Iflg. skovforordningen 18/4 1781 måtte ingen svin
befinde sig i kranens skove efter den 30. november; tidligere og i de private skove forblev de i
skoven indtil jul, nogle overvintrede derude. De
sidste kolde uger kom de untertiden om natten
hjem til gården, hvor de kunne rode i m0ddingen
og få lidt affald fra lade og k0kken. Egentlig staldfordring om vinteren og i dårlige oldenår var mesten ukendt på b0ndergårdene, men det blev gjort
på enkelte kgl. gärde. »Kun et par stykker, de såkaldte boelgalte, holdtes på sti for at få en smule
0resk på siderne« (Tåsinge 1700-t; 19). Hen imod
jul regnede man oldensvinene for slagtefrerdige,
selv om der på de neste kun var 2-3 lispund flresk (1
lispund = 8 kg), 4 lispund var helt usredvanligt. De
hjemmegående svin gav 2-4 gange mere flresk end
oldensvinene (20).
Svinene åd helst agern , mens bog (b0gens frugter)
gjorde dem »ligesom drukne og meget hidsige, så
de må svale sig i grresset og ved dens rod« (1763;
21). Oldenflresket var mere fast, »s0dt og behageligt at spise fersk , men det tåler ikke at gemmes«;
bog kunne give flresket en olieagtig bismag, og under r0gning svandt det meget ind, idet fedtet dryppede af (1803; 18).
For kontrollens skyld skulle svinene indbrcendes
f0r de kom på skov, d. v.s. have ejerens mrerke
(oftest hans forbogstaver) givet på dyrets 0ren med
et gl0dende jern. Skovtyve skyndte sig derfor at
spise 0remrerkerne på en stjålet gris. Indbrrendingen var påbudt i forordning af 31/8 1556 og med i
Danske Lov 1683 (5-10-22). Den foregik en bestemt dag hos byens smed - heraf talemåden »han
hyler som et skovsvin foran en smedie«. Svinene
fik desuden i trynen en ring af jerntråd, et metalstykke med pilformede spidser, en glassplint eller
en pind af hårdt trre, så de ikke rodede for meget
(forordning 13/9 1687 og 26/1 1733). Svin uden
mrerke, som fandtes i skoven, tilfaldt lodsejeren
eller byfrellesskabet. 1804 klages over, at indbrrendingslisterne er upålidelige: »Dels slipper nogle
svin ind på skoven uden at vrere iodbrrendte, dels
forts.etter indbrrendingen som oftest så lrenge indtil
ridefogeden eller ladefogeden, der får indbrrendingspengene, omsider finder det for godt at srette
ed på, at skoven ikke tåler flere denne gang« (11).
Bystrevnet bestemte tidspunktet for svinenes udsretning, det blev som regel omkring Mikkelsdag,
når agern og bog begyndte at falde af trreerne. Svinene blev k0rt (ikke drevet) til skoven for at de
ikke skulle tage kending af vejen og 10be tilbage jf. talemåden »han k0rer hen og må gå hjem ligesom svinene« om en, der fik k0relejlighed, men
kun på udturen (22). Man sagde også, at »det svin

man skal n0de i skoveo reder ikke mange olden«
(23).
I regn, slud og frost kunne grises0er og ungsvin
s0ge ly i risflettede, bladdrekkede indhegninger eller folde med et lag småsten i bunden. Foldene lå
gerne i nrerheden af en mose eller et vandl0b, da
oldenf0den gjorde dyrene t0rstige. Sådanne svinestifolde var stednavne i Rold skov (24). På Tåsinge
og i Gyllingnres skov ved Horsens brugte man hule
krempeege, på MSjrelland stendysser og udgravede
krempeh0je som svinefolde (25). Til svinehyrden
var der en lille primitiv hytte.
Hver gårdmand havde et bestemt sted i skoven,
hvor svinene kunne få lidt ekstra foder (sml. s.
