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Bondepar med fedegrisen. 

Tegning i lcesebogen 
»For de mindste« af 

Julie Heins, 1923. 



Gård med grise, 

h~ns og kyl/inger. 

Maleri af 

Carl B~gh, 1877. 

Svinet 
Sus scrofa domesticus 

Navne, kalkmalerier; oldtid og middelalder s. 143; 

svin på o/den 143; svin som skadedyr 146; konsum 

og udf~rsel af flresk 149; udf~rsel af levende svin 

150; fra landracer til baconsvin 150; svinebestanden 

152; krop og adfrerd 153; r~gt og pleje 154; svine

hold til s~s 156; drregtighed og tillreg 156; overtro i 
stalden 157; anvendelse af kropsdele 157; sagn 160; 

vars/er 163; anden overtro 163; eventyr, molbohi

storier 164; skik 165; fege 165; gåder, skremtehisto

rier, viser 166; ordsprog, talemåder, mundheld 166; 

prosa og poesi 172. 

Svin frellesgermansk , oldnordisk og gammeldansk 
d.s., af germ. swina jf. indoeuropreisk suino-s 'h0-
rende til svinet, soen' (sml. so nedenfor) (1); som 
persontilnavn 1300-1400-t (2), Svin var en kendt 
jysk taterfamilies slregtsnavn (»svinefolkene«) (3). 
Indgår i mange stednavne: Svendborg 1229ff (Swi
neburgh), Svinebjerg Als 1341ff, Svinbal.le 0Jyl
land 1398ff, Svinsbjerg VLolland 1444ff, Svinbo 
Djursland 1446ff, Svinh0j SFyn 1473, Svineholm 
(nu Svingholm) VLolland o. 1510ff, Svinborg S0n
derjylland 1543ff, Svinholm i T0nder 1596ff, Svin
brek Vejle a. 1638ff, Svinbrek S0nderjylland 1641-
1794, på Sams0: Svinekrog og Svinekilde 1683ff, 
Svineballe 1789ff; Bornholm: Svinemose 1767ff, 
Svineklippen 1775, Svinekrog, Svinel0kke, Svine
ryggen, Svinesletterne, Svinekreftene ( = -kreber
ne) (4); Svineryggen = dremningen med spadsere
sti langs vestsiden af St. J0rgens s0 i K0benhavn, 
den blev vel sammenJignet med dyrets ryg ligesom 
krelkebakken Svineryggen i Jregersborg Dyrehave 
og stenen Svineryggen ved Stryn0 kirke (5), sml. 
nedenfor. 
Andre stednavne med forleddet svin- skyldes fore
komsten af vildsvin eller marsvin (6). 
Gris kun i de nordiske sprog, gammeldansk d.s., 
oldnordisk griss; måske oprindelig et lokkeord ef
terlignende svinets grynten (i grresk gengivet med 
gry, heraf vort verbum grynte), eller beslregtet med 
tysk dialektord gris 'grå' (jf. greis ' (gråhåret] ol
ding'), i så fald er grundbetydningen »det grå dyr« 
(7). 
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Persontilnavn 1100-1600-t, således otte adelsslreg
ter, hvoraf de to forte et vildsvin i våbnet (8); i 
stednavnene Grisbolle (nu Grisehullet) ved Peder
sker 1624ff, se sago s. 162, Grisebjerg SFyn 1668ff, 

