Man skulle holde 0je med, at svinene ikke kom i
en blomstrende boghvedemark; de blev da kuldrede af at rede gr0n boghvede, fik et r0dt udslret,
opsvulmet hoved og hrevede 0rer - men sorte svin
tog ingen skade. Årsagen varet stof i planten, som
g0r huden 0mfindtlig for sollyset (fagopyrisme). En husholdningskalender 1634 påstår, at kommer
unge svin i h0rageren, »da d0r de straks« (16).
Lod man om sommeren svin og smågrise gå på
logulvet kom det til at stinke, og »den svinelugt er
en modbydelighed for rotter og mus« (primo 1800t; 17).
Talemåder om sviner9'gt:
Luk srekken op når grisen gives (Laale). Svinelykken sidder i svineposen :, : som man fodrer til; giv
gris når den grynter og barn når det grreder, så får
du fed gris og fagert barn; det er ikke borte hvad
man giver sin gris (alle Peder Syv; 18).
Mange svin g0r dranken tynd :, : hver får desto mindre af foderet (o. 1700; 19); man kan give grise rug
så lrenge, til man hverken har rug eller grise (1848;
20}; det er svrert at holde grisene tilbage, når de en
gang er blevet vant til bladebyg (1776; 21); man
skal ikke vrenne svin til byg, så vil de ikke have
havre (22); mrelk og havre gi' r korte grise, vand og
havre gi' r lange grise (VSlesvig; 23).
Jo st0rre svin desto bedre lykke (24) ; de svin er af
den rette slags, som man skal brere til og slrebe fra
truget (VJylland; 25); der er en dårlig gris, der
ikke kan trrenge (eller: rive) en anden fra truget
(26).

Der var undtagelser fra den dårlige r0gt, ja sine
steder havde svinet ligefrem en slags familirer status. - Om en jysk bondekarl, der efter slaget ved
lsted 1850 marcherede med sin deling gennem
Slesvig by, fortrelles, at han pludselig l0b ind i et
hus. En soldat blev sendt efter ham, og »der stod
han da i gården, trret og m0dig som han var kommet fra det blodige slag, og gav svinene rede ; han
h0rte dem skrige af sult, da han drog forbi, og
kunne ikke bringe det over sit hjerte, at de umrelende skulle lide n0d« (27). Et skib strandede ved
NSjrelland, og de skibbrudnes råb om hjrelp blev
h0rt af en boelsmand, men han slog ikke alarm.
Under det senere forh0r undskyldte han sig med,
at hans so var ved at få grise, og dem kunne kan
ikke gå fra (28).
En meget streng frostnat på Bornholm tog konen
husets gris med i seng (29), når vinteren for alvor
satte ind, havde man soen i opholdsstuen (Eskrer
hede o. 1850; 29a), hos en mand i Krarup gik en so
med grise i en b9'vl (aflukke) ved kakkelovnen, når
det var koldt, og en gammel kone i Moselund hav-

de sin gris i en b0vl omkring bilreggerovnen (30).
En lille lerklinet hytte i lkast holdt grisen i bageovnen; den blev selvf0lgelig muget f0r man bagte, og
grisen var hjeml0s indtil br0dene var taget ud og
ovnen afk0let (30a).
Om sin opvrekst ved Skive o. 1875-80 skrev Jeppe
Aakjrer (31):
»I denne sti i bryggerset logerede galten gennem
hele min barndom som en slags aftregtsmand. Der
havde den for umindelige tider siden fået sin plads,
og ingen kunne trenke sig at flytte den. Svinet blev
gående og udfoldede hele sin svinenatur uindskrrenket. Den var aldrig til gene for os b0m,
tvrertimod, det var en stor plaser at stå og pasiare
med grisen, at kl0 den i nakken og fodre den som
en kanariefugl, hyppig naturligvis med forbudte
varer. Det f0rste man vågnede ved om morgenen,
hvis mor havde ladet k0kkend0ren stå åben, var
galtens grynten og utålmodige hyl, når han syntes
der blev vist ham for lidt opmrerksomhed. Grisen
havde sine hyggelige sider, men det kan ikke nregtes, at den også havde andre mindre hyggelige.
