
(3) 355 132; (4) 526 6,1803,369f; (5) 44b 1,104; (6) 
732 28; 42 7. 

UDFf:'JRSEL AF LEVENDE SvrN 

»I det !llstlige Jylland og i Vendsyssel tillregges årlig 
en nresten utrolig mrengde svin ... hvoraf en stor 
del årlig fores magre til Holsten og Hamborg«, »fra 
Jylland drives årlig mange tusinde svin i store flok
ke til Ejderen og El ben« (o. 1765; 1). 0. 1800 blev 

der på blot en af ruteme (gennem Kolding) årlig 
fortoldet 12.600 svin, enkelte år op til 15.000, »for 
at srelges i det holstenske, hvor de fedes og siden 
srelges til Hamborg og andre steder« (2). Perioden 
1821-25 udfortes pr. år gennemsnitlig 15.763 fra 
Jylland til hertugd!llmmerne. Tallet faldt i en perio
de <lerefter, men o. 1870 var det steget til over 
100.000, og 1881 eksporteredes 237 .118, 1883 en
dog 374.495 levende fedesvin til Hamborg (3). 
Svinene (galte) blev af unge »svinedrivere«, også 
kaldet »svinepiskere«, k0bt på hele halv0en, men 
navnlig i vestjyske fiskerbyer (hvor det store svine
hold blev fodret med fiskeaffald), i Salling, på 

Mors og i Thy og derfra i flokke på 50-100 drevet 
sydpå ad de gamle studedriftveje til markedeme i 
T!llnder, L!llgumkloster, Lrek, Flensborg og Hus
um, hvor de blev k!llbt af marskb0ndeme, som ikke 
holdt grises0er. Ved ankomsten vejede de kun 30-
40 kg, men fedet et års tid kom de op på 200-250 
kg. 
Den )ange rejse begyndte omkring Kristi Himmel
fartsdag. Den ene driver gik foran flokken, fra en 
pose eller taske i en rem over skulderen str!llede 
han af og til br0dstumper på vejen; var flokken 
stor gik en anden driver bagerst og knaldede med 
en pisk, hvis !ange snert (»skralderbast« af russisk 
)reder) var smurt med fedt. 
Om sommeren blev dyrene drevet h0jst to mil (ca. 
15 km), fra kl. 2-3 om natten til 9-10 formiddag, og 
om aftenen en halv time. Svinene måtte ikke vrere 
fede, så blev de syge i varmt vejr. Forår og efterår 
kunne flokken tilbagelregge maksimalt 3 mil (22 
km) uden middagspause. Rejsen varede ofte et par 
uger, de 330 kilometer fra Viborg til Hamborg tog 
tre uger. Det var ikke ualmindeligt, at man i l0bet 
af en dag kunne m!llde indtil tyve sådanne flokke 
på vejen mellem Ribe og T0nder. 
Svinedriveme skulle have en god fysik og stor tål
modighed. En af dem fortreller: 
»Lidt over middag var vi klar til at begynde farten 
sydpå. Men da vi fik åbnet d0ren og hele flokken 
ud i gården, blev der brug for at par raske ben. Vi 
havde geme 40-50 svin samlet, og de var tit fra 
mellem 16 og tyve steder, så når de kom ud af 

gården l0b de til alle fire verdenshj0rner, der måt
te l!llbes så det forslog noget for at få dem samlet til 
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en flok. De kunne undertiden vrere drilagtige nok. 
For ret som det gik nogenlunde kunne et par styk
ker, der var kommet fra samme gård, stikke ud af 
flokken alt hvad sådan et par smalle mynder kunne 
l!llbe, og imens en af os hentede dem (og det kunne 
vare lrenge) havde den anden et frygteligt mas med 
at holde de !llvrige samlede« (4). 
Blev det meget varmt rejste nogle svin b0rster og 
sagde »horr!« - »så gjaldt det om at gribe ind, for 
kom svinene til at bisse kunne ingen jordisk magt 

standse dem. Driverne greb da i en fart et af dem i 
et bagben, svinet begyndte at hyle, alle de andre 
svin stimlede deltagende sammen om den skrigen
de, og bisseanfaldet gik over« (5). 
Svinene var meget sensible over for to ting: lyden 
af kirkeklokker og skyggen fra roterende m0llevin
ger. Man s0gte derfor uden om landsbykirkerne, 

mens solen blev ringet op eller ned, og skulle en 
vindm!lllle passeres fik svenden en drikkeskilling 
for at standse m0llen indtil flokken var kommet 
forbi den. Der skulle også passes på, når svinene 
blev drevet over en bro, den gungrende st!llj af 
fodtrin og vognhjul kunne skrremme dem, så de 
spredtes til alle sider. 

