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Vildsvin, Sus scrofa 

Den kraftige, sammentrykte krop er kort og skul
derpartiet h0jere end hos tamsvinet, pelsen er 
gråbrun til na:sten sort og består af !ange grove, 
stive b0rster, som langs ryggen danner en opret 
manke. 
- Danmarks D yreverden I 0 , 210-13. 

Vildsvin gammeldansk will swiin, oldnordisk vil
lisvin (I), i stednavnene Svinsager 1319ff Skan
derborg a. og Svinholt I 549ff Vejle a. (2). 
Basse. oldnord. (val)bass i 'vildsvin' (3), vist oprin
delig et ka:leord om fedt dyr, også stort velna:ret 
menneske (4), som dyrenavn måske i persontil
navnet Basse, Bassi, Bassa: siden 1200-t, den sja:1-
landske adelssla:gt Basse forte i våbnet et sort af
hugget vildsvinhoved (5) sml. nedenfor; indgår i 
stednavne:VBasballe I 496ff Djursland, Basseholt 
1486 Viborg a. , Basseholm 1806- 19 Gram S0n
derjylland, muligvis i Barsb0l 1459ffHimmerland 
(6); naiv stednavntolkning: da der blev fanget et 

L0gumkloster, Vildbasseagre Hostrup s. S0nder
jylland, iflg. sagn skulle b0nderne under Solvig 
gods pl0je og så disse agre til vildsvinene (10). 
Svinebasse o. 1700 ( 11 ), huggebasse o. 1700, også 
om slagsbror ( 12). 
Bakke o. I 700 blandt ja:gere ( 13), kejle(r) I 692ff 
fra tysk keiler 'vildorne' ( 14); gall (ornen) i sted
navnet Galtebuske, tidligere skovkla:dt parti i 
Klemensker s. Bornholm ( 15); o rnen: hugger/ 

blandt ja:gere ( 16), o. 1700-1 800-t huggerter om 
ornens hugta:nder (17), vildo rnen i stednavnet 
Ornebjerg 123 1 fT Pra:st0 a. ( 18). 

I adelige seg! 1300-1400-t, bl.a. for Henrik Swine
kule 1300-t, Petrus Basse 1300-t, Niels Basse 
1400-t ( 19), siden 1200-t i talrige adelsvåbner 
(20), i våbnet for Fleskum herred 1600-t (21 ). 
Kalkmalerier: o. 135.0-1400 vildorne i Birkernd 
kirke, o. 1400 V. Broby kirke (skabelsesscene); o. 
1460-1525 Helsing0r Mariekirke; vildsvinhoved 
på det f0rste nadverbord, og o. 1520 Vestervig 
kirke: vildsvin spiller på sa:kkepibc (22). 

vildsvin i Vorbasse sagde man »det er vor basse!« LITTERATUR: ( I) 659 26, 1546; (2) 427 3, 126; 
(7). (3) 434 I , 11 O; 626 21; 287 11 ; (4) 659 2,5f; (5) 363 

Vildbasse (isa:r om ornen) gammeldansk willbas- 2.1.43-46; (6) 156 4,631 og 9, 182: 427 2, 18; (7) 
sa: (8), i overf0rt betydning et grumt menneske, en 464g ny rk. 3,290; (8) 659 26, 1512; 464p 124 (1 643); 
galning (o. 1700), o. 1860ffet overgivent barn (9); 212c 3, 1053; (9) 903 8,303f; (10) 156 5,480,542; 
i stednavne: Vildbasseholm I 780 Dra ved skov s.f. ( 11) 903 6,968; ( 12) 659 8,592: ( 13) 434 1,95 ; ( 14) 

: hw,lcJ!,lle ~rlu ~~ 6. ~ .. t1,;fl,m, /(11"'rA./rtff h,.,,,1. ,.,,.~. f.df./Jcell t, .. "I, !:tfdh"f/'5>0/ . 

.,;1~1 .. ·,. {,:,r~) i .Jtbtr- .for N·,e,t, A .. ~,,J. 1,59; Scjlfl~J tc-,"'"'"t-vöbe~ L?~7is,i. kbr , 

Vildsvinet kendes i Danmarkfra reldre stenalder og varet vigtigt jagtvildt i yngre srenalder til /angt op i tiden, men 
blev i 1500- 1600-rallet nresten 11drydde1. Trresnit i V. Prosch: Ltuebog i Na111rhistorie. 1867. 
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Helhesr og vildsvin gnaver af /ivsmeets rod. Vildsvinet barer sine hugumder i barken og er målet for jtegeren, som 
med buen tager omhygge/igr sigre. Hans fll' lle, der også har krone på hoveder. ser rit. Kalkma/eri i Birkemd kirke. 
Frederiksborg amt. Foto: Nationalmuseet. 

