
tagen i Viby kirke, hvor kirkeva:rgen så vidt vides 
endnu hver nytårsaften la:gger frisk halm til vars
let. I denne halm skal man altid kunne finde et leje 
[ aftryk af dyrets krop], og fra nytår til nytår slides 
strået så småt som bakkelse« (1857; 26). Ringeren 
i Viby bar hver juleaften en knippe halm og en tot 
h0 op på hva:lvingen, når han ringede juledag kun
ne han se, at lammet havde ligget i halmen og a:dt 
af h0et (27); tilsvarende berettes om kirkelammet i 
Kva:rndrup, Nr. Lyndelse, Vantinge, 0ster Hresin
ge, Revninge, H0jby, Hundstrup, Herringe, L0n
borg m.fl. (28). 

Lå en i sognet på d0dslejet, sagde man: »Nu kom
mer kirkelammet og henter barn«. Det hoppede 
omkring familiens gravsted, dansede på d0rtrerske
len, kiggede ind ad et vindue eller slog med balen 
mod d0ren. Efter at en mand i Gelsted havde set 
kirkelammet, fik familien tyfus og fire d0de (29). 
En skrredderkone kom en aften i barseln0d, og der 
blev sendt en vogn efter la:gen. En mand red barn 
im0de , og lidt henne ad vejen m0dte han et lam 
med tre ben. Manden anede straks, at det ikke var 
et almindeligt lam, og samme nat d0de skra:dde
rens kone. Det var kirkelammet han havde m0dt 
(30). 
»Da min far d0de tjente jeg i Martofte. En dag han 
var usredvanlig syg gik jeg om aftenen ben for at 
bes0ge barn. Da jeg kom til havediget så jeg et 
ualmindeligt stort lam eller får komme springende 
forbi gavlen, over diget og op mod kirken. Nu vid
ste jeg besked og skyndte mig ind. Få minutter 
efter d0de min far« (30). - En mand så i na:rheden 
af kirkegården et hvidt lam l0be ud af den, på tre 
ben humpede det foran vognen indtil gårdens port, 
hvor det forsvandt. Na:ste aften kom der bud, at 
hans s0ster i en nrerliggende by var d0d på samme 
tid som broderen havde set varslet (30). 
Et barn lå meget syg i et hus i Udstrup. En aften 
h0rte forreldrene noget kradse på d0ren , »og så 
kom der et lille hvidt lam skridende ben over gul
vet, gik hen til vuggen og forsvandt«. Konen stod 
op for at se tiJ barnet - det var d0d. R0nninges 
kirkelam kom ind til en vrever i byen, som havde et 
par syge b0rn; det stod lrenge og betragtede b0rne
ne, nogle dage efter d0de de. 
Folk, der havde m0dt kirkelammet i Assens og 
Kva:rndrup, mistede forstanden. 
Udover de na:vnte lokaliteter er sagn om kirke
eller liglam knyttet til kirken i Asperup, Brand
strup, Bregnet, Dover, Dreslette, Dringstrup, El
ling, Enslev, Fangel, Farsing, Fr0rup, Fåborg, 
Gadbjerg, Gamborg, Gestelev, Gislev, Gjerrild, 
Gudbjerg, Hillerslev, H0jrup, Hårslev, Indslev, 
Jelling, Kirkeby, K0ng 0Fyn, Lerbjerg, Lumby, 

Nebel, Ramten, Rind, R0gind, Skjold, Sk0rring, 
Soderup, Svanninge, S0llinge, Tamdrup, Torning, 
Tåning, Vellinge, Vesterb0lle, Vindum, Vinkel, 
Voldtofte, Vormark, 0ksendrup m.fl. 

