
tidig sige: grå låre, · s0n og datter ad åre - så fik 
fåret nreste år et gimmer- og et vredderlam (SFyn; 
47). 
F0rst blev de vasket i et stort kar, og vredderen 
kom f0rst i vandet for med sin kropsvarme et (unk
ne det til de mere 0mfindtlige får. Klipningen star
tede ved hovedet, uldsaksen fulgte dyrets krop og 
sluttede med halen, så al ulden kom af som en hel 
pels (Lolland; 48). Der blev hreldt en spand varmt 
vand i karret for at kuldslå det, derefter lagde man 
et får på ryggen, en mand holdt bagbenene og en 
anden ved hoved og forben, mens pigen eller ko
nen vaskede uJden grundigt ren for fedt. Fårene 
blev klippet et par dage senere, oår de var t0rre, og 
altid af kvindfolk (N0Fyn; 49). 
»Får efter får fik trods al sprrel og modstand sine 
fire ben bundet sammen med et hosebånd, og så 
ned i den store balje med det , og to mand skrubbe
de 10s med hrender og strigler. Når fåret var frerdigt 
stod det nogle sekunder ubevregeligt som helt hyp
notiseret og fortumlet. Straks denne tammelma
skede tilstand, som folk kaldte den, var forbi be
gyndte dyret at ryste sig og virre med hoved og 
hale, så vandet stod i skyer om det. Derefter satte 
det med vreldige spring ind i flokken, som ville det 
sikre sig imod nogen sinde oftere at falde i hrender
ne på de tobenede«. Johs. Bech (50). 
Levevredderen ( der ikke blev slagtet} klippede 
man, så den beholdt en tot uld i halespidsen og 
kunne kendes på den. En dreog med for langt for
hår blev spurgt: er du klippet til levevredder? 
(Vendsyssel ; 51}. 
Frer0erne 1800 (51a): fårene klippes ikke, men frel
der i juni ulden, »som afrives på en gang ... og 
skulle stadig nogle totter sidde fast , så afrives de 
med magt, ved hvilken grusom behandling blodet 
kommer frem af huden. Freringerne kender ikke 
brugen af uldsakse, men nogle steder skreres den af 
med knive hvor ulden ikke vi! 10sne sig«. 
Mens fåret lå i vaskekarret skulle man kaste tre 
håndfulde af det f0rste badevand over det og 0nske 
tvillingelam (Lres0; 52). Når fårene sent på efter
året skulle i hus blev der kaldt på konen eller pi
gen, lukkede hun fårehusd0ren fik man mange 
gimmerlam (NVSjrelland; 53). 
Når de kom med det sidste !res korn, blev porten 
lukket, så de måtte holde lidt udenfor, det blev 
gjort for at få mange lam om vinteren, og porten 
skulle lukkes hurtigt efter det sidste lres , ellers fik 
gården ingen gimmerlam det kommende år (26). 
Da det sidste !res var inde, sagde karlen: »Nu skal 
vi have porten lukket«. »Hvorfor det?« spurgte 
manden. »Jo, det gjorde vi altid derhjemme for 
ikke at få mange vredderlam til sommer« (NSjrel
land; 30). 
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Pigerne skulle k0re med hjem på det sidste h0st
lres, »så blev der ad åre f0dt mest af gimmerlam«, 
og en af pigerne skulle skynde sig at smrekke por
ten i, også for at gården skulle få mange gimmer
lam (Odsherred; 54); på M0n skulle gårdens yng
ste pige lukke ladeporten (55). Hvis en mand luk
kede porten, blev der flest vredderlam, men hjalp 
manden og konen hinanden med det, f0dtes lige 
mange af hvert k0n (26). Var det en kvinde, som 
rev det sidste op ved lugen til ladeloftet og lukkede 
lugen , fik alle får gimmerlam (56). Konen skulle 
putte det sidste h0 ind i laden. »På Hedegård i 
Vinding var de frerdige med deres h0bjrergoing, og 
mandfolkene stod just og rev det sidste h0 op, som 
de kylede ind ad lugafet, da gamle Ane Hwrerre 
kom stumlende, hun jarnrede sig og sagde: å, Gud 
nåde mig! Så ragede og skrabede hun med sine 
krogede fingre i grresset og fik samlet nogle få strå, 
som hun smed ind i h0gulvet. Nu havde hun gjort 
sit til, at de kunne få flest ålam f0dt der i gården, 
når den tid kom« (57). 
Når vi Mortensaften jog fårene ind måtte vi stille 
os ved fårestid0ren med en kl0ftet krep, give hvert 
får et rap over ryggen og sige: gimmer og buk! 
gimmer og buk! - det var for at de skulle lremme 
med to lam, et af hvert k0n (Falster; 58). Når tje
nestedrengen juleaften kom hjem med fårene råb
te han: hvidt og sort, gimmer og buk! - så fik man 
ti1 foråret mange og levedygtige lam (Lolland; 48). 
Jule- og nytårsaften skulle det helst vrere et kvind
folk, der forst gik ud efter måltidet, men uden at 
aogen bemrerkede det - så fik fårene om foråret 
flest gimmerlam og k0erne flest kviekalve ; gik en 
mand f0rst ud blev det lige omvendt (S0Fyn; 1). 
Efter afteasmåltidet skulle en kvinde gå f0rst ud af 
d0ren og åbne fårehusd0ren (S0Fya; 59), gå ud og 
råbe: gimmerlam ! f0r nogen anden kom ud (60). 

