


Pindsvin, Erinaceus europaeus 

Pindsvinet må vrere den danske faunas bedst 
kendte pattedyr, måske navnlig fordi det gerne 
opholder sig i nrerheden af vore boliger. 
- Danmarks Dyreverden 9, I 0-32. 

Knoglefund i bopladser fra reldste stenalder (I). 

Pindsvin, gammeldansk d.s., pindgris; pind i be
tydningen pig, efterleddet på grund af ligheden 
med svinet: de lave ben, det korte trekantede ho
ved og den tryneagtige snude; hunnen: pindso, 
reldre nydansk d.s., ungerne: pindgrise. 
Eget 1550-1600-t (2) fra tysk igel ' pindsvin'; i 
stednavnet Juulskov ved Nyborg I 365fT, forleddet 
af gammeldansk iughul ' pindsvin ' (3), natsvin 

1661 fT og svinigel 1669 (4). 
Der skelnes i Jylland mellem pindsl'in med lang 
»svinetryne« og pindhund med bred »hundesnu
de« (5), navnet pindhund bruges også på VFyn, 
A:rn og Ly0 (6) sml. nedenfor. 
Glumso Sjrelland 1893 (7). 
Hjulkat 1756,jylkat I 804fT og igelka1 1908 Born
holm (8) fra svensk igelkott 'pindsvin' (kott 'kog
le') 
fi~-le11,t\~5 14d.:Z,i°l'.r<.-h<>lrn 1 Yc:.(bil,!>t!lc lö~ <, .{IJ:GJ'J, 

Pindsvin i våbnet for slregten Jespersen (a~e?Jpa
tent 1718), udd0d 1810 (9). 

LITTERATUR: (I) 556 1,64; 172 366; (2) 434 I, 
445; (3) 427 3, 7 1; (4) 434 3,196 og 4,235: (5) 423: 

296/ 125; (6) 716 71; 248 1,274; 388;(7) 224 I, 
125: reldre folks benrevnelse; (8) 860 11: 801 388; 
3 16; 203 157; (9) 2 452. 

ADFA:RD, VEJRVARSLER 

Det var forhen almindeligt, at pindsvin levede un
der gulvet i b0ndernes stuehuse, man h0rte dem 
ofte gryn te dernede (I). 
Pindsvin med hunde- eller kattemund var gode at 
have i huset, de tog mus og roller (2). 
Man mener, at pindsvinet er uimodtageligt for 

01•erfor: Skudt vi/dr. Maleri af J. L. Jensen. Statens Mu
seum for Kunst. 

hugormens gift (3), og at det s0ger ind i stalde for 
at malke k0erne (Mols; 4). el. sir, • .., fr,,~f(6~ ~1, •ivv] 
Når pindsvinene nyser kommer blrest (5{ når no-
gen nyste sagde man: hov, vi får godt vejr, pind
svinene de nyser (6). Det varsler regn, at de går 
med halmstrå i munden, men godt vejr hvis de 
brerer på pinde (7), »så vil de snart lregge« (yngle) 
(8) sml. talemåde nedenfor. 
Går pindsvinene tidligt i leje får vi tidlig vinter 
(Vrove NJylland; 9). 

LITTERATUR: ( I) 248c 1,179; (2) 464 9 , 1888, 
18; 28/c 158; (3) 534b 128; (4) 423;(5) 464/tb. 3, 
150; (6) 932 1955,41; (7) 160 1906/23: 1148; (8) 
761 3. 1,93; (9) 423. 