LITTERATUR: (1) 213 2,449; (2) 479 41f; (3) 
244d 1,359; (4) 390/ 5,23f sml. 2,390; 644 10,106; 
(5) 390/ 5,23f; 244d 1, 372 sml. 360,362; (6) 199b 
60; (7) 711c 125; (8) 390 8,234; (9) 244b 91; (10) 
244c 100; 105 14f sml. 390 4,147 og 6,52,127; (11) 
390/ 6,310; (12) 390 1,31,381; (13) 688 1,136f,295; 
2 19f; 3 41; 244b 226,254,256; 390/2,297 og 3, 346-
62; 390g 2,239-46; 244d 1,357,365,368 ; 390 
6,52,217 og 8,335f; 189 3,1871, nr. 22 og 6,1874, 
nr. 3; 71Jf 97f; 3900 24; (14) 604 489; (15) 499 
45,54; (16) 329b 4.2,141-46; (17) 189 6,1874, nr. 5; 
(18) 688 l,136f; (19) 461 271 ; (20) 248 174f; (21) 
390f3,162; 130 1,83; (22) 390f3,160,168,171; 71Jf 
77; 233 128; (23) 390 3,160; (24) 688 1,137 sml. 
390/2,347; (25) 711f97f; (25a) 643 nr. 3,1977; (26) 
244b 253 sml. 226; (27) 219 3,61; (28) 219 11, 32; 
677 58; 244d 1,365; 390g 2,240; (29) 219 3,159 sml. 
192; (30) 390/ 2,356 og 3,358. 

ANDRE VARSLER; ORAKEL, SPÅDOM 

Mistede nylig bosatte folk et »talgb0ved« (får), 
kunne de alligevel have heldet med sig, men et 
»isterhoved« (svin, gås) varslede uheld (Jylland; 
1). 
Det varslede ulykke, sorg og d0d hvis: et hvidt får 
f0rste gang f0dte et sort lam, årets f0rste fodte lam 
var sort, fårene la:mmede med mange sorte lam , 
når der i en besa:tning med kun hvide får blev f0dt 
sorte lam (2); dette gjaldt også et nyf0dt lam med 
aftegning (33). Var det er sort eller gråt va:dderlam 
kom der snart bud efter manden, og var det et sort 
ålam måtte konen va:re forberedt på det va:rste 
(4). Var lammet spraglet blev sorgen ikke så stor, 
og hvide lam af sorte får bet0d gla:de (Vendsyssel, 
La:s0; 5). 
»Hans Post i Fars0 fik i fjor tre-fire sorte lam, og 
hans far d0de da også det år« (6). »Jeg tjente 1903-
04 hos en gårdejer i Viby (Thy]. Et år f0dte et får 
to lam, hvoraf det ene var sort. Da min husbond så 
det, tog han lommekniven frem og skar halsen 
over på det sorte lam, idet han sagde: der skal 
ingen d0 ber i gården for sådan et ralt [pjaltet] lams 
skyld« (7). 
En tjenstedreng i Vinding kom ind til husbonden 
Anders og fortalte, at et af fårene havde fäet et 
gråt va:dderlam. Anders blev ikke som ventet glad, 
men sagde vredt: »Du har vel slået det ihjel?« Nej, 
svarede drengen. »Jamen så skal du g0re det 
straks!« Det hjalp dog ikke, Anders d0de i l0bet af 
sommeren (4). 
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En gårdmandskone i Romlund s. MJylland ville 
ikke have sorte får, for fik fåret to sorte lam skulle 
en i huset d0. Det troede manden ikke på og k0bte 
et hvidt og et sort får. F0rste år gik det godt, fårene 
f0dte kun hvide lam, men det tredie år fik det sorte 
får to sorte lam, og konen sagde: f0r året er omme 
skal der nok d0 en af familien. Sommeren gik, og 
ingen d0de. Juledag blev konens mor syg, og hun 
d0de tre dage efter (8). Når fårene om foråret var 
kommet ud med lammene og man forst fik 0je på 
et hvidt lam, varslede det noget glredeligt; men var 
det et sort lam, bet0d det d0dsfald i huset (9); et 
hvidt gimmerlam: lykke; et vredderlam: ulykke 
(10). 

Når får og lam blev flået , kunne man pr0ve sin 
lykke. En håndstor lap skind fra fårets bryst blev 
lagt med k0dsiden opad i en hånd, og man smed 
den mod loftet for at få den til at blive hrengende. 
»Man kunne se disse tapper fåreskind på bryggers
loftet i lange tider efter slagtningen« (Lolland; 11). 
Pigerne brugte skindlappen (også mitten) til et ora
kel. Idet hun trenkte på en karl, kastede hun den 
mod loftet , en vreg eller en d0r: blev den hrengende 
(undersiden var klrebrig) blev hun forlovet eller 
gift med ham for året var gået (0Jylland, Fyn, 
Lolland; 12), så kunne hun stole på kreresten 
(0Jylland, Falster; 13), da ville et bestemt par få 
hinanden, så gik et samtidigt trenkt 0nske i opfyl
delse; skindet blev derfor kaldt 0nskelappen (14). 
Man trenkte på en gravid kvinde og kastede den 
med ordene: er det en dreng, så stat, · er det en 
pige, så drat! (Jylland; 15). 

