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"Svin" er en moderne slægtskrønike om to brødre, som kastes i vidt forskellige retninger gennem livet - den
ene som dødsdromkører i et omrejsende tivoli, guitarist i et danseband og flittig gæst på de brune værtshuse,

den anden som driftig svinefarmer. Da Helge og Claus i 1968 mister deres mor, rives tæppet væk under
familien. Deres far har svært ved at magte både familielandbruget og drengene, og de to brødre forsøger på

hver deres måde at klare sig gennem tabet.

 

Over fyrre år følger vi de to drenge blive mænd og deres bestræbelser på at finde sig selv og en plads i
tilværelsen. Alt imens forandrer verden sig omkring dem, og livsformer og værdier opløses. Med sig har de
den fælles barndom og ikke mindst opgaven med at holde den svære balance mellem at være mand - eller

svin.
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