
Vinteren 1834-35 
1835-36 
1837-38 
1838-39 
1841-42 
1842-43 
1844-45 
1857-58 

1684 
1215 
653 
886 
793 

1395 
330 

2200 (10) 

T rankogeri opf0rt 182 7 gav det sidste par år ca. 
5000 kr. i underskud. 1892 oph0rte lavets jagter, 
1894 gjorde man et sidste forgreves fors0g på at ta 
dem i gang igen, og 19. februar 1898 blev det en
stemmigt besluttet at ophreve lavet efter at det 
ha vde bestået i over 300 år ( I I). 
Oktober 19 L6 til marts 1919 drev 25 fiskere mar
svinjagt i Lillebrelt, de to f0rste år den tidligere 

Det nu nedrevne lrankogeri i Middelfarl. Maleri på Middelfarl Museum. 

1880-81 1831 
1882-83 1345 
1887-88 1009 
1890-91 301 
189 1-92 525 

sml. s. 202. 
1878 kalkuleres: »Fanges der under 1000 stykker 
er det tab, fanges der 1500 betaler det sig ikke, 
2000 er l0nnede fiskeri« (9). Mange af marsvinjre
gerne fandt det mere l0nnede at fiske torsk; efter 
1889 syntes marsvinene at aftage i antal, den billi
gere norske hvaltran og mineralolien var kommet 
på markedet og gjorde det vanskeligt at srelge 
marsvintran til en ordentlig pris. Middelfart 
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drivjagt, de to sidste kun med bundgarn. Der blev 
fanget ialt ca. 1600 stk. ( 12), alt k0d og sprek eks
porteredes til Tyskland. 1941-44 genoptoges 
fangsten af et konsortium i Middelfart og omegn, i 
de tre vintre blev under drivjagt nedlagt I O 11 stk. 
( 13). De sidste fangster i Lillebrelt fandt sted de
cember 1957-januar 1958, men nu af levende 
marsvin til Holland. 

1880-92 afholdt et fiskerlav med ca. 20 mand 
marsvinjagter i Skrerbrek ved Kolding fjord; fra 
farvandet omkring Fren0 drev man marsvinene 
ind i en vig i fjorden og drrebte dem der; det ärlige 
udbytte lä mellem 202 og 50 I ( 14). 



SY Jylland: 1830 oplyses, at alle fiskerbåde fra 
Oksb0l og Ål sogn forte marsvingarn og årligt fan
gede 50-60 dyr fra Blåvandshuk til hen mod Tors
minde (15). Et tiår senere satte et par Nyminde
gab-fiskere 3-4 garn i en » ta:nke«, d.v.s. det ene 
garn fastgjort ved enden af det andel, oftest langs 
med strnmmen, og fangede i gode år ca. 30 mar
svin, i dårlige det hal ve antal (I 6). 

at Neksel0s beboere har »god vinding af marsvin
fangsten, som giver dem å rligt en snes t0nder 
tran« ( 19). Der drives o. 1800 marsvinfiskeri med 
sa:ttegarn fra Liseleje til Kikhavn og nogle år fan
ges mellem 240 og 320 stk. (20). 
l en skildring af fängslen ved Bramsna:s 1804 hed
der det bl.a. (21 ): 
»En båd med to mand s0ger at genne e ller kyse så 

Marsvinjagernes »a.f]laskningsplads« ved Teg/gårds sLrand. Midde/fart. Maleri på Midde/fart Museum. 

