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3Mette og Finn Ulbæk
har som 19. generation 
ansvaret for at føre 
Ulbækgård videre
DAUGÅRD - En gårdsplads med en
stor granitsten i midten er der
mange gårde, der har.

Men de færreste har hugget et
billede af den nordiske gud Ull i
stenen og en indskrift med teksten
„Nihil sine labore“ - intet uden ar-
bejde. Begge dele passer på livet

på Ulbækgård. Gården er opkaldt
efter guden Ull, der ifølge over-
leveringen var en dygtig skiløber
og bueskytte og stod højt i hierar-
kiet over nordiske guder. Og arbej-
det kommer helt af sig selv på en
stor slægtsgård.

Selv med en græsslåmaskine
med tre meters skær, kræver det
en tur på 20 km at slå plænen, og
hovedbygningens 20 værelser for-
delt på 450 kvm skal gøres rent
som i ethvert andet hjem. Alene i
hus og have er der derfor nok at se
til for Mette og Finn Ulbæk, der er
19. generation på Ulbækgård.

På Finn Ulbæks bedsteforældres
tid krævede det 15 karle og 10 piger
at drive gården. I dag står Mette og
Finn Ulbæk selv for landbruget og
styrer de teambuilding-kurser, de
har udviklet og holder på stedet.

Ved siden af de fuldtidsjob pas-
ser Mette Ulbæk så også lige sam-
lingen på Remmerslund Museum,
der også er en del af Ulbækgård.

Teambuilding
Finn Ulbæk kan føre sin slægts hi-
storie 800 år tilbage på samme
sted, og han er mere end bare al-

mindeligt interesseret i perioden,
da vikingetiden blev afløst af den
tidlige middelalder.

Derfor er en af bygningerne på
Ulbækgård bygget om til en ridder-
sal fra 1100-tallet.

Det er ikke gjort halvt. På vægge-
ne er der malet våbenskjold med
symboler, der viser alliancer. Rum-
met bliver lyst op af kandelabre og
en gigantisk pejs, og på bagvæggen
er der et stort maleri, der viser Vil-
helm Erobreren.

Alt sammen udført efter omhyg-
gelig research og med hjælp fra ar-
kæologer.

På et solidt træbord foran pejsen
ligger en tro kopi af et sværd fra
middelalderen. Det er tungt at løf-
te, så de har ikke været svæklinge i
1100-tallet.

I alt er der på Ulbækgård 3000
kvm genskabt middelalder under
tag, og de bliver brugt, når Mette
og Finn Ulbæk laver kurser i team-
building for helt op til 1000 del-
tagere.

Ud over at være uddannet land-
mand har Finn Ulbæk en stribe ud-
dannelser, som han bruger til ska-
be bedre samarbejde og resultater

i danske og internationale virk-
somheder.

- Jeg oplevede nogle gange, at de
ansatte ikke flyttede sig langt nok i
den retning, jeg ønskede mig, når

forløbene blev holdt ude i virk-
somheden. Rammerne og omgi-
velserne holdt folk fast i de positio-
ner og opfattelser, de havde af hin-
anden. Det er lettere at flytte folk,
når de kommer herud og bliver
placeret i 1100-tallet, siger Finn Ul-
bæk.

Riddersalen kan også lejes til fe-
ster, og til både fester og firmaar-
rangementer står Mette Ulbæk for
det kulinariske. Hun er nemlig ud-
dannet kok.

Riddersalen blev også brugt til
børnefødselsdage, da Mette og
Finns to børn, Sissel på 20 år og
Morten på 17 år, var små.

- Nogle af børnene troede, at vi
boede i riddersalen, så vi måtte
overbevise dem om, at vi faktisk
havde fjernsyn, siger Mette Ulbæk.

Gårdbrand
Hovedbygningen på Ulbækgård
blev genopført i 1956 efter en
brand, der raserede første sal på
det gamle hus fra 1904. Ved gen-
opbygningen blev stilen fra 1904
bevaret. Dog blev første sal bygget
om med en aflang karnap. I dag er
der gæsteværelser på første sal, li-

gesom Sissel og Morten, der begge
er flyttet hjemmefra, har deres væ-
relser her.