142). På Falster blev en pige eller karl daglig sendt
med en stipose ud i skoven, »det var nrermest for,
al grisene ikke skulle blive helt vilde«; fra den tid
stammer et lille rim: »Jeg gruer,« sagde den lille
gris,«· lidt i pose og langt til stis,« eller: lidt i posen
og langt til stis, · det fortryder den lille gris. - Når
de skulle gennes hjem gik det let nok, nu havde de
redt alt i skovbunden, var forsultne og fulgte villigt
med. Situationen blev efterlignet med en småb0rnsleg. Man holdt en fod i hver hånd, f0rte dem
langsomt forbi hinanden og sagde: sådan-går-vorgris-til-stis! og mens f0dderne blev bevreget hurtigt; så 10b de hjem! så 10b de hjem! (26). Fra
NSlesvig berettes dog 1776, at b0nderne måtte holde klapjagt på svinene for at få dem med hjem, og
det under så megen st0j, »at selv ulvene derved
blev fordrevet« (27).
Til de halvvilde svin sigtede talemåder om den distrrete eller halvtossede: han har svin på skoven;
han har ikke alle sine svin samlet; en tåbe har ikke
alle sine svin hjemme (1700-t ff; 28); om en person, der snakkede med om eller befattede sig med
noget, han ikke havde forstand på: han har svin i
skoven, som han aldrig får hjem (SSjrelland ; 29).
En gammel gretteleg med pebern0dder hed »lade
svin 10be til skovs« (30), s. 165.
Da de store skove forfaldt, mishandlet af rovhugst
og ryddet uden oyplantning, svandt grundlaget for
det store svinehold på l0sdrift. I sidste halvdel af
1700-t kom stadig frerre svin på olden, fra midten
af forrige århundrede havde de oresten ingen national0konomisk betydning. Eksempelvis blev der
1680 på H0rsholm gods indbrrendt over 5.000 svin,
i 1737 2.000, men 1758 kun 600. Til oldensvinenes
forsvinden bidrog på et senere tidspunkt også
skav- og husdyrbrugets rationalisering. Fra nu af
blev svinene hurtigere og mere effektivt opfedet på
korn , kartofler, skummetmrelk og valle. Men endnu o. 1850-75 og under f0rste verdenskrig indsamledes store mrengder olden til svinefoder, 1915
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gjordes fodringsfors0g hermed på Landboh0jskolen (31). Forbudet i Danske Lov 1683 (6-17-30)
mod at samle agern i anden mands skov gjaldt stadigvrek, men småkårsfolk fik tilladelse til at hente
olden i statsskove.
Der var delte meninger om, hvorvidt oldensvinene
gjorde skade eller nytte. De afgnavede bark og
0delagde megen opvrekst, men de g0dede jorden
og drrebte mange skadedyr (srerlig skovmus), deres
roden i skovbunden ventilerede trreernes r0dder,
mange agern og bog blev drekket med oprodet
muld eller trådt ned i passende spiredybde. »Svineforyngelsen« f0r udskiftningen og indfredningsperioden 1780-1820 fungerede da også langt bedre
end den senere forstlige foryngelse (32). De fleste
af vore 150-200-årige b0gebestande fremkom på
denne måde, og metoden er fors0gsvis praktiseret
helt frem mod nutiden (33).
I oldenåret 1888 genoptoges svinedriften i skovene
flere steder på Sjrelland og Fyn, 1890 havde Vall0
stift 5.600 svin i dets skove, samme år agiterede
veterinreren Harald Goldschmidt for oldendriften:
den hrerdede og motionerede dyrene, så de blev
mere muskul0se, frugtbare og modstandsdygtige.
Så sent som 1924 gik der svin på olden i Sem skov
ved Ribe.
