
midten (23). Graven havde lette faldd0re da:kket 
med et tyndt lag kviste, l0v, halm, sne etc. Et åd
sel, en stegt gås eller et levende dyr (ged, lam, and, 
gris) lå som lokkemad enten på da:kket, på et hjul 
på en opragende pa:I eller på et vippelad. Graven 
anlagdes på 0de steder og helst ved en korsvej da 
ulvene fulgte vejene. Som folge af beliggenheden 
kunne det ha:nde, at en vejfarende eller en, som 
ville stjrele maddingen , drattede ned i gruben, evt. 
ti I en fan get u I v, uden dog (så vidt vides) at vrere 
blevet angrebet af denne (sml..s. 144). Ulvegraven 
blev meget benyttet over nresten hele J ylland; 
folkemindesamj,tren E. Tang Kristensen har ca. 
30 beretninger om den (24). Stednavnet Ulvegrav, 
-kule kendes i Viborg amt 1509 til midten af 
1600-t, på SFyn I 572(?)-1688 og i S0nderjylland 
1704-89 (25). 

0. 1700 var ulvenes antal strerkt aftaget, de fleste 
levede i den store Farrisskov mellem Syd- og S0n
derjylland, navnlig efter 1732-43 , hvor man ikke 
havde jagtet dem, men 1739-59 kom der hele fire 
forordninger om ulvejagten i denne skov. 
Når der blev holdt en af de store ulvejagter stimle
de k0bstadsborgere sammen for at overvrere den, 

så ledes 15. februar 1705. Der var tilsagt mand
skab fra 25 sogne, b0den for udeblivelse kunne 
vrere I 00 dalere og blev inddrevet med udpant
ning af klreder og bohave (20). Under en ulvejagt 
1727 omkring Himmelbjerget kom det til slags
mål mellem en skovfoged og lo klappere. Ulvene 
synes at have vreret srerlig talrige i Silkeborgegnen 
(6) sml. nedenfor. 
18. april 1732 indeholdt en ny jagtforordning 
nogle skrerpede regler. Skydeprremien var stadig 4 
rgd. for en gammel og I rgd. for en ung ulv ( 1737 
forh0jet til 6 og 2 rgd.); i hvert amt skulle jreger
mesteren undervise 12 personer i jagten. 

B0nder i tre sogne ved Åbenrå klagede 1737 til 
kongen over ulvene, der holdt til i M0gelkrer 
mose og »havde overfaldet og drrebt mange af de
res kreaturer«; de anmodede om jagt på dem og 
st0ttes heri af prresten. 1739 blev på en amtstue i 
NSlesvig indleveret 12 levende ulveunger, de seks 
fanget på heden (26). I den påfolgende hårde vin
ter l0b ulve over isen fra Skåne til Sjrelland. 
En indberetning 1743 omtaler ulve i nresten hele 
Yiborg stift- fra de enkelte herreder meldes: Ulve 
findes i stor overf10dighed, som g0r egnen ubode-

lllusrrationfra J ohan11 Täntzers jagthandbog viser bonder med p/ejl og hmyv på 11/vejagt. Kobberstikfi'a J. Tänt::er: 
Der Dianen hohe und niedere Jagdgeheimniss, 1682. 
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Swre ufrejlokke fulgre de svenske rropper på marchen 
over isen rit Sjal/and og Kobenhavn ijan11ar 1658. Bi/le
der 11iser s11enskekongen Karl 10. Gustav i spidsen f or 
den 9000 mand store har. Kobberstikfra Samuel Pufen
dorjJ: De rebus a Carola Gustavo gestis, 1696. 