»Ingen må lade deres vredder gå med fårene fra 
Vor Frue dag [25/3] og til S0rens dag [23/10] (ved
tregt for Rostrup i Himmerland 1738; 41). Katrines 
dag 25/11 blev på Bornholm regnet for bedst ti1 
parringen (o. 1750; 62). 
Når fårene blev vasket, gned en af konerne vredde
ren godt om snuden, så den fnyste , det gav megen 
frugtbarhed hos fårene; det blev gjort i Klim Thy 
1894 og så sent som 1906 på Musholm i Storebrelt 
(63). . 
Den vredder, som har sort tunge, g0r sorte og bro
gede lam, mens den vredder, som har hvid tunge, 
g0r hvide lam. En god vredder skal have en lang 
krop, stor bug, lang tyk rumpe, en bred pande, 
sorte 0jne, bred ryg, smukke horn som er krumme 
- men bedre er vreddere med rette horn (1640; 26). 
Man ville gerne have nogle sorte får og således 



spare penge til farvet uld. Det hed sig, at det gav 
sorte lam hvis man smed en kasket eller hat over 
fårets hoved under parringen (MJylland; 16); fåret 
skulle imens se den l!lnskede farve, ville man have 
brogede får skulle hyrden gå med lapper af forskel
lig farve på bukserne (64). Lammene får samme 
farve som fårets tunge, når det går drregtigt (26). 

Man måtte ikke pode rebler og prerer på hvidtjl!lrn: 
hvis fåret åd af kvistene fik det tvekl!lnnede lam 
(Fyn; 65). 
Der måtte i Jylland ikke muges i stien mens fårene 
var drregtige, så aborterede de, og der måtte ikke 
bruges en skovl f0r de havde lremmet, ellers skov
lede man velsignelsen ud, skovlede lammene ud på 
m0ddingen = de d0de; der måtte heller ikke fejes. 
»Mine forreldre var så sikre på det, at de forb0d os 
at bruge skovl til fårem0get« (66). Et år d0de der 
mange lam på en gård i Levring 0Jylland. »Ja, jeg 
ved godt, hvad det kommer af«, sagde Erik Jen
sen, »i sommer, da vi rensede fårestien, havde vi 
min svogers karl til at hjrelpe os, og han brugte 
tilsidst en skovl, så skovlede han jo yngelen ud. Jeg 
havde glemt at sige ham, at det måtte han ikke« 
(67). 
»I fårehuset mugede vi til julen. Men det m0g, der 
blev liggende i h0jtiden, varder held ved og måtte 
ikke komme ud f0r fårene havde lremmet« (Ods
herred; 68). Hvis man skovlede bunden i fårestien, 
d0de fårene. Fra jul og indtil lammene var f0dt 
måtte der ikke muges hos dem - de skulle f0des på 
julem0get (69), så gik f0dslen let (Djursland; 70) 
og lammene blev mere levedygtige (71). 

