommer alt mandskabet på benene, og 

hurtigt lregger dette ud i en krede af både, der til 

sidst så at sige sprerrer Breltet. Når stimen er kom

met dem nrer nok på livet omslutter de den 

lempeligt, og når dette er sket genner de den ved 

Den adelige storgodsej er Ellen Marsvin (I 572-1649) malet af ukendt kunstner året far hun 
dode. Frederiksborgmuseet. 
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Johannes Larsens skulptur af /egende marsvin. Som Jynbo havde han rig /ej/ighed Li/ al studere den elegante svem• 
mer, og han har gengivet den iforskellige kunstvarker. 

råb og plasken med lange stager langsomt tilbage 
tilden smal le rende mellem Fyns land og den lille 
0 Fa:n0 og derfra videre ned i den endnu sna:vrere 
Gamborg fjord, hvori den da tilsidst fanges som i 

en fa:lde eller naturlig ruse. 
Over denne er imidlertid våddene blevet spa:ndt, 
og et bådmandskab har lagt sig hen bag disse for 

n0jagtig at f0lge stimens beva:gelser. Dette mand

skab er det egentlig ledende, på hvis årvågenhed 
og snarrådighed det sa:rlig kommer an; de andre 
har blot blindt at !ystre. Ved en uafbrudt signali

sering med en 0sekop (»h0jt vand«, »lavt vand«) 

tilkendegives det herfra, hvor og hvor sta:rkt der i 
hvert 0jeblik må »gennes«, og forst når det med en 
hattesvingning forkyndes, at flokken - undertiden 
et par hundrede stykker - er omsluttet a f garnene 

styrer hele mandskabet på en gang hurtigt mod 

kysten, springer under latter i land i deres store 
s0st0vler og iler hen imod fangestedet; våddene 

hales ind på det lave vand, og herfra trrekkes de 
store, plaskende og uvorne dyr ved halerne ud af 

garnene og ind på strandsandet. 
Og nu begynder et sandt myrderi. Med !ange 

spidse knive og i st0rst mulig hast stikkes dyrene 

dybt i halsen, så det fede, m0rker0de blod va: lter 
ud og farver hele stranden som en slagteplads. I 
krampagtige d0dstrrekninger vrider de tunge, 

m0rke, 2-3 alen !ange kroppe sig imellem hinan

den, mens blod og sand spr0jtes h0jt op i luften 
omkring dem. 

Allehelgensdag (den 2. november) begynder jag
ten, og den vedvarer indtil kyndelmisse (2. fe
bruar). Begge dage samles brndrene i lavshuset til 

et gilde henholdsvis for at fordele mandskabet og 

opg0re regnskabet«. 
»For fiskerne i Middelfart er denne jagt et stort 

gode, da den giver en god indtregt og tillige falder 

på en tid, hvor der ellers intet er at fortjene. Mar
svinjagten folges med den st0rste interesse i Mid
delfart by; vi nteren igennem sp0rger man stadig 

om morgenen, hvorledes vinden er, og om aftenen 
hvor mange svin der er fanget. En s0mand, der 
bliver optaget i la vet, regner det halvt som et leve

brnd, og han er et godt parti« (9). Mens Frederik 

VII o. 1830 som prins opholdt sig i Fredericia del
tog han flere gange i Marsvinjagten. Ved greven af 

Wedellsborgs begravelse 23/ 3 1882 deltog hele la

vet med faner og blev bagefter rigelig beva:rtet. 

De.t ärlige jagtudbytte varierede meget efter vejr

forholdene. Lavets regnskabsbog na:vner i perio

den 1822-92 antallet af nedlagte marsvin i 3 7 af 
å rene, og det svinger fra 30 I til 2200, eksempel

vis: 
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