Dens stank var grumsomt generende, isrer med
vestlige vinde, huset vendte i 0st-vest, og grisen var
kommet i vindhj0rnet«.
Endnu o. 1935 havde man grise i stuelrengen til en
gård i Svinsbjerg VLolland (32).
LITTERATUR: (1) 495 53; (2) 715 39 ; (3) 676
1688,278; 633i 70; 366c 166; 173 343; 136 1953-54,
52; (4) 732 lf; (5) 718 3, 158 sml. 544 449f; (6) 122d
175; (7) 390e 1, 66 og tb. 1, 102f; (8) 173 32; (9) 65
140; (10) 44b 1,103; (11) 44c 2 , 240 ; (12) 389 3,47 ;
(13) 707 36; (14) 17b 84; (15) 711e 108f; (16) 766
59; (17) 44 1,458 ; 43c 1,259; 145 1,1817,9f; (18)
676 1682,152; 1688, 280; (19) 462 288 sml. 178b
3,674; (20) 451 1,360; (21) 451 2,517; (22) 508 18;
(23) 178b 1,674; (24) 1361938,34; (25) 178b 3,674;
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5171882.2,429; (26) 390c 96; 537176; (27) 452 85;
(28) 199 39; (29) 633h 83; (29a) 722 1945,142; (30)
259j 52; (30a) 259c 13; (31) 7640 38f; (32) 213c
2,335.
SVINEHOLD TIL S!i'lS

De fleste sejlskibe bavde grise ombord, og man
s0rgede når et fedesvin skulle slagtes, »det bavde
alle gået og ka:let for, kl0et bag 0rerne, hygget om,
la:rt små kunster og d0jet sammen med, når det fik
s0syge. Der måtte tra:kkes lod om, hvem der skulle
aflive det« (1).
Svinene havde besa:tningens udelte interesse. Urdag eftermiddag blev der holdt parade. Besa:tningen under våben marcherede forbi chefen, bagefter kom grisepasseren med grisene som arrieregarden. Om l0rdagen blev de vaskede og if0rt en flip
syet af sejlrnageren (orlogsskonnerten »Ingolf« i
dansk Vestindien 1900; 2).
Grisene hed S0ren og Gine, og de blev sluppet l0s
hver morgen mens man spulede da:k. Det var sjovt
at se dem komme galloperende hen ad da:kket,
sa:tte sig på halen og kure et langt stykke. »Altid
var de i vejen, va:ltede p0se og lavede andre spilopper, mens var så aUerka:reste, at ingen na:nnede
at g0re dem fortra:d. Hvis man tror, at grise er
nogle svin, så tager man meget fejl. De stilJede selv
for at blive sa:bet ind og fandt behag i at der blev
p0set vand over dem« (slutningen af 1800-t; 3).
Man bandt et t!1lndebånd på svinets ryg med en
la:kkerbisken 0verst på båndet, så den hang ned
foran hovedet; dyret gjorde da mange l0jerlige
krumspring for at få fat i den (4).
»Vi havde to grise om bord, dem var vi glade for
som vor eneste adspredelse på den !ange rejse, og
det varede ikke la:nge f0r de var som et par hunde.
De la:rte at sidde på bagbenene og gi' pote. Vi
s0folk elskede dem som var de vore b0rn, og alle
gutterne tudbr0lede da det juleeftermiddag blev
bestemt, at de skulle slagtes. Ingen ville va:re med
til det, og det endte med at skipperen måtte skyde
dem. Den aften havde vi ingen lyst til at spise svinek0d og n0jedes med vore t0rre besk0jter« (primo 1900-t; 5).
LITTERATUR: (1) 573 17/3 1954; (2) 353 126; (3)
634 96; (4) 115 79; (5) 315 28/1 1956.