• Grisebrek Randers a. 1683ff, Grisnabe (1928 Gris
nar) 1787ff og Grisholt 1788ff Si;snderjylland, Gris
by i lbsker og Knudsker s. Bornholm, her blev 
holdt grise, hvilket var forbudt i Ri;snne; Grisen er 
en grund n.f. Fan0, navnet skal skyldes, at det 
dervrerende si;smrerke altid var »griset til« med tang 
eller muslinger; en stor sten på Stryni;s, der ved 
(avvande ligner ryggen af et dyr; en klippe på 
Bornholm (9). 
Purk, oldnordisk (som persontilnavn) d.s., fra la
tin porcus 'svin', samme ord som purk 'lille dreng', 
eller oprindelig et Iydord efterlignende gryntet, jf. 
freri;ssk purka 'so' (nu nreppe brugt) og de jyske 
kreltringers purkes, porkes (10). 
Franskmand 1700-t sigter vel til dyrets uforståelige 
lyde, H. C. Andersen lader et sted grisene tale 
fransk (11). 
So frellesgermansk, gammeldansk d.s., oldnordisk 
syr; navnet kommer af indoeuropreisk su-s 'svin, 
so' og er måske Iigesom gris et lydord (12); frer0sk 
sugva. 

Gylt en so, som endnu ikke (eller forste gang) er 
drregtig; reldre nydansk d.s., oldnorctisk gyltr, gyl
ta, tidligere om en gildet ornegris; beslregtet med 
galt, se nedenfor (13); persontilnavn 1300-t (14). 
Orne 0stnordisk med uvis oprindelse, gammel
dansk ornre (og runi), måske af urnordisk uRn, 

germansk urzen 'handyr, avier' h0rende til indoeu
ropreisk ursen 'udgyder sred', deraf oldiodisk (san
skrit) vrsan 'mandlig' og latin verres 'ome, galt', jf. 
jysk hvonnig, vonie, voni, vorri etc. 1787ff (15); 
frer0sk g~ltur; på M0n blev byornen i 1700-t kaldt 
kappelanen (16). Orne er persontilnavn i slutnin
gen af 1300-t-1400-t (17); i stednavneoe Oroeborg 
(bebyggelse) 1647ff Ringk0bing a. og Ornevang 
1704ff Bylderup s. S0nderjylland (18). 
Galt en gildet ornegris, gammeldansk d.s., oldnor
disk galtr, galti; frellesgermansk ord af usikker op
rindelse, måske beslregtet med (at vrere) gold og 
gilde 'kastrere' , sml. gylt ovenfor (19); personfor
og tilnavn 1200-t-1500-t, to adelsslregter, den ene 
med en galt i våbnet (20); i stednavne: Galten 'ind
hegning med galte' 123lff, en galt i Galten berreds 
våben 1610ff (21), Galtrup 1371ff Mors, Galtmose 
1596 Ringk0bing a. , Galtbjerg 1641ff S0nderjyl
Iand, Galtkrer 1683ff Vejle a., Galtemose 1774ff 
Als, iflg. et sagn red en hovedl0s prrest her på en 
galt ; den r~de galt en stor sten i fjorden ved Skrer
brek ; måske i (Sdr.) Galten 1306ff Århus a (22). 
Ornegris kastreret som voksen: seg, steg, s~k Jyl
land o. 1840ff (23), også om kastreret hest. 
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Tegning af Johs. Larsen til Holger M. Rasmussen: 

Brtendevinsgrisen, 1947. 

Polt, pold om gris i udviklingsalderen, reldre ny
dansk polde(r), pol Mors, Thy o. 1800; af uvis her
komst , men vistnok en sideform til dialektordene 
pol og pulte 'klump, rund knold, tyk og klodset 
person' og da besla:gtet med (hatte-)puld, jf. jysk 
poltring 'lille gris, barn' af poltre 'stolpre' afsted 
(om småb0rn) (24); fog Vendsyssel 1787ff (25) 
med uvis betydning, måske h0rende til norske dia
lektord fog 'bylt' , fugga 'tyk klumpet krop' (26); 
vterring, verring o. 1660, st~gling VJyUand o. 1840 
(27), ; yngling (af at yngle) Tåsinge 1823, SJylland, 
Drej0 o. 1900 (28) , humpel, humplegris, humpling 

