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Fåret 
Ovis aries 

Får frellesnordisk, gammeldansk far, oldnordisk 
frer jf. Frer0erne 'fåre0erne'; af indoeuropreisk po
ko-s 'skind', jf. gnesk pokos 'uld', pekos ' fåreskind 
med uld på' , h0rende til indoeuropreisk pek ' rykke 
hår af' ; navnet bruges i dansk og svensk og stam
mer fra en tid, hvor uJden ikke blev klippet men 
revet af dyret ; til indogermansk h0rer også peku 
'ulddyr, kvreg' , germansk fehu, gammeldansk fre 
'hornkvreg', i udvidet be tydning 'husdyr' (1); fre
r0sk seyöur. 
Indgår i stednavne: Fårevejle, 'fårenes vadested' 
137O-8Off, Fårbrek 1479ff Ringk0bing a., Fårup 
1491ff Djursland, Fårborg (bebyggelse) 1585ff Sdr. 
Lem s. Ringk0bing a., Fårhus (to lokaliteter) 
1648ff S0nderjylland, Fåreby 1654ff Bornholm; 
måske i Fårdrup 1186ff Sor0 a. , Fårup 1436ff Jel
ling s. og 1482ff Hammer s. Prrest0 a, Fårkrog 
1524ff S0nderjylland (2); Fåregabet en slugt i kJit
terne ved Rubjerg Vendsyssel, her samlede klitbo
erne deres får f0r indbindingen (3). 
Skop Sams0 (4), af jyske hyrder kaldt gråben og 
fimrehale (5); islandsk l(bve 1600-t, har »manke« af 
uld (6); kreltringesproget: brregert (7); magert får: 
krreger VJylland; sent f0dt får: mysling ' lille mus', 
drar/ VJylland (8). 
Kalde- og krelenavne: bre alm. i JyJJand, dikke, 
drekke Vendsyssel, duk, dukke(r) FaJster (9), gub
be o. 1700ff, Sjrelland, kose, kuse o. 1825ff 0Jyl
land (10), megge, mrekke Vendsyssel, Mette alm., 
efterligner fårets brregen, dukke Mette Lolland
Falster, minka Bornholm, musken Mols, mre alm., 
nusser Thy (11), russi Jylland o. 1840 (12), sek An
holt (13), sjok Fan0 til at sjokke, suk (sok) R0m0, 
sutterne 0Fyn (14). 

Handyret: vreder, vredder frellesgermansk, gam
meldansk wrether, oldnordisk veör; af germansk 
vepura 'etåring' h0rende til indoeuropreisk uet og 
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oldindisk vatsa 'år', grundbetydningen er 'årsgam
melt dyr'; heraf va:dre = lade forstavnen kollidere 
med et andet skib for at få det til at synke; krigsski
be havde en »va:dder« (hornlignende spids) i sta:v
nen under vandlinien (15). - Fa:r!llsk vedrur, veour. 
Som persontilnavn (Wa:ther, Wedher etc.) 1200-
1400-t (16); indgår i stednavnet Vredderland 1783ff 
Sk!lldsb!lll, måske i Vejr!ll (Wrethrer!ll) 1200-t ff n.f. 
Lolland og Vrermose 1788-98 0rby S!llnderjylland 
(17); Vredderbane (bakke) og Vredderbakke (fi
skegrund) Bornholm (18); Vredderstenen i Rolsted 
s. 0Fyn, efter et saga optegnet 1623ff stjal en 
mand en va:dder, bandt dens ben sammen og bar 
den hrengende om halsen, han hvilede sig mod ste
nen, dyret faldt ned bag den og kvalte ham (19). 
Fårebuk, buk i S!llnderjylland (20), i stednavnet 
Bokh!llj 1772 Als (21); kreltringesproget: springert 
(7). 
Ronne-, ronvf.edder = avlsdygtigt handyr, forled
det af svensk og norsk dialektord for orne: rone, 
rona, oldnordisk roni, runi, der h!llrer til verbet 
rende (l!llbe) jf. jysk ronne, runne 'brunstig, h1lbe 
efter fårene' , vredderen ronner når den kaJder på 
dem (22); i stednavnene R!llnnebjerg 1431ff Vend
syssel, ronne omtyder til trrenavnet r!lln, Ronne
va:dderland 1779ff (1912 Rundvrerland) Abild s. 
S!llnderjylland (23); Ronva:dderstenen stod ved ve
jen mellem Asbo og Brekke til stenen var knyttet 
det samme sago som til ovennrevnte Vreddersten 
(19). 
Kalde- og krelenavne: Mads alm., Peter (Prejer) 
MJylland (24), Peter ronnevf.edder VJylland (25), 
Per Sja:lland, SLangeland (25a), tokki Viskum 0-
Jylland o. 1825 (26). 
Gildet vredder: bede, reldre nydansk d.s., vistnok 
af plattysk böten 'kastrere' jf. b~dling SSlesvig 
(27), ordet er besla:gtet med at b!llde 'lrege' (28); 
brugt som ska:ldsord. 
Gf.eldvf.edder 166lff, gf.ellevf.edder 'gildet vredder' 
S!llnderjylland (29). 