Fårene begyndte at lremme i marts, hvis det sneede 
d0de mange lam: martssne · g0r lammene ve (72). 
Et nyf0dt lam måtte man aldrig r0re ved med de 
bare hrender, så blev det skaldet; man skulle r0re 
det med en str0mpesok (Als0nderup NSjrelland ; 
73). 
Det var en gammel ret, at hyrden fik et stykke 
br0d og to reg som mellemmad hver gang der på 
marken var f0dt et ålam, men kun et reg hvis det 
var et vredderlam. »Det kan nok vrere byhyrden 
var glad i den tid fårene fik lam. Han kunne hver 
dag komme drivende hjem med fem-seks får, der 
havde fået lam« (Salling; 74). 
»Festdag var det også, når et får f0dte i marken. 
F0rst varder den lilles pleje, ved hvilken Jens bel
temodig ofrede sin tr0je, der blev lagt over den 
rystende sprede som en overdyne; så kom hjembre
ringen, der skete under en egen h0jtidelighed. 
Hvor f0lte han sig stolt, når han kom dragende ind 
ad gårdsleddet med det brregende får ved sin side 
og det Wle nor, der hang med 0rene af kulde, om-

hyggeligt viklet ind i hans overt0j. Et ålam gjaldt 
en pandekage, et vredderlam kom ikke h0jere end 
et bl0dkogt reg«. Jeppe Aakjrer (36). 
Ville fåret ikke kendes ved sit lam skulle man kaste 
en hund på fåret eller lade en kat rive det tre gange 
på snuden og tvinge det til at snuse til katten (75). 
»Det er et kendt råd, når en hun har mistet sig eget 
lam og man vil have et andet til at nyde godt af 
hendes mrelk, at man tager skindet af det d0de og 
binder en kort tid om det fremmede« (1798; 76). 
Et lam uden moderfår var et dreggelam, det skulle 
dregges = have mrelk af et hult kohorn med en sut 
på (77); »det var mest b0rnenes arbejde, de gav 
det mrelken i en patteflaske og var meget optaget 
af den bestilling« (78). 
Lam f0dt i 0stenvind var slemme ti1 at brrege (0M-
0n; 79). 
Man skal lregge et ulige antal får til, »thi der siges, 
at det skal der vrere god velsignelse ved« (1640; 
80). 

Fåremrelken kunne have en stram smag, og det 
havde sin årsag. Fåret blev malket ud mellem bag
benene: »Konen satte sig på sine knre og malkede 
dyret bagud, men det hrendte ofte, at fåret både 
pissede og sked i spanden. Konen stak bare en 
nreve ned i spanden og samlede knrevrerne fra, 
men vandet kunne hun jo ikke samle fra, og det 
var tit en strerk mrelk at drikke« (Vinding o. 1850; 
81). 
Når fåret vipper [hopper] over m0ghoben, så kip
per det op = malker mindre, »thi straks f0r St. 
Hansdag, når man ager m0g, tager det af med fåre
nes malkning« (Peder Syv 1688). 