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SVIN SOM SKADEDYR

Som skildret var l0sdrift forudsretningen for svineholdet i reldre tid; dyrene måtte stort set selv skaffe
sig f0den. Efterhånden som skovene forfaldt og
stadig frerre svin kom på olden, blev de omkringstrejfende en plage i landsbyerne, på markerne og
tofterne. »Uagtet [vore landmrend) sretter megen
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pris på dette husdyr er det forhadt, da det oproder
markerne og 0delregger alle jordhegn« (1804; 1).
»Dette for landmanden så uundvrerlige og nyttige
dyr er en sand plage i de egne, hvor den uskik
hersker at lade dem gå l0se de tre fjerdedele af
året, og hvor ... de almindeligvis er uringede, hvorved de får for vane f0rst at gennembryde de svagere og siden de allerstrerkeste hegn og forvolder derved megen skade. Klammeri og ubehageligheder
mellem naboer og genboer er tiBige en f0lge deraf
uden at ejeren af sådanne svin, der stedse strejfer
omkring, har anden fordel deraf end at hans svin
kommer hjem med ituslagne ben og en forslået
krop, som har til f0lge, at svinet bliver utriveligt«
(1835; 2).
I en »Lresebog for B0nderb0rn« 1814 skriver pastor Falch R0nne: »Svinet er det skadeligste husdyr, som jeg kender, ja det er ve! endog skadeligere end rotter og mus og alle vore !andes rovdyr«.
Dyrkning af kl0ver blev 1757 fors0gt på H0rsholm,
men det måtte opgives: svinene oprodede alt.
Nresten alle de gamle landsbylove har da også bestemmelser om, at svinene skal kr~ges, d.v.s. have
en ring i trynen for at hindre dem i at rode. Men
den kl0e, som således opstod, fik dem faktisk til at
rode endnu mere, så ringen evt. blev revet ud.
1694 påbydes for Neder Jerstal v.f. Haderslev:
»Hver mand skal holde sine svin ringet i nresen
omkring Vor Frue dag i fasten. Findes noget svin
derefter uringet, skal ejermanden give naboerne
hver gang 4 skilling for hvert svin«. I vedtregten for
Asfrerg 0Jylland 1723 står der: »Ingen husfolk og
indsiddere må holde gres eller svin, langt mindre
geder og bukke«, og i vedtregten for Vi borg 1715:
»Svin er nogle skadelige kreaturer, der ganske omroder sreden i marken, 0der og fordrerver jorden,
hvorom i forrige tider er gjort mange gode anordninger til afskaffelsen, dog uden ringeste frugt,
[tvrertimod) tillregges nu mange svin for at f0des på
andres store skade, idet mange holder dem inde
om dagen, om aftenen og natten kommer de ud i
godtfolks korn og grres og fordrerver derved alt det
der forekommer ... Thi må det ikke tillades nogen
tid, sommer eller vinter, at de kommer på marken
. .. antrreffes de eller findes uden for byens porte
f0r de kommer på marken, optager [indfanger]
markmrendene dem og sretter dem i folden indtil de
udledes for 8 sk. stykket. Kommer de ellers på
agrene, enten på sreden eller jorden eller i kornet
eller i nogen mands have, må enhver have magt
[lov) til at skyde dem ihjel uden nogen tiltale eller
erstatning derfor« (3).
Forordningen 19/9 1792 for sandflugt-egnene
id0mmer 1 mark i mulkt for et ringet og det dobbelte for et uringet svin, som opsynsmanden finder

»Drengen og soen«.
