
tjene 24 sk. om dagen. De !ange vinteraftener lev
ner tid nok til at karte, spinde og binde den uld , 
som en bonde selv kan avle, når alle mand deltager 
i arbejdet. Tiden bliver da nyttigt anvendt, spil, 
drik og 10sagtighed hindret ; en stor flok b0rn bli
ver ingen byrde, da de snart kan deltage i arbejdet, 
endog de gamle og svage kan selv fortjene deres 
ophold, og fattigvresenet således befries for en be
tydelig byrde« (1839; 12). 
I sin beskrivelse af Viborg amt 1839 opregner 
St. St. Blicher de strikvarer som fremstilles: hete 
mandsstr0mper, sokker eller halve mandsstr0m
per, kvindestr0mper, barne- og drengestr0mper, 
nattr0jer, underbukser, klokker, sjaler (dog kun få 
til salg), vanter, mandsrermer, spraglede str0mper 
af en hvid og en blå tråd (13). 
Fra 1780 kom opk0bere fra S0nderjylland og Hot
sten til N0rrejylland. De jyske uldvarer og srerlig 
str0mperne var meget efterspurgte i Altona, Bre
men, Hannover, Pommern , Polen og endda i Rus
land. Det anslås, at der 1830-40 var 25.000 beskref
tiget med strikningen, og at de årligt forarbejdede 
110.000 kg frerdigvarer af ulden af 160.000 får; i 
egnene med hjemmeindustri fandtes kun 125.000 
får, den 0vrige uld måtte k0bes (14). 
0. 1800 var sorte får sjreldne, siden udgjorde de 
nresten halvdelen af bestanden, »hvortil den sidste 
krig og den i samme periode her på landet [Born
holm) opståede st0rre frembringelse af melerede 
hjemmegjorte t0jer, til hvis forfrerdigelse man 
fandt den af naturen sorte uld mindre bekostelig og 
mere varig end den med farvning frembragte, har 
givet anledning« (1839; 15). Til vadmel blev den 
sorte uld kastet i den hvide, så resultatet blev grå
meleret. 
Et lille magert hedefår klippet to gange årligt kun
ne h0jst give 1 kg uld , et st0rre og velholdt får 
kunne give 3-4 kg (16). Fårene på Fan0 gav 2-3 kg 
uld om året, de fedeste den bedste, og t0jet deraf 
blev regnet for det strerkeste (17). 
Fattigfolk og hyrdeb0rn samlede de uldtotter, som 
fårene tabte på heden; hyrdepigerne spandt ulden 
på en lyngpind og fik således garn til at stoppe 
str0mperne med (MJylland; 18). Uldgarnet til 
str0mper blev hrengt op over et krumt vredderhom 
s0mmet på en stuebjrelke (19). 
Fåreholdet på Fcer~erne var altid stort, i den perio
de hvor der haves statistik svingede det omkring 
det lovbefalede 70.000. Ulden var den vigtigste 
eksportvare og lagde beslag på en vresentlig del af 
arbejdskraften. De gamle frer0ske b0nder gik 
klredt i 0emes uld fra inderst til yderst. En stor 
hjemmeindustri fremstillede f0rst str0mper, senere 
»islandske tr0jer«. Fårene blev tidligere malket 
(20). Skindet brugte man til en tr0je bäret med den 
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lådne side indad, til vandtrette s0dragter og til sko, 
bughinden fra magre får blev sprendt omkring lyg
ter (1673; 21). F0r malkepigerne bar trreb0tteme 
hjem, bandt de ragede lammeskind over dem, 
»hvilket bedre end låg hindrer mrelken i at skvulpe 
over« (1800; 22). 

