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FRA MITT MER ENN 50 årige forskningsliv med grisen

2

1958-2011:
• 14 kg mindre fett på
en 100 kg gris
• 100 kg mindre fôr for
å vokse fra 25 til 100 kg
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SVINEAVL OG TEKNOLOGI
• Ultralydmålinger, fundament for å måle spekktykkelse
på levende dyr fra 1960………………………….
• CT_ teknologi (Datatomografi) for nøyaktig
måling av hele kroppsammensetningen,
levende dyr, fra 1982.

Kunstig sædoverføring;
reproduksjonsteknologi
fra 1960-tallet
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NORSVIN TILSTEDE I 55 LAND, INTERNASJONALT
AVLSSELSKAP i SAMARBEID M NEDERLAND.
SVINEAVL INTERNASJONAL
STOR KONKURRANSE
NORGE REPRESENTERER DET 3. ALTERNATIV,
BONDEEID AVLSSELSKAP (SAMVIRKE)
FOU årlig budsjett på 170 mill, 28 forskere med
doktorgrad i FOU-avdelingen til :

Svineproduksjon i Norge i dag
• Norsk forbruk: 25,8 kg engros (20,7 reelt forbruk) per
person årlig. Renskåret svinekjøtt har kun 2-5 % fett.
• Bortsett fra Island; vi har det laveste forbruk av
svinekjøtt i FAO statistikken, og vi har totalt det laveste
kjøttforbruk per person (69 kg) av I-landene.
• Vi spiser omtrent en svinekjøtt middag per uke per
person.
• De er 1700 svineprodusenter i Norge, litt over
halvparten forer fram slaktegris, litt under halvparten
har purker og er smågrisprodusenter. I 2020 ble det
slaktet ca. 1,6 million slaktegris.
• Avlen er spesialisert på 2 raser, norsk landsvin og
norsk duroc.
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Alternative produksjonsformer/raser

↑ Norsk landsvin anno 1950
Den iberiske grisen→

Mangalitza («ullgis») →
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FRA VILLSVIN TIL TAMSVIN-1
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FRA VILLSVIN TIL TAMSVIN-2
• Flora og fauna med opphav i Nordvestindia-LilleasiaRødehavet spredte seg nordover for 7-8 tusen år siden
(mellomsteinalderen)
• Temming av villsvin fra eldre til yngre steinalder.
• Domestisering (domus=hus) til å dekke menneskets behov
da de ble bofaste. Grisens lærvillighet var avgjørende.
Temming i mange kulturer, også i Norden.
• Domestisert gris; skjellettfunn fra yngre steinalder.
• 27 underarter av villsvin; blitt til flere hundre svineraser i
verden, bare 4-5 har i dag økonomisk betydning i
svineindustrien verden over.
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TAMSVIN OG VILLSVIN-nå
• Villsvinet har kommet tilbake, særlig i grensetraktene mot
Sverige. Trusselen med overføring av smittsomme sykdommer
(svinepest etc) fra villsvin til tamsvinet gjør at en ønsker å
rydde ut dette nye tilskuddet til vår fauna
• MEN villsvin har vært her før!!!
• Villsvin er tamgrisens stamfar.
• Villsvin; vortesvin, hjortesvin, moskussvin, ekte svin (Sus), derfra tamsvin (sus scrofa).
• Villsvinet forsvant i Norge da klimaet ble kaldere, jernalder…
• Villsvinet var utbredt i sør-Sverige og Danmark på 1600 tallet,
utryddet på 1800-tallet. Gjeninnført til Sverige (som jaktobjekt)
på 1900-tallet. Ble holdt i de store herregårdskogene, forvillet
derfra. Ekspanderer inn i Norge, pga. mildere klima.
• Tamsvin kan krysses med villsvin og slaktedeler serveres som
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delikatessekjøtt på restauranter.

Bilde: Glassmaleri i katedralen i
Charte, 1200 tallet. Slakting av gris er
desembermotivet i serien av
glassmalerier.