DRIEGTIGHED OG TILLAlG

Mange landsbyer havde en fa:lles byorne (1).
Gårdene skiftedes til at have den opstaldet et år ad
gangen, na:ste foderva:rt blev samtidig valgt til ny
oldermand. De andre gärde betalte en skp. korn
som vederlag. Ved afleveringen af omen til gården, hvor den skulle va:re det folgende år, boldt
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manet ornegilde; det var som regel i eller omkring
fastelavn (2). I nogle sydsja:llandske landsbyer
blev omen af to karle trukket ind i gildestuen, hvor
man drev grove l0jer med den (3). Endnu 1886
havde Besser på Sams0 en byorne, og ornegildet
blev holdt la:nge efter at oldermands-institutionen
var oph0rt; så sent som 1925 måtte en gårdmand
på Om0 betale b0de til bylavet fordi han va:grede
sig ved at holde gildet (4).
Ville en so ikke komme i brunst fik den surdej og
branket havre at a:de (5): Giv s0erne havre stegt
og t0r, · så får du faste-istegrise for, · i rette tide
borne [f0dte) (1670; 6); omvendt kunne man hindre en sogris i at blive brunstig ved at give dem
ska:gvand og slibestensdynd (7).
Lige så mange dage efter nymåne soen kom til
orne, så mange grise ville den få (8). Den som trak
soen til orne skulle undervejs helst m0de en mand,
så blev der mange ornegrise i kuldet, var det en
kvinde fik soen flest sogrise (VJylland o. 1870; 9).
Man talte, hvor ofte omen glippede med 0jnene
under parringen, så mange grise ville den få (0Jylland ; 10). Når soen var l0bet eller efter hjemkomsten str0ede man br0dstumper eller håndfulde
korn for den, så mange den åd, så mange grise
f0dte den; blev det gjort af en mand: flest ornegrise; af en kvinde: flest sogrise (Jylland; 11).
Samme dag soen havde va:ret til orne skar bonden
et ma:rke ved negleroden på venstre bånds tommelfinger, idet man mente, at neglens va:kst og
soens dra:gtighed var synkroniseret: den skulle fare , når ma:rket nåede frem til neglens rand (Vendsyssel, SFyn, Sja:lland, Falster; 12). Havde man
fået en m0rk plet på en neg!, samtidig med at soen
blev l0bet, sagde man: du får en ny neg! , når soen
har faret (Sa:by VSjrelland ; 13).
En drregtig so måtte ikke få det vand p0lser var
kogt i, så blev grisene tintede, og den måtte ikke
ringes, så kom den til at ryste over hete kroppen i
seks uger efter at den havde faret (1860; 14). Når
soen skulle fare gav man den på Falster endeskiver
af julebr0det, så fik man held med grisene (15).
Det hed sig, at en luset so fik de bedste grise, som
hun gav fed mrelk (0Jylland, Vendsyssel; 16).
Det var sja:ldent en so fik mere end et kuld grise;
efter det blev hun udb0det (steriliseret) og i efteråret fedet til hjemmeslagtning (VJylland; 17). Pattegrisene skulle tages fra den på en torsdag, så blev
den omega! igen inden na:ste torsdag (18).
Grise fodt i l0vfald, det e r 14 dage for og 14 dage
efter Mikkelsdag (29/9), skal man ikke la:gge til, de
plejer at d0 i juli (1640; 19). Grise fodt i julen
duede heller ikke til tilla:g, de skulle vrere f0dt i

torsmåned (marts) eller i påsken (20); herom havde man nogle huskerim: julegrise og fastekal( ve) ·
g0r bonden arm og gal (o. 1700; 21); julegrise og
fastekalv · g0r bonden gal, · julekalv og fastegris ·
g0r bonden rig og vis (NFyn; 22); julekalve og
fastegrise · g0r bonden vise, · men julegrise og
fastekalve · g0r ham splittergale (1826; 23); han
trives som en torsmåneds gris (o. 1700; 24).
Nyfodte grise har en eller flere sorte »ulvetrender«,
som skal trrekkes ud (o. 1870; 25).