Der blev nresten altid tjent penge på denne handel, 
risikoen var mindre end i handelen med stude. Om 
den uheldige studepranger sagde man, at studene 
havde stanget ham, og tilsvarende at »en gris vil 
bide« hvis svinedriveme havde lidt tab; det skete, 
at mange dyr blev syge undervejs og måtte efter
lades. 
F0rstnrevnte kunne dog som regel atter komme til 
penge ved at handle med svin - deraf talemåden: 
studene stak ham ihjel , men svinene rodede ham 
op igen (6). 

1920 udf0rtes 53.633, 1923 163.661 og 1924 205.707 
levende svin, men året efter kun 12.597; 1930 var 
eksporten steget til 61. 755 (7). 

LITTERATUR: 178c 167ff; 707 36f; 443133{; 681 

7,86-91; 379b 102f; (1) 574b 1,1763,602 og 
4,1768,37; (2) 44c 1,1808,XXXIV, 63; (3) 234 60; 
409 1883,609; 620 22,797; (4) 62 72f; (5) 178c 167; 
(6) 178b 1,486 og 3, 675f; (7) 260 3,714. 

FRA LANDRACER TIL BACONSVIN 

Til langt ind i 1800-t var flreskeproduktionen meget 
urentabel. De bedste svin var 2-3 år om at blive 

slagtefrerdige og leverede h!lljst ca 16 kg flresk og 
skinker. »B0ndernes svin er det mest !lldelreggende 
[for 0konomien] som vel kan trenkes«, erklrerede 

pastor B. F. R0nne i Tjrereby ved Hiller!lld; »det 
forste år bliver de ikke st!llrre end en god kat , hvor
for de må vrere tre år gamle f!llr de kan slagtes. 



Merkantil 

reklame mod 

svinepest. 

Tagikke 
svinepest 
medhjem 

Hidtil bar det almindeligste antal på en gård til 4 
td. hartkorn va:ret 20 stykker - efter min erfaring 
betaler det sig ikke at holde flere svin end man kan 
fodre ve) med affaldet fra avlingen og k0kkenet«. 

Det gav land0konomen Begtrup ham ret i: »Man
ge svin hos bonden er tegn på fattigdom og dårlig 
0konomi, da han ikke er i stand til at opfode dem 
tilb0rligt uden til sin egen skade; de går da og for
sulter, forkr0bles i vreksten og anretter megen ska
de på bondens egen og naboernes marker« (1803 ; 

1), sml. s. 146, 152. 
De gamle danske landracer havde i flere henseen
der lighed med vildsvinet. De var hårdf0re og n0j
somme, men utrivelige, m0rkl0dede dyr med lang 
tryne og stive b0rster, som på en gammel so kunne 
vrere over 15 centimeter lange og rejses som en 
manke. 
Svinebestanden var indtil o. 1850 hovedsagelig af 
to typer eller racer: 
Det h0jbenede jyske svin (også kaJdt marsksvinet) 

med langstrakt, forholdsvis smal, langhåret og ofte 
sortplettet krop, krum ryg og stort hoved med bre
de, halvt nedhrengende 0ren. Et toårigt fedesvin 
gav 100-160 kg flresk. 
Det mindre, lavbenede sjr,ellandske svin (eller 
~svinet) var grumset hvidgul eller gulbrun, underti
den sortbroget, med oprette 0ren og kraftig b0rste
vrekst på ryggen. Det blev boldt på Sjrelland og Fyn 
samt nogle steder i 0st- og Vestjylland , fededes 
hurtigere og kunne som reldre give 55-120 kg flresk 
og skinker (2) . 

Der var enkelte sensationelle undtagelser. På 
Sparresholm 0.f. Na:stved vejede en so af jysk 
tandrace 480 kg (3), og foråret 1801 blev et svin 
sendt fra Slangerup til slagtning i K0benhavn; det 
var så fedt, at det måtte k0res derind og undervejs 
flere gange afk0les med vand, og »dog holdt man 
med megen m0je liv i det sk0nt vejen kun var fire 
mil [ca. 30 km) (4). - Marstalboerne kendte et vel
fedet svin således: når det gik på jrevn jord skulle 
det ber0re den med de to små bagerste kJove 
(1763; 5). 