Fyn , Lyi;s, på Birkholm omtydet til humblegris 

(Humble er en by på Langeland) (29), rubbert 

Reerslev VSjrelland (30). 
Sengsvin af tysk sengschwein 'afsvedet svin', forrel
det navn til de til baconproduktionen egnede 
langstrakte og ki;sdrige svin, hvis hår afsvides efter 
slagtningen (31). . 
Kalde- og krelenavne: basse (ve) oprindelig om 
vildsvinet) Jylland, Fyn ; persontilnavn 1200-t ff ; 
djy 1Er0, dys 0Jylland o. 1825, NSjrelland; gis, 

gissen Jylland, NSjrelland, Bornholm, gisnas Fyn, 
Sjrelland, M0n, Lolland-Falster, g(r)isebasse Jyl
land, Fyn, Falster; grys 1668ff, 0Jylland o. 1825, 
MJylland ; gys, gyssen, gyssenasse Jylland, Fyn, Se
jer0, Falster sml. N. E. Petersens b0rnesang »Og 
h0r, lille mor«: hvad si ger grisen? »gys, gys, gys !« ; 
kylle o. 1700; k~b, k~bben 0M0n o. 1885; nas, 

nasse (efterligning af smaskelyden) Anholt , Sjrel
land, Fals ter, Lo Iland; sosa, stoisa Bornholm; ~/, 
~!fen, ~fnas Jylland , Sjrelland, M0n, Falster, Lol
land, Bornholm (32). 
F0r udskiftningen o . 1800 havde hver gårdmand 
sin egen plads i skoven hvor han fodrede svinene. 
Når han kom derud og kaldte på dem, keodte de 
n0je hans tilråb ; en mand råbte f.eks. »gys, gys, 
gys!«, en anden »kop, kop, kop!«, en tredie »koli, 
koli , koli!« o.s.v. (NSja:lland ; 33). 

Kalkmalerier: Yigersted kirke o. 1450 (Abels of
fer) , Tranebjerg o. 1475 (helgen med gris) , Vrå o. 



1500 (gris spiller på lut), Tågerup o. 1500 (fem 
slagtede svin), Vestervig o. 1525 (svin spiller på 
srekkepibe), Fem0 o. 1530 (djrevel med svineho
ved), Povls kirke o. 1560 (hare og svin hengiver sig 
til spil og druk) (43). 

LITTERATUR: (1) 505 400f; (2) 314 2.2, 1109f; 
(3) 644 8,1888,21 og 9, 21; (4) 130 1, 26, 90, 112; 5 
13,548; 6 49; 7 305; 872,136; 10 97 ; 1153, 70; 12 
84; 13 6f, 163; 362 2,102; (5) 547 22,1228; 130 15, 
374; 755 210; (6) 89 3, 190,210; (7) 547 7,105; 505 

136f; 137 2,1928,55; (8) 314 2.1,362-64; (9) 130 4, 
148; 599,110; 10110, 381,397; 15 78,365; 18127; 
237b 1,48; (10) 644 12,1889,75; 182 88; (11) 178b 

tb. 158; 71c 295; (12) 505 365; (13) 461 187; 547 

7,409 ; (14) 505 2.1,384; (15) 505 282; 535 374; 297 

1968,41 (Mors o. 1800); (16) 771 1918,93f; (17) 505 

2.2,786 sml. 1253; (18) 130 5, 604; 17 315f; (19) 
505 125, 134; (20) 505 2.1 ,320, 336; (21) 690 50; 
(22) 130 6, 106; 736,232; 8 83; 12 48f; 17.1 127f; 
18 79; 280 3, 56; 633b 239; (23) 178b 3,175,719; 
137 2, 54; (24) 547 15 , 1130; 505 294; 763 246 sml. 
468; 297 1968,38; 137 2,1928,53,55; (25) 535 373; 
461 102; 248 266; 178b 1,486 sml. 330; (26) 137 2, 
55; (27) 461 568; (28) 178b 3, 1132; 1372, 59; (29) 
72719,1949,22; 331; (30) 331; (31) 409 5,1882,482; 
547 18,1119; (32) 365 5,629; 178b 1,53; 693 138; 
390d 128; 137 2,1928,54; 644 2,1884,123; 172 

1,60,279; 179 40 ; 360; 331 ; 548 2.1,200; 667 66; 
180 348; (33) 201 1922,51; sml. 426 1964,28 (Fal
ster); (34) 626 201,218,234,239,278, 299, 352. 