Hvorfor har dette sosiale og høyt
intelligente dyret, som ble holdt som
husdyr i flere kulturer for over 10 tusen
år siden, på tross av religiøse tabuer,
fortsatt er det vanligste kjøttspise i hele
verden?
Sier redaktøren.
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OM GRIS OG RELIGION
• Urent dyr i mange religioner, spes. i jødedom og islam, men
også hos etiopiske og eritreiske kristne. Forbud mot svinekjøtt
knyttet til «at forbudet er gitt av GUD selv» (Koranen, sure 5,3
sure 6,145; Gamle testamente, tredje Mosebok,11,3-44 og
Ordspråkene (11,22) sammenligner. en dum kvinne med et
svinehode m gullring!!!
• Forholdet til grisen likevel flertydig; «GRIS, SVIN som
skjellsord» «Å kaste perler for svin», Matt,7,6. Samtidig et så
viktig dyr for mennesket.
• HVORFOR URENT?
• Islam; uren, og helseskadelig.
• Jødedom; «svinets livsform og og dets mat er svært skittent og
avskyelig» (filosof 1200-tallet). Ikke gjennomstekt svinekjøtt og
trikinose (1859) etc etc…Isrealittene var nomadefolk, svinet
12
passet ikke inn i deres livsvaner.

FRA NORRØN GUDELÆRE
• ET LIV I VALHALL,
EVIGHETEN:
• De utvalgte
krigerne ble der
underholdt og
servert uendelige
mengder mjød og
kjøtt fra grisen
Særimne av
valkyriene frem til
Ragnarok, verdens
ende, kom.

• Frøya, med sitt villsvin,
Hildesvin, vinker til en
jotne
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GRISEN I NORSK MATTRADISJON
• Grisen er den av alle firbeinte vesener som
fremst av alt forbindes med julen. Selv om de
færreste av oss slakter hjemme lenger, går det
en ubrutt lenke av julepølser og stekt svinekjøtt
gjennom julens europeiske kulturhistorie, helt
frem til årets ferske marsipangriser. (Sitat
«Den norske legeforening»)
• Norsk, katolsk tradisjon: Faste fram til juledagen, i den
perioden grøt, fisk, men ikke kjøtt. Fra 1.dag: Kjøtt, ofte
svin.
• Landsdelsforskjeller; Ribbe, lutefisk, pinnekjøtt, torsk. I
dag, er det avhengig av EGNE tradisjoner hva du spiser
julaften, men grisen er OFTE en del av julens mat.
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GRISEN I NORSK MATPRODUKSJON
• Omstreifende svineflokker på norske
bygder, 1700-tallet. Det ble drevet en
form for «høstejordbruk»
• Sæterbrukerne hadde med seg griser
til fjells. Husker dere det legendariske
bilde fra Haukelisæter «Budeia som rir
på en gris»?? Norges mest solgte
postkort!
• ALLE bondegårder hadde noen griser,
utnyttet rester…
• Bybeboere og villaeiere hadde gris fra
vår til høst, omtrent fram til 1950 tallet.
• Hygienekrav; slutt på å bruke
usterilisert husholdningsavfall.

• «EN HALV GRIS TIL
JUL»..et begrep til langt
opp på 70-tallet.
• Syltelabber, svineknoker,
sknke, ribbe, koteletter,
bog, sylte, rull. Hele
grisen skulle utnyttes.
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GRISEN I NORSK
MATTRADISJON-2
MØLJE
Mølje/mølja/mylja/mille/mell har
vært vanlig julemat mange steder i
landet.
Svinemølje (fett fra koking av
ribbe/knoke etc. og eget
møljebrød) er typisk for Østlandet,
særlig nedre Buskerud.
(«er møljebrødet fra Aulie eller Klausen
best i år?»).
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OM DEN GYLDNE GRIS

