Kopulerende vildsvin. Kobberstik i J. Täntzer: Der Dianen hohe und niedere Jagdgeheimniss, 1689.

magre efter et par år nresten uden olden og en
streng vinter. Ved hofleverancerne regnedes 1742
en kronhjort til syv retter og en råbuk til tre, men
en huggert til otte og en bache (vildso) til syv retter (I).
»Skade, at der er så få af disse prregtige dyr her i
landet. De afgiver en fortrrefTelig sp ise; en r0get
vildsvineskinke er en af de fineste delikatesser jeg
kender« Achwn Friis o. 1935 (2). K0det spises
fersk, saltet eller rnget, navnlig hovedet regnes for
en lrekkerbisken; huden anvendes til sadelbetrrek
og remme, af hår og b0rster bindes store pensler
( 1800 ; 3).
Vildsvinets blrere stegt og spist virker urindrivende (1400-t; 4). Mod epilepsi drikkes et vinafl<og af
testiklerne; impotent mand skal gnide sine k0nsdele med dyrets gal de ( 1533; 5).
Forstuvet hest gnides med vildsvinefedt (6).
LJTTERAT UR: ( I ) 883b; 161; 339 4. rk. 2,187072,857-60; (2) 248c 1, 190; (3) 362 152 ; (4) 315c
79, 138,201 ; (5) 673 6b,63b sml. 464p 124 ( 1643);
(6) 74 99.
SAGN , OVERTRO, SPÅDOM, ORDSPROG

Under en jagt blev et vildsvin freldet på grrenseskellet mellem Vorgård og Birkelse i Vendsyssel,
striden om dyret kom for retten , som d0mte, at
skindet skulle tilfalde Vorgård , kroppen deles

mellem Dronninglund og Birkelse. Skindet ligger
i en tjreret0nde på Vorgårds loft og må ikke fjernes, så brrender gården el ler <ler sker andre ulykker; »det er isrer mrerkeligt, at når dette skind flyttes, da lregger det sig selv tilbage på det gamle
sted« (1843; I). I en reldre version af sagnet står
striden mellem Asdal og Vorgård; på Asgård
»hrenger en side flresk af et v ildsvin med halvt hoved og fodder ved, som har vreret <ler nogle hundrede å r, mens den anden side [flresk] hrenger på
Birkelse ... Der boede to br0dre, den ene på Asdal
og den anden på Birkelse. På den enes gård blev
stukket et vildsvin , som l0b over og d0de på den
andens, efter trrette og dom blev vildsvinet således
delt mellem dem, at hver hrengte sin del på sin
gård til anmindelse« ( 1769; 2).

'
i
En af Vorgårds ejere befalede at kaste skindet
voldgraven, men samme nat b lev han d0dssyg og
kom sig f0rst, da skindet var fisket op (3). En karl
havde taget det ned, og pludselig lå <ler en stud
midt på stuegulvet, skindet blev hrengt op igen og
studen forsvandt. Der blev undertiden skäret
strimler af det til plejlhrengsler, og hvis man n0jedes med under halvdelen blev skindet ved at vrere
lige stort og slap a ldrig op (4).
Herremrendene på 80gsted, Asdal og Odden var
på jagt sam men og sk0d i Odden skov et vildsvin,
som l0b over Asdals jorder og d0de på 80gsteds.
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Vildsvin med unger. Vildsvinets brunsttidfalder mid1 på vimeren og vare, 4-6 uger. Soen går drcegtig i 16-20 uger og
de 4-12 grisefedes omforåret i et leje aflev og m os, hvor de holder 1il i denfers1e tid. BIO FOTO/ Klavs Nielsen.

Man delte svinet i tre parter, som blev hrengt på
loftet i de tre gärde: den hvis nresk rådnede forst
skulle have det hete, og det rådnede på Odden, de
andre steder lod man boven blive hrengende; så
ofte man vi lle kaste den bort sp0gte det på Asdal;
kom nogen til skade og fik et stort sår lagde man
et stykke af nresket på, og det heledes straks. Herremanden på Sparretorn VFyn sk0d et v ild2 16

svin på en anden mands mark, blev lndstrevnet og
svor, at han ikke havde gjort det, hvis det ikke var
sand! s kulle svineskinken blive hrengende til evig
tid - og ligegyldigt hvad man gjorde, man kunne
ikke slippe af med den (5).
Glumsoen varet vildsvin med vre ldige st0dtrender
og 0jne som ild (6). Et sted i Yedslet s. ved Skan-