Danske fåre- og lammeskind blev o. 1500 ekspor
teret til Nordtyskland (23). Lammeskind flået mel
lem påske og St. Hansdag er altid bl0dt som silke 
(1634; 24); de bedste skind fås af får slagtet mel
lem Mikkelsdag 29/9 og jul (1802; 11). Buntmager
ne påstod, at skindet var desto strerkere jo mere 
grovuldet fåret var, danske fåreskind var derfor 
meget efterspurgt i og udenfor landet. Blev sprede 
lam iklredt en slags grov linnedskjorte og denne 
daglig blev strenket med varmt vand, skulle skindet 
give et pelsvrerk med bl0d, kr0llet og glinsende uld 
(1800; 2). 
Skindet bruges til tr0jer, bukser, muffer, betrrek 
på b0metrommer, blresebrelge i orgier, sadelpuder 
m.m. (1800; 11); f0r ladningen viskes kanonl0bet 
med lammeskindsuld trukket over en kolbe og sat i 
enden af en stang (25). 
»Fåreskindene ... sretter mange hrender i arbejde 
hos handskemagerne« (1800; 2). Randers hand
sker blev fremstillet af meget bl0dt, oftest lyse
brunt eller gult lammeskind; man kendte dem på 
deres behagelige lugt, der holdt sig »så lrenge der 
var en pjalt tilbage«, og som skyldtes garvningen 
med pilebark (nogle mente, at garveme brugte 
vand fra Gudenåen, og i den groede den strerktlug
tende kalmus). Andre byers handskemagere pr0-
vede forgreves at efterligne deres kolleger i Ran
ders, og de skal have lagt Randers handsker mel
lem deres egne for at give dem den specielle lugt. 
De blev solgt over hete landet og bl.a. i England ; 
det hed sig, at damer der sov med dem om natten 
fik smukkere hrender. Handskemagerne i Randers 
forarbejdede o. 1820 årligt 10.-12.000 skind af jy
ske hedefår (26); sml. s. 209. 
Skind uden uld blev benyttet til arbejdsbukser, 
med kortklippet uld til frakker, pelse, k0rekapper, 
med lang uld til fodposer (27); skind af sprede lam 
hed i NVSjrelland smaske og var srerlig velegnet til 
for i overt0j (28). Om vinteren kunne mrendene 
brere en undertr0je af fåreskind (29), reldre b0nder 
gik med knrebukser og undertr0jer af beredt gult 
lamme- eller fåreskind (29); når man gik med buk
ser af vredderskind 10d det »fort , fort!« (30). Fåre
skind blev til smedens sk0dskind, kvinders sk0rter 
og forklreder. 
Velhavende folk havde dyner af beredt fåreskind, 
der gik tolv skind til en dobbeltsengs overdyne 
(NFyn; 31). Man lod fåreskind ligge nedgravet i 



fårestien, indtil ulden kunne skrabes af, og af den
ne »skinduld« vrevede fattigfolk dyner til salg 
(VHanherred; 32). 
På Stryn!ll gik mrendene til daglig med en lådden 
lammeskindshue eller strikket, stribet tophue, om 
vinteren i en pels af garvet lammeskind med ulden 
vendt indad (33); rundtenomhuen var på Born
holm en glatpuldet mandshue af fåreskind kantet 
med låddent skind, af fåreskind blev der syet en 
kt,verhue med fire smrekker (34). 
Man snoede i Jylland hammelreb af fåreskind
strimler (19), en husmands sold kunne som bund 
have et fåreskind med indhuggede runde huller 
(NSjrelland; 35). 
0. 1900 var fåreskind det mest anvendte til alm. 
biblioteksbind; det bruges nu til kofter, sadelma
gerarbejde, handsker, skot!llj, brevtasker, etuier 
etc.; »vaskeskind« er semsgarvet !reder af fåre
skind (36). 

Tarmene blev brugt til strenge på musikinstrumen
ter (37), i Jylland som agn (38), de allertyndeste 
tarme blev sprendt ud mellem to trreer og bearbej
det med tommelfingrene, derefter på rokkens ten 
snoet til meget strerke rokkesnore (MSjrelland; 
39). 
Knoglerne kan bruges til drejerarbejder; af knog
ler, sener, brusk og klove koges lim til snedkere og 
papirmagere (o. 1800; 40). Hyrder lavede en fl!lljte 
af en fåreknogle (H. C. Andersen, Mit Livs even
tyr; Lemvigegnen 1859). Talgen anvendes til srebe 
og lys (41); på Lres!ll blev der stegt fisk, i 0Jylland 
bagt rebleskiver, pandekager og klejner i fåretrelle 
(42). 

