
1866), og beboerne nordenfjords hentede får fra 
Island, s0ndenfjords fra Shetland. »De er begge 
meget grovuldede, hornede og frelder pelsen [klip
pes ikke], der vasket vejer 2 pund; begge holdes de 
sommer og vinter under åben himmel og må altid 
ernrere sig selv« ... »men er i t0rre somre meget 
fede. Af dem kan en bonde have 2-300 og derover, 
men på de fleste udmarker e r fårene frelles for alle 
lodsejere«. De halvvilde dyr drives under uvejr 
sammen i dertil indrettede folde. Man retter sig 
endnu efter den lov for fåreavlen, kaldt S0jdebre
vet , som blev givet 1299 og stadfrestet 1637 af Chri
stian IV ; den var grundlaget for forordninger af 
1698 og 1757 (1800; 15). Fåret var og er freringer
nes vigtigste husdyr; o . 1850 havde 0erne 5.200 
indbyggere, mens der var 76.000 får (16), og o. 
1935 varder 68.000 får eller dobbelt så mange som 
der var indbyggere; sml. s. 196. 
Det var ligeledes nordboere , de r f0rte fåret til 
Gr~nland. Det oplyses i 1200-t , at der findes »store 
og gode gårde, thi man har der mange kreaturer og 
får, og man laver meget sm0r og megen ost« (17). 
Nordboerne udd0de, og husdyrene med dem. De 
f0rste danske missionrerer, lreger og enkelte andre 
holdt nogle får, der ikke kunne tilpasse sig klimaet 
og udd0de. Andre får indf0rt i slutningen af 1700-
og f0rste halvdel af 1800-t synes at vrere forsvundet 
o. 1860-70. 
I vort århundrede begyndte nordmanden Anders 
Olsen under beskedne forhold at holde kvreg og 
får, og 1906 hentede pastor Jens Chemnitz på sta
tens regning en snes får fra Frer0erne til Frederiks
dal. Af ham k0bte Amos Egede i 1914 to moderfår 
og en vredder, og 1948 var hans bestand vokset til 
600 moderfår. Han var Gr0nlands f0rste egentlige 
fåreavler. 1913 grundlagdes en fåreavlsstation i Ju
lianehåb, den k0bte 1915 175 islandske får som 
fors0gsdyr. Bestanden var i forvejen godt 225, og 
disse ca. 400 blev (med nedgangsperioder o. 1960) 
til over 40.000, nresten alle af islandsk afstamning. 
En yderligere udvidelse af få reavlen begrrenses af 
mulighederne for at skaffe vinterfoder (18). 

LITTERATUR: (1) 133 2,1886,620f, 625; (2) 702 
5.4,1885,590; (3) 702 1937,158; (4) 44 2,1803,432f; 
(5) 411 3,1816,135 ; (6) 494 43 ; 452 141 ; (7) 256b 
204f; (8) 160 46 ; (9) 184 9.2,783; (10) 183 91; (11) 
584 195; (12) 219 8,1935,114; 331 ; (13) 411 
1816,163ff; (13a) 4111 ,1815, 9 sml. 1451 ,1817, 10; 
(14) 114 139; (15) 2 94; 412 134,208; sml. 141 201-
37; (16) 452 141 ; (17) 398 5,59f; (18) Gr0nland 
1953,358f og 1955,464; 728 11/10 1962; 114 139. 

fÅREBESTANDEN 

Fåreholdet måtte n0dvendigvis vrere stort. Man 

-------------------

Vti:dder på fr,er~sk frimr,erke, 1979. 