»Bondens ligegyldighed i at forskaffe sig gode ra
cer, at parre dem rigtigt og give dem passende r0gt 
og pleje forårsager, at vore svin er små, beb0ver 
megen f0de og giver kun lidt udbytte«, skrev 1804 
veterina:ren E. Viborg; til det ideelle svin stillede 
han folgende krav: »Kort, buttet hoved, klare fyri
ge 0jne, !ange, hårede og nedhrengende 0ren, en 
tyk bals, manken, ryggen og lrenden skal vrere 
bred, kroppen lang, siderne brede, bugen nedhren
gende, benene korte og velstillede, balen lang og 
kr0llet, patternes antal fra 10 til 14 - deres antal 

tilkendegiver frugtbarheden« (6). 
lndtil o. 1870 var produktionen og dermed også 
svineavlen lagt an på at tilfredsstille de tyske kun
der, som 0nskede brede og kompakte fedesvin. 
For at forbedre slagtekvaliteten fortes omkring 
midten af århundredet et stort antal bolstenske og 
meckJenborgske svin hertiJ, og krydsninger mellem 
dem og danske landsvin gav typer passende for 
vort davrerende flreskemarked i Hamborg og Ber
lin. 
Vi opdagede dog snart, at holstenerne forbedrede 
deres race ved hjrelp af indf0rte forredlede engel
ske svin, og 1852-63 blev engelske svin (mest or
ner) hentet her til landet, de fleste af den lyse, 
mellemstore Yorkshire-race. En statistik for året 
1871 viser, at der fandtes 2.136 orner: 1072 af 
dansk tandrace og de 0vrige 1.064 eller cirka halv
delen engelske racer, navnlig Yorksbire og Berk
shire. I 1880 begyndte man på Holstebroegnen af 

krydse importerede Yorkshire-orner med vore eg
ne uforredlede, n0jsomme og frugtbare landracer 
og fik mere k0dfulde grise. Disse »Holstebrosvin« 
egnede sig tiJ det britiske baconmarked. En eks
port af flresk til England startede i 1860'erne. På 

landmandsforsamlingen 1864 havde etatsråd Ed
ward Tesdorph, Orupgård, peget på de store mu
ligheder for at afsrette svineprodukter i England. 
Der var dog ikke tale om et egentligt avlsarbejde i 
nutidig forstand. Et sådant påbegyndtes f0rst efter 
1895 - man kan sige som en dyd påtvunget af n0d
vendigheden. 

Indf0rslen af levende svin til Tyskland havde indtil 
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1871 vreret toldfri, men nu blev der lagt en mark i 
told pr. svin, og i 1885 forh0jedes tolden til det 
tredobbelte. To år efter blev der konstateret svine
pest (difteritis) på nogle lossepladser ved K0ben
havn, og under påskud af smittefaren (reelt for at 
beskytte og oparbejde den tyske svineproduktion) 
lukkede Tyskland 29/111887 for al indf0rsel af svin 
fra Danmark. Mange landmrend led store tab, da 
300.000 slagtefrerdige svin pludselig ikke kunne 
srelges; prisen faldt fra 26 til 18 0re pr. halv kilo 
levende vregt. 1890 blev forbudet brevet, men eks
porten nåede ikke op på det tidligere omfang, og 
december 1895 kom et definitivt tysk forbud mod 
indforsel af svin fra Danmark. 
Vor svineproduktion måtte fremover satse nresten 
udelukkende på det britiske marked, der 0nskede 
lange k0dfulde svin med tyndt spreklag (bacon). 
Der var et par steder i K0benhavn og i Holstebro 