SU PPE OG STEG 

Det hed i Jylland, at af de to slags pindsvin (sml. 
ovenfor) er kun det med svinetryne spiseligt (I). 
»Pindsvin ... finder nogle liebhavere, som lader 
koge suppe derpå, og den siges at vrere velsmagen
de« (1763 ; 2); k0det er velsmagende, isrer om ef
teråret til suppe (1800; 3), b0nderne koger gerne 
suppe på det (0Fyn 1820; 4), k0det spises under
tiden og skal give en velsmagende suppe omtrent 
som var den kogt på h0nsek0d ( 1834; 5), k0det 
spises ikke sjreldent af fynske b0nder (1835; 6); 
pindsvinesteg er en fat tigmandspise ( 1896; 7). 
På Fyn fik husmanden ofte en pindso med hjem 
fra gården for at koge suppe på den, hvo rtil den 
var meget vrerdsat. »Mangen fattigmand svor på, 
at en pindso var lige så god i gryden som en h0ne« 
(8). En gammel fynbo havde en pindsvinesti , hvor 
han fedede dem til slagtning om efteråret (9). 
»Folk med jregernatur ved at srette pris på pind
svinek0d, også som steg. K vindfolkene kan nok 
finde på at vrere lede ved det« ( I 0). 
Et pindsvinelav på H0jrup mark VFyn o. 1900 
havde tre b0nder, en k0bmand og en vognmand 
som medlemmer. Jagten foregik en aften med 
fuldmåne lige efter h0st, når pindsvinene var fede 
og lettest at fange. Nreste dag blev de flået og »fik 
da en umiskendelig lighed med en stor, fed rotte«, 
hvorefter de blev kogt i bryggersets gruekedel. 
Ved »pindsvinegildet« om aftenen serveredes de 
sv0mmende i suppen i en stor terrin , og man 
spiste hjemmebagt brnd til ( 11). 
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Pindsvin parrer sig. 8/0FOTO/ Elvig Hansen. 

»Der gives ... ikke så ta, som sretter megen pris på 
pindsvinets k0d og ved enhver given lejlighed s0-
ger at tilfredsstille deres lyst i denne henseende, 
enten ved en lovprist la:kker steg eller ved en end
nu lrekrere suppe. Det er her på [R0dby-]egnen 
således skik, at såsnart man om h0sten k0 rer det 
sidste la:s korn ud af marken er der 0jebl ikkelig en 
skare a kssamlere, o fte henved et halvt hundrede 
mest koner og b0rn, og som folge deraf ... sker det 
jo ofte, at adskillige er så heldige (som det hedder) 
at linde et pindsvin, og straks er st0rstedelen af 
flokken samlet: b0rnene for at beundre dyret, de 
reldre for at misunde den heldige finder« (1870; 
12). 

En dreng i SY Jylland fik en firskilling for hvert 
pindsvin fanget til en mand, der anså pindsvine
steg for en la:kkerbisken (1 3), og »for kun ta år si 
den« blev der i et hjem på Roldskovegnen serveret 
pindsvin for indbudte ga:ster ( 1948; 14). 
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En gravid kvinde måtte ikke spise pindsvinek0d, 
så kom barnet til a t snuse eller fnise (Fyil; 15). 
Pindsvinet har vreret totalfredet siden 1967. 

LITTERATU R: ( I) 794 12, 1889, 154; 160 19061 
46: 2224,3224; 756 I 9,166; (2) 693b 1,6 1 O; (3) 
362 93; (4) 45 127; (5) 563 66; (6) 166 1835,8 16; 
(7) 38/3, 11 3; (8) 248 I , 179; sml. 725 633; (9) 375e 

6 1; (10) 794 10, 1888,94; (1 1) 894 1965,187-89; 
(12) Dansk Landbotid. 5, 1870,153 sml. 160 1906/ 
46: 807 (Falst.); ( 13) 240 1923-26,42; (14) 534b 

128;( 15)2551935, 156. 

UGEMIDLER, OVERTRO 
Pindsvinek0d indtages med vin for ufrivillig vand
ladning ( 1635; I), mod blrereslaphed skulle man 
spise k0det af et pindsvin (0M0n; I a); et vinde
kokt med eddike, peber og honning »er en kostelig 
la:gedom for vattersot« (1533; 2); dyrets k0d eller 
suppe kogt på det modvirker svindsot ( 1700-t; 3); 



saften af ekskrementerne fjerner hinde over 0je (o. 
1820;4). 
Et brrendt og pulveriseret pindsvin indgives for 
hestens kvrerke og engbrystighed, det drysses på 
dens skurv (5); for hestens unoder lregges pindsvi
nehud på dens hale (6). Hrenges et pindsvineskind 
op på bjrelken mellem k0erne får de ikke nysen 
(Fleml0se; 7). 
Der findes i pindsvinets h0jre baglår en lille sten, 
brerer man den på sig bliver kroppen så hård, »at 
hverken svrerd eller hug kan bide på en« (8). 
Man kunne blive ugleset af et pindsvin (8a), sml. 
ugle bd. 2. 