4342,496;87 48;(15) 156 10,2 16f; (l6) 193b 102; 
(17) 659 8,594; (18) 427 1,93 ; (19) 678 19 ,22,30-
32,35 ,38,54; 849b 22f; (20) 2 5 l-53 ,69f,90,322, 
328,382; (21) 849 49; (22) 767 72,82, 198,298. 

J AGT , SKA DEDYR, DET SIDSTE VILDSV IN 

Talrige knoglefund på bopladser og i moser fra 
Danmarks stenalderperioder viser, al vildsvinet 
levede overalt i landet (inkl. Bornholm) og var et 
af de vigtigste jagtdyr. Tillige med knogler af 
kronhjort og rådyr udg0r vildsvinets st0rsteparten 
af det arkreologiske skeletmateriale fra Erteb01le
kulturen 5200-4000 f.Kr. Af ornens hugtrender 
dannede man knive og medekroge, gennemborede 
hugtrender blev håret som smykker (I). 
Der er blevet fundet knogler af bl.a. vildsvinet fra 
o. år I 000 i vikingeborgen Trelleborg (2), og det 
nrevnes i kong Valdemars Jordebog 1231. Men i 
midten af 1500-t var vi ldsvinet udryddet på 0erne 
og meget fåtalligt i Jylland. Det skyldtes rimelig
vis mindre jagten end at mange d0de i strenge 
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vintre med få olden o.a. nrering i skovene. Frede
rik Il anmodede derfor 1562 hertug Adolf af Sles
vig og Holsten om at sende ham nogle vildsvin til 
udsretning i dyrehaven ved Frederiksborg (3). 
1567 lod kongen alter udsrette nogle eksemplarer 
fra Sachsen , og 158 1 modtog han 21 fra sviger
faderen, hertug U lrich af Mecklenborg, som blev 
udsat i kongens og kronens skove i Jylland, mel
lem Skanderborg og I kast »hvor der er st0rst vild
nis«. Samme år og 1585 henstillede han til adels
mrend med jordegods i Ålborghus, Silkeborg og 
Skanderborg len om på deres grund at frede de 
vildsvin i to-tre år, som med stor bekostning var 
indforskrevet »hos nogle fremmede herrer uden
lands ... for at sådanne dyr igen måtte vrere at få 
der i la ndet« [Jylland]. 
De trivedes udmrerket og formerede sig så strerkt, 
at de blev en plage for b0nderne i Skanderborg 
len, som klagede over den skade svinene forvoldte 
på markerne. August 1589 lovede Christian IV at 
sende sin jregermester Nordman derover for at ud-
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Ade/smanden Steen Basses 11åbenskjold. S lagten Basse 
ha11de navn efier 11ildsvinet (vildbassen), hvis hoved ses i 
skjoldet. Kalkmaleri i Tybjerg kirke. Praste amt. Foto: 
Nationalmuseel. 