lig skade og ombringer nresten alt, hvad <ler af 
b0nderne tillregges«; »ulve ses ofte 3-4 i flok, 
hvilke ulve g0r mregtig skade i landet på brester, 
h0veder og får ... formedelst ingen klapjagt b liver 
nogen tid holdt«; »rreve og ulve findes i mrengde 
og g0r stor skade, så det er bevisligt, at i Gor blev 
fanget 17 ulveunger og i år tre« o.s. v. En vinter 
havde ulve drrebt en bondes tre heste, en ko og en 
kalv, så han »gerådede i armod« (6). 
0. 1750 drrebtes i Råbjerg s. Vendsyssel en he l 
fåreflok afulve på en nat (27), og iflg. en samtidig 
beretning fra landsbyen Gånsager SJylland var 
den forhen omgivet af en h0j jordvold, <ler »tjente 
ikke blot til at sam le kreaturerne i byen, men også 
til at beskytte mod ulve ... også Birkelev og Vi
num har <ler vreret en jordvold om« (28). 
15. maj 1753 holdtes en ulvejagt i hele området 
mellem Viborg, Randers, Hobro og Mariager med 
klappere tilsagt fra ikke frerre end 59 sogne. De 
dannede krede fra Randers langs N0rreå til Skern 
og videre over Lindum skov til Hobro og Maria
ger, herfra gik den syd om Randers fjord. Det 
store opbud til trods så man kun en ulv - og den 
undslap! (6). Men året efter blev nedlagt 9 ulve i 
Vi ldmosen (29) og anskudt fem ved Fussing0. 
Omtrent samtidig måtte sogneprresten i Råsted 
ved Randers afbryde gudstjenesten , så kirkegren
gerne kunne drive nogle ulve bort, <ler angreb 
heste på marken udenfor. En ulvejagt 21. juni 
1757 i Frijscnvold skove s.f. Randers endte med 
slagsmål mellem soldater og b0nder, fem soldater 
id0mtes store b0der (6). Samme år anmodes i en 
skrivelse til Rentekammeret om Randb0l hede, at 
»hver indbygger måtte tillades at holde en god 
stor og strerk hund , et godt skydegevrer og andet 
skarpt gevrer for stratenr0veri og at hade ulve og 
rreve med, hvilke i disse ud0rkener findes i mang
foldighed« (30). 
»Hederne er fyldt med ulve, som skjuler sig i den 
h0je lyng og ikke kan fordrives, men g0r stor 
skade på hjordene«, hedder det 1759 i en indbe
retning fra Alheden; »jeg erindrer, at ulvene i min 
barndom gjorde så stort nederlag [indhug] på 
kreaturerne, som gik i alheden, at man k0rte de 
ihjelrevne får og lam hjem i lressevis. Ulvene sam
ler sig undertiden i så store flokke, at de rejsende 
må frygte for dem. De forjager tit hyrderne fra 
hjordene og g0r stor skade« (3 I) . 
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Pastor P. Rhode i Stepping fortreller: » I 763 var 
her i amtet et eget [ejendommeligt] optog med ul
vene, enten snevejret eller en og anden galskab 
drev dem skal jeg ikke kunne sige, men det var 
farligt at ride ene og ub'evrebnet; de s0gte uden 
frygt hesten , trenk man drrebte dem inde i Kolding 
by, inde i våbenhusene ved landsbykirkerne og de 
gik frem ligesom blinde og galne« ( I 6). 
Men allerede fem år senere (1768) skrives: »Ulve 
findes somme tider i hederne, i de gode og bebyg
gede egne nu meget sjreldent siden dette rovdyr 



formedelst udsatte bel0nninger er blevet strerkt 
hadet og 0delagt« (32). 1770 kunne en mand fra 
Vorgod m0de på herredstinget med syv ulve og to 
d0de unger (33), men bestanden var nu blevet så 
voldsomt decimeret at man begyndte at tale om 
de enkelte landsdeles og Jyllands »sidste ulv«. Det 
gjaldt et eksemplar skudt af justitsråd de Lichten
berg den 12. januar 1769 i Bistrup skov ved Langå 
(34). Men ulven holdt sig i Danmark til ind i 
1800-t. 
Iflg. justitsprotokollen for Lysgård herred blev 

1775 en ulv, som ladefogeden på Allinggård syd-
0st for Viborg jagede sammen med fire b0nder, 
fanget og drrebt i Gudenå (6). I Tjele skov skal den 
sidste ulv vrerc skudt 1777, i Rold skov mellem 
1775 og 1780, på L0jt land 1780. F. F: von Krogh 
skriver: 
»Da jeg 1775 blev ansat som jregermester over 
amterne Haderslev, N0rborg og S0nderborg var 
der endnu ikke få ulve i den vestlige del af det 
forstnrevnte amt. De blev efterstrrebt på alle mu
lige måder. Ved min ankomst fandt jeg en betyde-

" 
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lig mrengde jagtnet og lapper til brug ved deres ud
ryddelse ... Det hele Haderslev amt og L0beher
red, som h0rer til Ribe amt, skulle levere klappe
re til denne jagt [i Farrisskoven]. Det hele antal 
mennesker, som var forpligtet hertil , bel0b s ig til 
4500 mand. I året 1778 udryddede man 12 ulve, 
dels ved al skyde dem, dels ved al borttage unger
ne. En gammel hunulv, som forst fornylig havde 
fået hvalpe, indhentede og sk0d jeg ved hurtigt 
ridt på H yrup hede i Bevtoft sogn. Efter dette år 
har man inte t set eller h0rt til ulve her [i Nord
slesvig]« (28), sm I. nedenfor. 
I 790 nedlagdes en ulv ved herregå rden Rydhave, 
Ringk0bing amt. Efter at vrere anskudt overfaldt 
den skytten , der blev så ilde tilredt, at han d0de 
som invalid i en ung alder (6). 
Tradit ione r o m »den sidste ulv« på egnen er knyt
tet tilde s0nderj yske stednavne U lbjerg, Ulvekrer, 
U lveh0j og Ulvskrer i Randers amt (28a). 

