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Så blev det får barberet! 

 

 

Det blev lidt af et tilløbsstykke, da Fru Møllers Mølleri inviterede til 

sommerklipning af gårdens får og væddere fredag d. 31. juli. En professionel 

fåreklipper i gebrækkelige arbejdsstillinger svedte sig igennem klipningen af 

en flok på 80-90 dyr. Drabeligt så det ud, men det foregik i rimelig fred og 

fordragelighed mand og dyr i mellem 
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Fåreklipperen viser publikum, at får kun har tænder i undermunden. Det er en fordel, 

fordi den på den måde nipper græsset fint over, så det kan gro videre og ikke flår det 

op med rode. Ved hans hjælp vinker fåret til børnene, der kigger benovede på. 
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Det kræver uden tvivl en god fysik, smidighed og et roligt temperament at være 

fåreklipper. Får bryder sig ikke om at blive klippet og vil instinktivt stritte i mod. 

Klipperen sørger for det bedste resultat ved at optræde roligt og sikkert. Det ser 

voldsomt ud, men dyret finder sig nogenlunde roligt i behandlingen. 
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Jan Gade, der har fårene sammen med Bodil Møller, sørger sammen med to hjælpere 

for, at fårene er samlet og rolige til dagens barbering. Der bliver rigget indhegninger 

til, så ekspeditionen til fåreklipperen kan foregå systematisk og fredeligt. En efter en 

bliver fårene valgt ud, får en vaccination mod indvoldsorme og bliver sendt videre til 

klipning. 
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Fårene bliver klippet to gange om året; en gang i februar lige før de skal læmme og 

igen sidst på sommeren, før de igen skal bedækkes af vædderne. Begge gange er det 

praktisk for dyrene ikke at have alt for meget pels. 
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Der er en blanding af Gotlandske får, som har en fin uld, og Texel får, som har godt 

kød. En populær krydsning af racer. Mange af de fremmødte børn får en pose blød og 

dejlig uld med sig hjem til minde om en ganske særlig oplevelse. 

 

En enkelt blandt publikum har 

grund til at være påpasselig med 

at blive på den rigtige side af 

indhegningen. 

 

 

 

 

 

Og udenfor i en rød container venter de tre 

væddere på, at det skal blive deres tur til at blive 

shinet op til den forestående parring. 


