
dum som et får, et s!lllle får, fårevorn, foregod 
(»tossegod«), se fåret ud (77), dorskefår, dorske
vredder (Silkeborg o. 1880; 78), Vorherres klok
kefår (o. 1700; 79), klokkefår egl. får med en klok
ke på halsen, men misforstået som et får der blindt 
f!lllger lyden af en klokke; !llgenavnet sigter måske 
også til udtrykket 'en klokker' om indskrrenket, 
doven person (80); et mankefår (81). 
Fårelår = tykke kvindeben (jysk; 61), fåreknre = 
person med sorte , snavsede pletter på knreene 
(Angel; 33), hårde, m!llrke og rynkede knre af at 
ligge på dem og vaske gulv o .a.; beskidte knre 
(Vendsyssel, Lres!ll; 82); fårebenet = indadvendte 
knre og udadvendte f!lldder (83); fårehoste = t!llr 
hoste (1622; 84); fåre!lljne = »s!llvn« i !lljenkroge 
(Vendsyssel; 83); fåresyge, s!llnderjysk fårehoved 
(83) = parotitis epidemica, patienten har et lidt 
komisk måbende (»fåret«) ansigtsudtryk (85); få
revrede = g!llre sig vred uden at man lregger mrerke 
til det (o. 1700; 86); slippe fårene ud, lukke lam ud 
= fjerte (87); det sorte får = familiemedlem, som 
menes at vanrere familien (88), romantitel FamiJi
ens sorte får (Ib Henrik Cavling 1960), det vildfar
ne eller fortabte får jf. Matthreus 15,24; trelle får: 
et almindeligt middel mod s!llvnl!llshed (89) ; fåre
klipper = herrefris!llr (90). 
Lam = blid, troskyldig person (91), krelenavn til 
kvinde eller lille barn, man holder af (1820; 92); 
lammek!lld, -steg, lamseben = dejlig pige (90); 
skoledrengene i K!llge blev i 1700-t kaJdt K!llges 
lammedrenge, en hentydning til deres fattigdom 
(93) ; lam = et kornneg (J€r!ll 1834; 94); lammesne 
= store bl!llde snefnug (0Sjrelland ; 95); lammesyg 
= syg efter at opnå noget (Vendsysel; 96); br!lldfår 
= et menneske uden karakter (MJylland ; 97) sml. 
s. 185; drive lam = anstrenge sig, yde sit bedste 
(90) ; lammerede = fårets uterus (b!llr) (S!llnderjyl
land, VJylland; 98); gimmer = sk.eldsord til kvin
de (NVFyn; 55). 
Vredder = fremspringende del under vand på gam
melt krigsskib beregnet til at l!llbe et andet skib 1 

srenk, »vredre det« (99); en stang med tvrerstykker 
og hjul på markedsvogn (Vendsyssel ; 100); hore
buk (Vendsyssel; 101); knrevredder = lille gammel 
mand (Bornholm; 102); pinsevredder = hyrden der 
pinseaften kom sidst hjem med k!llerne (Vendsys
sel ; 103). 
Ronnevredder, grellevredder = en slags stor peber
n!lld til jul (S!llnderjylland); slå grellevredder = ef
terlade kamme af grres for hvert hug med leen 
(S!llnderjylland) (104) ; vreddernosse = pungformet 
flaske, der ikke kunne stå opret (jysk ; 105); ron
niknopper = filipenser (jysk; 106). 

LITTERATUR: (1) 451 1,185; (2) 660 20 ; (3) 547 

4,598; 178b 1,406; (4) 735 2,4; 6441,185; (5) 178b 
1,406; (6) 462 51; (7) J361938,25,27,30,34,44f; (8) 
462 176; (9) 244c 216; (10) 451 184; (11) 707 57 ; 
172b 2,306; (12) 330 84; (13) 491419 1944; (14) 131 
1906/23:863 ; (15) 735 2,1802,4; (16) 4511,535; 462 
198; (17) 360; (18) 462 51,309,317,346; (19) 243 nr. 