»De havde vreret i Nyborg og k0bt en gris - en stor
begivenhed for den lille familie. Trenk, alt hvad der
stikker i sådan en gris! Måske hele familiens r0rlige kapital. Bliver grisen fed , så bliver åre t fedt ,
forbliver den mager, så bliver det magert, d0r den
er det måske ensbetydende med fattigvresenet«
(1893; 26).
LITTERATUR: (1) 140 4,193 ,225; 633d 41(1809);
633c 55-79; (2) 644 7,1887,226; 266 2,116-28
(0Fyn); 227c 102; 604 68; 199e 112f; 541 41; 711d
161; 633g 43,108; (3) 495 34; (4) 224 233; (5) 242b
116; (6) 229 25; (7) 644 7,1887,70; 390e tb. 1,103;
(8) 390e tb. 1,103; (9) 366 224f; (10) 131 1906/
23:2044 (1932), 2234; (I l ) 390 9, 17 og tb. 1,103 ;
622 1,98; 259j 192; 131 1906/23:1283 (1908); (12)
688c 60; 366 90; 172 1,164 ; 390e tb. 1,104; 112 88;
199b 29; (13) 131 1906/23:281 (1919); (14) 688c
51,60; (15) 131 1906/23:787; (16) 131 1906/
23: 1188,2234; (17) 707 36; (18) 390e tb. 1,103 ; (19)
390e tb. 1,103 ; (20) 644 7,1887,46; 366 225; (21)
462 nr. 1729; (22) 604 222; (23) 183 8; (24) 462
358; (25) 366c 88; (26) 221 2. 1,23 sml. Henrik Pontoppidans novelle Et grundskud (1887).
OVERTRO I STALDEN

Halmen brugt ved 0 lbrygningen måtte ikke komme i svinestien med mindre knuderne var l0st op,
ellers kunne s0erne ikke få grise (1). Det gav held
at srette en kat i svinestien for der kom smågrise i
den (Falster; 2). Man skulle plukke tre hår af en
pattegris' lrender, lregge dem på en gl0d, holde grisen i bagbenene og svinge den tre gange i den opstigende r0g, så kunne ingen skade den (3); eller
man skulle holde grisen ind over r0gen fra ildstedet
(4).
Klippede man svinene nytårsdag fik de fast og godt
flresk (Bog0 o. 1870; 5).
Man måtte ikke pisse i en svinesti, det gav uheld,
og ikke bruge en kost , så blev svinene vantrevne og
fik tintet flresk (1860ff; 6), heller ikke en kost , så
skovlede man grisene ud på m0ddingen = de d0de
(7). En utrivelig gris skulle gnides på ryggen med
en »troldkost« fra et birketrre (SFyn ; 8).

Der kunne »falde ild« på svinene , og så d0de de;
for at få ilden ud skulle de rede en solt0rret skrubtudse, en sådan havde man altid i beredskab (9).
Kom der fremmede i stalden , måtte de ikke rose
dyrene , men de skulle tvrertimod sige »det er dog
nogle grimme grise« og så spytte (Bornholm; 10).
En mand i NSjrelland havde uheld med sine grise,
de d0de den ene efter den anden og han kom i
tanker om, at det nok var fordi han havde undladt
at brrende St. Hansbål året i forvejen, det ville
have holdt hekse og trolde borte (11). Andre i
samme situation fik af en klog mand det råd at
grave en kattekilling levende ned i hvert hj0rne af
stalden, de skulle vende hovederne mod hinanden
(Thy ; 12); e lle r en levende gris skulle graves ned
foran d0ren til svinehuset, »og det gjorde man så«
(Silkeborgegnen ; 13).
LITTERATUR: (1) 390e tb. 1,114; (2) 131 1906I
23:842; (3) 390e 6,265; (4) 379b 98; (5) 366c 87; (6)
688c 60; 366c 88 (VSjrell.); 390e tb. 1,117f; (7) 390
9,17; (8) 644 4,1885,58; (9) 390 6,204f; (10) 638
158; sml. 390[ 6.2,311; (11) 711d 158; (12) 366c
68f; (13) 259e 195.