Der kommer regn og storm, når fårene stanger 
hinanden mere end ellers, ondt vejr hvis de om 
aftenen, når de drives hjem, reder grådigt af grres
set langs vejen (159lff; 16). Fårene venter sne
eller regnvejr, hvis de i oktober vit hjem om afte
nen (1634; 17), eller hvis man med magt må drive 
dem bort fra fårehuset (18). Vender alle hovedet 
samme vej er der udsigt til regn ; grresser flokken 
ned ad en skråning bliver det regnvejr, opad: godt 
vejr (19). Er fårene meget sultne skifter vejret 
(20), mod godt vejr brreger fårene ved solnedgang, 
de s0ger sammen på marken når en torden er på 
vej (21). Om aftenen trrekker de mod nreste dags 
vindretning (22). Går de om efteråret ude til sent 
om aftenen, tyder det på, at der kommer en meget 
hård vinter (23). 

Sibylle spåede: fåret bliver engang så sjreldent, at 
b0rn sp0rger forreldrene hvordan det dyr så ud ; 
når verden skal foregå , er der ingen får tilbage 
(24). 
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LITTERATUR: (1) 390 9,17; 390e tb. 1,lOlf; 131 
1906/23:2076; (2) 688c 168; 390 4 ,252 og 9,17,38; 
390e tb. 3,134,175; 764p 11; 644 7,70 og 9,234; 366 
183; 759 1952,107; 638 112; (3) 131 1906/ 
23:294,453,674,1944,2313,2604,3018; (4) 1311906/ 
23:1465 (1854); (5) 390e tb . 1,135; 172b 2,175; (6) 
390e tb. 3,135; (7) 1311906/23:1381 (1936); (8) 131 
1930/5:1739; (9) 390e 3,132; 644 7,46; 259g 152; 
638111; 1311930/5:1145; 390e tb. 3,132; (10) 390 
9,58; (11) 363 71f; (12) 331; 644 5,59; 604 507; 366 
79f; (13) 326 86; 644 5,60; (14) 569 245; (15) 259b 
2,106f; (16) 185 upag.; 144 2.1,1804,397; 390e tb. 
1,106; 390 6,265; 644 7,47; (17) 766 73; (18) 73 
8,1865,134; (19) 72918/6 1949; 49126/8 1944; (20) 
32 1,1780,176; (21) 718 4,1794,328; (22) 633i 205; 
(23) 644 7,94; (24) 390 8,385; 390/2,345. 

STEMMETYDNING 

Fåret siger: det er mre! [mig) (1); den gamle vred
der: morr-bro[r) , morrbro Lavst! mommommom! 
(2); den råber til fårene: bi [vent) mens jeg plukker 
en busk eller to , så skal jeg f01ge mre-re-re! (3). 
I dyrefabel klager en vredder: det er forbi mre mre
re! - Å Gud bre-re-re! - A Gud bejer vos (Gud 
bedre det) (4). 
Når fårene med lam tidligt på året kom ud, kuane 
det vrere svrert for de små at holde varmen, selv om 
de sprang omkring. Mod aften fr0s de, lrengtes 
hjem og brregede ynkeligt: jeg vil hjem! Fåret: jeg 
vit med ; vredderen: t0v lidt, mens jeg blreder [af
blader] denne busk, så går jeg med - b01ambre! 
(1823; 5). Lammet: jeg frys', jeg vit hjem ! Moder
fåret: ja, t0v nuet korn til jeg få denne busk blrejt 
og en til og en til og en til , så skal vi allesammen 
hjem (6). 
Dialog på jysk: ska' vi it' snart hjre-rem ? bre-re! -
Mre-re, mue a'I hjem ! - Fåret svarer: busken er så 
gr0n, pille lidt i den busk, lidt i den busk, så'l a 
mre-re! - Mor, re vit - hjemm ! - t0v lidt, vi skal 
forst ha' lidt af den busk og så lidt af den busk og så 
den busk, og så vita mre-re! - Hjrem, hjrem i ly!-Å 
bi no let , å bi no let å nep re b0sker å blå, blå , blå! 
Vredderen tilf0jer: ja, hjremm o re boore (på grres
marken]. 
De både rre-re-ner a blre-re-ser på mre-re! - Kom mre 
hjrem ! - vredderen : håld bi, tre mre rosk en bosk, så 
vit a mre-rej ! 
Fr0s ihjrel , hjrem, mre-re! - B0j e ben , tig i ren 
(agerfure] law [imens) re blrejer en busk eller to, så 
vil vi samlet gå hjem, bulle bulle bulle bre-re! 
Muer, muer, hvitter vel do go hjrem mre mre-re-re? 
- Bi bi te a for nasket en tåp hreller tov, så skal a go 
hjrem mre dre-re-re ! (7). 
Bornholm: ja fry-y-ser - om mina fokka [fodder] -
ja vil jimm ! Fåret gumler med munden fuld af 