spiste meget fårek0d , skindet og ulden var uund
vrerlig til beklredning, af talgen (trellen) st0bte man 
lys. Det var Jyllands almindeligste husdyr. På 0er
ne havde man vresentligt flere får end svin. Der 
fandtes således 1682 på 214 gärde i 24 landsbyer i 
Holbrek amt: 1.102 stk. hornkvreg, 1.100 får og 443 
svin ; 169 gärde på Lolland havde 658 stk. kvreg, 
544 får og 336 svin, i ti fynske landsbyer varder 310 
stk. kvreg, 570 får og 153 svin, på 58 gärde s.0. for 
Ringk0bing blev holdt 190 stk. kvreg, 239 får og 33 
svin , og på 24 vendsysselske gärde 206 stk . kvreg, 
256 får og 71 svin. Bornholm havde o. 1800 19.000 
indbyggere og 23.000 får, lige så mange får som de 
0vrige st0rre husdyr tilsammen (1). I landsbyen 
Marslev N0Fyn var der o. 1840 200 heste, 51 pla
ge, 469 k0er, 464 får og 106 svin (la). 
Fårebestanden på Sjrelland og M0n anslås o. 1800 
til 160.000, på Fyn og Langeland til 84.000 (2). På 
1Er0 fandtes 1827 3.379 får, på Fan0 varder ultimo 
1837 2.550 får imod kun 327 i 1684 (3) , og 1838 410 
får på Agers0 (4). Husdyrtrellingen 1837 viste , at 
landet havde tre-fire gange flere får end svin. I de 
udprregede hedeegne gik der tusindvis af får, såle
des 2.700 i Sem sogn, 3.000 i Brande og Sdr. Om
me s., 4.000 i Sevel s. (4a). For hedeb0nderne spil
lede fåret den samme rolle som renen for lappeme. 
En nordsjrellandsk bondegård holdt i 1800-t's f0r
ste halvdel 10-20, undertiden op til 30 får, st0rre 
gärde mange tlere; hete avlsbruget på Kragerup
gård og Rungstedlund var baseret på fåreavl , Jre
gerspris, Favrholm og Esrom havde 2.-3.000 får 
foruden lammene, Fladsågård ved Nrestved et tu
sinde merinofår (5). 
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Fra midten af 1800-t er vor fåreavl i nresten kon
stant tilbagegang. Det havde flere årsager. Befolk
ningen foretrak okse- og svinek0d, England lukke
de 1892 og Tyskland året efter for al import af 
leven de får og lam; de overs0iske uldmarkeder 
blev selvforsynende fra egne fårehold, dertil kom 
opdyrkningen af de jyske heder, hjemmeindustri
ens oph0r og at det mere intensive landbrug holdt 
andre husdyr, som gav et st0rre udbytte. 
Land0konomen Begtrup anslog o. 1800 den dan
ske fårebestand til 800.000, heraf 516.000 i Jylland. 
Bestanden var 1866 1.875.000 får, 

1888 1.225.000 
1903 877. 000 
1914 515.000 (419.000 i Jylland) 
1924 302.000 
1933 179.000 

Mens hornkvregets antal fra 1866 til 1914 0gedes 
med godt 106 % , gik fårenes ned med 72 % . 
Under anden verdenskrig, hvor der rådede mangel 
på uld til tekstilindustrien, steg tallet brat til 
214.000 (1945). Så fulgte en tilbagegang med 
32.000 i 1952 som bundrekorden, en jrevn opgang 
til 71.300 i 1964 og igen en reduktion til 59.000 i 
1974. Der blev 1985 optalt 70.403 (heraf 33.077 
moderfår), omtrent ¾ af bestanden findes i Jylland 
og her er st0rsteparten i de s0nderjyske marsk
egne. 
Viborg amt havde 1945 76.083 får, ved årsskiftet 
1960/61 var der kun 890 - en tilbagegang på 95 % 
(6). 

LITTERATUR: (1) Fortid og Nutid 13,1940,-
157ff; (la) 303 333 ; (2) 44 2,426f; 318 230; 44b 1, 
102; (3) 395 2,635; (4) 160 246; (4a) 449b 69 ; (5) 
389 5,368f; (6) 51 12/1 1961. 

