manden undervejs »havde du nrevnt de karle ved
deres rette navn, så havde jeg aldrig fäet magt over
dem« ( 12), »<lerved frelste du mil liv, for havde du
sagt deres rigtige navn havde de sp littet mig ad«
( I 0). Manden sp0rger »har du dem alle?« og hun
starer »ja, undtagen en s0lle halt stakkel , men
den kommer bagefter« - den ulv blev i mange år
set ved Barkholt i Skreve s. ( 13).

I 07 sml. 8 97 (primo 1400-t, latin); 74 207f; (3)
464g 6.2,205: (4) 286 l62f sml. 464g 6.2,206; 847
2,3; (5) 761 3,l870-71 ,78 f sml. 464g ny rk. 6,247;
(6) 761 I, I 48f; (7) 464f 1,88; (8) 296e 2, I 03; (9)
464/1,88,99-101; (10) 464/i,88,99-101 sml. 464g
6.2.205; (11) 464g 6.2,207; (12) 283 nr. 212: (13)
76/ l,l48f;(l4)847b 1,133;(15) 70968-70: sml.
464g6.2,20.

Odin omgi1•e1 afsine ulve. Il/11s1ra1ion afLorenz Fro/ich til Den G'ldre Eddas G11desange, 1895.

Mejlgård på Djursland var meget plage! af ulve
indtil general von Osten 1753 overtog godset; han
fik dem, uvist hvordan, til al l0be ud i havet (14).
Sagnene kan sky ldes, at ulven visse steder pludselig forsvandt, således i Vendsyssel o. 1740-50 og
på Århusegnen 1742, måske som folgc af en ondartet epidemi blandt ulvene.
En kone i Husby SSlesvig var heks og kunne forvandle sig til en ulv (15).
LITTERATUR: (I) 464 8,1886,401; (2) 296g 2,
10•

MYTOLOGI, FABLER, EVENTYR

Odin havde lo tamme ulve, Gere og Freke ('grådig', 'glubsk'), de åd af hans hånd og fik hvad <ler
stod på hans bord i Val hal, selv levede han af vin.
Til Balders ligfrerd kom jrettekvinden H yrrokkin
ridende på en ulv og med en hugorm som t0mme.
Solens og månens hurtige l0b skyldes, at de forfolges af jretter i ulvesk ikkelse. Fenrisulven, avlet af
Loke med en jrettekvinde, blev holdt bundet, men
under ragnarok (verdens ende) slipper den l0s og
sluger Odin for den selv drrebes.
I de fleste af vore dyrefabler om ulven lader den
sig narre af rreven eller bliver menneskets bytte
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(I), eventyrene skildrer oftest dens uma:ttelige
grådighed (2). En karl forbinder en såret ulvekonge, som til genga:ld hja:lper ham med at samle
landets ulve ved slottet, her a:der de kongen og
karlens brndre (3); ulv a:der en vogterdrengs fem
lam, et fol , hans far og mo r, en kat lader sig s luge
af ulven , gnaver hu! i dens mave og befrier de
slugte (4); prins forvandles af ond stedmoder til en
ulv, m en genforvandles da han har revet hendes
hjerte ud og drukket hendes blod (5); ulv skafTer
k0d til prinsesse ho ldt fanget i h0jen , hvor den har
hule (6); tolv ulve forfolger helten, få r h ver en
flreskeside og lader ham fortsrette rejsen (7); kongen love r sin datter til en ulv (forvandlet prins),
som kan grette, hvad det e r for et skind som er
slået op på slottets port (8); mod sl utninge n af
De n gyldne Fugl skal prins skre re hoved og hale af
en stor ulv og bytte om på deres plads, da bliver
dyret ti l rigets arveprins (9). - Prins Gråben ( I O);
Drengen og U lven ( I I).
Også i folkeviserne skabes mennesker om til ulve,
således J o mfruen i Ulveham. Jomfruen i Hindeham og Nattergale n ( 12).
Gåder: hvi lket dyr er ulven mest lig? (ulvinden);
der står en mand på trille og råbe r ned til Hjertelille: nu kommer Firben og ta' r T oben (mand på
h0lres adva rer sin kone mod ulven) ( 13).
Poesi: Henri Nathansen, Gråulven ( 14); Ludvig
H olstein, Ulven kvad ( 15); Anders Hune, U lven
De eneste 11/ve i nuridens Danmark lever i zoologiske
haver. BIO FOTO/ Birger 8 . Christensen.

og la mmet ( 16); Hans Hartvig SeedorfT, Ulven og
lammet (17).
LITTERAT U R: (I) 464) 33f,67-78; 534 97,100;
58 I, l 772,674f; (2) 80 l 00; (3) 464 13,93; (4) 552
2 1f; (5) 794 2,200; (6) 436b 1,38; (7) 464 5,154;
(8) 534 93-97; (9) 192 86-94; ( 10) 513 34-41 ; (11)
283b 214-16; ( 12) 153 2, 156; 2.2,286; 212c 3,970;
534 89-9 I ; ( 13) 464n l 83; ( I 4) 598 88f; ( 15) 360)
13-16; (16) 371b 4 5f; (17) 782b 64-67.
uEGEMIDLER