• I 1813 ble studentsamfunnet i Oslo etablert. Det
skulle bygges Studentsamfunn i Universitetsgata
26. En sparegris ble gitt i gave fra
studentsamfunnet i København for å finansiere
byggingen av eget studentsamfunn i Oslo. Det var
opphavet til ordenen «Den gyldne gris»,
Studentsamfunnets gris. Statuttene var for øvrig en
parodi på statuttene til St.Olav’s Orden!!!
«Griseordenen» ble etablert! Grisefest i 1867: «Søn
af Dit ophav, Frukt av Sterke lænder. Deiligste krop
af Guld med hvide Tænder. Huldt ifra oven. Du vort
Svin paa Skoven. Smil til oss svinepolisk!
• Mange grisehymner ble forfattet i dette miljøet, det
var grandiøst, burleskt og pompøst. På festene ble
portretter av kongelige griser hengt opp mellom
bystene i Festsalen.
• Grisen senere flyttet til Chateau NEUF (GRISENS
SLOTT) !!!
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Vårt medisinske forhold til grisen
• Ikke bare kulturelt, men også medisinsk, har vi et sterkt
forhold til grisen.
• Trikinose, overføring av trikiner til mennesket (lite kokt eller
ukokt svinekjøtt), kan være dødelig. KJØTTKONTROLL også
idag!
• Svinekjøtt kan overføre flere alvorlige infeksjonssykdommer
til mennesket. Cysticerkose er for eksempel en av verdens
vanligste årsaker til ervervet epilepsi, og
svineinfluensaepidemien viste at selv mennesker som ikke
spiser svinekjøtt, kan få sykdommer fra gris.
• Samtidig har medisinsk bruk av gris stadig funnet nye
områder, fra insulinproduksjon til organer for
transplantasjon, fra øvelsesdyr for krigskirurgi til modeller for
alt fra alkoholisme til stamcelleforskning.
• NYLIG: Hvordan undersøkelse av blødende smågris førte til18
kunnskap om alloimmun antistoffdanning.

Genmodifisering – bruk av organer fra dyr
for å redde mennesker (amerikaner fikk
genmodifisert grisehjerte i januar 2022)

Genialt nr 1-2022:
- Gjør helsenytten for oss mennesker det akseptabelt å bruke dr utelukkende som middel?
- Er risikoen for virusinfeksjoner så liten at den kan tolereres
- Må de som ha fått et dyreorgan informere sine nærmeste, seksualpartnere, pleiere etc
om teoretisk fare for infeksjon?
- Hva gjør xenotransplantasjon gjøre noe med vår identitet?...litt mindre menneske?
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FRA EGEN SAMARBEIDSFORSKNING MED GRIS SOM
MODELLDYR

• Tidlig 1970-tall: Tyroksin- og sammenheng til fedme hos
småbarn (prf. Trygstad, Rikshospitalet). Brukte våre
seleksjonslinjer (genetisk feite og magre griser)
• 1981-83: Bruk av CT-teknologi for kroppssammensetning på gris (på Ullevål sykehus, om natten!!).
Prof. Evensen og dr. Grønseth. Første publikasjoner i
verden på teknikken for å måle
KROPPSSAMMENSETNING på levende dyr.
• 1980-tallet: Slankeoperasjonsmetodikk hos
mennesket; ballonger i magesekk etc…bruk av våre griser
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for å teste medisinske metoder for slanking.

Fra «Genialt»
desember 2021

• Grisen er
fortsatt
høyaktuell
som
«medisinsk
samarbeidspartner» for
menneskene
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DEBATT OM SVINEHOLD,
INDUSTRIPRODUKSJON ETC
• TV-dokumentarer
• Billig mat
• Alternative produksjonsformer
• Alternative raser
• Å menneskeliggjøre dyr/grisen
• Filmen GUNDA
• Nærhet til dyra og produksjonene
• GRISEN ER I EN SÆRSTILLING I SIN NÆRHET TIL
MENNESKET!!!
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Takk for oppmerksomheten
Kilder:
• Berge: Svineavl, 1949
• NORSVIN: Bilder
• Animalia: Kjøttforbruk
• SNL: Vangen: svineavl
Groth: religion
• Tidsskr. Norske legeforening, julenummer 2009
• Museum for universitets- og vitenskapshistorie; Den Gyldne Gris.
• Jensen, P. 1970. OM svinets historie. Kgl. Landbohøgskolen i
København.
• Egne forskningsartikler/prosjekt
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