
Ulr. 8/0FOTO/ Elvig Hansen. 

Ulv, Canis lupus 

Ulven ligner i st0rrelse og statur en grågullig 
scha:ferhund, men har tykkere hals og kortere 
0rer. Landets sidste ulve blev dra:bt i begyndelsen 
af 1800-t. 

Ulv fa:llesgermansk , gammeldansk ulf, oldnordisk 
wulafr; af indoeuropa:isk ulkos 'ulv', herfra latin 
lupus og gra:sk lykos; besla:gtet med gotisk wilwan 
'rnve' (I). 
Som persontilnavn Ulf, Wulff siden 1100-t, bäret 
af fem adelssla:gter; Kierulf 'ka:r-, sumpulv' siden 
1400-t er et fra NJylland stammende meget ud
bredt sla:gtsnavn (2). 
Fa:rnerne: ulvur. l'argur: Grnnland: amqrok. 

I mange stednavne: Ullernd ' rydning med ulve' 
I 158ff Frederiksborg a., Ullerup 129 lff Åbenrå 
a. , Ulf- , U lvsund 'farvand som ulve sv0mmer 
over' mellem Sjrelland og M0n 1200-t IT, Ulstrup 
l349ff Pra:st0 a. , Ulsted I 369ff Yendsyssel, Ulvs-
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hale 13881T langstrakt halv0 på M0n, Ultang o. 
14001T Haderslev a., Ulfolt landsby ved Nyborg 
1400-t, Ulb01le 14041T Svendborg a., Ulvstofte 
14 76 Lo Iland s0nderherred, Ulvsund 14821T 
Ringk0bing a. , Ulkrer 14881T Vejle a. , Ultang 
149 1 Viborg a., U lvstange 1492 Tavlov s. 0Jyl
land, Ulfsvig 1500-1683 Ringk0bing a. , Ullemose 
1503 Fakse h. , Uldal 15081T Haderslev a., Ulkrer 
1512fTVejle a., Ultang 1524fTHalk s. S0nderjyl
land, Ulsbjerg (siden Odels-, Olsbjerg) 15461T 
Bjerge h. , Ullemose 155 1 ff SFyn, Uglemose 
157 1 fT NVLolland, Uibjerg 15981T Als, Ulvskov 
16001T VFyn, Ulh0j 1601- 18 11 vestl. S0nderjyl
land, Ulfkrer 16361T og Ulbjerg 16381T Yelling s., 
Ringk0bing a., Ulveh0j 16381T (senere U lleh0j) 
Spandet s. S0nderjylland, Ulh0j 1638fT Haderup 
s. , Ringk0bing a. , Ulvehalsen 16461T smal dyb 
klippedal Bornholm, Ulvegab 164 1-1789 ved 
Åbenrå, Ulvrå 164 1 fT Hovslund s. S0nderjylland, 
Ulvemose I 64 1 fT Vamres s. S0nderjylland, Ulvs
mose 16481T Tinglev s. , Uglemose 1682- 1795 
Falster, Ullisagre I 683fT0rum s. Randers a., Ulv-



s0 1683 Viborg a., U lvebje rge 16831T i Lindum 
skov, Viborg a. , Ulkensdal 16881T SFyn; af 
mandsnavnet gammeldansk Ulf, Ulvar: Ullerslev 
13201T 0Fyn, Ulstrup 14801T NFyn; måske i U l
bakke 1100-t Hersom s. Viborg a., Uldrup (opr. 
Uvathorp) 13131T Falling s. Århus a., Ulvitse Vad 
1442-1682 Maribo landsogn, U llits 'mes med 
ulve' 1461 IT Himmerland (3), m.11. 
Sagn: en herremand byggede gården Ulftand der, 
hvor han i Ejsing s. fandt en ulv, og Langtand (si
den kaldt Landting) hvor han fandt et vildsvin (4). 
Ulvedalene i Jregersborg Oyrehave skal vrere op
kaldt efter en skovrider U Ida! (5); forleddet var 
måske oprindelig Ugle-. 
Gråbag 1650, o. 1700, som persontilnavn Gra
bagh 1500-t, gramand, gråben o. I 700fT(6), tang

ofle (7) er sandsynligvis tabu- eller noanavne: i lig
hed med lus, mus, !rekat o.a. skadedyr måtte man 
ikke bruge dyrets rigtige navn; når husdyrene om 
sommeren var i det fri skulle ulvene kaldes Vor
herres jagthunde eller andre opdigtede navne, 
»derved mener de [folk], at udyrene form i Ides« (8) 
sml. s.· I 02. •I 
Ulv, ulvehoved, ulv med fuglekrop i talrige ade
lige seg! og våbner 1300-t fT(9). 
På kalkmaleri fra o. 1350 i Skibby kirke ses sprin
gende ulve; i Svrerdborg kirke o. 13 75: ulve flok
kes om får og varsler verdens undergang (I 0). 

