ULBJERG
Fælles for disse foreninger er, at de altid bakker op om
årets store begivenhed i byen – nemlig Kringlefesten. En
typisk folkelig fest, der får mange af huse. At den hedder
Kringlefesten skyldes i øvrigt Nikolaj-bager, der engang
bagte en kringle, der blev kendt i hele Danmark som
”Ulbjerg kringlen”. Den bages ikke mere i dag – for som
de lokale siger ”den smager faktisk ikke særligt godt”. I
stedet for at spise kringle vil man så hellere udnævnes til
årets Kringlevrider – en hæder, der hvert år tildeles en
engageret ildsjæl.

KULTUR- OG FRITIDSCENTER
LIGE OM HJØRNET
Ildsjæle har også lagt kimen til Ulbjerg Kultur- og fritidscenter, der indvies den 12. august 2006, og som forventes at blive byens nye samlingssted – blandt andet
med motionscenter, IT-cafe og en bredt udvalg af nye

Vidste du at…
•

Ulbjerg har sin egen sø – nemlig Bakkesøen,
der blev indviet den 24. september 1994?

•

fodboldspilleren Steffen Høyer, der i dag spiller i
Viborg FF, fik sin fodboldopdragelse i Ulbjerg IF?

•

Ulbjerg Kirke er bygget i 1100-tallet og restaureret i 2000-2001, hvor der blev fundet gamle
kalkmalerier og en gammel ligsten under
gulvet?

•

Camping Ulbjerg er en velbesøgt 3-stjernet
campingplads lige nord for byen?

•

Ulbjerg traktormuseum er et lille hyggeligt
museum med cirka 70 udstillede traktorer?

•

Ulbjerg er opkaldt efter guden Ull, som var
bror til Odin?

•

byen har sin egen hjemmeside på
www.ulbjerg-landsby.dk?

•

der kun er 10 minutters kørsel til Hjarbæk
Fjords 27-hullers golfbane?

•

Ulbjergs historiske oase er det Lokalhistoriske
arkiv på Grøndalscentret?

•

byen i 2002 fik sin egen vals – Ulbjerg-valsen?
Den synges hyppigt, og er en fast tradition til
blandt andet Sankt Hans Festen.

kulturtilbud.

”Jo, der er sket meget siden vikingerne og Klintetrolden, og siden Fessor, Kokken, Grisehalen
og alle de andre personligheder tegnede Ulbjerg.
Men byen og området er fortsat lige så smukt
som dengang… ”
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”Hjemsted for personligheder”

H

istorien om den smukkeste egn med fortidens

tegn…
Svesken, Storken, Ræven, Hønen, Uglen, Fessor, Hankatten, Kokken, Rullestenen, Grisehalen og Trolden. De fleste
ældre Ulbjerg-borgere ved, hvad der menes. Ulbjerg har i
tidernes løb – om nogle – været øgenavnenes hjemsted.
De færreste vidste, hvad folk rigtigt hed, men kendte deres
øgenavne – og det var ikke unormalt at høre en vending
som følgende ”Kokken han er i øjeblikket murer hos Fessor” – og så vidste alle, hvad man mente…

KLINTETROLDEN BLEV SUR
Der var også én der blev kaldet Trolden. Eller rettere så var
der to. For udover ham i selve Ulbjerg var der i sin tid også
en trold, der boede inde i Ulbjerg Klint – en klintetrold. Han
blev altid godt og grundigt irriteret over lyden af kirkeklok-

kerne, som svævede over Limfjordens vande fra Alstrup på
den anden side af fjorden. En dag blev det for meget, og
mens kirkeklokkerne kimede, tog klintetrolden en stor sten
og kastede den med stor kraft mod Alstrup Kirke. Stenen
ligger der endnu med aftryk af troldens fire fingre!

KLINTEN OG DE NIKKENDE KOBJÆLDER
Man kan i øvrigt godt forstå, at Trolden valgte at bosætte
sig i den meget fascinerende og smukke Ulbjerg Klint, der
består af sand, ler og sten fra istiden.
Siden dengang har Limfjordens blide bølger gnavet godt
og grundigt i klinten, så den i dag fremstår som stejl. Ulbjerg Klint er altid et besøg værd – men fra sidst i april til
sidst i maj bliver toppen fantastisk smuk, når den farves lilla
af ”nikkende kobjælder” i titusindvis. Nikkende kobjælder
findes kun nogle ganske få steder i Danmark, og de skal ses
om dagen. Efter solnedgang lukker de sig…

Nikkende kobjælder skal man lade stå – ikke kun fordi
de er sjældne, men også fordi saften er giftig og ætser
huden. Måske vikingerne i sin tid brugte saften fra planterne til at fjerne vorter?
Vikinger har der i hvert fald været mange af i Ulbjerg.
Nyere arkæologiske fund har ført Ulbjergs historie 3500
år tilbage – blandt andet er der afsløret en stor gravplads
fra vikingetiden.

SAMMENHOLD OG FEST
Derfor er vikingen også blevet varetegnet for nutidens
Ulbjerg, hvor der bestemt fortsat er gang i den og ikke
mindst et stort sammenhold. Der er et rigtigt godt forenings- og kulturliv i byen. Der er folkedansere, idrætsforening, spejdere, pensionistforening, skytteforening,
gymnastik og meget mere…

”Det hyggelige hjemsted for vikinger, Trolden og andre personligheder”