oprettet små privatslagterier, ellers foregik slagt
ningen ude på gårdene. Eksporten af flresk, skin
ker m.m. til Englands store og hurtigt voksende 
industribefolkning krrevede rationelle fabriksmres
sige slagterier, der kunne fremstille ensartede pro
dukter af h0j kvalitet. 
Andelsmejerierne var blevet en succes, og 14/7 
1887 startede det f0rste andelsslagteri i Horsens. 
Allerede nreste år var der slagterier i Odder, Es
bjerg, Holbrek, Fåborg, Kolding og Slagelse, og 
tolv år senere ialt 26. 1952 kulminerede antallet 
med 62; og ti år efter begyndte sammenlregninger
ne. 1909 blev der slagtet 1.350.000 svin på 34 an
delsslagterier, 1922 1.854.000, 1950 4.283.000, 
1955 7.052.000, 1982 godt 14 millioner. 
De f0rste fire avlscentre for renavl af landrace- og 
yorkshiresvin oprettedes 1895 på Sjrelland, i 1900 
var der 107 sådanne centre over hele landet (92 for 
landrace, 15 for yorkshire) og dannet godt 50 svi
neavlsforeninger. 1907 fik vi verdens forste svine
fors0gsstation på Elsesminde ved Odense, året ef
ter en i Jylland og en på Fyn. En forredlet dansk 
landrace blev grundlaget for produktionen af 1. 
klasses bacon, og 1960 nedlagdes det sidste york
shirecenter. På en landmandsforsamling 1852 i K0-
benhavn blev der for forste gang udstillet svin (ialt 
17). De senere dyrskuer med prremiering af de 
bedste avlsdyr og deres afkom fik stor betydning 
også for svineavlen. 

LITTERATUR: (1) 260; 416; 42; 581b 218f; 407 

5,1882, 480ff; 234; 114 127; 702 1968, 144f; (1) 44 

2,443; (2) 732 27f; 42b 14f; (3) 544 446; (4) 44 2, 
449; (5) 163 106; (6) 732 2. 

SVINEBESTANDEN 

Kronens gårde og de private herregårde havde i 
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1500- og 1600-t et stort svinehold (1). Fire kongeli
ge gårde havde maj 1582 289 svin, og der tillages 
217 og k0btes 88; 

Favrholm 
Abrahamstrup 
Antvorskov 
Antvorskov 
B0rringe kloster og 

Lindholm ladegård 

1597 69 svin og 28 grise 
1599 114 svin og 27 grise 
1609 113 svin og 60 grise 

1618 79 svin og grise 

1646 237 svin og grise 

En generalisering af sammensretningen 1758 af svin 
og grise på tre Antvorskov distrikter, Stubbek0-
bing distrikt, M0n og Bog0 sammenholdt med 
skovmatrikuleringen 1688 viser, at der i Danmark 
var 175.000 voksne svin og 75.000 ungsvin. 0. 1800 
anslås bestanden til 150.000 voksne svin, deraf 
54.000 i Jylland; Fyn og Langeland havde 20.000 
fedesvin (1). Svineholdet forsynede landets ind
byggere med flresk og fedt, udf0rslen havde ringe 
betydning. 

Udskiftningens bestemmelser om markfred og 
skovfredningen medf0rte et fald i b0ndemes svine
besretning. Landboreformernes mrend agiterede 
for, at svineholdet blev mindsket og at man i stedet 
forbedrede kvaliteten med bedre fodring. »At hol
de flere svin end man efter omstrendighederne kan 
ernrere er i almindelighed at bebyrde sig selv med 

et såre kostbart kreatur, så at man nok med jyden 
kan sige: for mange svin og for mange heste 0de
lregger en mand« (1831; 2), sml. s. 150. Man brugte 
talemåden »mange kvindfolk og mange svin kan 
drive en mand fra gården« (0Jylland), »for mange 

kvindfolk og for mange svin • er en mands ruin«, 
»mange svin og mange h0ns g0r en arm bonde« 
(SJylland) (3); omvendt sagde man på SFyn »man
ge grise, mange k0er · g0r en bonde til mons0r« 
(en fornem herre) (4). 0. 1820 blev der årlig slag
tet mindst 250.000 svin, levesvinenes antal blev sat 
til 100.000 (5). 

Den f0rste officielle husdyrtrelling viste, at der 
1837 fandtes 237.399 svin (smågrise ikke medreg
net) , deraf ca. 163.000 på 0erne og 72.000 i Jyl
land, hvilket i gennemsnit er under et svin for hvert 
landbrug, stort og lille. 1838 havde 22 sogne i Ran
ders amt kun 2-9 svin pr. sogn, og i hedeegnene og 
på Anhalt var der ingen svin. 
Men fra 1840 til 1881 skete der mere end en for
dobling af svinebestanden , og fra 1880'eme til år
hundredskiftet igen en fordobling. 1881-1914 blev 
den for0get med ikke frerre end 374 procent, en 
langt st0rre fremgang end for heste og kvreg. Eks
pansionen havde tre årsager: mejeribrugets stadig 
st0rre mrengder af affaldsprodukter (skummet
mrelk, valle, krernemrelk) blev udnyttet som til-