I stueplan er huset indrettet
med en fin stue med gårdens
oprindelige spisebords-arrange-
ment i udskåret træ. Stuen bliver
mest brugt, når der er mange gæ-
ster eller til højtider.

Bag den ligger dagligstuen, der
er indrettet med en blanding af

slægtens arvestykker og moderne
møbler.

Spøgelser på gården
I stuen hang der også fotos og ma-
lerier af tidligere overhoveder af
familien Ulbæk, der på den måde
holdt øje med, at nye generationer
drev gården videre på betryggen-
de vis.

I dag er de billeder en del af sam-

lingen på Remmerslund Museum.
Gårdens spøgelser - for dem hu-

ser Ulbækgård også   - har det ikke
godt med alt for store forandrin-
ger.

- Finn har set spøgelserne. Det
har jeg ikke, fortæller Mette Ul-
bæk.

I spisekøkkenet er det nu ikke
spøgelser, men kaffe og hjemme-
bagt kage, der manifesterer sig,
mens Mette og Finn fortæller om
livet på Ulbækgård.

Det afgørende for dem er, at hu-
set løbende bliver forbedret og
holdt flot og i mindst lige så god
stand, som da de for godt 20 år si-
den overtog det.

Dressur og judo
Mette og Finn Ulbæk har valgt at
bruge en hel del tid og penge på at
følge deres børns interesser.

Sissel på 20 år er en meget dyg-
tig dressurrytter, der i dag arbej-
der inden for ridesporten i Hol-
land, mens sønnen Morten på 17 år
har været på ungdomslandsholdet
i judo. En sport, der er så lille i
Danmark, at Finn Ulbæk sammen
med sønnen har brugt meget tid

på at køre rundt i Europa for at få
passende træning og modstand til
sønnen. 

Et alvorligt skinnebensbrud har
dog sat sporten på standby for
Morten, der i stedet er rejst fire
måneder til Australien for at arbej-
de på en australsk farm.

Indtil videre har 19 generationer
af Ulbæk-familien boet på Ulbæk-
gård, men om der også bliver en
20. generation på stedet er et
åbent spørgsmål.

- Jeg er aldrig blevet presset til at
overtage gården, siger Finn Ul-
bæk.

- Da vi fik børn, lavede vi to afta-
ler. For det første, at vi ikke ville
presse børnene til at overtage ste-
det. For det andet, at vi ikke vil bli-
ve boende i nærheden, hvis én af
dem vælger at overtage, siger Met-
te Ulbæk.

3 Det er muligt at læse  mere om
Ulbækgård og Remmerslund 
Museum på ww.ulbaekgaard.dk
og www.remmerslund-
museum.dk

Slægtsgård med egen riddersal

0 Møblerne i den fine stue er i udskåret træ.

0 På gårdspladsen er guden Ull,
som Ulbækgård har sit navn efter,
hugget ind i en granitsten.

3 På endevæggen i riddersalen
er der på væggen malet et motiv

af Vilhelm Erobreren, der efter en
kamp får overgivet nøglerne til en

borg. Motivet er hentet fra 
Bayeux-tapetet. 

0 Spisestellet i det fine skab er købt
brugt. Markeder og auktionshuse er
blandt de steder, Mette Ulbæk søger, når
der skal findes porcelæn og inventar, der
passer i stilen på Ulbækgård. 

0 Chatollet er et af de fine møbler på 
Ulbækgård. 

2 Ulbækgård ligger smukt placeret 
mellem Bredballe og Stouby. Gården
har jord direkte ned til Vejle Fjord, og
Mette og Finn Ulbæk er 19. generation
på Ulbækgård. 

0 Efter en brand i 1956 blev første sal på Ulbækgård bygget op igen. Karnappen blev da
bygget til for at skabe plads til en aftægtslejlighed. I dag er der værelser og gæsteværelser. 

0 Finn Ulbæk går højt op i autencitet,
så inteter overladt til tilfældighederne,
når den tidlige middelalder genskabes på
Ulbækgård. 
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