Farvande ved Sja:lland: 
1402 og 1421 afsiges landstingsdomme om mar
svinfangsten i lsefjorden ved Ejby, 1464 far bi
skoppen i Roskilde kongens tilladelse til at an
bringe marsvinstader på Halsna:s »ud for sin og 
kirkens rette jord og grund«, 1466 forliges mellem 
Som kloster og lodsejere i Ejby en strid om jagten, 
1520 omtales marsvinsa:ttegarn 0.f. Bramsna:s og 
1529 marsvinfangst ved Neksel0 i Sejer0bugten, 
1540 skal den ny lensherre på Dragsholm g0re 
regnskab for marsvinfiskeriet ( I 7). 
1757 skrives: »Marsvin fanges også på nogle ste
der ved Sja:lland i vige, hvortil haves et garn af 
hyssing med brede, store masker« ( 18), og 1764, 

mange af flokken som muligt i våddet, der da ef
terhånden begra:nser fängslen til et sna:vert rum, 
og tra:kker dem på land imens resten af de 0vrige 
indespa:rrede tumler sig mange gange frem og til
bage i bassinet. Når den forste fangst er kommet i 
land på strandbredden går en af bådsfolkene til , 
og med en kniv stikker [han] ethvert svin under 
halsen og giver det et snit af 4-5 tommers la:ngde, 
hvoraf blodet föser ud i en stor stråle, som forår
sager al det far gyselige konvulsioner [krampe
tra:kninger] inden det d0r«. 
Fiskere i Karreba:ksminde brugte o. 1840 36 
marsvingarn, og »for hver af de fiskende En0-boe
re kan regnes 6 til 8 marsvingarn, for En0 til sam-
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Par1i med /ra11lyg1e fra de1 gamle Ålborg. Tegning af 
Tom Pe1ersen i M. Galschiol, I. /887. 

men omtrent 70«; o. 1860 blev fanget marsvin af 
14 personer i Odden s. Odsherred ( I 7), og e t sel
skab i Lynres havde 1870-71 40 marsvingam, 
men udbyttet va r ringe (20). 
»Jregerspris-fiskerne har store marsvingarn 
stående som bundgarn ved Alholm og deromkring 
ligesom også i Jregersprisbugten, hvori de fanger 
marsvin og undertiden srelhunde - ofte henved 
I 00 stk . i et garn, i hele fisketiden fra forst i marts 
til hen i april må ned« ( 1872; 20); ma n sagde, at 
ma rsvinet kom til Isefjorden med sydvestlig vind 
og regnvejr (21) og forblev der indtil b0gen stod 
gr0n = begyndelsen af maj; dyrene blev stukket 
ihjel på strandbredden eller skudt når de efter a t 
vrere gået i garnene kom op for a t å nde, det ärlige 
udbytte i lsefjorden va r nreppe mere end 800 stk. 
(2 I a). I det nordlige Hornsherred blev dyrene fan
get med en marsvintyv, en s lags harpun af form 
som en h0fork med modhager på grenene. 
I Bra msnresvig blev fangsten i I 880'erne drevet 
med fem store garn. Når d yrene va r trukket ind i 
vigen blev mundingen lukket , marsvinenejaget på 
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land og drrebt. Man regnede med en fangst af 
60-70 om året, men tid ligere var udbyttet indtil 
tre gange st0rre (22). 
Fiskere fra Kulhus fangede 1883 390 marsvin, de
res sprek gav 5440 potter tran ( 17). Omkring år
hundredskiftet fandtes der lire marsvinjregerlav i 
Kulhus og Jregerspris, som hvert forår satte garn 
fra Alholm til Srels0, i Kulhus eksisterede el lav 
helt til o. 1945; treåret 1942-44 fangede det 1295, 
1100 og 520 kg, d.v.s. h0jst en snes dyr om året 
(23). 
Det samlede ä rlige gennemsnitsudbytte af mar
svinfangsten i Danmark opg0res 1878 til 1500 
stk. ved Middelfart, ved Skrerbrek 550, i lsefjorden 
800, ved Karrebrek o.a. steder I 00 og i fiskeres 
garn i0vrigt I 00, ialt cirka 3000 stk. (9). 
Marsvinet b lev 1967 totalfredet. 