I januar skal fårene fodres med elleblade, ellers får 
de lever- og lungesyge og d0r; i december lregges 
bladene for fårene , og de får som ikke reder dem 
»h0rer nreppe g0gen« (d0r f0r foråret) (1634; 82). 
Fårene d0r ikke, hvis en vredderpande ligger be
gravet under d0ren til fårestien (83). 
»Tag det f0rste d0de får og grav det ned liggende 
på dets bug i porten med indadvendt hoved mod 
gården, så lever dine får og trives efter den dag. -
Tag straks når et lam er f0dt og hreng det i et 
fiskegarn op i skorstenen, bvor r0gen driver aller
trettest, og lad det altid hrenge der, så lever dine får 
og lam og bliver mangfoldige og trives vel og er 
også vremet mod trolddom og sygdom« (84). Ville 
fårene ikke trives, skulle man grave en gedehamse
rede ned inde i fårestien (85). En skudt rrev eller 
rrevebrelg hrengt i stien vrernede mod rovdyret og 
gjorde lammene levedygtige (86) ; sml. s. 189. 
Der skulle rouges med en greb af trre - brugte man 
en skovl ville fårene tabe ulden (MJylland; 87). 
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Når de blev fodret juleaften pillede man en tot uld 
af moderfårene og gned snuden dermed, »så skulle 
de nok give god uld og få levedygtige lam« (Kirke
helsinge; 88); det fremmede uldvreksten at gnide 
huden med krernemrelk (89). 
Når man st0ber lys og er frerdig med det hreldes 
vandet under trellen i lyseformen ud i fårestien, det 
forebygger at fårene bliver skabede (90). 
Drrebte man en stork eller edderkop d0de et får i 
besretningen (91). Der d0r mange får i et år med 
mange mus i marken (1640; 92). B0mene blev ad
varet mod at plukke lammeknapper (engelskgrres, 
Armeria maritima), så d0de lammene; det gav få
reheld at have mange matrem (Chrysanthemum 
parthenium) i haven (93). 
Kvinderne måtte ikke spinde uldgam i julen (1734) 
eller Poulsdag 25/1 (Ribeegnen), skrertorsdag måt
te man ikke banke på noget , så blev lammene tos
sede = fik drejesyge (Lres0) (94); blev fårene »vil
de« skulle hovedet af et af dem hugges af og srettes 
over fårehusd0ren (1860; 95). Man måtte passe på, 
at fårene ikke kom ind i en boghvedemark, de blev 
berusede af at rede boghvede. 

Nogle bandt rustent båndjern på deres lam for at 
rreven ikke skulle tage dem (96). Fåret siger: var 
der ikke orm mellem mine treer, · så kom ingen ulv 
mig nrer. - Man mente der sad et lille ormlignende 
ben i dets klov, uden dette ville fåret kunne l0be 
fra ulven (VJylland o. 1840; 97). 
Når et k0bt får trrekkes hjem må der ikke snakkes, 
så bliver det slemt til at gabe = !arme i t0jret 
(Bog0; 98). 
Ligger der ved Sankt Hans meget spindelvrev på 
jorden bliver lammene fede (Fyn); når der hang 
»flyvende sommer« i grresset sagde man: nu sretter 
fårene talg ved nyrerne (NVFyn, 0Jylland) (99). 
Jo lrengere man kom ben på foråret , desto federe 
blev fårenes mrelk, derfor sagde man (1850ft): når 
tidseltoppen ryger (fr0dunene flyver over marker
ne) er fåremrelken god (100), så skulle fårene slag
tes (101). 
Folk med en lådden hals har god fårelykke (102); 
får og bi og lotteri, det skal der lykke til (Frederi
ciaegnen; 103). 
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ANDEN OVERTRO 

Jesus var Guds lam, derfor kan onde magter ikke 
g0re et lam fortrred (1); med et lam hos sig er man 
vrernet mod alt ondt (2). En Lille rund ledtap på 
fårets skank blev kaldt brudebenet (s. 193f) og bä
ret som ondtafvrergende amulet, indsyet i t0jet 
vrernede det mod tandpine (3). Det var godt for et 
lille barn at have et t0rret lamme0re på sig, så fik 
det ikke bl0de arme eller ben, men kom til at l0be 
og springe som et lam (Kirkehelsinge; 4). 
Fanden står usynlig ved kirkegården og noterer 
dem, der tilh0rer ham, på et lammeskind (5). 
»Vil du dr0mme godt skal du sove ind på fåre
skind« (6). Går en gravid kvinde over et sted, hvor 
et får blev slagtet, får barnet et slagtilfrelde = apo
pleksi (7). 