grres: gå ibag tor-na-na! Bia bara en liden vetta 
stujn ta ja får pellad drejnna boskinj å-å-å så ska vi 
jim gå-å-å ! Vredderen : ja, så vil ja ov jim gå-å-å ! 
(8); jf. b0rnesangen: 

»Mreh« siger det lille lam, 
»mor, jeg fryser, jeg vil hjem!« 
»Mreh«, siger det store får, 
»vent til aftenkJokken slår, 
så skal du nok komme hjem, mre!« 

Når det blreste koldt fra nord, sagde lammet: marts 
er ond! - april er lun ! svarede det gamle får for at 
opmuntre det til tålmodighed (9). 
En dreng blev sendt i et rerinde til B(l)vling og glem
te byens navn undervejs, men idet han gik forbi et 
får brregede det »b(I) , b0, b0-0v!« Å ja, udbr(l)d 
drengen, det var jo B0vling jeg skulle til, tak fordi 
du mindede mig om det! - På samme måde viste et 
får, som brregede »bre-re-re!« vej til gården Bejer
holm, med »ballom, ballom, boll!« til Ballum og 
med »blre, blre, blrerr!« til Blrere (10). 
Når fårene hoster, har det ingen n(l)d så lrenge de 
kender bogstaveme og siger »!Il, !Il, !Il« og »re , re, 
re«; men begynder de at stave »1/l-!llf-ref«, så d!llr de; 
det syge får kan komme sig igen hvis det siger 
»refå-få, refå-få!«, men ikke leve hvis det siger »ref, 
ref!« Siger det »0-f, !llf, ba!« er lungesygen ovre for 
denne gang (11). 

LITTERATUR: (1) 178b 1,406; (2) 390 9,85; (3) 
644 7,227 ; (4)390j27f smJ. 223; 2191 ,1928,24 smJ. 
62; (5) 688 4,186; (6) 644 7,227 sml. 229; (7) 390j 
205; 644 5,78; 6 191,197; 7 227,229; 178b 2,370; 
(8) 644 4,76; (9) 633k 142; (10) 390h 1,69f; 178c 
114; (11) 390 6, 301 og 9,85; 390j 204. 

EVENTYR 

En pige skal vaske et sort får hvidt (1); spillemand 
får med sin violin får til at danse (2); bondesl/Jn 
rider på en vredder til en rig mands datter og vinder 
en dyst om, hvem der kan tale bedst for sig (3); jf. 
H. C. Andersen, Klods-Hans (1856). 
En trolds datter forvandler sig under flugt til en 
flok får ( 4) ; krelling giver en bond~karl et får, som 
på befaling g0r gulddukater (5); fattig dreng får af 
en bjergmand (sagnvresen) et får, der på befalin
gen »får, giv fedt !« eller »får, brer uJd !« kan klip
pes hver dag og ryster uld af sig for hvert skridt (6). 
En dronnings nyf0dte barn ombyttes med et lam 
(7) , tjenere skal drrebe to prinser og vise en ond 
stedmor deres hjerter, de slagter to lam og bringer 
deres hjerter til hende (8). 
En ronvredder går på rejse sammen med andre dyr 
(9); i et eventyr om de d(l)des genkomst ser prinses
sen store flokke får (10). 