En kogebog o. 1300 omtaler sur fåremrelk, sand
synligvis den såkaldte syltema:lk: kogt saltet og stil
let til syrning - og således konserveret - kunne den 
holde sig i indtil et halvt år. Da Bregentved 1647 
blev bortforpagtet havde gården bl.a. 50 får, og 
ejeren skulle yde 3 fjerdinger fåreost i årlig afgift 
(8). 
Fåret giver os »den bekendte tykke og fede fåre
mrelk, hvoraf blandet med komrelk laves velsma
gende oste« (1802; 43); på Bornholm blev mrelken 
brugt til ost, man kogte gr!lld af eller dyppede gr!lld 
i den ; varmet op og sat hen fik man en tykmrelk til 
at sm!llre på br!lld i stedet for sm!llr (1700-t; 44). 
Mrelken var meget afholdt, også fordi man mente 
den var sundere end komrelk. 
Det hedder 1807 i en bog om danske ernrerings- og 
sundhedsforhold, at »her spiser man en national
ret: reblegr!lld med fåremrelk som dessert efter et 
godt måltid«; mrelken var derfor en god salgsvare i 
K!llbenhavn og andre byer ( 45); dog tilrådes det 

1826 kun at malke fårene til reblegr!lld og syltemrelk 
i egen husholdning, da det ellers er til skade for 
lammene (46). 
SjrelJandske b!llnder spiser om vinteren syltemrelk 
som br!lldpålreg (1853; 47). Fåremrelk blev flere 
gange siet i en fjerding, sat hen til den var sur og 
jrevn og så blandet med lidt salt lagt i et tykt lag på 
br!lldet (NVSjrelland; 48) ; mrelken blev kogt tyk og 
smurt på br!lld som fåresm,, (MJylland; 49); man 
r!llrte kogt fåremrelk sammen med byg- eller hvede
mel til »sm!llr« (V og 0Jylland; 50). 
Et velfodret malkefår kunne på Fan!ll give 1½ liter 
daglig , mrelken blev betragtet som den bedste 
»kaffefl!llde«, og den varmeget delikat til jordbrer 
og r!lldgr!lld (51); den var srerlig egnet til flydevalle 
(Odder; 52). 
Oste af mrelken var kendt for deres fedme og vel
smag, på Fan!ll tilsattes kommen; i s!llnderjyske 
marksegne kunne <ler laves en ost af syv fårs mrelk 
(53); et hundrede får gav daglig et par spandfulde 
mrelk til ost (MJylland; 54). 

Prener dannet af den nedre ende af fårets mellem
fodsben er ofte fundet blandt stenalderens grav
gods (55). 
Af vredderens horn blev der i NSjrelland lavet ske
er (56), på Lres!ll krudthorn og dreggehorn, og man 
brugte dem som t!lljknager i udhuse (57), på Frer!ll
erne til fuglestrenger, åregreb og ringe på rebet 
som h!ll blev båret ind på (o. 1780; 68). 
Vredderens penis eller testikelpung blev t!llrret og 
bundet som hrengsel mellem plejlens to stokke 
(59). 
»Når vi om efteråret slagtede får, fik vi en aften 
stegte fårehoveder. Jeg husker et sådant gilde, 
hvor de afpillede hoveder med trenderne i og tom
me !lljenglugger lå midt på det hvidskurede bord. 
Det så helt oldnordisk ud« (Sundeved; 60). Når 
k!lldet var pillet af det stegte hoved, brugte man 
krebebenene til at fregte med for at se, hvem der 
var strerkest (VHanherred; 61). Fårelever blev i 
slagtetiden brugt som agn i VJylland (62). 
Det var på Ly!ll o. 1925 almindeligt, at en stor vred
der hver morgen trak vognen med mrelkejunger til 
mejeriet (63). 
Man mente, at vreggelus ikke br!lld sig om fårets 
stramme lugt, var de for plagsomme lod man et får 
stå om dagen i alkovesengen, og da der var skyde
d!llre for sengen generede det ikke folkene (64). 

