
Juni 2021, fra Marie og Henry Bøvling 

  

Vores fåreeventyr startede i 2007 som resultat af en indkøbt udenlands 
lammekølle, der var pakket om et par gange uden at datomærkning var 
fjernet. 
Vi måtte selv i gang og havde plads, så det var kun at blive enige om, hvilken 
race – og Texel var ikke min storfavorit. 
 

Vi tog til Landsskuet, men den i forvejen udsete udstiller, var ikke mødt, han 
havde fået solgt sin besætning, men via Jens Chr. Skov kom vi i forbindelse 
med Aksel Jensen, Sir, og købte 5 ilæmmede får, som han leverede senere 
på året. Ugen efter kom han igen med 5 stk. – fordi Henry mente der ikke var 
mere arbejde ved at passe 10 end 5. 
 

De første læmninger gik godt, lidt hjælp fra en nabo, lidt uheld, men det var 
hyggeligt. Vi skulle så have anskaffet en vædder, men på grund af sygdom 
blev det ikke til noget, så det blev en vædder af egen avl. 
 

I 2009 skulle det så være. Vi tog til Landsskuet, og der var rigtig mange 
væddere, række op og række ned, men der var ingen, der lige sprang i 
øjnene, undtagen en, men med de rosetter, så var den nok uopnåelig. 
 

Vi gik ind i fårefolkenes lille cafe og kort efter kom der en mand – i udstillertøj 
og med Texel-kasket – og satte sig ved bordet ved siden af. Vi kom i snak og 
han hørte vores problem og sagde – har I set min vædder? Det vidste vi ikke, 
men den blev fremvist (det var så den med rosetterne!) – og vi var solgt. Det 

blev til en længere forhandling, for det var vigtigt, at den fik et godt hjem og 
hans sønner skulle også godkende os. Det var Bernhard Esbensen. 
 

I september hentede vi vædderen på dyrskuepladsen i Herning – Bernhard 
skulle til DM i brydning, og vi var faktisk helt sikre på, at vi havde været 
heldige. 
Det blev så senere på året skudt til tælling af erfarne avlere og udstillere, der 
mente, at den kun kunne bruges til at avle slagtelam. 
 

Nu var det så også det den skulle ----- 

 

Men sådan gik det jo ikke. Vi blev nærmest lokket – og en af os var nok 
nemmere at lokke – til at udstille, først i Hobro, som ikke blev den store 
oplevelse, men året efter på Gl. Estrup, hvor vædderen blev skuets bedste, 
og eftertilmeldt til Landsskuet, ikke med de største forhåbninger og 
anbefalinger, men endte med at få 24 point i Hal Q. Det var en god oplevelse. 
 

I 2013 drog vi så til Gl. Estrup med en flok 1 års får – og selvfølgelig 



vædderen – og det blev starten på udstilling af egne dyr, og det gik godt, 
rigtig godt, på alle årets skuer, nok med bedste enkelt-resultat i Herning med 
årets bedste 1 års får- nr. 157 - på tværs af racer, Hobro bedste får. nr. 142, 
og bedste 1-års – nr. 185 på Kimbrer-skuet. 
 

Det var så også tiltrængt med lidt opmuntring efter en forfærdelig 
læmmesæson, hvor ca. 33% af lammene enten blev født som misfostre, 
døde eller aborteret pga. Schmallenberg. 
 

I læmmesæsonen 2010 blev vi ramt af klovsyge, og det var et stort arbejde at 
få saneret, men det lykkedes, og de restriktioner, som vi indførte dengang 
med adgang til stalden, holder vi stadig fast i. At det så var en nyindkøbt 
vædder, der havde det med, var det os, der spredte det med fodtøjet. Vi fik 
efterfølgende tit testet og vædderen blev betegnet som en rask smittebærer, 
men hos os var det et fugtigt efterår, der havde udløst det. 
 

I juni 2014 døde Choko. Det var en sorgens dag – både her og på Lolland, for 
Bernhard og sønner havde fulgt den tæt. Dødsårsagen blev ikke klarlagt, 
men den holdt op med at være madfikseret – og det er ikke gode tegn. 
Det var en speciel vædder – den elskede dyrskuer og fotografering, kunne på 
et splitsekund stille sig i den rigtige position, og blive stående, gå når den 
skulle – og så elskede den at blive fremvist og klappet – og især på 
Landsskuet blev den et hit, fordi den var så rolig, at alle kunne komme til den 
– også flere af de handicappede unge, der aldrig havde rørt ved et dyr. – 

 

Når vores venner kom med deres små børn, skulle de så absolut først ind og 
kramme Choko inden det blev vores tur. 
 

Der har været meget fine resultater på dyrskuerne gennem årene, både 
enkelt-dyr, samling og ikke mindst besætningsgrupper. 
 

Vi blev opfordret til at prøve at lade vores dyr kåre, 
Det gik usædvanligt godt 1. gang – Choko blev bedst kårede vædder i Dansk 
Fåreavl i 2011, og i de efterfølgende år lå vi også fint på listen i Texel med 
1.pladser i 2016, 2018 og 2019. 
 

Vi har undladt i år på grund af corona. 
 

Så i de følgende år var det får og lam og dyrskuer, der styrede livet. 
 

Det er et stort arbejde at gøre folk og fæ klar til dyrskuer, men det har givet 
mange oplevelser, og vi blev med tiden en del af udstillerne. Det er ikke nemt 
at komme som ny udstiller – og så gå med skuets bedste vædder første 



gang. Men jo flere gange, jo nemmere bliver det – og det har givet venskaber 
på tværs af racerne. 
 

Det har også været et udstillingsvindue – og vi har solgt en hel del avlsdyr til 
store dele af landet – og det har været en sidegevinst af oplevelser. Måske 
skulle vi levere – vores bil var jo godkendt – men også at købere kom her – 
også avlere, som vi tidligere havde købt hos. 
Der har da været uheld, vrøvl og brok udover Schmallemberg og klovsyge, 
hvert år sit nye problem, men oplevelserne og glæderne ved får og lam har 
da langt opvejet det. 
 

Der er da faktisk ikke meget, der er bedre, end nattevagten i 
læmmesæsonen. At komme ind i en helt stille stald, måske går der et par nye 
lam – eller flere, men der er en vidunderlig ro. 
 