501,2416; (20) 547 4,598 ; (21) 363 65; (22) 656 
16,41,44 ; (23) 154 30; 390c 26; (24) 390c 34,40,88f; 
(25) 239 241; (26) 25 1849-51,299; (27) 178b 2,369; 
(28) 259f 1,15; (29) 644 5 25,110; (30) 463 5111 
1925; (31) 360; (32) 1311906/38:3272; 178b 1,139; 
(33) 178b 1,406,408f; (34) 728 7/3 1957; 644 3,110; 
(35) 178b 2,369; (36) 178b 1,434; (37) 651 1,93 ; 
(38) 178b 1,406; 259g 144; 695 56; 271 
24,1930,128; (39) 178b 2,434,445; (40) 390c nr. 
552; 17814; (41) 127 4,758; (42) 6761688,310; (43) 
54713,635 ; (44) 172 l ,237f; 722 3,286; 178b 1,130; 
(45) 644 5,35; (46) 735 2, 4; (47) 462 309; 451 
1,175; (48) 178b 1,407 og tb. 169; 172 1,237; 172b 
2,97; 503 54; (49) 644 2,234 (Otterup); (50) 178b 
1,409; 178 23; (51) 178b 3,78; 126 6,1899,7; (51a} 
1311922/64:1234 ; 178b 1,434; (52) 390 6, 328; (53) 
178b 3,1107; (54) 722 11,1935,135; (55) 597 
14f,44,261; (56) 337 200,214; (57) 178b 3,78; (58) 
644 3,136 og 6, 7; (59) 462 359 (Sjrell.); 271 24, 
1930,126 (syv får); (60) 178b 1,406; 644 3,188; 645 
122; (61) 71c 310; (62) 715 190; (63) 426 1964,184; 
(64) 695 308; 154 47; (65) 547 23,481; (66) 360; 
(67) Information 7/11 1959; (68) 577 80; (69) 172 
1,237; (70) 4511 ,610; (71) 7591952,37; (72) 384b 
nr. 909; (73) 131 1914/2:1829; (74) 384b 64; (75) 
178b 3,78; 337 200 ; (75a) 552b 100; (76) 467 
F62,F63; 735 2, 4; 178b 1,510; (77) 178b 
1,407,409; 547 4,599,602; (78) 178b 1,194; (79) 365 
4,862; 178b 2,189; 24 92; (80) 505 195; (81) 71108; 
(82) 172 1,238 ; 172b 2,98; (83) 360; (84) 365 5,333; 
(85) 573 18/4 1919; (86) 461 103; (87) 172b 2,97; 
178b 2,369; 71b 79; (88) 547 4,598; (89) 547 
24,1391 ; (90) 24 61 ,102; (91) 54712,234 ; (92) 735 
3,1820,50; (93) 365 2,734 og 5, 637; (94) 318 249; 
(95) 552b 23; (96) 178b 2,371; (97) 180 348; (98) 
178b 2,371 (Darum); (99) 735 8,27; 547 
27,649,652 ; (100) 178b 3,1106; (101) 172 4,304; 
(102) 173183; (103) 390e 1,22; (104) 178b 1,441 og 
3, 79; (105) 71b 72f; (106) 71b 76. 

PROSA OG POESI 

En stor skare nyklippede får grresser i lre af trette 
graner. Alle vender de hovederne samme vej , alle 
rusker de grresset i ganske samme takt, kun en 
eneste af dem l!llfter hovedet og ser på mig med 
sine underlige lyse !lljne Inger Bentzon (1); og der 
stod fårene , t!lljrvante og skikkelige, vidtberejste, 
med gule !lljne hvori en sort orm syntes at leve, 
stumt gumlende når man b!lld dem noget at spise. 
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Skoven fik en tone mere, fårets brreg i vinden ... 