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på de fredede kyststra:kninger, og i en forordning
af 29/10 1794 hedder det:
»Bryder svin igennem eller springer over lovligt
hegn ind i en kornmark efter at kornet har skudt
aks ... skal den, på hvis lod de er brudt ind, vrere
berettiget til at drrebe dem; men det drrebte skal
han straks levere tilbage til dets ejer, og der kan
ingen optagelsespenge kra:ves for samme. - I alle
enge, gra:smarker elJer frelJeder, hvor flere (by]mrend har kreaturer gående 19lse, b9lr alle svin va:re
ringede i den årstid, i hvilken jorden kan oprodes,
under straf af 1 mark til de fattige for hvert svin,
som findes uringet, og skal ejerne flittigt og i det
mindste en gang hver anden uge efterse ringene og
så ofte det beh9)ves forny dem; dog må det vrere
tilladt at lade svinene gå uringede i de såkaldte
udlregs- eller brakmarker, som pl9ljes hele sommeren igennem«.
De frerreste med svinehold synes at have rettet sig
efter påbudene. Pastor Junge skrev 1798 om forholdene i NSjrelland (4): »Formedelst deres uindskrrenkede frihed koster [svinene] bonden mere
end selv hans hes te; thi vel har bonden gjort den
rigtige beregning, at de som frie skabninger ikke
koster ham noget, han udsender derfor dagligt sine
tyve svin på sin nabos ager, men da naboen har
gjort samme beregning udskikker han en lige sådan ha:r på hins jord, og hvad handa vinder på sine
egne svin, det taber han på de fremmede.«
Land0konomen Gregers Begtrup, der o. 1800 berejste de danske provinser for at rapportere om
»agerdyrkningens tilstand«, skrev (4a):
»Det er en slem uskik her i landet, at mange husma:nd, som ikke ejer jord og aldeles intet har at
fode dem med, dog alligevel holder svin. Disse
elendige kreaturer strejfer bestandig omkring i byerne og s0ger at opholde livet ved at bra:kke på
grerderne og stifter megen skade ... Mangen virksom landmand, sa:rlig i den nord0stlige del af landet , ser med rergrelse, hvorledes bondens og hus-

mandens forhungrede og uringede svin forda:rver
hans ga:rder, skader mark og eng, oproder hans
kartofler, bryder ind i haverne og forårsager megen ulempe. Imidlertid finder man dog na:sten
overall siden udskiftningen, at bonden holder frerre svin og at han holder dem i t0jr«.
Fra Bornholm meddeles 1815 (5):
»Svinene, således som de nu holdes, er en af de
st0rste hindringer for agerbrugets fremme. Mangen fornuftig bonde ser den 0delreggelse, som disse
kreaturer anretter på hans marker, og sukker derover, men han kan intet udrette derimod. At drive
dem bort er h0jst besvrerligt, at tage dem op na:sten umuligt her tillands, hvor de snart kan finde
buske, kratskov etc. at skjule sig i. Og kan de end
med megen m9lje drives til gården - hvad erstatning har opbringeren derfor her på vore uindhegnede agre? Det han er vis på at få er den uordentlige nabos forbitrelse og had, hvis svin han optog.
Hvad er her da at g0re? Harmes i stilhed og lade
svinene 9)dela:gge hvad de vil ! Mange bolder bunde
for at bortjage disse skadelige kreaturer fra deres
jord. De s0ger da naboens, hvis han ikke er forsynet med en lige så god hund , eller hans jord ligger
så langt borte, at han ikke kan bave stadig opsigt
med den.«
Endnu 1837 klages der over de l0sgående svins
0dela:ggelser (6): Svin 0der kl0veragrene med omrodning og oproder om vinteren den gr9lnne gra:ssvrer på siderne af jorddiger, hvorved disse falder
ned; de opreder sa:ttekartofler, som lregges fär den
1. maj , på hvilken tid bonden tror sig berettiget til
at lade alle kreaturer gå l0se, og ofte misbruges
denne frihed til langt hen i maj.
De gamle b0nder sagde med et lettelsens suk: det
er godt, at svinene ikke har horn , ellers blev ikke
ret mange ga:rder stående (7). Man brugte talemåder som »slå smrek med la:ggene ligesom en mager
so« (8), og »gå på husbes0g ligesom pra:stens orne«
(9). Der var altid svin, som rodede i m9lddingen og
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affaldsbunker, og så snart en d0r blev åbnet, kunne et svin hurtigt som en kat smutte ind i bryggers
eller k0kken for at lede efter spiseligt (10).