Fårem!llget er det bedste nrest efter duers og men
neskers, »hvorfor enhver beflitter sig på mange 
får, thi hvert får har en gylden fod hvor det end 
står eller går« (1640; 65); det var bedst nrest efter 
fjerkrreg!lldning (1827 ; 66), »g!llder strerkest af al 
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slags m0g; med hundrede får, som sa:ttes i fold på 
marken og flyttes hver nat, kan man g0de 2 tdr. 
land en sommer« (1800; 2). Den g0dning, der om 
foråret blev muget ud, var så god, at det stykke 
jord den blev k0rt ud på kunne klare sig to-tre år 
(Vendsyssel; 67); når der lagdes kartofler, sv0bte 
man en klat fårem0g om hver (52). 
If0lge en indberetaing 1755 om Lres0 brugte man 
fårem0g som vinterbra:ndsel, klappet sammen til 
runde kager og solt0rret (68), siden ligeså på An
holt (69) og R0m0 (52); i Harbo0re blev det skåret 
i fårestien og stykkerne sat ud til t0rre, »der var en 
rar lugt af det at fyre med« (70). 

Lregemidler 
For epilepsi drikkes saften af en stegt va:dderlunge 
eller blodet af et lam, der ikke har a:dt gra:s (1400-
t; 71), også blodet af f0rstef0dt lam, som endnu 
ikke diede moderfåret (72). 
Havde et menneske epileptiske anfald, kunne man 
på den syge se, om det var fåre- eller kalveslag. 
Var det fåreslag skulle man under et anfald slagte 
et får og give patienten de tre f0rste dråber blod 
(Lres0; 73). 
Va:dderlunge hyppigt spist hja:lper for brystva:rk, 
fårem0g kogt i 01 mod oph0rt menstruation (1400-
t; 74). 
Christiern Pedersens la:gebog 1533: eddike- eller 
0ldekokt af en sort va:dders bla:re drikkes mod 
bla:reslaphed (50a) og fårema:lk for diarre (42a), 
en endnu varm fårelever lagt på blegner og r0d hud 
»g0r ansigtet klart« (12a). 
Brandsår påla:gges en varm va:dderlunge, »da 
kommer der nyt k0d og det heles« (1400-t; 75); 
brandsår behandles med va:ddertalg blandet med 
r0gelse (1400-t; 76), en salve af fårem0g kogt med 
usaltet sm0r (o. 1700; Falster o. 1850; 77), fåre
m0g og knust egebark (78). En varm fårelunge he
ler gnidsår på ha:le og fodder (1533; 79). Et barn 
med sår og udsla:t skulle sv0bes i et nylig afflået og 
stadig varmt fåreskind (80). 
Ringorm bades med fåreurin (81), på syge 0jne 
lregges en lamme- eller fårelunge , »den uddrager 
blodet og heden af dem« (1533; 82), beta:ndte 0jne 
blev i 0Hanherred badet med fåreurin (83), i det 
sydlige Vendsyssel lagdes fårem0g opbl0dt i vand 
på ha:velser ( 67); fårem0g lregges på ha:vede kvin
debryster (1807; 84). 
Fårema:lk drikkes for svindsot (85), fårem0g blan
det med honning la:gges på maven mod forstoppel
se (84), for kigboste drikkes ma:lk af et va:dder
horn (86); et fåreskind la:gges med k0dsiden indad 
på smertende lemmer og led (87). 
I S0nderjylland blev et dekokt af fårets ekskre
menter drukket for ma:slinger (88), for kneft blev 
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indgnedet med fåre- og duem0g tilsat honning 
(Falster; 89). Mod drukkenskab spises en va:dder
lunge på fastende hjerte (90). 
Gigtpatienter skulle gå med et hjerteformet stykke 
brusk, som findes i fårets lår ; var man m0rkened 
forsvandt svagheden, hvis man under fåreslagtnin
gen bed i det ba:vrende k0d (La:s0; 73). 
For hestens krop eller kva:rke indgives fårem0g 
(91). Sretter g0dning sig fast på va:dderens lår skal 
den indgives brun tjrere (92). Om foråret blev he
stenes tunger behandlet med fåreurin , så de ikke 
0delagdes af det knast0rre stråfoder (Himmer
land; 93). 
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0RDSPROG , TALEMÅDER, MUNDHELD 

Peder Laale 
Der sa:lges lige så mange lammeskind som fåre-



skind (Syv: der kommer lige så mange lamme- som 
fåreskind til torvs) = d0den rammer både ung og 
gammel; det er et dårligt får, som ikke gider brere 
sit eget ft.et (skind med uld); et ska bet får går gerne 
hos et andet = lige s0ger lige; det er svrert at båse 
for uf0dt får.Barer og får er ikke ens at genne i 
gård (o. 1560) - »siges tilden, som vil spise en af 
med 10fter og intet giver« (o. 1700; 1). 

