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Ulriksholm er et af den berømte konges mere ukendte og upåagtede
bygningsværker. Det er opstået af godset Skinnerup, som kongen
byttede sig til i 1616, og Chr. IV påbegyndte opførelsen af byg-
ningen i 1630’erne.

Ulrik Christian Gyldenløve, der var søn af Christian IV og den-
nes sidste elskerinde Vibeke Kruse, fik overladt godset i 1645, og
samme år blev byggeriet afsluttet, hvorved Skinnerup skiftede navn.

Ulrik Chr. Gyldenløve døde kun 28 år gammel af sygdom i det af
svenskerne indesluttede København. Mens hans gods blev hærget af
de svenske besættelsestropper på Fyn, kæmpede han for den danske
sag trods svær sygdom under hele tilbagetoget til hovedstaden.

Der er ikke meget af det oprindelige Ulriksholm fra Christian
IV’s tid tilbage. Et større antal skiftende ejere har i løbet af årene 
sat deres eget præg på stedet, bl.a. foretog N.S. Nebelong en gen-
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Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs 
med Kerteminde Fjord, og ved den inderste vig af Kertinge Nord ligger denne statelige ejendom i 
renæssancestil. Historien bag bygningen er ligeså storslået som udsigten, for i tidernes morgen har god-
set haft Christian IV som ejer.

Ulriksholm 
– med et kongeligt vingesus
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nemgribende ombygning i 1860. Men det menes, at tre prægtige
dørindfatninger, udskåret i renæssancestil, er det eneste levn fra den
kongelige tid, og dørene er nu anbragt i forstuen i det yngre hus.

I 1947 købte konsul N.J. Haustrup både Ulriksholm og det nær-
liggende gods, Ørnfeldt, og omdannede dem til et aktieselskab. 
I dag ejes de af godsejer Lisbet Haustrup, der dog ikke selv bor 
på Ulriksholm.

Fra kunstterapi til udsøgt smag
Hvis man tror, at godset ligger øde hen, kan man godt tro om igen.
I ti år var Ulriksholm et sandt paradis for kunstnere, der kunne 
benytte det som kursusejendom til terapi og udstillinger, men det
gik samtidigt hårdt ud over lokalerne på stedet. Da kunstnerne 
flyttede derfra, fik revisor Jan Hansen sammen med sin mor, Inge,

muligheden for at leje sig ind på Ulriksholm for en længere år-
række. Dermed gik drømmen om at bo i de herlige og smukke om-
givelser i opfyldelse for mor og søn, men det betød også, at de måtte
give Ulriksholm en indvendig ansigtsløftning.

– Jeg tror, at det har noget med skæbnen at gøre, for jeg så stedet
første gang, da jeg var dreng, og nu er det, som om en gammel 
drøm er gået i opfyldelse, fortæller 46-årige Jan Hansen til Bolig-
Kataloget.

Jan Hansen har formået at holde stuerne i nøjagtig den stil, der
gennem alle årene har været kendetegnende for stedet. Han har
brugt meget tid på at give væggene de originale farver og endnu mere
tid på at finde frem til møbler og malerier, der passer til stuerne.

Godset var tomt, da Inge og Jan flyttede ind, og derfor måtte mor
og søn gå på jagt i de finere auktionshuse for at købe op af antikvi-
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Ulriksholms vestfløj, der i dag fremstår 
som hovedbygningen, er i to etager med 
et midtstillet, ottekantet trappetårn, som 
har de smukkeste linjer, når man ser det nedefra.

▲ Christian IV indgik en 
byttehandel med Christen
Akeleye, der solgte
Skinnerup til kongen. 
Til gengæld gav kongen
ham Sankt Hans Kloster 
i Odense på livstid. 
Siden blev Skinnerup til
Ulriksholm, opkaldt efter
kongens uægte søn Ulrik
Chr. Gyldenløve.

Den røde salon blev denne stue kaldt i fordums tid. Nu har
Jan og Inge Hansen via den smukke, afdæmpede, røde farve
på væggen valgt at lade stuen leve op til sit tidligere navn.

▲

▲

          



teter til stuerne. En del af interiøret stammer således fra andre her-
regårde og adelige danske lokaliteter, og dermed er Ulriksholm, så
vidt det har været muligt, ført tilbage til det oprindelige.

Selvom Inge og Jan Hansen ønsker at være private, holder de sig
bestemt ikke tilbage, hvis folk ønsker en rundvisning på stedet, 
eller når foreninger sender bud efter Jan til et foredrag, hvor han
blandt andet kan fortælle om Adam Moltke, der i sin tid kom ind 
i billedet og i en længere periode bevarede kontakten til stedet, el-
ler historien om Frederik V’s elskerinde Else Hansen, der 4-5 gange
blev sendt fra København til Ulriksholm for at føde kongens børn.

Udlejning og spøgerier
Udover foredrag og rundvisninger er det også muligt at leje lokaler
på Ulriksholm til festlige lejligheder. Det er blevet så populært, at
Inge og Jan Hansen slet ikke behøver at annoncere. – Når de besø-
gende har været med til festlige lejligheder, fortæller de det videre,
og det er den bedste anbefaling, vi kan få, siger Inge Hansen, der
også kan fortælle, at det spøger på godset.