Lam frellesgermansk, a:ldre dansk og oldnordisk 
lamb; af omstridt berkomst, måske besla:gtet med 
grresk elaphos 'hjort, hind' (30); som persontilnavn 
(Lamb) 1100-t ff (31); krelenavn: lamse. 
Indgår i stednavne: Lamdrup 1407ff Gislev s. og 
1414ff (Lammedorp) Vindinge s., Lammehave 
1419ff Ringe s., alle Svendborg a., Lambjerg 
1641ff og Lammehave 1704ff L!lljt s., S!llnderjyl
land, måske i Lambjerg o. 1400ff på Als; Lammet: 
en stor sten ved kysten i Knudsker s., Bornholm, 
den kan i skumringen ligne et lam (32). 
Ungt får f!llr det fäder lam: gimmer, frellesnordisk, 
gammeldansk d.s. , oldnordisk gymbr; af germansk 
gimbri h!llrende til indoeuropreisk gbima, oldindisk 
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hima 'vinter' i betydningen 'år', grundbetydningen 
er 'årsgammelt dyr' (33). 
Fårets f!llrste lam: gimmerlam, gammeldansk d.s.; 
hunlam: ålam Jyllland, af s!llnderjysk å, oldnordisk 
rer 'får' (34); »et hunlam, de andre provinsers gim
merlam, kalder her (Mors] et ålam, og når ålam
met lregges til kalder man det fra Mikkelsdag [29/9] 
en gimmer og det indtil det f!llrste gang har fået 
lam, da får det navn af får« (1811; 35). 
Kalde- og krelenavne: bf.elam alm., kiplam VFyn, 
lambf.e VJylland, lamse, lamsing 0Sjrelland, M!lln , 
Bornholm, /ange R!llm!ll , meg(ge) Jylland, namse 
Himmerland, pirres S!llnderjylland , egl. navn til 
kat, sukkerlam Man!ll, ållerkone Mors (36). 

Ekskrementerne: fåreb!llnner, -korender, -laur
brer, -penge, -piller (37). 

Vredderhorn i mange adelige sigiller 1300-1400-t, 
vredder eller vredderhorn i heraJdiske våben, såle
des for uradelsslregter der i 1300-t kom til Dan
mark, og for sjrellandsk vrebner 1400-t ; lam i vå
benskjold 1570 for prrest på Lolland (38), lam og 
egern i Århus og Nrestved handskemagerlavs seg! 
1600-t (39). 
Hvidt lam med korsfane i Assens byvåben o. 1300-
50 ff, sml. nedenfor; vredderhoved i Assing kom
munevåben 1965, 1970 overf!llrt til Askov kommu
nevåben; vredderen i frer!llernes rigsvåben kan f!ll
res tilbage til 1400-t og står for fåreavlen jf. talemå
den »fåreuld er freringguld« ( 40) ; va:dderhoved af
bildet på fa:r!llsk 100-kr. seddel (1940). 

Lammet (Guds lam) i kalkmalerier symboliserer 
Kristi offerd0d og sejr over d!llden jf. Johannes 
Åbenbaring 5,6, lammet er desuden Johannes D!ll
berens symbol. Lam, meget ofte holdende en kors
fane: Hagested og J!llrlunde kirke o. 1200, Estvad 
o. 1225, Gr!llnba:k o. 1225-50, Skellebjerg og Balle
rup o. 1250, Skibby og S!llborg o. 1350, Nykirke o. 
1400, Skivholme o. 1490; Abel med offerlam: 
Tamdrup kirke o. 1125-50. 0rridslev o. 1150, Ty
bjerg og Tyvelse o. 1200, Estvad og Engum o. 
1225, Vilslev o. 1250 (Abel rrekker lammet frem, 
moderfåret i baggrunden), Brarup o. 1350, Kippin
ge o. 1350-75; Fanefjord o. 1480 (Abraham med 
offerlam), Sanderum o. 1250 (engel velsigner et 
lam) , Svrerdborg o. 1400 (ulve flokkes om lam) 
(41). 
Lam med kors er afbildet på m0nt prreget under 
Erik Ejegod (1095-1103) og på fem m!llnter slået 
under Valdemar I (1157-82). 