ANVENDELSE AF KROPSDELE

De skålformede skulderblade blev i yngre stenalder brugt som skeer eller 0ser, fortrenderne som
perler og de nedre hj0rnetrender til smykker og en
slags krumknive (1).
»Alle dele af det hele dyr anvendes til nytte«
(1804; 2). - Blreren brugte man til opbevaring af
fedt (3) og når husdyr skulle have et klyster =
indspr0jtning i endetarmen (Horsensegnen; 4) ;
endvide re til at binde over glas og krukker (5), som
tobaks- og pengepung (1798ft; 6); oppustet og
smurt med tjrere afmrerkede blreren , hvor der stod
fiskekroge i havet (Harbo0re; 7); drenge brugte
den som sv0mmeblrere (S0nderjylland) og fodbold
(Yendsyssel) (8).
B0rn fik blreren at lege med, pustet op kunne den
svreve som en ballon (Stevns, SSjrelland; 9). Man
kom nogle rerter i blreren, blreste den op og raslede
med den nytårsaften foran folks vinduer (VHanherred ; 10) ; en so-blrere med rerter i var småb0rns
rangle (Mors, T hy, Falster ; 11).
En sofejle, sofiddel var en tyk streng sprendt over
en svineblrere på en lang stok og den blev str0get
med en bue (o. 1700; 12); sotrommen (o. 1700ff;
13) , rumle- , gubbe-, vugge-, fuddi- , buddipotten
var en t0rret svineblrere sprendt over en potte eller
krukke ; når man gned på skaftet af en gåsefjer
eller stump tagr0r anbragt i midten frembragtes en
buldrende lyd (14).
Hudens anvendelse til pergament, solde, sadler og
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selet0 j er bekendt (1804; 2). Skindet (la:deret),
helst af en orne, brugte man i Jylland til selet0j,
meget sta:rkt hammelreb, skosåler, gennemhullet
som håndsold (15); huden eller ornens penis anvendtes mange steder som remmen mellem plejl og
slagle (16):
Min slagel er af kr0llet hvidb0g skabt,
så sej og sta:rk, at stålet selv har tabt;
af ornela:der er min belles lag,
de brister ej for nok så barske slag
Lauritz Larsen (17).
Pastor Wedel i Everdrup SSja:lland lavede o. 1800
af svineskind et kaneda:kken, fodposer, hesteselet0j og en d0rmåtte (18). Huden blev benyttet til
vinbeholdere, tapet, m0belbetra:k, handsker og
tykke bogbind (19). »Den giver det mest holdbare
bind til vore b0ger; de a:ldste man har af .disse er
fra to-tre hundrede år og la:ngere siden og na:sten
alle indbundet i svineskind« (1798; 20).
»Hvad nytte har man ikke i adskillige henseender
af b0rsterne? Det er ikke alene b0rstenbinderne,
der anvender dem til deres arbejde; murermestrene betjener sig af dem både i deres kalk og ler for
at holde begge dele sammen. For skomageren tjener de i stedet for synåle, reb og t0jr g0res af dem,
og den hest, som har for vane at bide og gnave alle
andre slags over, lader vist disse va:re ur0rte«
(1798; 20).
De gamle danske landsvin havde lange b0rster,
isa:r på ryggen, de var ret efterspurgte og blev ved
slagtningen omhyggeligt samlet til salg (21). Af
korte svinehår, evt. blandet med hamp, blev der
spundet et meget sta:rkt reb til t0jr, der var la:nge
om at rådne , og som k0er og får ikke kunne tygge
over (22); i 0Jylland blev dette reb brugt til at
sn0re h0la:ssets sider (23). Af svineb0rster fik man
hårde malerpensler, kalk- og st0vekoste, b0rster til
at sm0re selet0j med, kla:de-, hår- og negleb0rster
(24); ordet b0rste er afledt af a:ldre nydansk b0rste
= 'stive, strittende dyrehår'.