I l0gnehistorier har får så store baler, at de skal 
k!llres på hjul efter dem, et led af balen bespiser 
150 mand , 16 t(l)mrersvende hugger ulden af med 
1/Jkser; da et får kom til Års, var dets hale endnu i 
Kalundborg (11). 

LITfERATUR: (1) 390 7,328f; (2) 244/ 39f; (3) 
644 13,159f; (4) 644 10,195; (5) 644 12,lllf sml. 
111 99f; ( 6) 644 11,201 ; 390 12,183 ; (7) 244/ 116; 
(8) 366b 1,66; (9) 244 1,225; (10) 390 5,306; (11) 
390h 123; 390 7,249. 

SKIK 

»Hos b0nder og prrester er det brugeligt, at tjene
stefolkene betinger sig et får grresset . . . i mange 
egne [har] både karle og piger hver sit får« (Fyn, 
Langeland o. 1800; 1). 
»Det er i Odense amt almindelig skik , at tjeneste
folkene får hver et får grresset og fodret hos hus
bonden, en skik mange vel har dadlet, men den 
bidrager til at give tjenestepigeme interesse for i 
fritimeme at forarbejde t!lljer til deres egen klrede
dragt, og når man ser de mange smukke hvergar
ner, som de fynske tjenestepiger sretter en rere i at 
brere, tilvirket med egne hrender, kan man ikke 
andet end glrede sig ved en skik, der på en let måde 
skaffer materialer hertil« (1843 ; 2). 
Også i jyske hedeegne var det almindeligt, at tje
nestepigen foruden sin beskedne 11/Jn holdt et får, 
det gav hende uld til eget forbrug, og hun tjente 
Lidt ved at srelge lammene. Den unge kone kunne 
derfor have et får som medgift (3). 
Påskemorgen skulle man stå tidligt op for at se 
»lammet lege i solen« - det hed sig, at lammet så 
man bedst i en spand vand (Lolland; 4). 
Hyrdedrengen, der pinsemorgen kom sidst op, 
blev i Vendsyssel kaJdt påskevredderen (5). 
Til pinsegildet var karlenes navne skrevet på små 
sedJer, som pigeme skulle trrekke, »på den måde 
blev vi så parret sammen. Hvert gadelam skulle 
give et fjerdingkar malt til 01«. Karlen havde sit 
gadelam med til alle dansegilder det kommende år 
(0Jylland; 6); karl og pige var hinandens »lam«, 
gadebassens hed »gadinde« og skulle brygge og 
bage til pinsegildet (7). Karlene fik midsommerdag 
tildelt hver et midsommerlam. Når pigerne nreste 
morgen gik til malkning, (reste de på en ledstolpe, 
hvis lam de hver isrer var blevet (Drej!ll; 8). Det er 
oprindelig en gammel fastelavnsskik og omtaJes 
f0rste gang o. 1460 (9). 
Mortensaften var det i Hedeboegnen 0Sjrelland 
skik at spise fårek(l)d (10). En jule- og siden b!llrne
leg hed at stjrele får (11); angående julebukken, se 
ged s. 211. 
En lille ledtap i fårets bagskank blev i VJylland og 
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Vendsyssel kaldt brudebenet: kunne en karl eller 
pige synke det, var de giftefrerdige; om en brud 
blev fortalt, at det kvalte hende - hun var endnu 
ikke mandvoksen (12), sml. s. 188. 

LITTERATUR: (1) 44b 1,102; (2) 303 332; (3) 
259j 62f; (4) 363 159; (5) 172 3, 127 (0rs111); (6) 
227c lllf; (7) 178c 278; (8) 267 264; (9) 90 
33,35,52; 574 XI (1684); 461151/; 178c 277f; 278b 
1,413, tb. 171; 633g 51f; (10) 112 43; (11) 126 
3,365; 644 6,15f; (12) 390 4,375; 366 81. 