Vredderens molm, molm, molm, som en bitter ene
tale, der ikke skulle h0res af nogen, men som ikke 
helt skulle holdes indenfor lukket mund Johannes 
V. Jensen (2). 
Fårene og de nyfd0te lam er kommet ud på grres
markerne og på den unge rug. Lammene består 
endnu mest af hovede, ben og bale og et langt 
stykke navlestreng, der er sprunget i kr0l. Når vin
den brerer til h0rer man allevegne fra deres sprede 
brregen. De brede, tykpelsede m0dre kender deres 
egne på lugten og puffer vredt til hvert fremmed 
lam, der vil die dem. På lange usikre ben vakler 
den bortst0dte synder ynkeligt brregende bort, ben 
under en ny, tyk moderpels, hvor det igen under
kastes en lugtepr0ve; kun hvis det består den får 
det lovat die , men - hurra - så går balen også som 
en elastik, og den brede, grressende moder finder 
sig tålmodigt i lammenes små grådige puf og st0d. 
Når lammet er frerdig med at die slikker det sig om 
munden med en lille rosenr0d tunge og g0r pludse
lig et liUe kådt hop, halvt klodset, halvt yndefuldt, 
men fuld af overmod og fryd og styrke. TiJ sidst 
lregger det sig mret og rolig ned og ser op imod den 
blå himmel, hvor der går fire små skyer, som gan
ske ligner det selv Knud Poulsen (3). Nysgerrige 
smålam kom brregende hoppende en im0de, men 
fors0gte man at gribe efter dem fo'r de i en fyrig 
galopade med stift stampende ben tilbage til den 
kaldende moder Jeppe AakjtEr (4). 
Fårene er kommet på grres. De er landskabets hyg
ge Ingeborg RaunkitEr (5). Det er et morsomt land 
at se fra luften, for Jylland ligner jo en mand, en 
hyrde, Sjrelland er vredderen, de mindre 0er hans 
får, de mange små0er tret indved er lammene Mo
gens Lorentzen (6). Fårenes dybe, rolige pusten og 
de korte ruf-raf, når de slider det solblegede grres 
af Knud Poulsen (7). Fårene lagde sig dvaske ned, 
svirrede med 0rene for at holde nresvise fluer og 
myg borte, eller de stod i små flokke mens det ene 
får s0gte skygge og svale hos det andet uden at det 
ville lykkes S. Lind (8). 
Fårene brregede sorrigfuJdt i natten, som stakkels 
husvilde prrester, gudhengivne og med en belagt 
baryton Johannes V. Jensen (9); midt i den dybe 
stilhed h0rer jeg et får brrege etsteds uden at jeg 
kan opfatte, hvor lyden kommer fra ; det snakker 
med en srert s0rgmodig gammelmandsr0st Achton 
Friis (10). 
Langt borte fra kommer en flok får vandrende inde 
fra landsiden ; som en karavane skrider de tvrers 
over sandene på rad efter hinanden ud mod klitter
ne ved yderkysten. Adstadigt og sindigt kommer 
de nrermere med et garnmelt får i spidsen, efter
trenksomt og målbevidst, med et tempo som et Jig-
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folge Achton Friis (11). Fåret nipper, hrever hove
det og I ytter; så ser det efter lammene, kalder sag
te , nipper lidt igen og tygger avet om, mens de små 
st0der mundene op under den varme bug og snap
per de store strittende patter Niels Jeppesen (12). 
Vredderen kom igen. Som en anden grå, jordvin
dende skygge kom den farende, men igen nåede 
jeg i drekning bag skrermen inden min bag fik f0ling 
med den grå, hvrelvede pandeskal. Den blev ståen
de og fn0s og stampede, mens dens gule 0jne stir
rede olmt med de smalle, onde pupilstreger. Jeg 
g0s ved synet. Den havde en pande, der var kuplet 
og grå og så ud til at vrere hård som de sten, far 
stod og slog l0s på. Den var byltet og tyk af fåresti
m0g og vinteruld, og på de sorte forben var knree
ne så slidte, at det så ud til de var lappet med 
lapper af gammelt, skaldet skind. Siden har jeg set 
mange både gode og onde vreddere, men det er 
den jeg stadig husker. Det er det overonde udtryk i 
de gule, gloende spalte0jne og den kuplede pande, 
der ligefrem kl0ede synligt af kamplyst Erling Kri
stensen (13). 