OLDTID 0G MIDDELALDER 

Tamsvinet nedstammer fra vildsvinet ; de reldste 
knoglefund af domesticerede svin er gjort i k0k

kenm0ddinger på yngre stenalders bopladser 
(4200-1800 f.Kr.: Lids0 ved R0dby), hvor de do
minerer knoglematerialet. Broncealderens tamsvin 
var på st0rrelse med stenalderens, derefter sker 
gennem jernalderen (500 f.Kr.-800 e.Kr.) en kra
stisk formindskelse, og i middelalderen er svinene 
nrermest dvrergagtige. Det kan skyldes et forvrerret 
klima, som sammenholdt med en st0rre svinebe
stand n0dvendiggjorde, at dyrene selv måtte finde 
f0den, d.v.s. de gik på olden i skovene. 
I jemalderen rangerede svinet i betydning efter ko
en og fåret. På nogle bopladser fandtes kun få 
knogler af reldre dyr (rimeligvis avlsdyrene), de 0v
rige blev slagtet 6-10 måneder gamle og mens det 
var k0ligt sidst på året. Knoglefund fra Bunds0 i 
S0nderjylland viser, at man slagtede svinene alle
rede når de var 4-6 mdr. , andre steder var slagteal
deren mellem to og tre år. En h0vding begravet i 
romersk jernalder ved Hoby VLolland fik to svine
skinker og fårek0d med sig til d0dsriget (1). 

Middelalderens dårligt ernrerede svin vejede sjrel
dent over 40-50 kilogram (mod nu 200-300 kg). 
Valdemars og Eriks sjrellandske Lov nrevner svine
stier på marken (1200-t), Erik Menved forb0d 1297 
b0nderne at sende svin til grresning på hans Nek
sel0 i Sejer0 bugt. K0benhavns slot og 0stergård 
havde 1328 kun fem svin, 1509 fandtes der på Nres
byhoved slot ved Odense 465 sider flresk, i ladegår
den 127 gamle svin, to omer og 11 unge svin, 1495 
på herregården Aagaard ved Fjerritslev 95 svin og 
1494 på Bregentved 40 gamle svin plus opdrret (2); 
om oldensvin se nedenfor; 75.000 svin skal i 1200-t 
have h0rt til Valdemar Il's indtregter (3). Norske 
bybyggere f0rte svinet med til Gr0nland (4). 

LITTERATUR: (1) 441145,158f,186,188; 29 307; 
380 150; 643 nr. 3,1978; 399 1961,100; 530 

242,248; Bol og by 1986.2, 17ff; (2) 39817,572-74; 
(3) 108 25; (4) Meddelelser om Gr0nland 88.1 , 
1934,152. 

SVIN PÅ 0LDEN 

»Hvortil agern anvendes i vore !ande ved enhver, 
nemlig til svinenes mreskning« (1761; 1). I den 
gamle majvise sang man (2): 

Med olden god velsign vor skov, 
h0r det , som vi bede! 
Giv flresk på bord, dit navn til lov, 
vrer os alle en nådig Gud med glrede ! 