Peder Syv 
Under fåreskind er ofte ulvesind; jf. ulv i fåreklre
der, efter Matthreus-evangeliet 7,15; der findes ik
ke blot ulve i fåreklreder, men også får i ulveklreder 
C. E. Soya (2); den der g0r sig til får, redes af ulve; 
et sygt 0je og et skabet får g0r flere = eksemplet 
smitter; når et får 10ber til vands, så 10ber de alle= 
den tåbelige efterligning (3), »siges i daglig tale 
isrer af sp0g, når flere personer af et selskab sam
men går ud for at kas te vandet fra sig« (1802; 4); 
når et får render gennem et hut render de alle efter 
det ( 4); de gale får springer over brekken, når de 
tamme springer med (Hirnmerland ; 5); af fromme 
får går der man ge i en sti; når fåret brreger mister 
det foderet af munden; fåret brerer ikke ulden for 
( = til) sig selv; et ska bet får kan fordrerve hele 
flokken; når hyrden er borte spredes fårene; klip
per man fårene i utide bliver de syge eller d0r af 
det ; det får som brreger meget malker lidt; hvor
dan skulle en hyrde regere en stor fårehjord, der
som naturen ikke havde gjort dem uden skarpe 
trender, kl0er, horn og forstand. 

Mange får går tykuldet ud og kommer klippet 
hjem (o. 1650; 6) ; når fåret kommer til hove kom
mer det klippet hjem (1843; 7). 
Vredderen viger, at den desto bedre kan st0de (o. 
1700; 7); kvindeklammeri og fårevrede ender ger
ne med vand = kvinder brister i gråd, et forskrremt 
får urinerer (o. 1700ff; 8); syd0stvind, kvindesind 
og fåreangst gi'r vand (Ange!; 9) ; fåreskrrek og 
kvindevrede ender gerne med vrede (10); s0nden
vind, kvindesind og fåreskrrek ender altid (eller: 
gerne) med vand (11); 0stenblammer, kvinde
klammer og fåreforskrrekkelse ender med vådt 
(MSjrelland ; 12) ; syd0stblammer og kvindejam
mer ender al tid med vand (13); s0ndenvind og ren
den efter får giver vand (Odense ; 14). 
Det bagerste lam er helst for ulven (1735) ; le jet 
hyrde g0r syge får (1757); Gud bedre fårene når 
ulven er dommer (1776) (7) ; det er et dårligt får, 
som hverken kan brrege eller får lam (1845 ; 7), 
sml. nedenfor. 
Man må klippe fårene, men ikke slå dem = ikke 
udbytte andre for meget (1802; 15); man må klip
pe, men ikke flå fårene (16) ; man kan klippe, men 

ikke flå sine får to gange om året (1845); man kan 
ikke klippe fåret nrermere end til skindet (17). 
Det er et ringe får, som ikke kan finde en vredder 
( 18); fåret på egen hånd har ulven for sin egen 
mund (19); det får som l0ber på egen hånd bliver 
gerne ulven til del (1757; 7). 

Gud mildner luften for de klippede får (20), titel 
på roman af Mogens Klitgaard 1938; blev sagt, når 
man i Rigsdagen havde vedtaget en skatteforh0jel
se (21). 
Fåret slipper tit fra ulven, men ikke fra slagteren 
(19); for dristigt får redes af ulven (1836; 22); fåret 
mister gerne sit skind når det vil vrekke ulven (7). 
Man skal altid brrege som de får, man er iblandt 
(23); man kan drive får til vands, men ikke til at 
drikke (24). 
Der kan godt vrere et hvidt får i en skabet flok 
(NVSjrelland; 25); ofte f0der et sort får et hvidt 
lam (Frer0erne; 26) ; skal jeg have skyld for alle de 
sorte får, der bli'r gjort? (Vendsyssel ; 27). 
Får og kvindfolk kan man sagtens få til at fä'llge sig 
(MJylland; 28) ; kvindfolk, får og svin er altid tvre
re (29). Der skal syv sallingboere og en gammel 
vredder til at g0re en morsingbo (30). 
Jo reldre bonde jo bedre grund, jo reldre får jo 
tykkere uld (7) . Der er aldrig så skabet et får, der 
er et lige sådant dige (31). Har fandet taget fårene 
kan den tage bukken med (7). 