B111RNELEG 

At stikke en fed bede: barnet sretter sig på gulvet 
med b111jede knre, hrenderne bindes sammen og ar
mene f111res udenfor knreene. Der stikkes en krep 
ind over armene og under benene, i denne stilling 
skal man pr111ve at rejse sig. Andre jyske styrke- og 
smidighedspr0ver: rejse den gamle/arme/grimme 
vredder, Jregge Jam på skulderen, lregge ronvredder
ne på bordet, I111fte en bundet vredder; I111be ron
vredderdyst: to personer med armene korslagt over 
brystet stiller sig på et ben over for hinanden og 
fors111ger at »stange«, srerlig med aJbuerne, den an
den part til fald (1). 
B111rneleg: oldemors får (2). 
Et s111nderjysk kortspil hed »grå ronnevredder«, et 
111stjysk »fårehoved« , til dette blev brugt tegningen 
af et fårehoved med hals (3); i kortspillet »brreg« 
skuJJe taberen brrege som et får (4). 

LITTERATUR: (1) 390i 275,596,626,629; 547 
12,234; (2) 178b 2, 737; (3) 227c 117; 759 
1951,148; 662 2,101; 631,185; 178b 4,169; (4) 178b 
1,130 (Vor). 

GÅOER 

Fire fisselinkere, to gutteblinkere og en vadmels
stjert (1); to viser vej (111jnene) , to hver for sig 
(horn), to på hver side (ordspil: to = uld) og en 
sjokker bagefter (halen) (2). 
HviJket dyr har to 111jne i panden og to på ryggen? -
to 111jne i hovedet, to på bugen, to på ryggen og to 
på rumpespidsen? (3). Hvad er det, der har to 111jne 
foran, to bagved, to på hver side? (1). Hvad har en 
haJe i enden og to på siderne? (4); hvad har to 
patter under hagen og to på ryggen? (1). 
Rut (låddent) i rut, hvad er det? (5). La:dertap i 
lrederhul, smik smrek for asthul (anus) = Jam der 
patter (VJylland; 6). 
HviJke får er der mest uJd på, de hvide eller de 
sorte? = de hvide, dem er der flest af (7); hvilke 
får reder mindst? - hvorfor reder de sorte får ikke 
så meget som de hvide? = der er flest hvide (8); 
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hvad g111r de ved de sorte får i Råbjerg? = lader 
dem gå med de hvide (Vendsyssel; 9). 
Man spurgte et barn eller en k111bstadsborger: hvor 
mange grellevreddere (kastrerede) f111des der om 
året hos jer? (10). 

LITTERATUR: (1) 644 9,141,190,217; (2) 178b 
3,1106 (Ribe); (3) 366 250; 644 1,136; 638 27; (4) 
390m 33; (5) 178 148; (6) 178b 2,370; (7) 178b 
1,406; 172 1,237; (8) 360 (Velling); 131 1906/ 
38:266; 390m 226; 239 234; (9) 172 1,237; (10) 644 
4,16. 

ANVENDELSE AF KROPSDELE 

»Fåret giver os mangfoldige fom0denheder, og 
landalmuen isrer, der ikke altid har den rede skil
ling at k0be for, ville blive helt forlegen, hvis den 
skulle savne fåreavlen. Thi bonden og mange an
dre på landet kJreder sig nresten alene deraf: sen
geklreder, omhreng, vadmel, kJrede, hvergam, 
str!llmper, huer, nattr111jer, pelse, bukser, skindve
ste, handsker o.s.v. har landmanden af fårets skind 
og uld og desuden af dets k0d, trelle , mrelk, tanne 
og ben mangfoldige andre forn0denheder og nytti
ge ting, såvel til gavn i almindelighed som tiJ fom!ll
jelse i srerdeleshed. Fåreavlen er af megen vigtig
hed ... da så mange hrender kan srettes i arbejde 
ved uldspinderi og strikning, hvorpå man ser et 
sandt bevis i Hammerum herreds indbyggere i 
N0rrejylland« (1793; 1). »Det giver os ulden og 
skindet, en af livets f0rste n0dvendigheder, det ud
g!llr en betydelig del af vor f!llde, nydes såvel af den 
fattige som formuende ... dets talg oplyser vore 
stuer, dets tarme kan anvendes til strenge, også 
dets knogler kan bruges, og af alle husdyr g!llr det 
jorden mest frugtbar« (1800; 2). Peder Syv har 
1688 ordsproget: »Fåret har en guldfod hvor det 
står og går«. (Ulden og alt er tjenlig, m!llget er den 
bedste g0dning). 
Det spillede derfor en meget stor rolle, om man 
havde held eller uheld med fårene. De gav k!lld til 
br!lldet, uld og skind til t!lljet og trelle til belysnin
gen. I de f!llrste forårsmåneder var trellelysene ofte 
sluppet op, så man måtte sidde i m0rke og gå tid
ligt i seng (3). Alt af fåret kunne bruges: ulden, 
skindet, blodet, k111det og indmaden. Hovedet blev 
kl0vet , og ristet var det meget velsmagende; man 
stegte hjemen, og selv vredderens testikler blev 
kogt, flrekket og brugt som pålreg (4). 
Når man i reldre tid holdt får, var det mest for 
uldens, skindets og ta:llens skyld; men forbruget af 
fårek0d var ganske stort, og det var en obligatorisk 
bestanddel af middelalderens saltmadfad. Ved en 
adelsmands bryllup i 1500 blev spist bl.a. 60 lam og 
40 r!llgede får. Til en kgl. jagt på Falster 1557 blev 