LITTERATUR: (1) 505 120,123 ; (2) 130 4,530; 6 
95,559; 8 104; 10 486; 16 169; 17 504; 362 1,38 og 



2,43; (3) 172 1,237; (4) 360; 390e tb. 6,334; (5) 
178b 1,288,506; (6) 71c 295; (7) 182 82,91; (8) 259g 
85; (9) 667 65; (10) 461 70; (11) 297 1959,94; (12) 
461 70; (13) 390d 128; (14) 180 348; 178b tb. 97 ; 
137 2,51; 331; (15) 505 465; (16) 314 2.2,1189; (17) 
130 4,180; 7134; 11113; (18) 13010, 173,195; (19) 
390b 195,319; (20) 178b tb. 77; (21) 130 7,299f; 
(22) 461 451; 505 282; (23) 130 5,498 sml. 560, 
605,635; 362 2,106; (24) 259g 104; (25) 178b 2,798; 
(25a) 201 1918,168; 331; (26) 360; (27) 631,185; 
(28) 547 2,36; 505 23; (29) 365 2,113; 384 1,304; 
(30) 547 12,233; (31) 314 2.2,650f; (32) 130 
6,188,198; 10 118; 13 146,153,193; {33) 505 130; 
(34) 178b 3,1191; {35) 628174; (36) 180 349f; 137 
2,51; 178b 2,370 sml. 369; (37) 71b 63; (38) 558 
10,12,25; 690b 23f; 3 62,97f; (39) 238 33f, 35; (40) 
Je 108; 412 199; {41) 626. 

0LOTID, MIDDELALDER 

Tamfåret antages at vrere kommet til landet med 
de fl!lrste bl!lnder i begyndelsen af yngre stenalder. 
De reldste knoglefragmenter af får (eller ged) blev 
fremdraget i Amosen NVSjrelland og dateres til 
2800 f.Kr. Skeletresterne viser, at det varet lille og 
spinkelt dyr med kort hale og kraftig behåring; 
vredderen bar store kraftige horn, mens hunnerne 
var gedehornede, d.v.s. havde svagt buede horn 
med små og smalle, noget sammentrykte stejler. I 
dragterne fra bronce- og jernalderen (således 
Skrydstrup- og Egtvedpigens) er indvrevet spunden 
uld af det gedehornede får (1). Kl!lkkenml!lddinger
ne indeholder mange fåreknogler, i Rislev mose 
SSjrelland blev fundet knogler af ofrede får (2). 
Fra middelalderen foreligger meget få oplysninger. 
Der blev holdt mange får, det gedehornede var 
sikkert stadig den mest almindelige type. Får, lam 
og uld hl!lrte til de grengse skatte-, landgilde- og 
tiendeydelser. Valdemar Il Sejr {1202-41) skal ha
ve haft over 100.000 får som kongelig indtregt (3). 

LITTERATUR: (1) 520 91ff; 29 89f; 142 48,50f; 
(2) 473 36; 399 1961 ,99; (3) 108 25. 

NYERE TID 

Det alm. danske landfår i 1800-t's fl!lrste halvdel 
stammede måske fra det jyske hedefår, der som en 
nresten ublandet race udgjorde stl!lrsteparten af 
halvl!lens fårebestand. Det varet lille, kort- og fin
uldet og nl!ljsomt dyr, der ikke stillede krav til fod
ring og pleje. Det gav kun lidt kl!ld og uld, men af 
god kvalitet; hedefårets uld »filtede« og var i ud
landet meget efterspurgt til hattemagerarbejde. 
På 0erne fandtes en spidshalet, grovuldet og utri
velig fårerace. Den havde ikke uld på hoved, hale 

og ben, vejede sredvanligvis 12-18 kg, som fedet 
vejede den kun 25 kg slagtet og gav årligt i gen
nemsnit 1 kg uld. Til sammenligning vejer et nuti
digt moderfår af Oxford Down racen ofte 80 kg og 
giver 3,5-4 kg uld om året. De lolland-falsterske 
var endnu ringere, mens de s0nderjyske marskfår 
var betydeligt st0rre, en velfedet bede vejede flere 
gange mere end hedefåret (1). 