rydde dem , men det lykkedes ikke, å ret efter 
måtte jregermesteren og hans hjrelpere sammen 
med egnens b0nder og gårdhunde igen tynde ud i 
bestanden. At der blev en god rest tilbage fremgår 
af, at kongen på den forste jagt tre år senere ned
lagde mange vildsvin (4). 
Å r 1600 befalede kongen. at der til vildsvinene i 
Skanderborg og Silkeborg len skulle anlregges ind-
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hegnede »gärde«, hvor de i hå rde vintre kunne 
samles og fodres med agern, bog og n0dder, om 
n0dvendigt også korn (5). Fodring med havre om
tales 1684. I 656 oplyses, at der »på nogle steder, 
såsom Silkeborg og Skanderborg skove i Jylland, 
skal undertiden findes vildsvin« (6). 
Nu Ievede der alter vildsvin (formentlig udsatte) 
på Sjrelland. C hristia n V skriver i dagbogen, at 
»23. januar 1689 fangede vi det forste vildsvin i 
Esrum Vang«, 13. november 1690 fik han tre ved 
Frederiksborg og 18. december samme år fire i 
Geelskov ved K0benhavn, på en novemberdag 
1692 nedlagde han og folget endog 33, men 1694 
omtales den sidste vildsvinjagt på Sjrelland, rest
bestanden d0de antagelig i strenge vintre. 
Under Christian V's ophold på Kold inghus 1720 
klagede generalmajor Rantzau over vi ldsvinenes 
0delreggelse af rytterkoblerne, og kongen befalede 
at skyde dem. 1730-3 1 blev der i de sydjyske jagt
distrikter skudt cirka tyve til hofhusholdningen, 
siden fik den tilsendt 14-15 om året; under en jagt 
efteråret 1740 så man de f0rste tre-fire dage ikke 
et vildsvin, derefter nedlagdes fjorten , og året efter 
sendte jregermesteren tolv til kongens og dronnin
gens fodselsdage, men det havde vreret svrert at 
skafTe så mange. Fra hele landet modtog det kgl. 
k0kken 23 vildsvin i 1757 og 11 i 1758, fra Ha
derslev amt kom 1767 kun to. 
Der var dog stadig mange vildsvin i Skanderborg 
amt, hvor der 1731 blev skudt et halvt hundrede 
og man 1734 efter klager fra b0nderne besluttede 
at tynde bestanden kraftigt ud; trods forbudet mod 
at spise vildt (af hensyn til de kongelige jagter) til
lodes det at srelge svinene »til en skikkelig pris« 
(7). Efter den strenge vinter 1740 blev på efterårs
jagten kun set tre vildsvin, 1743 kunne dog Ieve
res 29 og176327. 

D e folgende tre årtier blev de resterende vildsvin 
skudt ned over hele Jylland. Det hedder 1769 i en 
prresteindberetning fra 0ster Snede ved Vejle: 
Sjreldent kommer her strejfende et vildsvin, som 
opholder sig en ko rt tid i Agersb0I skov og Krage-
1 und krat, hvor de ikke får kvarter for skytten (8). 
0. 1770 levede der vildsvin i Rugårds og Mej l
gårds skove (9), 1777 nrevnes, at der findes nogle 
få hist og her. I det skovrige 0stlige Vendsyssel var 
stadig så ma nge vi ldsvin , a t der på en klapjagt 8/2 
I 7 54 i Hals skov blev set 3 I ( I O); det sidste i 
Vendsyssel skal 1787 vrere skudt af kammerråd
inde Duus på Hals Ladegård. Omkring Horsens 
fandtes endnu 1762 vildsvin i et sådant antal, at 
ejeren af Matrup kunne love hvert år at sende et 
vildsvinhoved til K0ben havn (I I), J . C. Schytte 
sk0d Horsensegnens sidste vildsvin 1792 i »Svine-



dalen« i Engmarkskoven ved Matrup ( 12). Lrengst 
holdt vildsvinet sig i de store Silkeborgskove og på 
Djursland. !Og. lokale traditioner blev Jyllands 
sidste vildsvin skudt en ten 180 I ved Silkeborg, 
(udateret) i L0venholm skov, vistnok af en birke
dommer Juel, eller o. 1802 i Mejlgårds skov, lige
ledes på Djursland (13). 

Hvor vildsvin strejfede omkring i st0rre flokke 
kunne de g0re betydelig skade på kornmarker og 
grresninger, og i skovene åd de meget af den ned
faldne elden, som b0ndernes svin skulle leve af 
om vinteren. Mange steder måtte man holde vagt 
ved h0stmodent korn eller neghobene på marken, 
så de ikke blev splittet ad. 
Fra Yejrum fortrelles: en mand skulle sidde ved en 
boghvedeager og holde vildsvinene borte, men da 
en hel flok l0b ind i boghveden blev han ned og 
fl ygtede med svinene efter sig imens han sagde 
»J0sse kås, J0sse kås« (Jesu kors); da det ikke 
hjalp råbte han »bovsteribovet, bovsteribovet i 
fandens navn!« og så forsvandt svinene ( 14). 
Ved Ry gjorde vildsvin og kronvildt 1738 så stor 
skade på b0ndernes korn , at de ikke kunne betale 
deres skatter, en mand erklrerede, at der havde 