skudsfoder; importen af billigt korn og proteinrige 
foderstoffer (»kraftfoder«) fra overs0iske lande; 
nye transportmidler (jernbaner, motorskibe) gav 
hurtigere kontakt med udenlandske markeder. 
Importen af foderstoffer standsede under f0rste 
verdenskrig, og svinebestanden gik ned nresten til 
st0rrelsen i 1881, men den blev hurtigt genopret
tet, fra 1925 til 1930 skete en ny fordobling til 4.8 
millioner svin, og 15/1 1932 var den oppe på 5.5 
mio. Vanskelige afsretningsforhold n0dvendiggjor

de en reduktion, og 21/2 1933 indfortes en kvote
ring: gårdene måtte ikke levere flere svin til slagte
rierne end det tildelte antal »svinekort«. Det bevir
kede et voldsomt fald i bestanden, der 1938 var 
omtrent halvdelen af tallet i 1931. 
Efter anden verdenskrig blev bestanden hurtigt 
st0rre, og o. 1950 var Danmark det land i verden, 
som havde flest svin i forhold til både areal og 
indbyggertal. I slutningen af 60'erne nåede bestan
den op på 8 mio. , siden holdt den sig mellem 8 og 9 
mio., men 1987 blev der sat produktionsrekord 
med 16 mio. slagtesvin. Halvdelen af landbrugsa
realet er besået med byg, der nresten udelukkende 
anvendes som svinefoder. 

LITTERATUR: (1) 44b 1, 104; (2) 122d 176; (3) 

178b 3,674; 759 1936,192; 390c 209; 131 1906/ 
38:1224 (1012); (4) 644 12,1889,188; (5) 522 5,-
1819,59. 

KROP OG AOFIERO 

Selve den zoologiske benrevnelse svin blev ensbe
tydende med at vrere snavset, svinsk bruges i man
ge forskellige relationer (s. 170ff). »Det almindeli
ge skreldsord, der giver et uordentligt og skiden
frerdigt menneske navn af et svin, synes vetat vrere 
länt af dette dyrs naturlige lyst til at vrelte sig og 
indhylle nresten hete kroppen i dynd og skam ... 
men ellers er svinet et dyr, som frem for mange 
andre elsker og krrever renlighed. Når man n0jere 
overvejer tingene, så fortjener det menneske, der 
således figurligt kaldes et svin, mindre denne be
nrevnelse hvis han besad dette dyrs lyst og naturlige 
egenskab til renlighed« (1793; 1). 
»Svinets smudsighed og frådseri er blevet et ord
sprog - trregt , dumt og ulrerevilligt synes det i bog
stavelig forstand at leve for at rede. Det reder og 

drikker med en smaskende og 0jensynlig vellyst og 
begrerlighed og nyder sin hvile med en så dyb og 
gryntende tilfredshed i sine bl0de fedtpuder, at 
man skulle tro det fastvokset til det sted, hvorpå 
det hviler. Dets brutale, grådige bestialitet kan un
dertiden gå så vidt, at det endog angriber og fortre
rer sin egen yngel« (1859; 2). Et sted i SSjrelland 
kom en so »for nogle år siden« ind i stuen og åd et 

spredbarn i vuggen (1834; 3). Svinet er »et af de 
mest afskyelige dyr man kender med hensyn til 
dets levemåde. Dets sanselighed og avlekådhed er 
uden grrenser. Det har en nresten umrettelig grådig
hed og reder alt ... har mere drift for at rode i en 
dynge skam end at tage sig rede af et kar. Ligeledes 
har man bema:rket, at svin tåler en skrrekkelig 
ma:ngde prygl uden at rense dem, dette ligger i 
flreskets mere eller mindre tykkelse« (1837; 4); »de 
stive b0rster, den tykke hud og det tykke fla:sk er 
årsag til, at svinet kun lidt f0ler de hug og slag, der 
trreffer kroppen« (1798; 5) . 
Man siger, at alt i et svin ligner de samme dele i et 
menneske (5a). 
»Grådigheden er dets fornemste egenskab. Svine
ne sluger alt i sig hvad på nogen måde kan redes, 
deres sa:dvanlige og bedste drik er skident vand 
med k0kkenaffald i. Når man fraregner, at de for
trerer allehånde snavsede og vremmelige ting, ja 
endog menneskeskarn, så er de os til ingen nytte 
f0r de er slagtede, da fla:sket meget begrerligt spi
ses. Sk0nt svinene er urenlige dyr, så trives de dog 
bedst ved renlighed, det er derfor godt at vaske 
dem med srebevand og en b0rste« (1802; 6). »Det 
elsker virkelig renlighed såvel som andre dyr, og 
bliver derved sund og frisk, og det er kun ejernes 
ringeagt for dem og slet opdragelse, der g0r dem til 