Der blev gjort adskillige forsl!lg på at forbedre 
landracen. Allerede 1536 fandtes der engelske får 
på Kors0r Ladegård, og 1582 fik Frederik Il fra en 
hertug i Liegnitz sendt 94 polske får og lam til sit 
skreferi på H0rsholm. Han oprettede skreferier hos 
de store jordbesiddere, således 1585 i Ry (Skan
derborg len), til hvilket der også kom polske får. 
Kronen havde 1619 et skreferi på Emborg ved Mos
sl!I. B0ndernes fårehold må have vreret stort; 1609 
modtog Antvorskov 774 og 1619 endog 1.426 lam 
for solgt skov (2). 
Industrien havde et stort behov for det spanske 
merino-fårs uld til fabrikation af fint klrede. De 
forste merinofår kom o. 1780 til landet fra Sverige 
(som 1727 havde indf0rt dem fra Spanien). Det 
vistnok forste merino-skreferi oprettedes 1784 på 
Stengården i Gladsaxe sogn. 1782 kom fire vredde
re og fem får fra Marokko til det kg!. skreferi på 
Lynggården ved Frederiksborg, og 1796 et får og 
to vreddere af det tyrkiske »fedthalefår« (3). 1797 
blev 172 krydsninger mellem spanske og danske får 
flyttet fra Lynggården til Esrom kloster, året efter 
indkl!lbtes ca. 300 merinofår fra syv af de bedste 
spanske fårebesretninger til kongens skreferi i Es
rom. Blandt dem var der nogle med sort uld, og 
det lagde man srerlig vregt på, »fordi den danske 
bonde elsker det grå i vadmel og derfor blandet sin 
hvide uld med sort, hvortil han gerne holder et par 
sorte får« (1). Efter kg!. forordning af 28/4 1800 
kunne bl!lnderne til en gunstig pris få 4-8 vreddere 
og 3-6 får fra kronens bestand imod at forpligte sig 
til helt at afskaffe alle egne vreddere, holde afkom
met ublandet og srelge det ved offentlig auktion til 
egnens landmrend. 
If0lge en indberetning primo 1800-t fra skreferi
direktionen havde de kgl. skreferier ialt 652 får, 
hvoraf de 223 var indk0bte spanske, 120 krydsnin
ger, 102 spanske vreddere (de to sorte) og 112 
spanske får og gimmerlam (4). 
På Esrom var der o. 1815 ca. 1.000 får af begge 
kl!ln, på Jregerspris 1.300, de spanske avlsdyr ikke 
medregnet (5); grevskabet Lerchenborg havde o. 
1830 ca. 8.000 nedstammende fra Esrom, andre 
store skreferier fandtes på Krogerup N0Sjrelland 
og Holmegård ved Nrestved (6). 
Etatsråd S. A. Fjelstrup introducerede marinofåret 
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i Jylland (Sindinggård ved Herning), men allerede 
1827 måtte han fraråde bl!lnderne at holde denne 
race: den udviklede sig sent, trivedes dårligt i vort 
klima, havde ringe kl!ldva:rdi, og ulden egnede sig 
ikke til behandl.ing i hjemmene. Kun hvor forhol
dene nogenlunde passede de spanske får fik de 
l!lkonomisk betydning, således 1840-70 på Born
holm og Lolland-Falster. I det hete taget bidrog de 
fremmede racer ikke til en varig forbedring af det 
danske landfår. En fora:dling var na:sten umulig 
alene fordi fårene parrede sig i fla:ng på de fa:lles 
vange og overdrev. 

Jyllands stl!lrste ska:ferier fandtes o. 1840 på Sin
dinggård (400 merino) , Vejrum pra:stegård (300) 
og Krogsdal (3-400) (7); på Sja:lland havde kam
merherre J. W. Neergaard på Skjoldena:sholm 4-
600 moderfår (merino), herregården Hesede under 
Gisselfeld kloster 1.533 af mecklenborgsk race (8). 
I århundredets sidste halvdel fandt en omla:gning 
sted fra uld- til kl!ldfår (indkrydsede engelske ra
cer), som siden dominerede bestanden undtagen i 
NJyllands magreste hedeegne. Der blev 1861 op
talt 75.495 merino-får og 1.186 va:ddere, som kun 
udgjorde 4 ,3 % af landets bestand (på Lolland-Fal
ster dog 17 ,2 % ) ; fem år senere var tallet faJdet til 
henholdsvis 68.594 og 868, og ved århundredskiftet 
var racen helt udskiftet med Oxford Down og Lei
cester. Ved ta:llingen i 1937 havde vi 28 % Oxford 
og 4 % Leicester, de resterende 68 % var ikke af 
race. 