– Det er ikke noget, der generer, men ind imellem kan vi ikke
undgå at høre en dør smække eller lyden af en person, der går rundt 

Under hvælvingerne i kavalerfløjens kælder 
er Dorit begyndt at indrette en café, 
hvor kunder og gæster kan nyde en 
kop kaffe med Dorits hjemmebag 
til. Parret har desuden planer 
om foredrag og udstillinger 
i de spændende, 
historiske lokaler.

Maleriet af Adam Moltke hører med til historien om Ulriksholm.
Moltke var på besøg og bevarede i mange år kontakten til stedet.
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Lyset gennem glas-
mosaikkerne i gangen 
giver et fantastisk 
smukt indtryk i alle 
mulige farver.

Hovedparten af møblerne 
har Jan og Inge Hansen 

købt hos Arne Bruun Ras-
mussens auktioner i enten 

Vejle eller København. Et 
par af de smukke, guldbronz-
erede konsolspejle stammer 

fra Ålholm Slot, da al ind-
boet for få år siden blev 

solgt på auktion.

oppe på førstesalen. Selvom vi har lejet 1. salen ud, så er det tyde-
ligt at høre lydene, selvom vi ved, at de andre i resten af huset ikke
er hjemme, siger Inge Hansen med et smil. Ulriksholm forbindes
også med en helgenlegende. Således fortælles det, at der engang 
levede en herremand, som var meget rig, men ikke undte de fattige
den mindste bid fra sit bord. Hans frue derimod var en god og from
kvinde, som ofte i smug bragte noget af husets overflod ud til dem,
der led nød. Engang samlede hun nogle brød i sit forklæde og 
begav sig hen til en dårligt stillet familie med dem. På vejen mødte
hun imidlertid sin onde gemal, som i en brysk tone spurgte, hvad
hun bar i forklædet. I sin angst for, at han skulle gøre hende for-
træd, svarede hun, at det var roser, og da han rev fnrklædet op for 
at se, om hun talte sandt, var brødene virkelig forvandlet til store,
duftende, røde roser. Det er sagnet om landgrevinde Elisabeth af 
Thüringen, der her er plantet om til den frodige, fynske jord.

Atter antikvitetssalg på Ulriksholm
Før i tiden var der ingen offentlig adgang på Ulriksholm, men i slut-
ningen af 1970’erne sluttede flere antikvitetshandlere sig sammen
og havde fælles salg i sidefløjen på herregården. Det gik nu ikke så 
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godt, og de daværende ejere prøvede at forære stedet til sklerose-
foreningen, der dog takkede nej, fordi det ville give for store 
omkostninger. Men nu er man næsten tilbage, hvor man startede. 
I hvert fald med hensyn til antikvitetssalget. Dorit og Claus Ber-
telsen, der i 1978 var blandt de 12 handlende i Ulriksholms side-
fløj, er vendt tilbage. 

– Vi solgte antikviteter her i en 3-årig periode, men så valgte vi 
at flytte til Hønnerup Hovedgaard mellem Odense og Middelfart,
hvor vi har boet og solgt antikviteter i mere end 20 år, fortæller 
parret. – I de senere år har vi talt om, at vi godt kunne tænke os 
at flytte til noget mindre, hvor vi ikke skal holde så meget, og da 
vi fik tilbudet om at komme tilbage på Ulriksholm, slog vi straks 
til. Nu har vi netop åbnet Kavalerfløjens Antikviteter og Kunst, der
har åbent fra tirsdag - søndag fra klokken 11-17 i perioden fra 1.
april - 1. oktober. Vi er meget glade for at være tilbage. Det er lige-
som at komme hjem. Herlighedsværdien ved at bo her er enorm, 
siger Claus Bertelsen. 

I sidefløjens kælder kan man virkelig mærke det historiske ving-
esus med de fascinerende hvælvinger, og her vil Dorit byde på 
alskens lækkerier i form af hjemmebag, som gæster og kunder kan
nyde i den nyindrettede café.  

Parret har mange planer for fremtiden, som ikke kun kommer til 
at dreje sig om antikviteter. Der er rigtig mange muligheder på 
Ulriksholm. Udover at drive café kan vi måske også have skiftende
udstillinger eller spændende foredrag i kælderen, siger Dorit.

Claus og Dorits udsøgte smag for antikviteter af høj karat for-
nægter sig ikke. Her kan kunderne købe samlerobjekter fra blandt
andet Dahl Jensen, og hvis den inkarnerede glassamler kommer
forbi, vil denne garanteret falde i svime over det store udbud, for
ikke at tale om de smukke, svenske almuemøbler.

Parret har indrettet hele den store hall samt 1.salen og kælderen
til antikvitetssalg og har selv brugt meget tid på at sætte resten af 
kavalerfløjen istand til beboelse.

På denne måde kommer Ulriksholm ikke til at sove tornerose-
søvn, og dermed bliver herregården med dens flotte beliggenhed
udnyttet, som den fortjener det, af de nuværende beboere, der 
virkelig har formået at sætte det smukkeste præg på stedet. ■
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Smukke, svenske, gamle
møbler har fundet vej til
Ulriksholm. Her et gammelt
almueskab, som er hjem-
bragt fra Sverige, hvor 
Dorit og Claus Bertelsen
ofte køber op.

I kavalerfløjen, hvor Dorit og Claus Bertelsen sælger 
antikviteter, er der noget for enhver glassamler.

▲

▲

       


