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Forord
Ideen til denne samtalebog opstod under ét af mine mange besøg hos maleren Kjeld Ulrich. Jeg 
var dukket op sidst på dagen. Vi var som så ofte før endt med at sidde i Kjeld og Bettys hyggelige 
havestue og holde mørkningstime sammen. Kjeld underholdt med historier fra ”gamle dage”, 
mens lyset svandt for vores øjne, farverne i rummet fortonede sig, og til sidst kunne vi blot ane 
hinanden som mørke silhuetter.

Skumringstimen er en god time for fortællinger, og Kjeld Ulrich er en god fortæller. Hvorfor 
ikke lade kunstneren fortælle om sit eget liv over en række skumringssamtaler? Seks skumrings-
samtaler blev det til; men først en kort introduktion af fortælleren.

Maleren og grafikeren Kjeld Ulrich er født i Odense i 1942. Egentlig er han uddannet slagter. 
Han nåede da også at have egen slagterbutik i et par år, inden han måtte erkende, at hans frem-
tid lå i kunsten, ikke i kød! Kjeld Ulrich skiftede spor, og fra 1968 til 1972 studerede han på Det 
Fynske Kunstakademi hos Kaj Kylborg. I 1972 debuterede han på Kunstnernes Påskeudstilling.

Da Kjeld Ulrich for alvor skulle til at leve af sin kunst, måtte han snart drage den konklusion, 
at det er svært at gøre i Danmark - for ikke at sige uhyre vanskeligt. Hvad gør man så? Kjeld 
Ulrich formulerede problemstillingen som et simpelt regnestykke: ”2 % af den danske befolk-
ning interesserer sig for kunst. Ud af disse 2 % er der kun 2 %, der er interesseret i, hvad jeg 
laver, og som måske vil købe mine billeder. I Danmark er 2 % af den kunstinteresserede del af 
befolkningen ikke ret mange, men f.eks. i USA vil det være rigtig mange mennesker.” Ud fradet 
regnestykke stod det klart, at skulle man rent økonomisk ernære sig som kunstner, var det nød-
vendigt at søge uden for landets grænser. Kjeld Ulrich valgte først og fremmest at satse på udlan-
det. Allerede i 1977 blev han inviteret til at deltage på den prestigefyldte kunstmesse ART Basel 
i Schweiz. Regnestykket kom til at gå op, endda hurtigere end Kjeld Ulrich havde turdet håbe. 
Det blev til en lang række udstillinger i gallerier og deltagelse på kunstmesser i Skandinavien, 
det øvrige Europa og USA. Med de mange udstillinger fulgte lige så mange rejser, og det endte 
med, at kunstneren tog fast ophold i udlandet. Kjeld Ulrich kappede dog ikke forbindelserne til 
Danmark - samtidig med de udenlandske aktiviteter har han jævnligt udstillet i danske gallerier. 
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Efter at have boet og arbejdet i Frankrig fra 1988 valgte Kjeld Ulrich i 2001 at flytte permanent 
tilbage til Danmark.
Han har dog ikke sagt udlandet fuldstændigt farvel. Inden for grafikken er radering nu blevet 
Kjeld Ulrichs foretrukne medie, og i Colmar i Frankrig får han med jævne mellemrum lavet nye, 
spændende tryk af høj kvalitet hos trykkeren Remy i Atelier Bucciali. Især i Kjeld Ulrichs nyeste 
grafik fornemmer man en spontan urkraft, som man ellers kun kan genfinde i mammutjægernes 
hulemalerier.

Kjeld Ulrich maler i et abstrakt ekspressionistisk, ofte symbolmættet formsprog. Ser man nær-
mere på hans nye malerier, fornemmer man, at kompositionen nu udstråler en afklaret ro. I mo-
tiverne genfinder man gammelkendte elementer, som f.eks. den karakteristiske kaktustegning 
eller filosofiske franske udtryk som le monde (verden) og l´essentiel (det essentielle). I Kjeld 
Ulrichs malerier kan man også iagttage, at elementer, som ellers har været mere eller mindre 
forsvundne fra hans motivkreds, er begyndt at dukke op igen, f.eks. den stramme tegning af et 
korset og pigerne på de franske postkort. 

Skumringssamtaler giver et indblik i mennesket Kjeld Ulrich og hans liv og kunstneriske virke. 
Her kan man få et ganske godt indtryk af den gradvise ændring, som hans kunstneriske udtryk 
har gennemgået siden studietiden på Det Fynske Kunstakademi, over de tidlige ungdomsår og 
frem til nu, da kunstneren har nået en moden alder. Set i dette større perspektiv får man fornem-
melsen af den vedvarende udvikling, der konstant er til stede i kunstnerens arbejde. 