virkelige svin« (1798; 7). 

På sin indenlandske rejse 1763 kom J . A. Dyssel til 
.1Er0 og iagttog der noget, han ikke havde set an
detsteds, nemlig »den tugtige og artige opdragelse, 

som rer0boerne giver deres svin. Andre steder la
der man svin blive svin ligesom man lader p0bel 
blive p0bel uden at trenke på at forbedre dem. Her 

hvor svinene stod indelukket for at fedes, enten 
bag et lille plankevrerk eller et flettet grerde, så jeg 
at svinene var meget rene, og som det mest besyn
derlige, at al deres urenlighed tå på et eneste sted i 
indelukket uden at vrere spredt på hete pladsen. 
Jeg var nysgerrig efter at vide, hvorledes det gik til, 
og fik at h0re, at det kom at vanen og opdragelsen. 
I de f0rste dage står en gammel krelling eller et 
barn med en krep, og så snart det mrerkes, at svinet 
vit m0ge, får det hug og jages hen til den krog, 
hvor det er tilladt. Siden skal det aldrig kaste sin 
urenlighed på anden plet i hete indelukket. Jeg 

havde ikke trenkt , at svin var så la:revillige, men 
sandelig, mangt et svin blev bedre hvis det blev 
bedre behandlet og undervist« (8). 

LITTERATUR: (1) 718 3, 158; (2) 627 60; (3) 455 

179; (4) 567 1837, 40f; (5) 703 1,458; (Sa) 178b 

3,675; 1311906/23:443; (6) 357144; (7) 703 1,370; 
(8) 163 106f. 
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R0GT OG PLEJE 

Uagtet at flresk, fedt o.a. af svinets kropsdele blev 
h0jt vrerdsat, var det gennem århundreder et for
agtet , vanr0gtet husdyr, der mange steder gik ude 
beskidt og forsulten året rundt og tilbragte det me
ste af tiden med at rode i m0ddingen og brakmar
ken og tigge ved lade og k0kken. »A.::rlige« folk 
beskreftigede sig ikke mere med svinene end h0jst 
n0dvendigt og gav sig ikke af med at sterilisere 

orne- og sogrise, det overlod man til samfundets 
udskud (1). 
Det var magre, langbenede, skarpryggede og strid
hårede dyr med store hoveder og lange 0rer, kun i 
gode oldenår kom der lidt sul på dem. Når to-tre 
svin 10b hen ad gaden og m0dte en flok skoledren
ge, tog de sig gerne en ridetur på dem (Fredericia
egnen; 2). 

Det var fra gammel tid skik, at man Benediktsdag 
23/3 drev svinene på grres eller i skoven for at rode 
efter fjorgammel olden i den opt0ede skovbund; 
dagen blev derfor på Bornholm kaldt Svine-Bent, 
Svinebenedikten eller Bent St0tteso: fra den dag 
skulle soen kunne tåle tre slag med en bynkestilk 
og selv finde f0den , »få sine n0gler igen« (1626ff; 
3). 

»Svinet, som hos os behandles så slet og sk0des
l0st, er ikke et mindre vigtigt husdyr end hesten, 
oksen og fåret. Dets strerkt nrerende k0d er lige så 
uundvrerligt for den arbejdende menneskeklasse 
som for lrekkermunden til utallige retter. Af alle 
vore husdyr koster svinet mindst at opf0de og un
derholde. Alt affald i k0kkenet, haven, slagteriet, 

mejeriet , ved stivelsesfabrikkeme samt brrende

vinsbrrenderierne tjener det til f0de, det kan også 
emrere sig selv på marken og i skoven« (1804; 4). 
»I alle husholdninger affalder en hoben såvel fra 
k0kkenet og bryggerset som mejeriet og haven, 
der ikke på bedre måde kan anvendes end til svine
f0de , thi hunden kan dog ikke fortrere alt hvad der 
levnes, fordrerves og spildes ved folkenes madlav
ning« (1793; 5). »Menat ty til kornloftet og holde 