UDFtzlRSEL, SLAGTEFÅR 

Udf0rsel af får omtales ikke f0r enevrelden , vel på 
grund af det store hjemmeforbrug, men siden hav
de landet en betydelig eksport af Jevende får og 
lam. 1763-71 skal den have vreret på gennemsnitlig 
22.000 om året. 1836-47 blev der udf0rt gennem
snitlig 17.446, perioden 1852-62 36.441 , 1873-74 
46.396, i 1875 66.126 og 1878 49.723; i samme tids
rum eksporteredes årligt ca. 1.25 mio. kg uld (1). 
Fra 1871 til 1880 androg den ärlige overskudsud
f0rsel gennemsnitlig 37.661 og 1881-90 57.859; den 
kulminerede 1882-83 med 103.539, derefter kom 
en stor nedgang til ca. 800 i 1900-01, fordi det en
gelske marked blev lukket 1892 og det tyske 1893. 
Eksporten af fersk fårek0d var i 1899 447 .500 kg, 
1900-01 årligt 365.000 kg (2). 
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Lammene blev i store flokke fort over Sjrelland til 
K0benhavn. Herom fortreller et par datidige pran
gere: 
»En gang om ugen var jeg med til at drive lam fra 
Stevns til K0benhavn. Flokkene havde et antal på 
100 til 300 stk. Efterhånden som vi nåede ud gen
nem K0ge havde vi undertiden en flok fra Prrest0 
foran os og en anden fra Vordingborg bag os. Det 
kunne også hrende, at der var fåreflokke på mar
ken ved siden af landevejen, sk0nt de fleste gård
ejere vidste hvornår det var Jammedag og trak de
res får bort. Der var nok at g0re endda med at 
holde fårene på vejen, thi hvis forst et var gået 
over gr0ften satte hele flokken efter, hvis ikke et 
smrek af lammepisken holdt dem tilbage. I kroerne 
hvor vi gjorde holdt var der folde til hver flok, og 
her var det igen om at g0re, at de ikke l0b sam
men, så vi påny måtte til at sortere dem« (o. 1860-
70; 3). 
»[Fra o. 1850] drev jeg som mange andre handels
mrend Sjrelland over en lammehandel, der i nuti
den er ganske ukendt, og som allerede i firserne 
måtte oph0re, bl.a. grundet landbrugsdriftens om
lregning. Lammedrifterne på landevejene var i reld
re tid et almindeligt syn på Sjrelland. I alle st0rre 
kroer samlede handelsmrend deres indk0b, og 
mange af dem var store lammeprangere. Uge for 
uge, fra maj til november, var der stadig drifter af 
lam, der sneglede sig frem ind mod hovedstaden. 
En drift kunne bestå af 100-150, men far og jeg har 
også tilsammen haft drifter på ca. 260 stk. 
De overnattede i Lindenborg i åbne folde eller 
hrekke. Var vejret koldt og fugtigt lå dyrene i stal
den og driverne gratis i h0et, eller de overnattede i 
driverkamrene. Nreste morgen fortsatte vandrin
gen. Driften blev aldrig blandet med lam fra andre, 
det var også af betydning, at der ikke var for man
ge samtidig på landevejen - jo mere kunne de rede 
af bondens kl0ver og af vejrabatterne. Dyrene tab
te sig ikke på den )ange vandring, de »åd sig frem«. 
lnd mod K0benhavn bedede nogle i Roskilde kro , 
andre i Damhuskroen , hvor lammene hvilede i fol
de eller i en tom lade. De kunne drikke af Dam
huss0en, dengang var der nem adgang til vandet. 
Klokken 5-6 morgen var de igen på vej over Frede
riksberg bakke og ind ad Vesterbrogade, kl. 7 stod 
de allerede til salg på Trommesalen. Hele flokken 
var da ledet gennem den tretbebyggede Vesterbro
gade, ja selv efter at vi begyndte at sende lammene 
pr. bane måtte de dog altid drives det sidste stykke 
vej ad de befrerdede gader« (4). 

»Slagtervognen med den levende last , sammen
k0bt i l0bet af dagen under mange og lange vente
tider for de dyr, der var så uheldige at blive k0bt 



f0rst, h0rer til de plettede landsbyminder. Slrengt i 
en dynge, hele vognen stuvende fuld, lå (ja, denne 
hjertel0shed mod dyr har vreret drevet helt til nuti
den) de stakkels umrelende med benene sammen
bundne og med hovedet daskende eller dinglende, 
brregende og br0lende ud over vognfadingen. Hvor 
ofte har man ikke ynkedes over at se en sådan 
lastet slagtervogn i fuld fart hoppende over sten, så 
det bragede, og slagteren piskede på hestene så det 
smreldede. En opk0bervogn således tiltaklet med 
kalve og lam kender enhver, der er förtrolig med 
de gamle forhold på landet« (NFyn; 5). 