När et lam d0r la:gges det op i et tra: eller pä et tag, 
sä mister man ikke flere lam (Falster o. 1850ff, 
VSja:lland o. 1830, Odsherred; 8). »I mit barn
domshjem i Borre [0M0n] blev alle nyf0dte d0de 
lam altid ha:ngt op i et lavstammet piletra: udenfor 
gärden og forblev ha:ngende der, til det forsvandt 
(bortfort af krager e.1.). Det var for os b0rn en sä 
selvf0lgelig sag, at jeg desva:rre aldrig fik at vide, 
hvorfor det blev gjort« (9). 
Et får, som blev k0bt af en heks og d0de, blev 
gravet ned i et markskel, da det rädnede gik huden 
af hende; et sygt lam blev begravet i loen, efter
händen som det rädnede skulle ogsä heksemeste
ren svinde hen (10). 
Er heldet borte og fårene d0r, sä grav et levende 
lam ned med munden vendt imod d0ren , men det 
skal stå opret mens du kaster jorden pä, og siden 
jages de andre straks over for vejret går af det, som 
du begravede. Kan det ikke stå op, sä sa:t det pä 
bugen (fynsk cyprianus ; 11), sml. s. 187. 
I en gärd i Bjerres0 troede manden , at kreaturerne 
var blevet forhekset. Sä blev dyrene samlet inde i 
gärden. De tog et levende lam og gravede det ned i 
porten. Alle kreaturerne blev derefter i en fart ja
get derover, det skulle näs inden livet var gäet af 
lammet. En pige var med til at begrave et lam og 
h0rte det vra:le under jorden (Odsherred; 12). 
Me ns Ane Hansdatter, der var f0dt o. 1815, som 
ung pige tjente i Ka:rby NVSja:lland, kom der 
uheld i besa:tningen. Der blev tilkaldt en klog 
mand , og han rådede dem at grave et levende lam 
ned i porten. Det blev pålagt Ane at g0re det. Det 
gjorde hende ondt for det lille lam , at det sådan 
skulle sejpines, men det mätte jo g0res (13). 
En kone i Vesterb01le, Rinds h. , var meget over
troisk. Färene blev syge, og sä fik hun det räd at 
hugge alle fire ben af et får og begrave det levende 
under d0rtra:et til fårestien. Hun fulgte rådet ; da 
min svigermor h0rte det sagde hun: »Hvordan 
kunne du g0re det« - »Jo, det skulle nu g0res, og 
sä kunne jeg« (14). - Kattekillinger blev gravet 
levende ned i stalden mod uheld med lammene 
(15). Sml. kirkevare s. 190f. 
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SAGN 
Nyord blev plaget af en lindorm , og beboerne slut
tede kontrakt med en mand om at dra:be uhyret. 

-- ~-----

Fåret malkes. Trresnit af G. Rode til Christian 
Richardt ag G. Rade: Fartrellinger ag Vers for 
Store ag Smaa. K~benhavn u .å. 

Da han havde gjort det , sn0d de ham for betalin
gen. Da svor han, at 0ens får tre gange ville kom
me ynkeligt af dage under täge og stormflod. Det 
er nu sket to gange, og derfor bra:ger färene sä 
a:ngsteligt när aftentägen la:gger sig over engene 
(1 ). 
Der skulle altid ligge et tyre- og et va:dderhoved pä 
Bridsensgärd i Olsker (Bornholm). Da stuehuset 
blev bygget om, forsvandt va:dderkraniet , og siden 
har gärden ikke haft held med färeavlen (2) , sml. 
kos.l07. 