I Thy og på Mors blev svinene kyndelmisseaften 2/
2 efterset, om de var ringede; var de ikke skulle
betales mulkt til bylavet. Manden med det hverv
gik omkring med en k01le, der foroven havde form
som et svinehoved, og på det var der jernringe,
som han raslede med (11).
I en st0rre vestjysk bondegård blev der daglig str0et affaldskorn på gårdspladsen til svinene. Det opdagede hele byens svin snart, og de kom for at få
deres del. Men når en af gårdens folk råbte
»Pr0js!« (navnet på gårdens hund) l0b de fremmede svin ud af gården gennem et hul i brandmuren.
Pr0js stod parat tiJ at bide halen af den sidste, og
efterhånden var mesten alle svin i byen halel0se
(12).
En pnest klagede til degnen over, at dennes svin
br0d gennem risga:rdet mellem deres haver. Degnen bena:gtede, at det lod sig g0re, hvorefter pra:sten skubbede ham gennem ga:rdet og sagde: kan
du nu se, der kan komme et svin igennem? (12a).
Der var dog også fordele ved at lade svinene gå
l0se og selv bja:rge foden: de fungerede som en
slags renovation. »Et eller to par svin, som er magre , kan altid finde k0kkenaffald, forda:rvede og
umodne havefrugter, rådne meloner eller gra:skar
og sådant, der ikke kan anvendes til anden nytte
end til at f0de svin med, og disse kan da levere
skinker til herskabets bord og uden nogen sa:rlig
bekostning r0gtes og passes af en af kokkepigerne,
som desuden ofte intet har at bestille« (1774; 13).
»Som hunden er ja:gerens, er svinet pl0jemandens
naturlige folge. lndrettet til med trynen at oprode
jorden opleder og opgraver det på marken alt,
hvad der unddrager sig landmandens opmrerksomhed og kan formindske hans flids forventede bel0nning ... såsom ukrudt til skade for nreste års
sa:d. Hvad den st0rste n0jagtighed ikke kan bja:rge, det finder en flok svin. Al pl0jning og harvning
kva:ler blot det allerede opvoksede ukrudt; hvad
der endnu er skjult i fr0et opdages af svinets skarpe sanser« (1810; 14).
Der blev også holdt mange svin i K0benhavn og
k0bstrederne. På fortovene stod primitive tremmestier, som svinene tit br0d ud af, men de fleste l0b
frit omkring i gaderne, hvor de rodede efter spiseligt i de store dynger af alskens affald langs rendestenene. Det var navnlig bryggere, bra:ndevinsbrrendere, m0llere, bagere, k0bmrend og slagtere,
som holdt svin for at udnytte affaldet. 4/12 1776
blev det forbudt slagterne at have svin i deres går148

de mere end en nat, og i 1866 begrrensede sundhedskommissionen en slagters svinehold til h0jst
fire (15).
Ribe stadsret bestemte 1269, at der mellem en svinesti og gaden skulle va:re mindst 5 fod, 3 fod til
naboerne og 5-7 fod til kirkegårde (16). For at holde svin o.a. husdyr fra kirkegården lå der mange
steder en kirkerist over en muret grube foran lägen; der var mellem tremmerne så stor afstand, at
dyrets ben stak igennem og blev ha:ngende indtil
nogen kom og halede det op. 1467 nrevnes to kirkeriste ved Roskilde kirkegård, 1512 en ved St. Nikolaj kirkegård i K0benhavn og 1529 to i Helsing0r
( 17); ved St. Bends kirke i Roskilde ligger der stadig en kirkerist.