vreret 200-300 vildbasser i hans kornmarker ( 15). 
Sogneprresten i Stepping 1760-67 beretter: »Bon
den er her i sin kornmark mangfoldig plaget af 
vildsvin, man t0r ikke drrebe dem [det var konge
ligt vildt] og n0des derfor til at holde vagt i korn
markerne«; de gravede sig endog ind under lader 
( 16). 
Men b0nderne var heller ikke glade for de sene 
efterårsjagter, der skulle begrrense antallet af 
vildsvin; de blev tilsagt som klappere og skulle i 
den tid holde deres tamsvin borte fra skovene. Det 
skete jrevnlig, at vild- og tamsvin parrede sig og 
fik grise, der var sorte for og bag og hvide på mid
ten (I 7). 
Af vildtet blev vildsvinet regnet for det farligste, 
jagten var til gengreld sprendende og rerefuld. En 
orne eller so med grise, som rasende gik til an
greb, kunne med hugtrenderne drrebe et menne
ske. Under en jagt 1629 ved Silkeborg blev Chri
stian IV vreltet omkuld af en anskudt orne og lik 
en flrenge i det ene 0re (18). St. St. Blicher skildrer 
i »En Landsbydegns Dagbog« en vildsvinjagt ved 
Tjele, hvor nådigherren kommer op at ride på en 
anskudt vildbasse. 
Da b0nderne ikke måtte eje skydevåben lagde de 

For at skåne de kos1bare jagrhunde forsynede man dem med »panser« under den farlige vildsvinejagl. Kobberstik i 
J. Tänczer: Der Dianen hohe und niedere Jagdgeheimniss, 1689. 
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faldgruber for vildsvinene. Der var sådanne frelder 
bl.a. i en stor egeskov sydvest for Ry ( 19). 
At d0mme efter det beskedne ärlige jagtudbytte -
150-200 i de bedste år på proprietrergodset i hete 
landet - har bestanden aldrig vreret srerlig stor. 

Vildsvin fra Anholt-Dessau blev 1863 udsat i en 
dyrehave ved Ravnholt på 0Fyn, det forste kuld 
grise fodtes 15/ 3 1865, og 1929 udsattes en 
stamme i Tofte i den sydlige del af Lille Vildmose 
under grevskabet Lindenborg, hvor bestanden har 
vreret oppe på ca. 400. En flok på over fyrre, der 
1955 var brudt gennem indhegningen, raserede 
mange tdr. land med nylagte kartofler i Himmer
land. Januar 1975 forb0d Overfredningsnrevnet 
en sydfynsk godsejer at srette tyve vildsvin ud i en 
3 7 ha afsprerret del af Dyreborg skov ved Fåborg
man mente de kunne blive farlige for skovgrester
ne. I skove mellem Som og Slagelse levede der 
1976 over 50 vildsvin, efteråret 1975-76 blev på 
Sjrelland nedlagt ca. 25 (20). 

LITTERATUR: ( I) 636 69,104f; 172 366,385,392; 
551 66,70,99, 142, 169; 88140,46f; 27 307; (2) 645 

243; (3) 233 9,1946,79; (4) 869 l,70f; (5) 946 7, 
1914, 142; (6) 54 10; (7) Tidsskr. f. Land0konomi 
1959,31 f; (8) 464/tb. l , 136f; (9) 43c2,94; (10) 398 

97; (11) 339 4. rk. 2 , 1870-72,860; (12) 780a 608f; 
(13) 661 1851 ,91; 464/tb. 1,1 37; (14) 464/1 ,104; 

(15) 883b 204f; (16) 248b 1,467 sml. 693c 1,1763, 
603; ( 17) 464/1,104; (18) 846 12-14; (19) 464g 3, 
387; (20) 151 I0,2 llf; afsnittets vigtigste kilder: 
883b501T; 1611366-68. 

ANVENDELSE 
St0rsteparten af de på krongodset nedlagte vild
svin blev leveret til hofhusholdningen i K0ben
havn, således kom fra Haderslev jregermesterdi
st rikt å rlig 15-20 rngede hoveder, 30-40 skinker 
og nogle ta hele svin; de blev nogle gange også 
sendt som forreringer tilden augustenborgske her
tug Ernst Gynther. Skinkerne fra det oldenrige år 
1690 omtales som srerlig gode, mens de 1697 var 

Jagtscene med vildsvin og l111nde, malet af Christian David Geba11er (1777-1831). der havde dyrema/eriet, her11nder 
s/agmaleriet og jagtstykket, som sit speciale. Statens Museum for K11nst. 
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