»Bland! alle firefodede dyr har man med temmelig 
ret holdt fåret for det dummeste, som mindst ved 
at hja:lpe sig selv, og som kun er begavet med de 
allersimpleste og enfoldigste såkaldte naturdrifter. 
Og dog er det for menneskene et af de nyttigste 
kreaturer, hvoraf vi i så mange henseender har en 
fortrinlig og umiddelbar nytte. De fl!lrste og vigtig
ste nl!ldvendigheder, som vi behl!lver, skaffer det os 
- fl!lde og kla:de - foruden andre fordele, som vi 
hl!lster af dets talg, ma:lk , hud, ja indvolde, ben og 
gl!ldning. Det synes na:sten, som naturen ikke har 
givet fåret noget alene det selv tilhl!lrende eller for 
dets egen skyld, men alt kun for at tilfredsstille 
menneskets fornl!ldenheder« (1798; 9). 
»Der er intet af vore husdyr, som yder os den nytte 
og fordel , som det tålmodige og tarvelige får. I sin 
levetid giver det os uld , ma:lk og lam, ved slagtnin
gen benyttes alt hvad på andre dyr lader sig spise. 
Fåret erna:rer sig på gra:sgange, ja på heder hvor 
intet andel husdyr kan finde fl!lde. Mange steder 
går det ude de trefjerdedele af året« (1826; 10). 
Fåreavlen er så fordelagtig i landbruget , at den 
med god grund kan kaldes dels guldmine. Man kan 
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bruge alt fra hovedet til fl!ldderne af fåret (1802; 
11). Hvis man tager et får fra en gård · fortryder 
man det inden et år, ll!ld en fynsk talemåde, og en 
vestsja:llandsk: bier og får gl!lr rig i sl!lvne (12). 
Men efter udskiftningen blev fåret også udpeget 
som markfredens va:rste fjende. »Fåret slippes tid
ligt ud om foråret, indtages tidligt om efteråret, er 
vanskeligt at holde i tl!ljr, omtramper kornmarker
ne, klatrer over stenga:rder, nedtra:der jorddiger 
og baner således vej for kva:get , afgnaver og l!lde
la:gger det levende hegn, så de fleste fl!lrer den 
under slige omsta:ndigheder berettigede klage, at 
fåreavlen ingen regning svarer. Man har ret , thi 
fåret betaler ikke na:r den skade det forvolder på 
hegn og vintersa:d eller den ma:ngde tl!ljr det for
drer elJer det betydelige stykke gra:sland, som det 
ikke alene afa:der, ja afgnaver, men kun uforholds
ma:ssigt gl!lder til vederlag« ( 13). 
»Blandt alle ulemper, der gl!lr skade, er ingen va:r
re end fårene. En landmand, der har lyst til al fl!lde 
dem godt på sin nabos tidligt såede rug, har ikke 
nl!ldig af frygte for, at de skal blive optagne. Fra en 
lille forhl!ljning på hans egen mark ser han smilen
de 1il sin nabos forga:ves bestra:belser for at jage 
dem ind. Som lel kavalleri sa:tter de over grl!lfter 
og ga:rder, men ser sig ikke så snart i sikkerhed fl!lr 
de allerede pl!lnser på at vende tilbage (13a) ; sml. 
s. 185. 
Det hjalp ikke, at St. St. Blicher gik sta:rkl i bre
chen for en dansk uldproduktion så stor, al vi blev 
uafhrengig af udlandet (han ville, at alle danskere 
skulle gå i en nationaldragt af dansk uld). For al 
undgå de ovenna:vnte store ulemper lod han på 
Randlev prrestegårdsmark indrette en fårefold på 
hjul ; den kunne Jet bugseres af en halvvoksen 
dreng og skulle flyttes 8-12 gange dagligt. Hans ide 
blev ikke realiseret andre steder, forst et århundre
de efter kom det transportable elektriske hegn. 

Dyrla:ge Ole Pyndt, fåreavlskonsulent 1901-14 for 
Viborg Amt landl!lkonomiske Selskab, var fore
gangsmanden indenfor dansk skreferi. Han indså, 
at avlen blev forsl!lmt i de små fårehold , og han fik 
oprettet fåreavlsforeninger, som kunne kl!lbe gode 
stamva:ddere. Godsejer K. A. Hasselbach tog 1935 
initiativet til Landsforeningen Fåreavlens Fremme 
(nu Landsforeningen Dansk Fåreavl), som udgiver 
medlemsbladet Tidsskrift for Fåreavl og har aner
kendte avlscentre blandt de bedste besa:tninger af 
forskellig race (14). 

De fl!lrste få r på Fa!r~erne var af den pnm1t1ve 
gedehornede type, som i 800-t kom med kolonisa
torerne fra Norge ; de uddl!lde ( undtagen på Lille 
Dimon, hvor det sidste eksemplar blev dra:bt 
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