Svin trrengte dog stadig ind og 0delagde gravsteder, 1564 udstedte Frederik Il et forbud mod svins
adgang til St. Nikolaj kirkegård, tolv år senere
(1576) var svinene blevet så plagsomme, at han
forb0d alt svinehold i hovedstaden, såvel på åben
gade som i lukket sti (selv vedblev han at holde
svin på slottet!), og 1585 udstedtes et brev imod de
svin, som gjorde skade på byens indhegnede marker. Men svinene var fortsat en plage for b0nder
og borgere.
Fra Helsing0r oplyses 1581 , at svinene »l0ber ind i
hver mands d0r«, og 1585 at de roder lig op på
kirkegården. Byens skarpretter fik da af regeringen lov til at beholde alle de l0sgående svin, han
kunne indfange. Frederik Il kom en dag ridende til
Kronborg for at besigtige bygningsarbejde. En flok
svin kom styrtende og gjorde hans og f0lgets heste
sky. Kongen lod da lensmanden forbyde alt svinehold også i Helsing0r. Da det ikke hjalp, befalede
en ny lensmand, at ethvert svin indfanget på slottets grund skulle have 0rerne skäret af og derefter
sendes til Esrom. I Ålborg kom det til et kompromis i svinenes fav0r: nyk0bte og syge svin samt
s0er med grise måtte fa:rdes frit i gaderne, alle
andre skulle vrere under opsigt af en hyrde; indfangede »ulovlige« svin kunne ejeren få tilbage mod at
betale 1 skilling i l0sepenge (18).
Efter at Christian IV havde erfaret, at der »ved
svinenes roden på marker og enge sker stor skade
og forda:rvelse«, udstedte han 1/7 1619 en skarp
forordning: »Alle og enhver, gejstlige og verdslige,
skal lade de res svin og grise ringe, unge og gamle,
med ringe i begge nresebor. Befindes nogen her i
k0bstrederne eller på landsbyerne at have deres
svin eller grise uringet, da skal de alle og enhver stå
til rette derfor, borgerne og b0nderne have svinene
forbrudt til deres herskab og de gejstlige til na:rmest liggende hospital« (19).
Et grandebrev år 1700 vedr0rende Skagen forbyder l0sgående svin i byen, for »at de ikke skal g0re

skade på de på stolper til t0rre hrengende fisk«
(20). H0rsholms slotsgartner klagede i 1730'rne
over, at svin 0delagde terrasser og nyplantede alleer; i begyndelsen af 1800-t br0d de også ind i Fredensborg park og marmorhaven (21).
Om de talrige bornholmske bysvin skrives 1810, at
»de krere svin vil bornholmerne ikke afse på deres
k0bstadsgader«, og 1819: »For en k0benhavner i
det mindste var det et usredvanligt syn at se, hvorledes portene om morgenen åbnedes og en hel flok
svin i fuld fart styrtede ud af dem. Men svinene er
bland! bornholmernes vigtigste husdyr, deres flresk
genstand for en ikke ubetydelig udforsel, og mange
fattige folk kan ikke holde svin dersom ikke disse
om dagen må s0ge foden hvor de kan finde den.
Derfor tåles svinene på gaderne, og når indbyggerne kan finde sig deri b0r den rejse nde det vel også«. Endnu 1836 sås de på gaden i Neks0 (22).
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119; 601 34.
KONSUM OG UDF0RSEL AF FLA::SK

Nedsaltet flresk blev fra gammel tid brugt som
skibsproviant. Svinene udskrev enevoldskongen
hos b0nderne i den landsdel, hvor skibet blev udrustet. En forordning af 24/12 1564 påb0d, al »hver
jordegen bonde på Lolland skal give el godt fedt
svin eller to gode sider flresk og hver kongetjener,
som ikke har frit b0ndergods, en god side flresk«.
Efter en anden foro rd ning af 8/10 1675 skal »hver
jordegen bonde [på 0erne] og hver lo b0nder, som
ikke har frit jordegods og sidder for gärde, give Os
el godt levende oldensvin, lensmanden skal skrive
dem i mandtal, så at alting går ligeligt til« (1).