LITTERATUR: ( I) 65925,1074; 626 440; (2) 363 

2.1,561 og 2.2, 1155-57; (3) 156 3,166; 4 120; 5 

106,665; 6 14, 140,480; 8 36f,56,69, 130; 9 127, 
149,226,248; 10 260; 11 54,87,166,222; 12 87, 
150; 13 34,81,172,184; 14 222,301; 15 12; 16 122, 

27 1; 17256,427 ; 18.160;4271,128f; 2136;3139; 
sml. 241 1938,99f; 837 42, 1966,203; 311 1, 109; 
534b 93f; endvidere 156 3 31 ,60,84; 4 3 7,80f,92, 
99,131, 147,334,348,453,469,510,512,514,556, 
563,621,663,665; 5 465,502,609; 6 122,157,20 1, 
225 ,243,264,5 I 3f; 7 50,129; 14 97; 17 17,353; 18. 
I 7, 18,31 ,94, 177; (4) 847b 1,322 jf. 693b 5, 1769 , 
852; (5) 434 2,83 ; 659 6, 1222, 1228; (6) 363 2.1, 
352; (7) 464c 292; (8) 464g 6.2,320; (9) 849 62; 
849b I 7-2 1; 678 1-3 , I 4,21,25 ,38f,45,4 7; 2 43-45 , 
63,65-67,78f,82f, 144,231 ,304,3 13,325,382f,429, 
432 ,512; ( 10) 767 110, 190. 

FOREKOMST, JAGT, DE SIDSTE ULV 

Ulveknogler kendes fra den senglaciale klimape
riode Dryastiden. Der er gjort forholdsvis få 
knoglefund i bopladser fra vor reldre og yngre 
stenalder, ingen fra bronce- og jernalderen, men i 
vikingeborgen Trelleborg o. I 000 e. Kr. (I). Gen
nemborede ulvetrender blev i yngre stenalder bä
ret som smykker (2). 
I middelalderen blev ydet en ulveskat til rovvildt
ets bekrempelse, og det var bl.a. klostrene pålagt 
at holde ulvejagter. 
Iflg. Saxo Grammaticus befalede sagnkongen 
Frode Fredegod, at »tyv skal hrenges i galge med 
gennemstukne sener og en ulv ved hans side for at 
den onde mand og det arge udyr kan få en og 
samme straf« (4). U lvegalgerne var i brug helt til 
1800-t og viser, hvor meget man frygtede og hade
de dette rovdyr. En franskmand, som 1632 berej
ste Danmark, fort.e ller undrende, at han på Sjrel
land (?) så ulve ophrengt i galger »sammen med 
andre tyve og mordere«, og omtrent samtidig skri-

Ajiryk af ulvepote i munkestenfundet ved udgravning af Antvorskov kloster ved Slage/se. 
Det blev grundlagt af Valdemar den Store ogfungerede også som hospital. 
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ver en polsk rejsende: »I Danmark flår man ikke 
ulvene, men ha:nger dem i en jernka:de i galger el
ler i tra:er, hvor de får lov at ha:nge indtil de er 
rådnede op og knoglerne falder ned af sig selv« 
(5); i Holsten ha:ngte man ulve ifort kla:der lige
som tyvene (6). Ulvegalge forekommer i 1700-t 
som et hyppigt stednavn i S0nderjylland (7). En 

Louis Moes illustration 1i/ omtalen af Frode Fredegod i 
Saxos Danmarkskrenike (191 I) viser hvordan tyv og 11/v 
blev ophamg1 i den samme galge. 