Til barn man mistrenker for at lyve: når ronnevred
deren (eller: bukken) stammer, så lyver den 
(SSlesvig; 32). 
Når man sender et får hen, kan man ikke vente 
mere end en vredder hjem; man kan blive ved med 
at snakke med et får, det siger alligevel mre til aften 
(VJylland; 33). 
Det er ovre med lammene for i år = så er det slut, 
det kan ikke g0res om (Fan0; 34); så er lammet 
nok d0dt for i år = så er den herlighed forbi (29); 
nu er det forbi med lammene i år = den gunstige 
tid er forpasset (35). 
Nåda, nu slap der hul på gimmeren = udbrud 
f.eks. når noget går itu (0lgod ; 36) ; der slap balen 
af gimmeren = der slap det ud (Mors; 37). 
Til den som går på str0mpesokker: dit får har nok 
fäet to lam (så der ikke skal spares på ulden] , du er 
nok gode ven ner med ronvredderen; når nogen 
dansede på hosesokker: deres får har hver fäet to 
lam (Jylland; 38). 
Om den flimrende varmedis ved horisonten en for
års- eller sommerdag: lokkemanden driver med si
ne får (39); det er Loke, som driver sin fårehjord 
(H. C. Andersen, En historie fra klitterne (1860)) , 
Jakob L0j driver med sine får (40) , bjergmanden 
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driver sine får (Horsensegnen; 41); sml. ged s. 212, 
gås bd. 2. s. 170. 