Mannequin i 11/veskindskåbe jra pelsh11se1 Birger Chri
stensen. K()benhavn. 
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U lveskind tjente som pelsvrerk og blev brugt til 
handsker og kjortler (35), det varet yndet fo'r un
der mandsklreder. Christian lll bad 1552 lens
mrendene i ti len og el stift om at skafTe ham skind 
af de spredeste ulveunger man kunne linde, det 
skulle t0rres og ikke beredes ( 14). Rigshofmeste
ren Peder Oxe (d. 1575) ejede fem kjortler af los
og to af ulveski nd, C hristian IV som barn og 
broderen Ulrik fik 1590 hver en ulveskindskjortel 
og to år efter endnu en (36). 0. 1800 blev ulve
skind stadig benyttet som pelsvrerk, ligesom ulv
ens trender blev brugt af forgyldere og bogbinde
re og afmetalarbejdere til poleri ng (37). 

På Yiborgegnen mente folk 1802 al have set to 
ulve og der blev holdt klapjagt, men man fandt 
dem ikke. Januar året efter jagtede man atter for
greves en ulv nrer herregården Havn0 ved Maria
ger fjord; det var måske samme ulv, som i septem
ber-oktober drrebte to k0er ved Yiborg; der blev 
udsat en skydeprremie (30 rgd.), og maj 1804 mel
des den omsider skudt af en bonde i Agerskov, 
som havde mistel otte får og geder, en stud og to 
k0er (38). 
»Den sidste ulv blev skud t 1807 nede ved Yiborg. 
Min svigerfar var soldat i Viborg, og han sagde, at 
han havde set den hrenge i en galge udenfor byen. 
Det var en herregårdsskytte, der havde sk udt den« 
(39). 
lf1g. land0konomen Begtrup fandtes der o. I 810 
ulve i Mejlgårds skove på Djursland (40). 18 l l 
ihjelbed en ulv på Yiborgegnen adskillige husdyr 
inden det lykkedes at forgive den med arsenik; St. 
St. Blicher formodede den kom med drivis fra 
Norge eller Sverige eller var undsluppet fra et om
rejsende menageri (41 ), ligeledes 1811 skal en ulv 
vrere skudt i Yeggerby Himmerland og en i Ye
sterskov ved H aderslev (42). Den sidste ulv i 
SSlesvig skal vrere fordrevet under krigen 18 13 
(43), samme å r meldes om en ulv skudt ved herre
gården Yillestrup i Himmerland (39). 
Danmarks vistnok sidste ulv, en meget stor han, 
nedlagdes 18 I 3 ved Estvadgård s.f. Skive. Den 
havde drrebt et f0l og ikke fået byltet med sig, 
nreste nat kom den igen og blev skudt da den 
sv0m mede over en å. Dyret fortes ti I herredskon
toret i Ho lstebro, hvor dus0ren blev udbetalt, 
skindet sti llede man op udenfor rådhuset (44). 
Nyere beretninger om ulvcs forekomst her i lan
det mener man skyldes forveksli nger med hunde; 
det grelder f.eks. de »ulve«, som 1829 blev skudt i 
et krat i Gadbjerg s. ved Yejle, 184 l i Suldrup 
Himmerland og vinteren 1864-65 i Frijsenborg
skovene (45). Den sidste ulv i Ange! hrevdes skudt 
1848 ved U lvfrelde i Lille Ryde S0nderskov (46). 



To ufre drreber en hjort. Kobberstikfra J. Tänlzer: Der Dianen hohe und niedere Jagdgeheimniss, 1682. 

Endnu 1919, 1923-24 og senere blev omstrejfende 
schreferhunde forvekslet med ulve, og »ulvespor« 
fundet 1926 i Tjele skov viste sig al stamme fra en 
grrevling. 
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ANDRE ANGREB PÅ DYR OG MENNESKER 
Talrige sagn, eventyr, stednavne og ordsprog vid
ner tillige med historiske efterretninger om, at ul
ven var Jyllands mest frygtede rovdyr, »hadet og 
afskyet af menneskene for dens lumskhed, fejhed 
og blodt0rstige grusomhed« (I); »dens listighed, 
hurtighed, krrefter, glubskhed og årvågenhed g0r 
den til en farlig Gende og at den ofte bedrager hyr
derne og bortsnapper mangt et lam« ( 1792; 2). 
Efter svenskekrigen o. 1660 trrengte ulve sydfra 
uhindret ind i halv0ens afTolkede, brakliggende 
egne, formerede sig strerkt og blev snart en stor 
plage, navnlig på de vidstrakte midtjyske heder og 
i Randers amt (3). Ulve forfulgte de vejfarende og 
ihjelrev l0sgående husdyr, i strenge vintre skrabe
de de sig gennem staldenes skrnbelige lervregge og 
drrebte de bundne dyr. Endnu 1855 levede gamle 
folk , der som b0rn havde set ulven; bedsteforrel
drene havde l0ftet dem op, peget mod skoven og 
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