LITTERATUR: (1) 260 582; 752 124; (2) 27 5; (3) 
4()9 1908, 554; (4) 203 1935,25-27; (5) 604 9lf. 

R0GT OG PLEJE; OVERTRO 

Bymarkerne var f0r udskiftningen frelled (frelles 
område), men alle rådede over deres egen toft og 
have, og her grressede om foråret får og lam indtil 
de kunne tåle nattekulden og klare sig selv. Den 
f0rste morgen m0dte hver bymand op på strevne
pladsen med sine får, og oldermanden unders0gte, 
om de alle havde ejerens »fremrerke«, snit eller hul
ler i 0rene, og stillede med det antal som var vedta
get i bylavet. Derefter blev dyrene sluppet l0s og 
med voldsom brregen drevet gennem vangeleddet 
ud til frelleden, hvor de gik uden r0gt indtil de om 
vinteren skulle slagtes eller klippes (SFyn; 1). Få
rene blev ejermrerket så man kunne skelne dem fra 
hinanden og genkende dem, hvis de l0b bort eller 
blev stjåJet. Mrerkerne var oftest 0reklip, men der 
kunne også vrere farvet og ufarvet tråd gennem 
0rene (MJylland; 2). 

Fåret var de fleste steder genstand for vanr0gt. 
»Får-kreaturerne omgås med st0rste ligegyldighed 
såvel på hoved- og prrestegårde som hos b0nderne, 
da de både sommer og vinter går i marken, endda i 
tåge, morgendug og rimfrost; en sådan våd og fug
tig luft er dog h0jst skadelig for disse kreaturer og 
forårsager, at de får udslret, kopper og andre syg
domme, hvoraf de d0r ... Om vinteren giver man 
dem h0 i de dertil opstillede hrekke, uden forskel 
om h0et er godt eller dårligt, frisk eller muggent, 
eller der slrenges halm ind til dem i fårestien ligele
des uden forskel hvad slags halm det er« (1785; 3). 
»Fårets fode er ussel hos bonden. Hele sommeren 
igennem må det ernrere sig på brakmarken, hvor 
de undertiden er så udpinte af sult, at de nreppe 
kan holde livet. Men jo mere fårene pines, desto 
bedre for brakmarken, som af får og gres kan hol
des så ren for grres, at jorden ofte er så n0gen som 
en landevej« (Lolland o. 1800; 4). 
»Af alle vore husdyr er fåret det n0jsomste. Når en 