Hver h0jtidsaften gik der et hvidt lam pä smedens 
mark i Bringstrup (3). En mäneklar nat m0dte en 
mand ved Thyregod kirke et grät får med gloende 
r0de 0jne. En va:dder kaldt ha:sleva:dderen holdt 
til i et lille krat i Salt0 ved Na:stved, en grå va:dder 
sp0gede om aftenen i Magleby pra:stegärd , en 
pra:st blev af den kastet langt hen ad vejen; pä 
Falster kom en mand op at ride pä en sp0gelses
va:dder, ved daggry opdagede han, at han sad 
overskra:vs pä et ga:rde og h0rte en ha:slig r0st 
sige: ha:-ha:-ha:, du var nok kommet op at ride! I 
G0rslev blev folk forfulgt af fanden i skikkelse af 
en trebenet va:dder ( 4). 
Pä en mark v.f. Trunderup SVFyn blev set en va:d
der, der hang fast i en tj0rnebusk, og der bra:ndte 
lys omkring den ; i Dydalen mellem Rands og 
Gärslev VJylland blev setet får med ild i halen (5). 
En overnaturlig va:dder boede i Klosterbakken ved 
Kyndby, man sä den gä ned og sole sig nedenfor 
bakken (6). Hver midnat komet hvidt får l0bende 
gennem en gärd ved Helsinge, sä ingen turde va:re 
udend0rs om natten (7). Et sp0geri, der fik forbi
kommende heste til at standse, puslede som en 
flok får (8) . Mellem Täderup og Hannenov pä Fal-
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ster kunne man om natten m0de en grå vredder, 
som det varmeget farligt at passere (9). Tokkemo
sevredderen var brun med lyse pletter og sp0gede i 
Fredskoven ved R0nnebreksholm (10). 
Overtroens bjergfolk holdt får (11); en bjergmand 
tog en bondes lam med ind i h0jen, bjergmrend 
blev set ridende på en sort vredder og k0rende i 
kane trukket af en sort vredder (12). 

Kirkelam, liglam (13) 
Til opf0relsen af en lang rrekke kirker ( de fleste på 
Fyn) er knyttet det sagn, at et hvidt lam blev leven
de begravet under eller muret inde i sokJen eller 
alteret. Kirkelammet levede som et genfrerd oven 
på hvrelvingerne, blev det set om natten varslede 
det et d0dsfald - deraf navnene liglam, kirkevarsel 
og kirkevare (vare = advare). Det beskrives ofte 
som trebenet og med uld helt ned til jorden. Han 
(hun) ligner et kirkelam, sagde man på NFyn om 
en, der om natten gik i lyst t0j, og derfor vaJgte 
man helst m0rkt (14). 

Det lille lam kun få har set , det kommer sjreldent 
ud, 
bag kirkens mur det bor med fred og fromme; 
men hrender det trods alt det ses, det bringer sor
gens bud 
og varsler en om d0dens snare komme. 

Som »gravso« og som »kirkelam« går disse dyr igen 
i overtroens gådefulde verden; 
men hvor de ses går sorgen med som deres f01ge
svend, 
thi d0d og smerte varsler deres frerden. 

Johannes A. Nielsen (15). 