»Lejrekrnniken« forta:ller om ja:tten La: på La:s0.
at han så en la:ge helbrede syge få r med en drik lavet af kogt ulvek0d (I).
Ulvens h0jre 0je bindes på patient med koldfeber
(malaria), dens hoved lagt under patients seng virke r s0vnd yssende; brrendt og pulverise ret ulvehoved drysses på krreftsår; håret oph0rer at gro hvor
der gnides med ulvemrelk (begyndelse n af I 400-t;
2). Mod epileps i spises ulvens hjerte og breres et
brelte af ulveskind ( I 400-t; 3), der indtages knust
ulvehjerte i vi n - det skal til en ma ndlig patient
vrere fra en han- og til en kvindelig fra e n hunulv
(o. 1800; 4).
For kolik spises på ristet br0d en t0rret og knust
ulvetarm blandet med suk ker og kanel, over det
smertende sted bindes en t0rret ulvemave fyldt
med va rm havre ( I 600-t; 5). Mod alle leversygdomme indtages t0rret og knust u lveleve r med vin
( 1533 ; 6), det sam me tages med kvindemrelk for
lever- og lungelidelser ( 1600-t; 7).
De rige lader ulvetrender belregge med guld eller
s0lv og hrenger dem på spredb0rn for at lette smerte rne ved tandfrembruddet ( 1648; 8); b0rn i den
a lde r fik som leget0j en ulvetand til at bide i (9).
Pulveriseret ulvetunge er givet for hestens diarre
og lagt på dens hornkl0 ft (hovlidelse), »galden af
en ul vs lever« blandet med bomolie på spat og
sår , ulveskarn indgivet for springorm ( I 0). Stredig
hest k0res med t0mme af ulveski nd ( I I). »En god
hest skal have 3 ting af en ulv, 3 af en rrev og 3 af
en kvi nde: ulvens 0jne, grådighed og a t brere
hovedet h0jt, rrevens korte 0rer, !ange rumpe og
lette gang, kvindens brede b ryst, fornemme adfrerd og hår samt at den er villig at komme op på«
(o. 1700; 12).
Et af de mange råd for oksens ondartede lungesyge
var t0rret ulvelunge ( 13); for a t vrerne kvreget indgav man det ulvens lunger og lever, som havde
stået ni d0gn i eddike og derefter var t0rret og
pulveriseret ( 14).
LITT ERATUR: {I) 112 277; (2) 8 80f; (3) 315c 4
5 1, 11 7; (4) 464p 73; (5) 940 168; 464p 15 1; (6)

I folkeeventyrel om >>RQ'ven og ulven« /Q'rer den sm1 Mikkel ulven, hvorledes man ved hjQ'/p af ha/en /anger fisk i en
våge i isen. Ulven fryser fast, og Mikkel kan nu !@be med hete by11e1. Tegning af J ohannes Larsen i Axel O/rik:
Danske Sagn og IEvemyr, !918.

673 29b; (7) 8 16 4 ,87; (8) 919 28f; (9) 434 4,642
(1593); 659 25, 1082; 73 24; ( 10) 74 72,93, 108,
113, 128; (11) /75 74; (12) /67 1935,24; (13) 74
153; (14) 74 59.
ORDSPR0G, MUN DHELD, TALEMÅDER

Liggende ulv linder sja::ldent ådsel (Saxo 5. bog),
sjreldent kommer lam i liggende ulvs mund (Peder
Laale), sovende ulv fanger ej mange d yr (Peder
Syv). Ulv forliger stridende svin (Saxo 5. bog), ulvens sult tremmer svinenes strid (Peder Laale).
Ulv er na::r hvor dens 0rer ses (Saxo 5. bog), når
man ser 0rerne af ulve n er den se lv ikke langt
borte (Peder Syv).
Ulv er ukendt mand og mistroet (Peder Laale),
ukendt mand er som en ulv = har ingen ret (Peder
Syv). La::r ulve n pate rnoster [fadervor], han siger
altid lam! lam! (Peder Laale), man prrediker aldrig
så la::nge for ulven, han siger dog »lam!« inden aften (Peder Syv) = naturen går over optugtelsen.
U lvens afkom hyler som ulve (Peder Laale). Den

som omgås med ulve han lrerer al tude (Peder
Laale), den som reder med ulven får også at tude
med ham; den tuder alt, som af ulv er kommet
(Peder Syv}, nu: man må tude med de ulve, man
er iblandt; sml. s. 152.
Den som havne r i ulvens mund vender ikke
uskadt tilbage (Peder Laale), det som kommer i
ulvs mund vil ikke ud igen; ondt at stikke sin
hånd i ulvemund (Peder Syv).
Når kalvene er borte bli ver ulv f0de for ulv; selv
ulve rives når de ikke har kalve; ulven tager også
talte får, eller: ulven rever fra flokken hvor meget
den end trelles = om en dumdristig tyv; ulv jager
ikke lammet på marken , hvor den skjuler s ig (alle
Peder Laale), - hvor den er fedt (Peder Syv) sml.

Nll'sle op1/ag: t:1 gammelt ordsprog Jiger. al man ma
wde med de 11fre man er ibla11d1. Det gll'lder i alle miljoer - ogsa i skll'11kes111e11 »H olger Danske« i Kobenhavn. TrQ'snit af Knud Gamborg i 1/lustreret Tidende
9-8- 1874.
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