ikke for stor mrengde sne skjuler jorden er det i 
stand til at finde f0den hele året igennem i det fri , 
og bliver det ikke fedt af at gå ude om vinteren, så 
holder det sig dog meget sundt derved« (1833; 5). 
Fåresne og fårekrog (o. 1700), lammesne, på Fal
ster lammedrese kaldte man den sne, som faJdt 
mellem påske og pinse, og »hvoraf de sprede lam 
d0r« (1820; 6); »lammesne · g0r fårene ve« (1682; 
7). I strenge vintre d0de mange af sult og kulde, 
andre blev redt af ulvene, der fandtes i datidens 
skove og heder. 
Frer0erne 1600-t ff (8): Ejerne giver ikke deres får 
foder, men lader dem vinter og sommer s0ge f0den 
på marken. De malkes heller aldrig, ja kan ikke 
malkes, så vanskelige er de at få fat på. Hver ejer 
har en soidemand til fårene, ikke for at fodre dem, 
men for at passe på, at de ikke d0r eller kommer til 
skade, og at de om vinteren ikke begraves af sne og 
intet har at leve af. Falder megen sne genner hyr
den dem ben på et sted, som kaJdes snest~den eller 
sneens srede, så han ved hvor de er og han bedre 
kan redde dem fra at omkomme. Fors0mmer han 
det, samles fårene af sig selv et sted midt på mar
ken og bliver oversneet. Hyrden må da give agt på, 
hvor han ser damp stige op af sneen, der må fårene 
befinde sig. Hvis bukkene, der plejer at vrere hos 
fårene, ikke selv kan bryde sneen går hyrden der
hen og skovler sneen til side. Men er sneen så h0j , 
at han ikke kan finde det, sker det undertiden, at 
fårene er begravet under sneen en hel måned og 
må leve af at rede grresr0dder, »dog kan de leve der 
så lrenge de endnu har marv i benene«; sml. ne
denfor. 
Fårenes vanr0gt omtales i de fleste amtsbeskrivel
ser. »Om sommeren må de gå ude indtil jorden er 
bar, som foråret jages de igen ud når grresspirerne 
kommer til syne. Så lrenge de er inde får de halm, 
isrer rertehalm, som de reder med stor begrerlighed, 
og lidt fint h0. JErtefoderet er endda hos nogle 
b0nder fårenes eneste nrering; der str0s med hvad 
de ikke reder, så at fåreg0dningen kan regnes for at 
vrere helt produceret af rerterne« (Holbrek a., 
1844; 9). »Om sommeren må de stå i t0jr i den 
hedeste tid uden at blive vandet, og må n0jes med 
duggen om natten. Når efteråret kommer er de 
desto mere 0mfindtlige for fugtigheden, og om vin
teren efter fugtige somre ser man dem ofte d0 som 
fluer af vattersot og leversyge« (Odense a. 1843; 
10). »De srettes på den magreste grresning og bliver 
ikke vandet selv i de hedeste sommerdage. De hol
des på marken endog til langt ud på efteråret uden 
hensyn til, om vejret er regnfuldt eller stormende. 
Et ikke lille tab for bonden er også den skik, at 
lammene går 10se om sommeren for at blive bedre 
betalt af lammekrremmerne. Thi lammene bliver 
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ikke på den t9lrre grresning, som fårene står på, 
men s9lger til de besåede agre og afreder og ned
tramper den nylig fremkomne sred og anretter lig
nende skade på kl9)vermarken. Den lille hyrde, der 
skulle vogte dem, dysses snart i s9lvn af solhede og 
kedsomhed, og nu har lammene frit spillerum« 
(Sor9l a. , 1840; 11). »Så snart h9lstens sidste neg er 
hjemme slippes de tall9lse flokke 19ls, og fra heder
ne oversv9)mmer de uhindret markerne, der nu an
ses forfrellesgods« (Thisted a. 1842; 12); sml. s. 180. 
»Svajryggede, langbenede krre, der snarere synes 
bedrekket med hundehår end med uld, og som går 
under det rervrerdige navn gedebukkefår, dem kan 
man ofte se fare hen over den p19ljede brakmark og 
nippe den smule grres, som der kan spire frem, 
anden grresning får de ikke om sommeren« (1853; 
13). 
»Jeg bes9lgte en landmand, hvis fåreflok af 10-12 
stk. var pakket sammen i et lille rum, så den ene 
nreppe kunne vende sig for den anden, sk9lnt det 
var synd at sige, at hver enkelt indtog nogen stor 
plads. De fleste eksemplarer h9lrte til den tynde, 
afmagrede, langbenede og languldede eller rettere 
sagt langhårede race. Tillregsfårene må lremme i et 
sådant rum, hvor de ikke kan få en uforstyrret 
plads til at slikke de nyf9ldte lam. At mangt et lam 
på denne måde går tabt er såre naturligt, ligesom 
det let indses, at en sådan fåreflok giver et for lille 
for ikke at sige intet udbytte. Kan en smule ussel 
uld i forbindelse med tillreget betaler omkostnin
gerne og umagen må det vist kaldes godt« (1868; 
14). 
Om foråret kunne fårene vrere så afmagrede, at de 
måtte k9lres ud af stalden på en trilleb9lr (15), og 
får slagtet om efteråret kunne have så tynde sider, 
at lyset skinnede igennem dem (MJylland; 16). I 
efteråret 1828 blev i Ringk9lbing amt indbundet 
98.148 får, om vinteren og foråret d9lde de 22.696 
eller 23 % (17). 
Nresten alle familier på Fan9l holdt får, enhver kun
ne drive så mange han ville ud i klitterne og på 
heden, hvor de gik det meste af året. »Faldt det ind 
med strerkt snevejr om natten blev fårene liggende 
ganske rolige, tilsidst var de begravet i sneen og 
kunne ikke r9)re sig ud af pletten ... kun de dam
pende fårehoveder stak op af sneen og knap det« 
(18). 