Rred som fåret, der frygter sin egen skygge; dristig 
som en islandsk l0ve ( = fåret) (Peder Syv; 42) ; 
springe om som en 10ve og falde ned som et lam = 
gå energisk 10s på en sag og komme beskremmet til 
kort (1700-t ff ; 43). 
Om den dumme, fjogede, uduelige: han har en 
jrevn god fåreforstand; han har vet fået for meget 
fåremrelk ; han står som han hverken kan brrege 
eller få lam (alle Vendsyssel ; 44); han har en god 
fåreforstand i sit vredderhoved ( 45); han kan ikke 
kende et får fra en vredder (1802; 46); han er et af 
Vorherres får (eller: et klokkefår) (o. 1700ff; 47); 
han er noget (eller: lidt) på fårenes side (evt. med 
tilf0jelsen: ligesom vredderen) (Vendsyssel; Lres0; 
48); den halvtossede: han går omkring og vasker 
får (18); han 10ber rundt som fårene, når de har 
vreret i boghveden (Fyn; 49). 
Om den tarmende: han farer afsted som et t0rret 
fåreskind (SSlesvig; 50); det går ud og ind ligesom 
et fåreskind i blrest (VJylland; 33). 
Den berusede: han har k0bt (eller: trrekker med) 
en ronnevredder, - en grellevredder oplaj (på ryg
gen), slreber med en grellevredder (51). 
Om skinhellig kvinde, en sk0ge: hun er som et 
helligt får vredderen aldrig var af (Vendsyssel; 
51a); det er nok en hellig gimmer af dem, som 
vredderen aldrig er af (VJylland; 39); hun er lige
som de hellige får fra Randb01 hede, som vredde
ren aldrig vil af (52); hun er som et vreddergalt får, 
eller: hun er så jyvsen (brunstig) for at komme til 
marked som et vreddergalt får (Vendsyssel; 53). 
Du sidder nok på gimrnerbrenken - sp0gende til 
den, der satte sig på pigernes brenk nederst ved 
bordet (Holmsland; 39). Den stredige, vigtige: han 
er så stivnakket som et gammelt får (Vendsyssel; 
54). Han har hverken far eller mor, han er rendt 
sammen af et par vreddere i et ledhul (NVFyn; 55). 
Han rokker med hovedet ligesom et får, der har 
fået vand i 0rene (VFyn; 56); om den der står 
meget tidligt op: han rejser sig f0r fårene fiser 
(Vendsyssel; 54). 
Sidde med tungen i munden som et andel får = 
vrere tavs i et muntert selskab (o. 1700; 18); hvad 
er du for en vredder? = naragtig fyr; hvad er det 
for en vredder du går med? = en stumpet pibe 
(NVFyn; 55); den langsomme: han strreber (skyn
der sig] som en ronnevredder i et dyndhul (VSles
vig; 57); den hjulbenede: han er god til at fange 
slagtefår, de tynde 10ber mellem benene på ham, 
og de fede bliver sid den de ; han er god til at tage 
levelam ud, men dårlig til at fange grise (58). 
Ironisk om de mellernfom0jede eller de som befin-
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der sig i en ubehagelig situation: de er så glade som 
fem får i et t0jr (Sjrelland, VJylland; 59); den stun
desl0se, der har travlt med mange ting samtidigt: 
han er ligesom syv får i en Ldne (drejeled i t0jr) 
(60). 
Tygge til fåresiden = avet om (61), tygge avet om 
ligesom fårene = når maden ikke rigtig smager 
(Vendsyssel; 54); om den der er lrenge om at spise: 
han tygger avet om ligesom de Studsdal får (Frede
riciaegnen ; 62); han tygger avet om ligesom B0t0 
får (SFalster; 63). 
Han griner som et kogt (eller: svedet) fårehoved 
(o. 1700; 18), han ser lige så klog ud som et sve
dent lammehoved (Harbo0re, Thy ; 64). 
Så mild, spag, tålmodig, uskyldig, skikkelig, from 
som et får/lam ( o. 1700ff; 65); så glad som et gim
merlam (24); vrere som et vildfarent får, et Guds 
får fra landet (66); en dikkende lammehale = f01-
agtig (67); som får i flok = stimle sammen og stå 
tret (Frer0eme; 68); nu skal de til at klippe får = 
når en forening, h0jskole o.l. arrangerer noget 
mod en tre (Vendsyssel; 69). Det er så dannebroget 
som Pers hjelmede får (24). 

Han brreger ligesom en gammel vredder, sagde ko
nen om degnen (NVFyn; 55); liv for liv, sagde Per 
Smed, han sloges med prrestens vredder (70). 
Du sku' giftes, min faaesen ! sagde manden til vred
deren, da den st0dte ham (0Jylland; 71); lykkelig 
er den, der kommer f0rst hen ( = d0r), sagde bon
den, da hans ronvredder var d0d (S0nderjylland; 
72); de er bedst farne, som kommer f0rst, sagde 
manden, da han slrebte sine (d0de) får i lergraven 
(1836; 22). Han er fuld af g0gl ligesom smedens 
d0de får, der tå på m0ddingen og grinede tre dage 
efter (24). 
Skil jer af med de bidske hunde, sagde ulven til 
fårene (1836; 22). Det er ikke alt det , der fylder 
som feder, sagde manden, han gav fårene lyng 
(73). Gud bedre alt, sagde ronvredderen, han kun
ne ikke f0lge med flokken (S0nderjylland; 74); å 
Gud bedre det, sagde ronnevredderen, han kunne 
ikke f0lge med fårene (VJylland; 75); å Gud bedre 
mig, sagde vredderen, han kunne ikke vinde med 
fårene (VFyn; 56). Det ser så godt ud, når alle 
munde går, sagde manden, han åd h0 sammen med 
sine får (Stevns; 75a). 

Fåret tilskrives dumhed, frygtsomhed, fejhed , for
svarsl0shed; lammet mildhed, sagtmodighed, en
foldighed, i overf0rt anvendelse et enfoldigt, naivt , 
ubetydeligt menneske ; kong Erik III (1137-46) fik 
tilnavnet Lam på grund af sin enfoldighed. 
Alm. brugte skreldsord: får, fårehoved, tossefår, 
Guds får (o. 1700ff; 76), have fåreforstand, vrere så 
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