Parti afRudkebing hawi med tranfyr. Trasnit afChristian Hetsch i ll/ustreret Tidende 20-4-1862.

lam per 1853 , men i Middelfart forsvandt de sidste
31 tranlygter forst april 1887). En fiskeri Bramsmes fik broncemedalje for si n tran på den nordiske fiskeriudstilling 1904 (7). Trannen blev senere
k.0bt af k0benhavnske garverier. At man under
forste verdenskrig genoptog marsvinjagten skyldtes bl.a., at statens brrendselsolienrevn i 1917 startede produktionen af 15.000 tranlamper til stalde
(8).

I Nordsjrelland k0rte »tranmrendene« omkring og
solgte tran aftappet pottevis fra t0nder på vognen
(9); den blev brugt som tilskudsfoder til grise og til
selet0j og st0vler, men transmurt skot0j lugtede
frelt, f.eks. i en skolestue ( I0).
Når marsvinene var »flresket op« i Middelfart
smed man resterne ned ad skrrenten, de lå i
strandkanten indtil et h0jvande fjernede dem. Siden solgtes de til b0nderne og blev k0rt på markerne som g0dning tillige med de afsmeltede fedtegrever, »reldre middelfartere vit endnu [o. 1915]
kunne erindre den kraftige duft, som de rådnende
rader udbredte over Hindsgavls marker« ( 11 ).
Skrogene kunne også bruges som svine- og fjerkrrefoder og blev givet til stivsyge svin ( 12).
Tarmene srelges til p0lsefabrikanter (1883; 13).
Da det om vinteren var svrert at skaffe agn (madding) til torsk og kuller fik fiskere i Holmsland klit

1873-74 fors0gsvis tilsendt marsvintarme fra
Middelfart. Det viste sig, at de og dyrets 0vrige
indvolde var srerdeles velegnede. Nogle bådelav
gjorde frellesindk0b af hele marsvin og oprettede i
S0ndervig et trankogeri, så man også kunne udnytte sprekket. Et par mrend rejste til Gamborg og
akkorderede med de derboende marsvinjregere om
k0bet. 1886-87 afsatte de 1352 marsvin til fiskeriet på den jyske vestkyst, 1890-91 var leverancen
faldet til 3 11 , men ikke på grund af manglende eftersp0rgsel. 1907- 10 fik en fiskeeksport0r sendt
marsvin pr. jernbane til Esbjerg, hvor krogfiskerne k0bte indvoldene; det var en dyr agn, og de
blev derfor skäret i ganske små stykker (14). Også
fra lsefjordsområdet blev marsvintarme saltet i
t0nder sendt til vestkysten ( 15).
Mod vattersot tages marsvinfedt kogt i vin
( 1400-t; 16), for tandpine gnides tandk0det med
asken afbrrendte marsvintrender (1400-t; 17).
Af et marsvin kunne skreres 16-32 kg sprek ( 18). I
nyere tid er dets sprek og k0d vistnok sjreldent blevet spist: »Marsvin duer kun til tran omend folk
saltede sv0bene og rumpen og åd i dyrtid« (o.
1700; 19), men det ses i dronning Christines
regnskabsb0ger 1508-1 1, at der tolv gange blev
k0bt hele ma,-svin eller marsvinflresk til hofnus-

holdningen i Odense (20). »Mange fattige spiser
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k0det«, står <ler i en Fredericia-beskrivelse 1767
(21 ), 1774 hedder det derimod: k0det er aldrig
spist af nogen uden som kuriositet, thi det er trannet og ildesmagende og alene godt traktement for
byens svin (22).
Nogle år i slutningen af forrige århundrede blev
k0det, nrermest som en modesag, anvendt i
NSjrelland til b0f og frikadeller; dyret skulle fanges levende og slagtes, så blodet kom af k0det,
man fjernede det fede sprek, sener m.m. , skar k0det i småstykker og lagde det i krernemrelk (23).
Oskar Davidsens restaurant i K0benhavn serverede 1966 marsvinb0f, -koteletter og -lever; det var
da tredive år siden marsvin havde stået på menukortet, og man har så vidt vides ikke haft det siden
(24).
LITTERATUR: (I) 693b 6,672; (2) 685 77; (3) 261
2,65; (4) 293 1804, 171 ; (5) 928 1,292; (6) 879 3,
116 (Hindsgavl 1743); (7) 159 1904,322; (8) 476
l970,317f; (9) 168 l8, 1964,83f; (10) 489 86 (o.
1850); 388 (Botofte Langel.); (I I) 943 2,635; (12)
874i I 67 ; 168 18,83; 388 (Ejby); (13) 385 24,285;
( 14) 212c 2,562; 464d 7; 675 69; 240 13, 1952-55,
362 f; 706 2,90; ( 15) 159 1892 , 155; 388 (Holbrek);
( 16) 315c 311 sml. 673 37a; (17) 315c 59, 123, 169
sml. 73 95; (18) /5/ 10, 183; (19) /70 1909,57; (20)
943 2,608; 685 26; (21) 908 262; (22) 693c 6,672;
(23) 874i I 68; (24) 685 171.
VEJRVARSEL, OVERTRO

Det varsler uvejr og sto rm, når marsvinene »ofte
lader sig se og h0re oven i vandet, springende,
blresende og legende« (1591 fT; I), »mrerk af marsvin blresende storm« ( 1682; 2).
Marsvinet siges at vrere d0vt om sommeren og
blindt om vinteren ( 1767; 3).
Det giver uheld at drrebe et marsvi n, men varsler
held , at en flok marsvin folger skibet, og de skal
helst sv0mme omkring det (4). I sejlskibenes tid
skulle en marsvi n ha le anbragt i nokken af klyverbommen sikre god b0r og give lykke ombord (5)
sml. delfin s. 209.
Man far uheld med marsvinfangsten når man sover på et par korte sk indbukser (Grnnland; 6).
LITTERATUR: (I) 220 61 ; 161 1906/ 23: 1947;
794 7, 1887, 140; (2) 831 1682,207; (3) 908 181 ;
(4)6882 11 ; (5) 1611906/ 30: 1409(191 8);(6)547
73.

S'ofo/k tog storm varsel af de /egende marsvin. Trasnit af
Carl Neumann i Jl/11s1rere1 Tidende 24- 10-/869.
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