Skomagere brugte svineb0rster som sytråd (25);
når de skulle »tra:kke rispen« (en beget tråd gennem et hul) , lavede de f0rst et 0je på en svineb0rsjte og stak den igennem, hvorefter sytråden blev
lagt i 10kken og trukket gennem la:deret (26).
Leret omkring spundset på 0lt0nder blev blandet
med svinehår for at det ikke skulle revne (Thy;
27), til udstopning var svinehår bedst na:st efter
hestehår (27a); selet0jets stavpuder var på Mors
udstoppet med svinehår (28); en »uro« (mobile)
ha:ngt under loftet blev i VJylland lavet af svineb0rster eller små stumper strå (29). På Fa:r0erne
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piskede man st0rknet ma:lk til skum med en tiril
pind med svineb0rster i enden (o. 1780; 30).

=

Den indvendige r0de binde på en svinemave kunne
bruges som ostel0be. Den blev flået af, vasket og
ha:ngt til t0rre på en pind. F0r brugen skar man
den i stykker og ba:ldte valle på, efter nogle dage
kom lidt af vallen i lunken ma:lk og fik den til at
skille, så ostemassen kunne tages fra (NVSja:Uand;
31). På Lemvig- og K0geegnen kom man den ituskårne binde i en flaske og tilsatte lidt 01 og bra:ndevin , salt og kommen; når det havde trukket et
par dage fyldtes flasken helt med 01 (32).
Vestjyske fiskere k0bte om vinteren svinemaver og
-tarme på slagterierne og brugte dem til agn (o.
1900; 33); samme anvendelse havde leveren i VJylland og Thy (34).
Ta:nderne anvendes til at polere med (o. 1800; 20).
Af knoglerne i en grisetå lavede man på Mors leget0jet snurrebasse eller surreben (35). H0ns med
lopper blev smurt med svinefedt under vingerne
(La:s0; 36). Svineg0dning tilsat urin bruges til kla:devalkning, og galden er et kendt middel for hvepsestik (1804; 2).
Også i nutiden benyttes na:sten alt fra svinet: blod
og slagteaffald til dyrefoder, de knuste knogler til
benmel, skindet til handsker, sko og tasker, hårene
til negleb0rster og polstring, hormonholdige kirtler
til la:gemidler, bl.a. insulin (37) - som man siger:
det eneste af et svin, der ikke kan bruges til noget,
er 0fet.
Lregemidler
Svineblod var bestanddel af et middel mod håraffald (ultimo 1400-t; 38), og det blev indgivet med
sukker for vattersot (1533; 39). Impotent mand
skulle gnide sine k0nsorganer med en ornes gatde
(1533; 40); svinegalde blev smurt på frostknuder
og -sår (41) ; galdebla:ren hang til t0rre i skorstenen , e n gr0n masse i blreren lagdes på steder med
frost (K0geegnen; 42).
Mod forstoppelse indtages med 01 en t0rret og pulveriseret svinebla:re, »det er pr0vet og har hjulpet«
(1807; 43); for bla:reslaphed indtages et 0ldekokt
af en ornes bla:re eller asken af den bra:ndte bla:re
ha:ldt i eddike (44); asken bages i en pandekage,
som patienten spiser, er det en mand skal blreren
vrere fra en so, til en kvinde fra en galt (vestjysk
cyprianus; 45). For hovedpine drekkes hovedet
med en udklippet svineblrere (46).
»R0gning med svinehår opha:ver krampetrrekninger hos hysteriske fruentimmere« (1804; 2). Patient med koldfeber (malaria) skulle srettes sig med
n0gen bag på en gryde hvori der kogte svinehår
blandet i dyvelsdra:k og brevergejl (NSjrelland; 47).

Hest med indvo ldsorm indgives ituskårne svineb0rster (1816; 48).