Om måneden februar digtede pastor Gerner 
(1670; 3): Nu kommer faste [-lavns] grise, · de 
brerer bondens pris, · i olden er de visse · at 10se 
grelds bevis. 
Århus kannikebords jordebog opregner o. 1315 de 
til klosteret h0rende skove med 880 svins olden 
(4). Fuglse kirke SLolland h~vde 1449 et hundrede 
svin på olden i prrestevrenget og kirkeskoven. Af 
en vidnef0rsel 1468 fremgår det, at Sels0 gods
b0nder så langt man huskede tilbage drev svin på 
olden i Nordskoven. Slagelses borgere kunne 1477 
regne med at drive 350 svin og smågrise f0dt i 
marts til byens og St. Johannesklosterets skov, 
1492 blev antallet sat op til 400 plus martsgrisene. 
1488 lod Maribo klosters tjenere 400 eller flere svin 
gå i skovene til Gunderslevholm MSjrelland, og ho
vedgården Bollers skove kunne f0de 3.740 svin (5). 
Karlby skov i Randers amt blev 1492 vurderet til 
1.400 svins olden (sml. nedenfor)'. 
I 1500-t havde kronens ladegårde og st0rre private 
herregårde hver 50-150 svin plus opdrret, b0nder
nes svinehold var også ret stort; 1574 gav de tilsam
men 11.000 svin i oldengr.eld (se nedenfor) ; da den
ne var hvert 10. svin må bestanden det år have 
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vreret 110.000 (ungsvin og smågrise ikke medreg
net). 1578 takseredes Vorgårds skove i Vendsyssel 
til 5.360 svins olden, Hundslund kloster ved Hor
sens havde 1581 10.000 oldensvin, året efter tog 
man 20.000 på olden i Frederiksborg og Kronborg 
len. Oldenåret 1570 blev 14.000 f0det med olden i 
Rendsborg skove, over 19.000 i Segeberg, ialt 
63.000 i Holsten. 
Det gode oldenår 1616 var der 1.400 svin i Rold 
skov (6) og 10.340 i Silkeborg len, tre år senere 
11.000 i Skanderborg og Åkjrer len, 1630 over 
7.000 i Antvorskov len og 12.000 i Frederiksborg 
og Kronborg len, 1650 nresten 11.000 i Vording
borg len (7). 1634 slagtede man på Tranekrer 200 af 
ialt 1.560 oldensvin, 1637 brrendemrerkedes 1.900 
og slagtedes 260 (8). 1641-42 gik der i Kronborg 
lens skove 9.196 svin: 5.856 gamle, 2.691 unge og 
649 smågrise. 1656 skrives, at der til herregårds
skove i Viborg stift mrerkes og uddrives indtil 
24.000 svin (9). Galten herreds skove blev 1683 
vurderet til 1.360, S0nderhald herreds til 5.085 
svins olden (10), H0gholms skove på Djursland 
1711 til 1.700. Gisselfelds skove kunne 1720 f0de 
3.253 svin. Året 1758 blev der svaret oldengreld for 
20.411 svin i kronens skove, de ca. 3.800 i Vording
borg len, 2.800 i Stubbek0bing og 2.425 på M0n og 
Bog0. 1745 indbrrendtes (mrerket med brrendejern) 
19.000 til kronens skove i NSjrelland, 1819 3.000 til 
skovene under Frijsenborg. 