»Fåret er et for mennesket såre vigtigt dyr, man 
b9lr derfor ikke lade det mangle på taknemmelig
hed modet dyr, der så at sige både f9lder og klreder 
os« {1837; 19). 
Også for det mest n9ljsomme og hårdf9lre af husdy
rene kunne vejret blive for hårdt, srerlig om foråret 
når fårene havde lremmet. Det var i Jylland almin-
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deligt at tage moderfår med de nyf9ldte lam ind i 
stuen, hvor lammene blev sv9lbt i senget9lj og lagt 
ned under dynerne (20). »I meget kolde dage kun
ne det ske, at et får med sine små lam i flere dage 
fik plads i dagligstuen nrermest kakkelovnen, ad
skilt fra den 9lvrige stue af en vognfjrel, og med 
halm på gulvet. Det skete også af og til , at et svagt 
lam blev sv9lbt i et drekken og lagt i en seng i sove
kammeret for at blive varmet og komme til krref
ter. Det var altid en fryd for b9lrnene at have så
danne kammerater i stuen« (21). Fåret kom ud et 
par gange om dagen, og imens legede b9lrnene med 
lammene og kappedes om at give dem br9ld for at 
de ikke skulle grrede for deres mor (Harbo9lre o. 
1870; 22). 
Under et voldsomt uvejr blev karle og piger sendt 
ud for at redde gårdens får. »Så snart de traf et 
s9)11e dyr, der lå og var medtaget, smed de et klred
ningsstykke over det, så de tilsidst nresten intet t9lj 
havde selv. Manden sprendte for vognen og k9lrte 
tre lres medtagne får hjem, og så blev alle gårdens 
senge stillet til rådighed for de 'skibbrudne' . De 
mest medtagne fik varmt 9ll, men der d9lde allige
vel 23 af dem« (Ravnholt; 22a). 
Et dreggelam (lam som moderen d9lde fra eller ikke 
ville kendes ved) gik ofte inde i stuen og havde sit 
leje i en kurv i k9lkkenet, ikke sjreldent lagde man 
det om aftenen i sengen hos et st9lrre barn, så det 
kunne holde varmen. Et dreggelam skulle ruges li
gesom en kylling, sagde man (Ellund SSlesvig; 23). 
Et dreggelam holdt til i stuens kakkelovnskrog 
(NFyn; 24). 
I et langt lerklinet hus ved !kast var ca. 400 får kun 
adskilt fra husets forstue med en foderhrek og en 
dragkiste (25). 

Fåremåned, det gamle navn for april, blev opfattet 
som »den måned, hvor fårene slippes ud«, men 
navnet er snarere en forvanskning af faremåned, 
fare i betydningen af flytte (som lejer, frester eller 
forpagter). 
Fårene måtte ikke komme på grres f9lrste gang en 
mandag eller torsdag, det skulle helst ske en fredag 
(26). »Jeg bad engang min r9lgter lukke fårene ud 
på grres; han gik ned i gården og råbte tilde andre 
folk: nu kan man h9lre, at prresten er gal, han siger 
jeg skal lukke fårene ud, og det er torsdag i dag!« 
{1734; 27). 
De skulle som nrevnt mrerkes f9lr man drev dem ud 
på marken. Idet man klippede en stump af 9lret 
skulle siges til hvert får »kom hjem til dit 9lre!« 
( den afklippede stump); eller det skulle stiltiende 
trykkes baglrens i fårestiens d9lr, så 19lb det ikke 
bort, men kom hjem hver aften (28). 
Man bandt lidt krudt i en klud om halsen på lam-