LITTERATU R: ( I ) 476 1970 ,318; /72 365,385; 
27 80; (2) 788 40; (3) 151 10, 18 1; (4) 777d 171T; 
(5) 693b 6 ,671 f; (6) 685 66f; (7) citeret i 347 437f; 
(8) 26 ! 2,63-66 sml. 385 24, 1883,285; 248 1,69f 
(o. 1880); (9) 928 1,290-92; ( I 0) 805 19; ( 11 ) af
snitte ts vigtigste kilder: 347 436-42; 943 2, 19 17-
2 1,607-57; 685 261T; 151 18l f; 793 nr. 6,1979; (12) 
460 2918 1916; 218 1,6 19; 943 2,65f; ing. 685 s. 
186 knap 3000; (13) 476 1970,3 17; 685 189,209; 
218 619; (14) 943 2,650f; ( 15) C. Dalgas, Ribe 
Amt 1830 ,204 ; ( 16) 466 158; (17) 168 18, 1964 
(tillreg) 73,77,80 -82,84 (Kristen M0ller); (18) 648 

1757,37 1; (19) 693b 2,402; (20) 864 6, 1872, 155, 
183; (21) 388: (2 1a) H. V. C lausen, Fra Holbrek 
Amt 19 18 ,112; 928 1,290 sml. 602 1, 1889 ,145-
59; (22) Da nsk Fiskeristat 2 , 1936,82; (23) /69 18 , 
63; 2196 18. 

ANVENDELSE 

Man ned lagde marsvin forst og fremmest for at 
udvinde olie eller tran af deres sprek (»Oresk«). 
»Om a ftenen afhentes svinene i både og f0res til 
M iddel fart, i et hus i byen forvares [de] til l0rda
gen, da man på en bestemt plads opskrerer nre
sket, som deles ved vregt og enten bortsrelges til 
b0nderne eller også af jregerne selv forbrrendes 
[afsmeltes] til tran« ( 1774; I). Det foregik på 
»Marsvinbakken« midt i Vestergade, en 0de plads 
ud til stra nden (senere ved Teglgård). Her blev 
sprekket skäret af kroppene med !ange knive og 
det på skroget tilbageblevne k0d omhyggelig pillet 
af, isrer gjaldt det at la k0det fra kreberne med, 
som gav den fineste tran. Men f0r jul havde fattig
folk lov til at renpille »raderne« og fik således gra0 

tis lampetran til vinteren. Store krageOokke blev 
af den frygtelige stank lokket til stedet og kunne i 
et ubevogtet 0jeblik slå ned og na:nse et marsvin. 



Luften blev tung i sko/estue11, 11år stovlerne var smurt i marsvinetran. Maleri af Michael Ancher. 
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Så hentede oldermanden en gammel b0sse i lavets 
redskabsskur. »Kragernes og mågernes skrig, jre
gernes h0jr0stede snak under arbejdet skabte en 
srerlig stemning ved Teglgård, og de som boede 
der modtog uforglemmelige indtryk deraf« (2). 

»Om aftenen, når arbejdet er tilendebragt, k0res 
de svingende vognladninger af dette bl0de, stin
kende, smudsigblodige, for0vrigt om vort almin
delige svineflresk mindende sprek ind til byen, 
hvor det f0rst hakkes ganske småt og derpå smel
tes i store jernpander for endelig at fyldes på t0n-

der og stå sommeren over for at klares« (1893; 3). 
Af et stort marsvins sprek lik man 20-22 potter 
tran (4), som gennemsnit regnede man med, at 
olle af de st0rste dyr hver gav 14-16 potter og til
sammen en t0nde tran, et marsvin med I 0-12 pot
ter varet godt svin; det ärlige udbytte i hele landet 
anslås 1878 til 300 tdr. (5). 

Den bedste tran blev brugt til belysning (6) og på 
Fyn var Odense den st0rste aftager, byen brugte 
årligt 12 tdr. tran til gadelygterne (Odense lik gas-

Marsvin på stranden ved Teglgård i 1880'erne f0r afflaskningen. I baggrunden den davarende skipper Becks hus 
med skankesiue og bevartningfor marsvinjcegerne under deres wnge, kolde og ildelugtende arbejde med opskaring 
affangsten. Foto i Middelfart Byarkiv. 
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