134 

mand fodt 1735 så i sin ungdom, efter en klapjagt 
i Draved skov, ikke fa:rre end 14 ulve ha:nge i en 
galge på Ellum banker v.f. L0gumkloster (8). Efter 
en forordning skulle nedlagte ulve bringes til her
redstinget , indfores i tingbogen, skindet aftages 
(det beholdt ja:geren) og kadaveret ha:nges i en 
galge eller et h0jt tra: (9), vel på den lokale galge
bakke jf. stednavne som Ulvh0j, Ulvbak etc. (10). 
Albert Thurah skrev et digt om »Fårenes gla:de 
over en ulv, der i en galge var bla:st itu af vinden« 
(1741; 11). Otte ulveunger fra Vorbasse blev 1730 
ha:ngt i en dertil indrettet galge ( 12), det samme 
skete så sent som 1807 med en ulv skudt ved Vi
borg (13). 
Der kom undertiden ulve over isen fra Skåne til 
Sja:lland, således i den strenge vinter 1357, og 18. 
april påb0d Valdemar Atterdag alnoldt jagt på 
dem ( 14); i Roskilde lod kongen forarbejde »en 
hob ulvegarn til ulvejagt, siden drog han til Jyl
land, hvor han besva:rede både h0j og lav [adel og 
b0nder] med stort påla:g« om atjagte ulvene (15). 
Da Christian Il 1513 opha:vede ulveskatten for 
Sja:lland havde ulven rimeligvis la:nge va:ret ud
ryddet der såvel som på de 0vrige store 0er. 25/ I 0 
I 573 fik lensmanden på Ålborghus ordre til at 
holde jagt på ulvene i Vend- og Himmersyssel, 
hvor de gjorde stor skade; b0nderne skulle efter 
tilsigelse m0de »med våben og va:rge« og adlyde 
kongens ulvefogeder, udebl ivelse blev straffet og 
b0den var 6 mark (6). Da en gravid bondekone i 
begyndelsen af 1500-t m0dte en ulv i en skov ved 
Vejle lovede hun, at reddede hun livet skulle bar
net indvies til Herrens tjeneste. Hun slap uskadt 
bort, og s0nnen hun f0dte, Jens Pedersen Grun
det, blev rektor og siden prrest i Ribe ( 14 ). En lov 
af 1558 fastsretter strenge straffe for ulovlig jagt, 
kun konge og adel havde jagtret, som eneste und
tagelser er ulvejagten fri for alle. 
Ulven havde vreret ret sjrelden på halv0en i be
gyndelsen af 1600-t, men under Gendtlighederne 
162 7-29 formerede den sig så meget, at Christian 
IV 1630 påb0d enhver med jagtret i Jylland årligt 
i tre år at aflevere tre ulveskind til t0jhuset ( I Sa), 
og det gav en kortvarig bedring i situationen. 
Fra landbefolkningen i hertugd0mmerne kom 
1650 så alvorlige klager over ulvenes hrergen -
eksempelvis havde de i en kortere periode drrebt 
1275 heste og 225 k0er, kalve og svin i et lierred 
s.f. Slien ( 16) - at en forordning 25. september 
beordrede alnoldt en årlig ulvejagt i december, 
når frosten var indtrådt og moserne tilfrosne ( 17). 
Efter svenskekrigen 1657-60 lå store dele af Jyl
land udyrket hen, befolkningen var udplyndret og 
forarmct, under misvrekst og kva:gpest kunne ul
ven uhindret formerc sig, og den blev en landepla-



Ulven blev i Danmark en sa stor ag varig plage. at kongen i 1677 fra Tyskland indforskrev en »ulveoverjager«, Jo
hann Tä111=er. som ogsa skrev en af voreforste jagthåndboger. Kobberstikfra J . Täntzer: Der Dianen hohe und nie
dere Jagdgeheimniss, 1682. 

ge. Man sagde, at store Ookke fulgte svenskerne da 
de drog ind i landet, og at de polske hja:lpetropper 
brugte ta:mmede ulve til at opspore, hvor fo lk 
havde skjult deres va:rdisager; for afrejsen slap de 
ulvene 10s så de kunne 0dela:gge landet ( 18). 
1677 fandt C hristian V det n0dvendigt at ansa:tte 
en »ulveoverja:ger«, tyskerne Johann Täntzer, for 
Jylland og Slesvig. Han fik fri bolig, bra:ndsel og 
befordring, l0nnen skulle va:re 2 ski lling pr. gård i 
det herred, hvor ulve blev dnebt, og han måtte be
holde skindene. Det viste sig, at han ikke kunne 
leve af det, og ha n forlod st ill ingen allerede 1685. 
Hans efterf0lger nåede i 1686 kun op på 30 ulve, 
11 i 1688 (23 undslap), derefter fa:rre og fa:rre 
indtil også han 1695 opgav hvervet. 
Af markb0gerne fra 1683 fremgår det, at ulven 
anrettede stor skade i alle midtjyske hedeegne, 
hvor det navnlig gik ud over b0ndernes får (1 8). 
Hvor n0dvendige ulvejagterne var og med hvilken 
alvor de omfattedes viser pra:sten Johannes Rydes 
b0n for et heldigt udfald på Vonsildegnen 1683: 
»Gud give lykke til denne ulvejagt, at de skadelige 
dyr måtte la:gges 0de og vi fattige landsens ind-