derborg gik om natten en sort vildso med I I sorte
grise (7).
I flere sagn optrreder vildsvinet som skattevogter.
To mrend gravede efter en skal i Lerpotsh0j på
Janderup mark , et par vildsvin sprang ud af h0jen, mrendene l0b efter dem , men de forsvandt og
det samme gjorde skatten (8). Et stort vildsvin
kom farende imod to karle fra Mj0ls, som ved
Skedebjerg gravede efter en skat (9).
En krempestor vildso med elleve grise gav sig i
Nordjylland til at rode så voldsomt i jorden at havet str0mmede ind, og således blev Limfjorden til.
Der blev spået, at et uhyre stort vildsvin engang
skal komme l0bende gennem Flensborgs gader,
ved stenbr0nden Gr0nnekilde på Havretorvet begynder det med trynen at l0sne en sten, når stenen
er rodel bort vrelder en tyk vandstråle frem og
hele byen oversv0mmes (10).
I det gamle Harbo0re skulle man fastelavns s0ndag spise flresk og kål , ellers blev man til et vildsvin (11 ).
Ordsprog: ofte gribes stor vildbasse af lille hund
(Peder Laale; 12), liden hund jager også vildbassen (Peder Syv; 13); vildbassen er kun lidt farlig
når hugtrenderne er borte ( 14).
LITTERATUR: (I) 847b 1,292; (2) 693b 5,322
sml. 847b 1,292 (oldensvin); (3) 283 145 ; (4) 464g
4,27 lf; (5) 693b 5.1,1769,322; 464g 4,270-73 ; (6)

874d 182f; 688 220-22; (7) 932 19,1954,104; (8)
283d 1,262; 464g 1,368; (9) 464g ny rk. 1,242;
(10) 777 90,157; 709 75; (11) 858 180; (12) 550
469; (13) 831 1682, 164; ( 14) 561 2,562.
PROSA, POESI

I farven virker dyret nresten sort, som et dybbrunt
muldskud mod det solbelyste grres. Det har så
godt som ingen lighed med det dorske, vanartede
tamsvin. Det er et elegant vilddyr, fuldkomment i
sin art, lynsnart i sine bevregelser ... i h0j grad formålstjenligt bygget: h0jrygget, så den ser ud til at
kunne stinde sig godt under et anfald, med strerke
ben, smidige som på en dansemester, den svrere
forkrop som en rambuk, trynen umådelig lang,
fortrinlig både til rodning og angreb - en nresten
krokodilleagtig snabel. Et fremragende fjres med
poliske 0jne; den ser ud, som om den lige har sagt
en god brander. - Omen er endnu pragtfuldere
end soen. Den er et fuldkomment fabeldyr,
overdrevent i enhver henseende. Dens sorte rygb0rster virker som kammen på en drage, dens
tryne er en knudret, snabelformet tingest, hvor
overlreben på midten er skudt op i en bue af de
vreldige hugtrender Achton Friis (I).
Grum var den gamle puklede galt at se til, med
tornet manke og skinnende hvide hugtrender, der
kom ham som krumknive ud af munden (a). De
små hrerdede klove og hete benbygningens spil af
styrke og gratie. Her var den st0rst mulige kraft

/Je/ge sagnet blev el.
vildsvin så slort, al man
kunne se dels bers/er
over 1raernes toppe. Engang gav del sig Li/ at
rode i jorden. så have/ /eb
ind i landet, og således
blev Lim.fjorden ti/. Tegning afN ie/s Skovgaard i
Axel O/rik: Danske Sagn
og IEventyr, 1918.
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llhlSlration til det danske sagn om Bhrre Bonde tegnet afNiels Skovgaard, 1925. Kobberstiksamlingen.

trrengt sammen indenfor det mindst muiige rumfang ... Kampen for til vrerelsen [havde] på egen
hånd omdannet, hvad der vet engang i begyndelsen va r en ubeskyttet gnaver, til et kampd yr med
bo mbens e nergi. Og fra dette dyr i en pilebrods
lignelse, der med b0rster og hugtand afsk0d sig
selv mod sit mål i skoven, fra dette fl yvende n0gle
af sener nedstammede tamsvi net! (b) Johannes V.

Jensen (2).

Vildsvin i sne. BIOFO TO/ Kaj Boldt.
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Gammeldanske dyrerim o. 1460 (3): Mit vrerge er
min e krogede trender, · få kan det komme til
fromm e; · hvo ofte vil ride på min trend, · det
kommer ham lidet til fromme.
Johannes V. Jensen , Vildsvinet (4).
LITTERATUR: ( I) 248b 2 ,3 27; (2) a 4011 134 ; b
40/d 135f; (3) 104 75; (4) 40/d 130-39.