Får og kalve 
lukkes ud. 
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mene, så tog rreven dem ikke, den kunne ikke lide 
krudtlugten (29). 
Når de gik ud af d0ren kastede man en håndfuJd 
salt efter dem, og den f0rste aften skulle pigen eller 
konen hente dem hjem , så fik fårene gimmerlam 
(NSjrelland; 30), sml. oedenfor. 
Pedersdag 22/2 kom »Per med lammelregget« = så 
begyndte fårene at lremme (MSjrelland; 31); denne 
dag, Gregorius' dag 12/3 eller Fruedag 25/3 kunne 
bonden sige til sine får: Nu kan du tage dine lam 
ved dine lår [komme på grres og klare sig selv] og 
takke din husbond for et godt år (V og MJylland, 
Salling, Mors, Thy ; 32). 
I maj må fårene ikke komme i marken f0r duggen 
er borte, da falder en dug kaldt himmeldug, som 
0delregger deres lunger, og de bliver syge (1640; 
33). 

I januar skulle der vrere så meget t0vejr, at fårene 
kunne drikke i agerfurene (Tem MJ ylland ; 34). 
Fårene strejfede om efteråret vidt omkring for at 
finde svarnpe, som var en lrekkerbisken for dem 
(35), og så var de ikke til at styre; når de l0b efter 
paddehatte »kunne de begynde ved hedens ene 
rand og blive ved til den anden uden at raste, hal
sende afsted som besatte af onde änder, op ad bak
ke og ned ad bakke, hvert 0jeblik sank de i bagbe
nene og vredede lyngen, så afsted igen med srenke
de muler og fimrende baler« (36). 
Et lrekkersulteot får s0gte hen til hyrden, når han 
åbnede for sine rnellemmadder, det blev kaldt et 
br(/Jdfår eller kussebr(/Jd (V og 0Jylland ; 37). Når 
man ville have fat i et får gik man med et stykke 

br0d i lommen, med det lokkede man en br(/Jdmette 
(får som ville rede br0d) og fangede det (Vendsys
sel; 38). Om aftenen råbte man: pus-hjem, pus
hjem! eller: hus-hjem, hus-hjem! kom bre-re-re! 
(39). Når lammene skulle skilles fra moderfårene 
om aftenen, så de sidstnrevnte kunne malkes nreste 
morgen, lukkede pigen d0ren op, stillede sig bag 
den og råbte: skilles! skilles! - så begav de gamle 
får sig straks gennem d0ren. Unge lam, der ikke 
kendte råhets betydning, pr0vede at smutte med 
og fik et smrek over snuden til de lrerte at holde sig 
tiJbage, oår der blev råbt (Bornholm o. 1750; 40). 

Fårene blev på Lolland klippet omkring 1. maj (ol
dermisse) og 29. september (Mikkelsdag) (41) , på 
Fan0 f0rste gang i juli og anden gang ved Mikkels
dag (42). »Vil du klippe lam to gange om året, da 
kJip dem forst omkring Sankt Hans [24/6) og siden 
imod Mikkelsmesse i nre ; klipper du i nyet bliver 
ulden styg«. Klip deres låd til pinse og ulden i ugen 
efter Sankt Mikael [29/9] (1640; 43). På Stevns 
måtte de ikke klippes i pinseugen (44). Klipper 
man fårene i utide bliver de syge eller d0r af det 
(1682 ; 45). Nogle bornholmske b0nder troede, at 
får klippet den 9. eller 16. oktober, kaldt de ufrugt
bare dage, ikke blev med lam det folgende år (o. 
1750; 40). 
Om foråret skulle de klippes i månens nre, om ef
teråret i ny, så voksede ulden hurtigere ud igen; 
blev de ikke klippet i ore gik der orm i ulden og i 
t0jet af den (Fyn ; 46). 
Om efteråret skulle man kJippe dem således, at der 
stod et kors i nakken eller panden på dem, og sam-
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