Per Nielsen
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Per Nielsen og Kjeld Ulrich i havestuen (Foto: Betty Cristine Fog)
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Skumringssamtaler

Barndom og skoletid 1942 - 1957

1. skumringssamtale

- Hvor er du egentlig født?
I Odense, Godthåbsgade 11, i kælderen. Jeg er søn af en enlig mor. Jeg var enebarn og boede 
sammen med min mor og min mormor. Jeg kan stadig huske den lille stue, som ikke var på 
meget mere end 15 kvadratmeter. Der var også et lillebitte køkken, og ovre på den anden side af 
gangen var der et soveværelse, hvor vi sov alle tre. 
Gangen mellem stuen og soveværelset førte ud til gården, og her skulle skraldemændene - og 
alle husets beboere med deres cykler - igennem. Heldigvis var vores hus det eneste i hele gaden, 
som havde træk og slip, så vi slap for, at natmændene gik med lokumstønderne lige ind igennem 
vores lejlighed.  Det øvrige af kælderen var fordelt på et viktualierum, en stor gang, vaskerum og 
koksrum, men det hørte alt sammen til lejligheden ovenpå. Alt det var egentlig en del af deres 
lejlighed. Resten - et beskedent hjørne - var vores lejlighed.
Der var ét maleri i vores stue. Det havde en ganske fin guldbelægning helt ude på kanten af den 
sorte ramme. Selve billedet var sort med nogle røde, grønne og gule blomster. Det var ret pænt 
malet. Det var i hvert fald sådan, at jeg gik og kiggede på penselstrøgene. Det andet ”kunstværk”, 
der var i stuen, var på en skærm af metal, der stod foran kakkelovnen. Den stod der, for at der 
ikke skulle gå ild i skænken. Skærmen var dekoreret med et par blomster. Og det var det! Jeg 
kommer ikke fra et hjem med klaver!
Hvordan vi var havnet dér i lejligheden, det er en lang historie. Men to dage før min mor døde i 
en alder af 92 år, fortalte hun, at min morfar havde begået selvmord. Han gik fallit med en slag-
terbutik i Nyborg. Min mormor stod pludselig alene med otte børn. Hun flyttede ind til Odense 
hos sine forældre i Vindegade, men det holdt ikke i længden. På et tidspunkt måtte nogle af dem 
ud, én blev bortadopteret, andre fløj fra reden og ud i alle verdenshjørner. Men da alle de andre 
var flyttet hjemmefra, blev min mor tilbage. Hun flyttede kort tid efter sammen med min mor-
mor ind i kælderen i Godthåbsgade.
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Dengang var der 18 butikker i en radius af ca. 100 m fra, hvor vi boede. En af dem var slagter-
mester Ebbe Petersens butik, som lå på hjørnet ved Allégården. 
Min mormor var plaget af gigt og havde svært ved at komme op ad kældertrappen. Derfor var 
det for det meste mig, der ordnede alle indkøbene. Det var også mig, der fik bolsjerne hver den 
første i måneden, når regningen blev betalt. Det var sådan set en super ordning for mig. Slag-
teren havde en kæmpestor schæferhund, der næsten altid lå uden for butikken. Der var ingen, 
der kunne komme i nærheden af hunden. Alle var bange for den, undtagen jeg. Den hund og 
jeg blev rigtig gode venner. Når det var sommer, lå vi og nussede ude på fortovet. Alle, der gik 
forbi, blev skrækslagne over at se denne 
her lille dreng ligge dér mellem forpo-
terne på denne kæmpestore hund; men 
vi hyggede os kraftigt. 
På det tidspunkt var der en original, 
der cyklede rundt i Odense. Hans cykel 
havde et omvendt gedebukkestyr, og han 
var iført korte bukser og alpehue - både 
sommer og vinter. Han blev kaldt den 
evige dreng. Han fotograferede. Han var 
faktisk pressefotograf eller noget i den 
stil. Han tog et billede af mig og hunden, 
og så gav han det til mig, da han senere 
havde fået det fremkaldt. 