På skinnebenssår blev lagt en salve af svinefedt,
hvidt voks og terpentin (Falster; 49); galteflresk
blev lagt på brandsår (50), mens hrevelser, fnat og
arpe blev smurt med fedtet (51); i mange vestjyske
hjem havde man en svinekrebe liggende , dens fedt
blev gnedet på gigtsmertende lemmer (52). Vorter
skulle stryges med en r0get flreskesvrer og denne
graves ned på et sted, hvor ingen kom (53). Svinefedt er anf0rt i apotekertaksten 1619 og farmakopeen 1772.
For blodgang, blodsot (dysenteri) indtages saften
af svinem0g blandet i 01 (o. 1450 ; 54); »vil det ikke
hjrelpe, da tag en lort af svin, som går på marken
eller i skoven, reggehvide og nogen r0gelse , knust
fiskeben og hvedemel, bland det sammen og g0r en
kage deraf og bag den godt og give den syge den at
rede« (1533; 55). T0rret svinem0g indgives med
bomolie mod dysenteri (1807; 43). For sidesting
pålregges et omslag med svinem0g og eddike eller
svinem0g kort i vin (1533; 56).
Får man nresebl0dning holdes en varm svinelort
under nresen (1533; 57); mod nreseblod: »tag en
nygjort svinelort, bind den i en klud og hold den
fornresen, så standser blodet straks« (58); en frisk
svinelort stukket i nresen standser bl0dningen
(1807; Falster; 59). »Som husmiddel er en varm
svinelort blevet anprist til at standse nreseblod og
durkl0b [diarre] ; i f0rste tilfrelde holdes den varm
under nresen , og i sidste sygdom indgives den
kvintvis. Den er også blevet brugt mod koldfeber.
Af ukyndige kursmede gives den hesten mod kolik« (1804; 2).
Gigtsmertende lemmer gnides med svine- og kom0g kogt med fedt i eddike (1533; 60); blandingen
gav på Falster en salve til frostknuder, men den
måtte ikke påf0res med pegefingeren, det formindskede midlets virkning (61). Drankeren får
lede ved spiritus, hvis man kommer saften af frisk
svinem0g i hans brrendevin (62).
Orne-testikler kogt i vin og knust indgives mod
epilepsi (1400-1600-t; 63); en pattegris' urin drikkes for gulsot (1807; 43); svinemrelk »anprises som
et ypperligt middel mod 0resusen« (1804; 2), for
hovedpine lregges en udklippet svinebla:re på den
ragede isse (1533; 64). Mod hjerteve og sting: et
svinehjerte »så blodigt som det er udtaget« skreres i
skiver, de sprekkes med kryddernelliker, steges
med safran i sm0r og spises (65). For krampe og
epilepsi indgives svinets »0jentand« knust i en
morter (66). Knoglemarv gnides på krreft og sprukne hrender og f0dder; spist fas ten de modvirker den
drukkenskab (67). Frost i ha:nderne bades med svinets skoldevand (68). »Et gammelt nordisk middel

til at lindre den brystsvage med«: hjernen af et
ungt svin koges og spises »med uforfalsket sm0r og
usyret br0d til frokost« (1839; 69).
Mod s0vnl0shed la:gges noget fra et svineleje under hovedet (fynsk cyprianus; 70); har man bylder
skal man trimle sig n0gen i svinestien (Vendsyssel;
68); 0mme og hrevede kinder (fåresyge) gnides
mod en vreg eller et andet sted, hvor et svin netop
har gnedet sig (71), idet man siger : drag af, drag på
til fedeso! (72).
Ved slagtningen blev trynen skäret af så mindst et
nresebor var intakt ; den blev stukket på en pind og
hrengt under taget på loftet, et sygt barn skulle da
drikke mrelk gennem svinetrynen (Vendsyssel;
73); fik nogen en bullen finger blev den t0rre tryne
bl0dt op i varmt vand og fingeren stukket ind i det
ene nresebor, patienten skulle sove således en nat,
om morgenen ville der da vrere gået hul på fingeren
(Lolland; 74).
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