Sml. B. S. Ingemann , Kirkelarnmet (i T0mmerup 
kirke) (16). 
Kirkelammet »giver kirkens dens hellighed og g0r, 
at folk f0ler sig underlig til mode, når de trreder 
derind« (17); »når nogen trreder alene ind i kirken 
på en tid, hvor ingen gudstjeneste holdes, da hren
der det ret ofte, at han ser kirkelammet l0be hen 
over gulvet, thi hele kirken hviler på et lam, for at 
den ikke skal synke« (1819; 18). 
En bygning kunne iflg. overtroen ikke skades af 
onde magter, hvis den blev bygget på noget leven
de. At man så mange steder valgte lammet hrenger 
formentlig sammen med Kristi benrevnelse »Guds 
lam« - »andre mener derimod, at kirkelammet er 
genfrerdet af et barn, hvormed en frugtsommelig 
kone er begravet« (19). 
Leven de begravet eller indmuret blev: 1. det for
s te levende vresen, dyr eller menneske, der kom til 
byggepladsen umiddelbart f0r eller efter kirkens 
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opf0relse, eller 2. som bygmesterne eller arbej
derne f0rst m0dte, når de gik fra den frerdige kirke 
(i M0rke, Torsager og Vejlby var det en dreng); 
3. det dyr, som ved indhegningen af kirkegården 
f0rst kom ind på den; eller 4. som f0rst faldt i et 
stort hul gravet på kirkegården. 
I bl.a. 0rsted, Ryslinge, og Tommerup VSjrelland 
rev onde magter om natten det ned, der blev byg
get om dagen, indtil et lam var blevet begravet 
under kirken. F0r man lagde grundstenen til Tis 
kirke gravede man et lam ned på stedet »for at 
kirken kunne stå uforstyrret til verdens ende«; 
lammets tilsynekomst varslede krig og sot (20). 
Man begyndte at opf0re Besser kirke i Lammel0k
ken (1683ft, nu Lammelykke), men arbejdet blev 
forstyrret og kirken kom til at ligge et andet sted; 
navnet skyldes måske, at der her blev gravet et 
levende lam ned (21). 
Om nogle kirker siger sagn, at da arbejdet mislyk
kedes (eller fordi man ikke kunne enes om belig
genheden) slap man får eller lam l0s og byggede 
kirken hvor de hvilede sig nreste morgen; den kom 
derfor til at ligge på et for sognets beboere ube
kvemt sted. Lammet var siden sognets kirkevare 
(22). »En fårehyrde kom drivende med sin hjord, 
og man blev enige om at lade tilfreldet eller en 
gudsdom afg0re sagen:hvor et af fårene f0rst lagde 
sig, skulle kirken bygges. Man fulgte nu hjorden en 
stund, indtil det afg0rende skete, at et af fårene 
lagde sig, hvad straks blev hilst med råhet 'her er 
stedet! ' Men dette udråb gav igen anledning tiJ , at 
kirken og senere byen omkring den fik navnet Her
rested« (23). 
På Karlslunde kirkes tårn ses nedenfor et lydhul et 
lam indhugget i en sten, »det skal tilkendegive, at 
da den del af kirken, hvor alteret nu står, blev f0jet 
til, murede man et levende lam ind på dette sted« 
(24); billedet er gudslammet, det oldkristne sym
bol anbragt på mange andre kirker. St. J0rgen og 
dragen er afbildet på Årup kirkes våbenhus, men 
man troede det var det trebenede kirkelam (25). 
Et sted 0nskede kirkevrergen en aflang åbning i 
muren tilmuret, men det frarådede murermeste
ren: »Igennem det har kirkelammet jo sin gang ud 
og ind«. 
Under istandsrettelsen af Simmerb01Je og Tulleb0l
le kirker på Langeland fandt man på loftet over 
koret og våbenhuset knogler af et får eller lam; 
kadaverne blev vel anbragt der i forbindelse med 
overtroen på kirkevaren (25a). 
»Når vi drenge h0jtidsaftener var beskreftigede 
med at kime, vovede ingen af os at gå ind i på 
kirkens hvrelvinger af frygt for varslet. Det var tid
ligere i brug hvert år at berede det et leje på kirke
hvrelvingen, nu bruges denne skik ikke mere und-


	Image 0181
	Image 0182
	Image 0183
	Image 0184
	Image 0185