Alle strender konsumerede store mrengder flresk.
Frederiksborg slotsk0kken brugte i 1599 3.500 svin
og smågrise, på Antvorskov spiste 53 personer året
1609 325½ sider flresk, 120 svinehoveder og 120
svinerygge samt rigeligt af andre k0dvarer; samme
år blev for 25 personer fort til udgift: 123 svinehoveder, 108 sider flresk, 70 svinerygge, 244 lammelcroppe, 200 gres m.m. Ringsted kloster havde et
stort grestgiveri, ber fortreredes på et år (1585-86)
bl.a. 480½ sider flresk, 26 grise, 47 svinehoveder,
47 svinerygge, 488 svinef0dder plus andre k0dvarer. Fem plovmrend på Favrholm ved Hiller0d fik

1582 en ringe dagl0n , men som månedskost halvanden t0nde sm0r, 59 sider flresk, 3½ oksekroppe,
½ td. og 1 sik. oksek0d, 13 fåre- og 7 gåsekroppe.
Når kongens folk blev indkvarteret hos b0nderne
skulle de have to <laglige måltider, til hvert et saltmadsfad , tre ferske retter og et fad steg. På et alm.
saltmadsfad lå der ½ side flresk , stykker af r0get
okse-, fåre- eller lammek0d, ½ af en svineryg og en
oksetunge. Lregen Thomas Bartholin (1616-81)
fortreller, at nogle steder kom sådanne saltmadsfade hver dag på bordet som hovedret, og »hos de
rige bugner det således af f0de, at en tjener nreppe
orker at brere denne ene ret« (2).
Med rette skrev pastor Junge 1798: »Af k0dvarer
er intet bonden krerere end flresk , dette kalder han
fortrin ligt sul, og han elsker det så lidenskabeligt,
at han kunne spise endog det rene sprek, ligesom
tartarene hele klumper talg, til hvert måltid uden
at kedes derved. Når han derfor skal beskrive en
mand , der nyder livets h0jeste gode, da må det
vrere den, der lever af flresk og brrendevin« (3).
Det er nreppe overdrevet, når Danmark o. 1800
udpeges som det land i E uropa, hvor man spiser
mest flresk, »thi det er bondens, soldatens, s0mandens og den arbejdende klasses eneste sul , ja de
rige ved deres grestebud, de mindre formuende og
de fattige 0nsker alle at spise flresk« (4). Man regnede med , at hver gårdmandsfamilie på 0erne havde et årligt forbrug af 45-50 lispund flresk (1 lispund
= 8 kg).
Land0konomen Begtrup beregnede (1806; 5), at
der for hvert skippund (160 kg) flresk spist på de
fynske og langelandske b0ndergårde blev solgt det
tilsvarende kvantum. Ved begyndelsen af 1800-t
udf0rtes fra Jylland årligt over 10.000 levende svin
og 4.000 skippund flresk , fra hele det danske monarki 7.583.800 lispund eller ca. 35 kg produceret
flresk pr. indbygger (6).
1837 udf0rtes 5.000 svin og 1.370.000 kg flresk , heraf fra Jylland 3.900 svin og 580.000 kg flresk. Fra o.
1880 tog produktionen og eksporten strerkt til:
1871-75
1891-95
1901-05
1911-15
1925

gennemsnitlig årligt

7
41.3
76. 4
122.7
191.5

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kg
kg
kg
kg
kg

1977 blev der eksporteret 539.255 ton svineprodukter (de 39 % var bacon til det britiske marked)
til en vrerdi af 6 milliarder kr. og svarende til 10 %
af landets samlede eksport. Danmark er verdens
st0rste eksport0r af svinek0d.
LITTERATUR: (1) 640b 69; (2) 409 1887,393f;
149