svin med rent korn eller anden f0de af vrerdi brin
ger såre sjreldent fordel, da svinene snart kan for
trere mere end de er vrerd« (1831; 6). 
Svinene gik og samlede f0de ved husene, tofterne 
så derfor ud som var de pl0jet, og så snart en d0r 
blev åbnet kom de og ville ind (sml. s. 148). Så 
sultne var de, at de åd menneskeskarn - forrettede 
man sin n0dt0rft i det fri kom de straks 10bende til , 
og »engang bed de testiklerne af en dreng« (7). En 
gammel 10sgående so, som mest levede af menne
skeekskrementer, blev på Bornholm kaldt en bon

deryna, 'bondeskriger' (9): »Når dette dyrs r0gt 
var ordentligere og mere forstandig indrettet, da 

154 

ville det indtage en h0jere plads i husdyrenes rrek
ke. Men bondens almindelige slendrian er denne: 

Svinet t0jres om sommeren og får noget - lidt nok 
- surmrelk og valle til sit grres. Når revret er opgivet 
slås det 10s og må s0rge for sig selv lige til hen på 
foråret i sin husbonds eller andres m0dding, for 
laded0rene og ved at omrode gader og marker, da 
det ofte ikke ringes. Kun det der skal slagtes srettes 
på sti og får 3 a 4 tdr. gruttet korn (mest byg, i 
hedeegnene rug); kun kolonisterne på Al heden og 
enkelte b0nder andre steder giver dem kartofler«. 
Til opfedning af et svin regnede man på Fyn o. 
1800 1-2 tdr. rerter eller halvanden td. havre og 1 
td. rerter (10). 
Hj0rring amt havde et fhv. stort svinehold og ud
f0rte i 1820'rne en del svin til Norge, et årsgammelt 
svin vejede 12-14 lispund (96-112 kg). De fleste 

gårdmrend i Thisted amt havde o. 1840 en galt til 
salg hvert eller hvert andet forår. Svinene stod om 
sommeren i t0jr på grres omkring gården, om vin
teren fik de grutning og sp0l (brerme) (11) ; sidst
nrevnte affald blev regnet for så vrerdifuldt, at en 
forfatter mener svinebestanden ville blive i h0j 
grad indskrrenket hvis brrendevinsbrrendingen op
h0rte (12). 
Hos småkårsfolk i MJylland fik svinene kun avner 
eller hakkelse af spergel, var der råd til det lidt 
mrelk, men sjreldent lidt grutning og kartofler, i 
sommertiden noget gr0nt, ellers gik de ude og 
bjrergede selv en del af f0den. De fik alle steder 
affaldet fra k0kkenet (13). 
De to-tre svin på gårdene i Odsherred blev fordret 
yderst knapt, indtil de fra Mikkelsdag 29/9 skulle 
fedes til jul; toårige svin vejede da 150-200 kg. De 

gik 10se fra indh0stningen og til markerne var tilså
et om foråret. Når grisene var taget fra soen stod 
denne 3-4 måneder t0jret ved gården og levede 
mest af grres og opvaskevand (14). 
Også i NSjrelland fodredes de med alt affald fra 
husholdningen; en del fra vinteren lå i svinet0nden 
og ventede på grisen, som blev k0bt om foråret. 
Den åd alle småkartoflerne, ved grerder og gr0fter 
samlede b0rnene blade af sk0rtidsel og syre, man
den og konen skar nrelder, og alt dette gr0nt blev 
skäret og blandet med korn. I sensommeren trak 
man mrelder op på b0ndernes kartoffelmarker og 
ribbede blade og fr0 af dem ; det skulle vrere et 
meget nrerende foder, samtidig blev marken renset 
for dette ukrudt. Når sreden var k0rt hjem samlede 
konen og b0rnene aks, hvis krerner blev givet gri
sen. I fiskerhjemmene fodrede man med kogte af. 

faldsfisk , men ikke fedesvin for at flresket ikke 
skulle få fiskesmag (15). 
Under besrettelsen blev restauranternes 0lsjatter 
samlet til grisefoder, over 1000 liter om ugen. 
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