indk0bt 1.000 sider flresk , 100 0ksne, 950 lam, 
3.000 h0ns, 700 gres, 16 tdr. sm0r og 18 tdr. reg; på 
Frederiksborg slot fortreredes 1599 ikke frerre end 
3.300 får, geder og lam (5). En nordsjrellandsk 
prrestegård brugte år 1694 bl.a. 40 lam og 40 gres , i 
perioden 1798-1805 fik K0benhavn årligt i gen
nemsnit tilf0rt 116.644 får og lam, rigeligt et pr. 
indbygger (6). Omkring 1820 oplyses, at der årligt 
slagtes 550.000 lam og 290.000 får (7). 
Selv om fårene var små og magre, udgjorde de den 
vresentlige del af de vest- og nordjyske hedeb0n
ders f0de. Efter fåreslagtningen havde man ki;sd til 
lange tider, der blev ofte slagtet et får eller stort 
lam pr. medlem af husstanden. Det bornholmske 
lammek0d var kendt for srerlig velsmag, måske for
di fårene åd lynghedens krydrede urter. 

Dansk uld blev allerede o. 1300 eksporteret til vi
dere forarbejdning i Flandern (8). Fårets uld og 
skind var langt det vigtigste råmateriaJe for hele 
befolkrtingens beklredning: 

- de giver uld, 
de giver ki;sd og trelle , 
for hungersn0d , for vinterkuld 
de brer' og sk0nne brelge 

(1670; 9). »Der udf0res nogle tusinde skippund [a 
160 kg) dansk uld til Hamborg, Bremen og Hol
land, hvor man bruger den frem for anden uld til 
hattemagerarbejde. Midt i Jylland forarbejdes me-

get deraf til str0mper, vanter, nattr0jer etc. Men 
allervigtigste er den del af vor danske uld, som 
forarbejdes i hvert bondehus til vadmel og adskilli
ge andre stribede eller ensfarvede stoffer. I 
Vestjylland bruges både skjorter og sengelagner af 
uld, som bonden er vant til og finder sundere end 
linned« (1763; 10). 
»Der findes anselige uldvreverier, klredefabrikker 
og deslige i mange store streder. I Ki;sbenhavn, Fre
dericia , Middelbart, Randers, T0nder, Mors er der 
store klredefabrikker, hue- og str0mpefabrikker og 
andre t0jfabrikanter. På landet finder man overall 
vrevere for den grovere uld , som giver vadmel 
o.a.« (1802; 11). 

»Hedefårets uld er strid og derfor i lav pris. Kun 
hedeboernes flid kan give den en sådan vrerdi , at 
den kan give dem tarvelig indtregt. De binder 
[strikker) deraf nattr0jer, underbukser, str0mper, 
vanter o. desl. , og dette arbejde drives mange ste
der med så megen flid og iver, at agerbruget for
s0mmes. Mrend og kvinder, karle, drenge og piger 
deltager alle i dette arbejde, og i de lange vinteraf
tener samles de ofte i stor mrengde om et lys og 
kappes med hverandre under sang og samtaJe eller 
mens en !reser en god bog for dem. Mange har ved 
denne stadige 0velse fra barndommen opnået en 
srerdeles frerdighed i at strikke og kan tjene en god 
dagl0n derved. De jyske strikvarer finder god af
sretning til Nordamerika, og priserne er derfor ste
get således, at en dygtig og flittig binder nu kan 

Vogterdreng med får. 
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