byggere må nyde den del fa:mon [kva:g], os ved 
Guds velsignelse fodes til avlingens og na:ringens 
forfremmelse for Kristi skyld«. Der blev nedlagt 
to ulve (en anskudt undslap), syv ra:ve, to vi ldsvin 
og en vi ld kat (6) sml. nedenfor. 
Efter en kgl. forordning 168 1 skulle ja:germeste
ren afholde lokale klapjagter på ulve med tvungen 
deltagelse af alle b0nder. I en forordning af 23. 
juni 1688 hedder det: »På det at ulvene, som vore 
undersåtters kva:g og ba:ster [heste] i vort land Jyl
land i en og anden måde stor skade tilfojer, desto 
bedre kunne blive 0delagte, skal der holdes ulve
jagter, ved hvilken b0nderne skulle m0de. Udebli
velse straffes med en halv rigsda ler«. Som nog~t 
nyt indfortes en skydepra:mie (der blev pålignet 
b0nderne): ja:geren fik 4 rgd. for en gammel, I 
rgd. for en ung ulv og beholdt skindet (til sam
menligning: en karls årsl0n var 16 rgd. , en ko ko
stede 6-8 rgd.). Den fa:ldede ulv skulle bringes til 
herreds- eller birketinget, »afkla:des« (Oås) og ka
daveret ha:nges på en stage til skrrek og advarsel 
for andre ulve. Disse bestemmelser var ga:ldende 
indtil rovdyret blev udryddet ( 19). 
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ll/11s1ra1ionfra Johann Täntzersjagthåndbog viser 11/ve, som parrer sig. Kobbers1ikfra J Tä111zer: Der Dia11e11 hohe 
und niedere Jagdgeheimniss, 1682. 

Jagterne kunne vrere meget omfattende, et sted 
blev tilsagt mandskab fra 25 sogne (s. I 3j), »en 
voksen karl eller dreng for hvert ildsted«. Rytter
godsets b0nder klagede 1695 over, at de underti
den måtte vrere hjemmefra otte og flere dage, og 
kongen fastsatte: »Ingen må drages lrengere på 
ulvejagten end som bonden kan vrere anden eller 
tredje dag i det lrengste igen i sit hus« ( 15). 
Biskoppen Jens Bircherod i Ålborg b lev juni 1695 
ops0gt af en rytterbonde fra Vendsyssel , som be
klagede »vemodigt, al en ulv havde om natten 
bidt ihjel for ham 5 heste og hopper, som var alle 
de brester han havde. Og sagdes mig, at slige 
klagemål over den dem af ulven påforte skade for 
de arme b0nder ofte indkommer. Det er virkelig 
at bejamre, at det gode land ... snart den bedste 
del af N0rrejylland skal med disse fordrervelige 
dyr således vrere belastet«. Bircherod fojer til, at 
ulve har drrebt nresten alle landsdelens hjorte og 
rådyr (20). 

Et kgl. reskript dateret 19. december 1693 omta
ler klager fra landboerne i 0rrejylland »som skal 
vrere indkommet om de store skader, som de på 
deres kvreg og brester af ulven skal vrere tilf0jet«, 
og det befales biskoppen, at jagtforordningen af 
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1688 »vorder herefter en gang hvert å r af alle prre
dikestole i det dig allernådigst betroede stift, når 
prrediken er til ende, tydelig oplrest og forkyndt« 
(2 I). 
Når det sk0nnedes n0dvendigt afholdtes vreldige 
klapjagter i store ulveplagede områder, således 
169 5 i resterne af Farrisskoven mellem Kon ge- og 
Vidåen under ledelse af jregermester Gerhard 
Brockdorff. 3900 klappere skulle m09e den 27. 
juni om aftenen med tre dages proviant og forke 
eller plejle. Råbende og klappende, viftende med 
»tapper« (lrerreds- og t0jstykker i grelle kul0rer) 
drev man dyrene mod et lille stykke skov (ulve

gården) omsprendt af h0je garnhegn, hvor de 
fleste blev taget. men mange undslap efterhånden 
som garnene blev revet og bidt itu. 
Niåret I 681-90 lik Brockdorff nedlagt over 300 
ulve, heraf 42 i 1684, andre blev skudt af jagtbe
tjente og b0nder. Således oph0rte ulveplagen i 
disse egne; 1697-98 drrebtes kun to og i 1705 fem 
ulve (22). 
Ulvehaven var en indhegning eller et bur, som ul
vene blev lokket ind i, og u/vegraven (-kulen, 
-stuen) en lirkantet faldgrube, sredvanligvis 3 x 3 
m og 2.5 m dyb, beklredt med trre så de ikke 
kunne grave sig ud, og ofte med en spids prel i 
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