På marken bag klinterne står en gammel vredder 
t0jret. Da vi går forbi ham kommer han imod os så 
langt t0jret når, og så står vi og ser på hinanden. 
Som han står der i det stramme t0jr og glor er han 
en skumme( karl at se til. Han er af den svrere 
gamle danske race , som nu nresten er helt forsvun
det af landet - hvad der er en stor skam. Han 
passer til det åbne, vindblreste land ber; han ligner 
noget, som de knudrede bakker har avlet, og som 
de en frosthård nat har skudt ud af deres side sam
men med de store kampesten. 
De vreldige, spiralformede horn, der som et vildt 
svunget ornament indrammer den gamle synders 
ansigt, forhindrer barn nresten helt i at se, i hvert 
fald fremefter. Han er imponerende i sin dr0je 
kraft og voldsomme legemsbygning med de lave, 
svrere ben; hans ansigt minder om moskusoksens i 
brutalitet, men har langt mere intelligens. Et såre 
pragtfuld handyr. Hugget i granit kunne han have 
reprresenteret selve fanden på en af vore gamle 
gotiske landsbykirkers mure (a). Han var vredder 
af den gamle danske race, og det var kedeligt han 
m0dte mig med uvilje, for i et så sjreldent forekom
mende vresen ser jeg altid en fremragende lands
mand, omend der er noget semitisk-prreget ved 
hans fysiognomi. Vreddere taler nemlig altid jysk 
hvor man end m0der dem og uden hensyn til f0de
sted, nrermere betegnet med dialekt fra Fjends og 
N0rlyng herred. Og når jeg trreffer dem udenfor 
Jylland er det med den gensynsglrede, som viUe 
prrege m0det med en krer landsmand på et 0de sted 
i Mombasa eller i den libyske 0rken (b) Achton 
Friis (14). 



Naboens ronnivredder havde sprrengt sit t0jr og 
kom i truende spring hen imod deres vredder for 
med denne at optage en kamp på liv og d0d. De 
havde stået i timevis og udfordret hinanden med 
disse ru , gr0dede stemmer, der leder tanken hen 
på en forsviret 0lkusk. Da de nu stod overfor hin
anden, snude til snude, hver i sin tykuldede pels, 
luede deres udhvrelvede, olme 0jne af en så regte 
myrdelyst, at det bragte alt blodet i Marens årer til 
at stivne. - De to vreddere var i en hast blevet 
frerdige med de forberedende skridt, og braget af 
deres samment0rnende pandeskaller l0d allerede 
med regelmressige mellemrum langt ud over mar
kerne. Kampmåden hos disse dyr er den ganske 
ligefremme, at de, ivrigt slikkende sig om nresen, 
l0ber baglrens en halv snes favne fra hinanden, og 
derpå - tju! styrter hinanden im0de med krumme
de halse og srenkede horn. De h0je, knaldende 
bump af de sammenbrasende vredderkranier, der 
l0d hreftigere og hreftigere og erindrede om ram
bukkens fald mod prelen, sagde en tydeligt nok, at 
det nu gik rigtigt l0s. Grrestotterne f0g omkring 
dem, deres sorte klove var vidt udspilede, og deres 
blodskudte 0jne stod dem ud af hovederne som 
bobler Jeppe Aakjr.er (15). 
Din [hedens) bedeflok · har treger nok, · men rag 
og strid er uldens lok ; · dog faders sok · og s0sters 
klok' · ved den fik tråd fra moders rok Jeppe 
Aakjr.er (16). På hedebanken gror det lave grres · 
som håret på e n olding tyndt og spredt. · Tålmo
digt slider fårene for foden, · hvert af dem er en 
fastende asket Aage V. Reiter (17) ; et kulsort får 
kom grressende frem · foran hjorden ; det b0lged af 
buklede horn · og glimted af hvide sokker Valde
mar R~rdam (18); fårehjordens lune gumlelyd bag 
skellet · kommer fjern som torden over bakkehrel
det Magens Jermiin Nissen (19). 