Alle lopper sretter sig på en stok gnedet med 
pindsvine- eller rrevefedt (9). 
En metalreske fundet i en broncealdergrav i 
Magleh0j ved Frederikssund indeholdt bl.a. et 
pindsvins underkrebe og h0jre og venstre fod-; 
resken har måske tilh0rt en lrege- eller trolddoms
kyndig kvinde ( I 0). 

LITTERATUR: (I) 251 18lf; (la) 388; (2) 673 

35a; (3) 57 I 30; 219 9 ,859; (4) 464p 215; (5) 74 46, 
62 ,122; (6) 74 36; (7) 794 6 , 1886,67; (8) 464g 6.1 , 
444; (8a) 388; (9) 845 16.hft. 1973 ,25; (10) 172 

392; 911 251. 

Pindsvin i kamp m ed hugorm. Ma/eri 
af A. He/s1ed, 1885. Sta1e11s Museum 
for Kunst. 

EVENTYR 

Prins forvandler sig til et pindsvin, som prinsesse 
lukker ind (I), prinsesse tager en af dets pigge, 
prinsen slukker i skikkelse af et pindsvin det bål , 
hvorpå hun skulle brrendes (2). Helten er i fem år 
skabt om til et pindsvin med hver1rnden b0rste af 
guld og hveranden af s0lv, derefter til en hjort, 
falk o.s. v. (3). Skytte skal skyde en prins og vise 
hans lever og lunger frem som bevis; han drreber i 
stedet et pindsvin, thi det »har lever og lunger 
som i et menneske« (4). 

LITTERATUR: (I) 131232; (2) 513 l lf; (3) 283e 

l ,5; (4)46413, 146. 

ORDSPR0G, TALEMÅDER 

Der skal pig til pindsvin; pilsvin [s0pindsvin] og 
pindsvin sankes ej gerne; mange er rrevens råd , 
pindsvinet ved det bedste (det ruller sig sam men); 
en lille mand er ikke derfor et pindsvin; mangen 
handel er som pindsvinet, hvor man end griber 
det stikker man sig (alle Peder Syv 1688); han er 
som et pindsvin, ingen kan rnre ved ham uden at 
stikke sig (I). 

Den er fin i filten ligesom r0de Pouls kat, den var 
afpindsvineskind (2). 

9 



Ved Dyrehavens indgang 1ilbyder drenge kaldt »pinds vinene« en familie på vej hjem fra skoviur at borste .S/ol'et af 
skoene. Maleri af J. Friedläncler, /835. 

Den meget lille person er kun tre fingerbred h0je
re end et pindsvin (3), den meget vanskelige er glat 
som et pindsvin (0Hanherred, Yendsyssel; 4); til 
den s0vnige om aftenen: du er nok blevet ugleset 
af et pindsvin; siges også om person, som fik håret 
klippet (YSjrelland; 5); det er nok mod regnvejr si
den pindsvinene går med st ikker (kvaspinde) i 
munden - drillende til dreng eller ung mand, som 
ryger (Langeland; 6). 
Den galante Harlequin i Ludvig Holbergs kome
die De Usynlige (1 73 1) kalder Columbine »mit 
s0de pindsvin«; et galant pindsvin = overdrevet 
h0fl ig, opva rtende herre (7). 
En flok hujende drenge med b0rster, der i 1800-t 
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ventede på udfl ugts-k0benhavnere ved indk0rslen 
til Jregersborg Dyrehave for al pudse deres st0ve
de halvst0vler, blev kaldt pindsvinene (8). 
Svineigel brugt som skreldsord ( 1802; 9); pindso = 

portemonnre ( 1854; I 0), skreldsord til kYinde 
(Falster; I Oa); pindsvin = usselt, vantrevent dyr 
( 11 ), tot tang i bådens skrue (Nyord; 12); slrebe 
pindsvin = harve, »pindsvinene« er lotter af grres
rndder (13); pindsvin = billardspiller som vrelter 
mange pinde (kegler) ( 14); pindsvinestilling = mi
litre rt st0ttepunkt, brohoved, der forsvares til alle 
sider. 
R0re en pindso: to svinebundne drenge skal med 
fodderne fors0ge at vrelte den anden ( 15). 
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