Ved skovenes forste matrikulering i 1688 vurdere
de man dem ikke efter deres indhold af gavnt0m
mer og brrendsel, men efter »svins olden«. Uvildi
ge synsmrend eller fogeden besigtigede skoven og 
vurderede det antal svin den kunne f0de i et olden
år, hvorefter det blev divideret med hyppigheden 
af sådanne år. Kunne skoven f.eks. f0de 60 svin, 
og ventede man rigelig olden hvert sjette år, så 
blev den skyldsat til 10 svins olden. Ifolge instruks 
fra rentekammeret ( datidens finansministerium) 
1681 og 1686 var på Sjrelland 32, i Jylland og på 
Fyn 24 »fulde«, d.v.s. treårige svinsolden lig med 
en t0nde hartkorn (agerland). Dette gjaldt for 
st0rsteparten af vore skove lige til 1903. 
På dette grundlag bestemte synsmrendene så, hvor 
mange svin hver enkelt gård måtte f0re til skovs. 
Man regnede med, at 35 store og middelstore 
egetrreer kunne f0de et svin (11). Ved at unders0ge 
knopsretningen tidligt på året bed0mte man, om 
der var udsigt til et oldenår, og man kunne således 
nogenlunde regulere svinebestandens st0rrelse 
med slagtning eller tillreg. Gik der lang tid mellem 
to oldenår, skrumpede den meget ind. 
Man regnede nogle steder med rigelig olden hvert 
tredie , andre steder hvert sjette år (12). »Nogle 
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holder for, at ege- og b0geskove brerer fr!II eller 
giver overfl111dig olden hvert tredie år. Det kan må
ske trreffe med egen, der for det meste giver olden 
hvert andet år, men b0gen er mindre frugtbar, og 
man kan nreppe gl1!re regning på dens olden uden 
hvert fjerde år« (11). Srerligt gode oldenår var 
1590, 1616, 1644, 1727, 1804, 1848, 1853, 1857, 
1860, 1869, 1888, 1909, 1915, 1918 og 1933. - Da 
der i 1613 var udsigt til en stor oldenh0st standsede 
kongen al udforsel af levende svin, intet af skove
nes overflod måtte gå til spilde; omvendt konstate
rede rigsrådet 1624, at håbet om megen olden, 
»som ellers er en stor hjrelp og bistand for landet«, 
overalt slog fejl (13). 

I folkevisen om »Herr Tidman« pålregges bl1!nder
ne en tyngende skat: Syv skrepper rug af hver 
mands plov, · hvert fjerde svin af oldenskov (14). 
Afgiften til skovejeren var ellers i Jylland og på 
Fyn et svin for hvert 10. (under det antal betaltes 
kontant) , på Sjrelland hvert 6. svin. Efter forord
ningen af 24/9 1672 skal der for svin i såvel kronens 
som proprietrerernes skove svares hvert 8., i Jyl
land og på Fyn hvert 6. svin i oldengreld. 
Det kunne give en stor indtregt, og mange herre
mrend fik årligt 4.000 rigsdalere (15). 1656 skrives 
om oldengrelden: »Det er den afgift, som til noget 
herskab gives for svin på olden, og som er en me
get stor fordel for skovens herskab i år, hvor der er 
vel olden« (9). I gode oldenår havde ikke kun bl1!n
derne, men også borgere, prrester, degne og endda 
tjenestepiger svin på olden (16). Om en fattig 
mand sagde man, at »han har ikke mange svin i 
skoven«, og om den vigtige: »han kigger så hl1!jt 
som havde han grise i skoven« (17). 
Oldengrelden viste en skovs vrerdi , og den blev der
for altid nrevnt ved handel og mageskifte. Man fre
dede gamle, men endnu frugtbrerende trreer - 1583 
tillod Frederik II nogle jyske byer at hente tl1!mmer 
i kronens skove, men der måtte ikke freldes olden
trreer. En forordning 20/10 1670 forbl1!d at frelde 
oldenbrerende trreer f0r den 12. november. 
Kronen solgte ikke svinene, som den fik i olden
greld. De blev nedsaltet på slottet i K!11benhavn, 
Frederiksborg, Vordingborg, Antvorskov, Malm11!, 
Ålborg, Nyborg og Tranekrer, hvor man altid hav
de store reserver af flresk til de oldenfattige år. 

F11!r udskiftningen blev der holdt mange svin på 
skovegnenes herregärde. »Grisene tillregges i april 
og november, eller de k0bes halvvoksne. Om som
meren går de med fårene på brakmarken eller på 
en mark for sig og fodes der. For at fedes drives 
svinene efter Mikkelsdag (29/9] på olden, hvor sligt 
haves, og fedes der 4-6 uger« (18). 
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