To smalle muler gisper, · to stumme, fromme blik
ke · med krumme langpupiller · er rettet stift mod 
mit ; · de tynde ben står stive, · kun 0ret I ytter frit 
Marinus B~rup (20). 
Hist går de kåde lam i flreng · og sp0ger i den 
gr0nne eng; · de knreler med en hjertens lyst · for 
moders mrelkefulde bryst ; · de kvregner ved den 
s0de tår · de får Ambrosius Stub (21). 
Lam med ulden tung af regn · drev om i ly ved 
markens hegn. · · Og får, som nys var klippet, · i 
t0jreslaget tripped, · de brreged mere end de åd, · 
de stakler var for tyndt klredt på Hans P. Lunde 
(22); lammene er klredt i grres, · de går så langt de 
lyster. · Nu brreger et - se, det har glemt · sin lille 
uldne s0ster (a); forundret står det lille lam, · en 
landsbysjrel i dyreham, · troskyldighedens eventyr 
· bevaret i et lille dyr (b) Harald H. Lund (23). 
På marken der tripper de hvide lam, · de s0de, 

velsignede krre, · der plukker de blomster og piller 
grres ·og danser og siger bre. · Mre-re-re-re! Erik 
B~gh (24). Mreh ! · si ger det lille lam, • jeg er sul
ten, giv mig mam! · · Breh! siger det store får, · 
kom så her og få en tår! · · Uf! siger det lille lam, · 
luften er så kold og klam ! · · Snak ! siger det store 
får, · du i ulden kofte går · alt fra dine sprede dage, 
· du har ingen grund til klage, · Se til bonden og 
hans b0rn, · de må tage mangen t0rn · med den 
kolde danske vind;· de går i det bare skind · og må 
låne uld hos mig · for at kunne hytte sig. · Skam dig 
lidt, mit lille lam! • Vrer nu glad og spis din mam ! 
Brinck Hilligs~e (25). 
Vredderen tung og dvask · kl0ede sin pandebrask ; · 
ej så meget som en skaldet fjende. · Smed den sig 
på sin vom , · tygged' avet om Jens Thise (26); 
0verst ligger h0rer0ret · på tvrers i sine gafler · som 
hornet · af en art vredder Uffe Harder (27). 
Thorkil Barfod, De små lam (28); Marinus B0rup, 
Bedstefaders får (29); Poul la Cour, Grressende 
lam (30); Johannes Dam, Påskelam (31); Eske K. 
Mathiesen, I marsken (32); Fredrik Nygaard, Sor
te får i silhuet (33); Chr. Richardt, Fårets klage 
(34) , Dreggelammet (35); Hans Hartvig Seedorff, 
Ulven og lammet (36); Albert Thurah, Fårenes 
glrede over en ulv, der i en galge var blrest itu af 
vinden (37) ; Jes Tr0st, Får og Jam (38). 
LITTERATUR: (1) 47 79; (2) 344h 134; (3) 578b 
23; (4) 764178; (5) 600 220; (6) 430d titelblad ; (7) 
578 89; (8) 424 6; (9) 344f 170; (10) 213 2,449; (11) 
213b 2,47f; (12) 347105; (13) 391 b 96f; (14) a 213 
1,333; b 213 40 ; (15) 764c 20f; (16) 764e 13; (17) 
605b 29; (18) 617 10; (19) 513b 22; (20) 101c 37; 
(21) 670 90f; (22) 434 42; (23) a 432g 18; b 432h 11; 
(24) 100 113 ; (25) 295a upag. ; (26) 689 208; (27) 
270 23; (28) 37b 61-64; (29) 101c 36-38; (30) 118d 
83; (31) Digte og Viser (1926) 88f; (32) 448c 9f; 
(33) 524g 109-11); (34) 607e 100; (35) 607g 224f; 
(36) 637 64-67; (37) 696b upag. 

»Vr.edderen ag grisen«. Tegning af J. Th. Lundbye 
til H. V. Kaalund: Fabler for B~rn, 1844. 
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