- Dengang var det vel ikke så ligetil at bo alene med sin mor – uden en far?
Nej, det var det vist ikke. Men det var ikke noget, jeg tænkte over dengang. Man ved jo ikke, 
hvad der mangler, hvis man ikke mangler det. Den slags tanker fik jeg først, da jeg blev voksen.
Vi var tre-fire rødder, som altid gik sammen. Vi gik i svømmehallen, i biografen eller cyklede til 
Kerteminde for at fiske. Vi lavede huler ude i skoven, og vi skød også med bue og pil. 
Min sociale forståelse fik jeg allerede som lille knægt. Mine venner og jeg havde bygget os en 
rigtig fed hule ude i Hunderupskoven. En dag kom nogle store drenge fra den dyre ende af Hun-
derupkvarteret forbi. De spurgte os, om de kunne købe hulen. Vi så undrende på hinanden; men 

Kjeld Ulrich og slagterens hund på hjørnet af Allégade 
og Godthåbsgade
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de mente det helt alvorligt. Da tænkte jeg, der er noget galt, der er forskel på folk her! At købe en 
hule af nogle små drenge? Men den var altså også pæn. Og den var rigtig godt gemt.
På et tidspunkt havde vi fået fat i en kano, som vi sejlede rundt med i Odense Kanal og ude på 
Odense Fjord. Så vidt jeg husker, blev det også til 
en overnatning på Vigelsø, inden kanoen faldt 
helt fra hinanden.
Dengang cyklede man til Kerteminde for at fi-
ske, når man var 8 år. Tit kom jeg hjem med 
en stor, flot torsk og var stolt som en pave. Jeg 
havde alpehue og korte bukser. Det var tidens 
mode, og selvfølgelig havde min mor selv syet 
det. Også det kan jeg kun huske, fordi jeg har set 
et fotografi. 
Men sommetider, når jeg i bil kører ned for at 
hente en laks hos fiskehandleren på havnen i 
Kerteminde, tænker jeg: Der er alligevel et pænt 
stykke vej at cykle inde fra Godthåbsgade i 
Odense til havnen i Kerteminde og tilbage igen, 
men det var meget naturligt dengang.

Den første gang jeg virkelig fik et vink om det der med KUNST, var da jeg stadig var en lille 
gut. Det var en dag, da jeg skulle i svømmehallen sammen med de andre banditter. Da vi kom 
gående ved svømmehallen på Klosterbakken, stod der en kunstmaler med sit staffeli og malede 
et motiv med Skt. Knuds Kirke. Jeg blev fuldstændig paf, da jeg så ham stå dér og male. De an-
dre råbte: - Kom nu! Jeg var bare totalt færdig, og de kunne råbe og skrige. Jeg tænkte, det var 
ligegodt satans. Jeg kunne jo se, hvordan han lige kunne ramme farven. Det var godt lavet. Han 
strøg lige lidt farve på. Og det var rigtigt, sådan var det. Det var godt nok sejt!

Derefter begyndte jeg så småt at tegne og male. Jo mere jeg tegnede, og jo mere jeg malede, og 
jo mere interesseret jeg blev i det dér - jo mere opmærksom blev min mor. Pludselig en skønne 
dag  “fedtgrinede” hun og tog nogle tegninger frem fra chatollet. Så spurgte hun: 

Med sejlkano til Vigelsø på Odense Fjord
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- Nå, hvad synes du om dem?  
- Jo, de der ledninger på den der telefonmast ser ud ad helvede til, men ellers er der da et pænt 
perspektiv i dem, sagde jeg. 
- Det er din far, der har lavet dem, sagde hun så.
- Nå, er det det. Hvem er det?

Hun troede jo ikke, at jeg vidste det; men det havde jeg regnet 
ud. Jo, for pludselig en dag stod han på den samme bus, som 
vi var med. Vi stod nede på bagperronen, da han steg ind. 
Dengang steg man ind bagved. Da slog det mig: - Dér er han 
jo. Jeg var ikke et sekund i tvivl. Der blev lige vekslet et blik 
mellem ham og min mor. Jeg tænkte: - Nå, sådan ser han ud.
Min mor undgik at komme for tæt på mænd. Hun krukkede 
over for dem, og hun spillede op og gjorde ved. Men nej, mere 
blev det ikke til. Og så var der noget med ham dér, min far, 
ham glemte hun jo aldrig helt, tror jeg. De gik vist og kære-
stede lidt ved siden af, selv om min far var blevet gift med en 
dame, der havde to børn. 

- Men senere lærte du din far at kende?
Ja, det gjorde jeg. Men først langt senere, da jeg var blevet vok-
sen og boede i Vestergade, hvor jeg havde atelier inde i bag-
gården. Pludselig dukkede min far op, og derefter kom    han 
gerne forbi hver dag, når han gik hjem fra arbejde. Han var 

fuldmægtig ved kommunen og formand for kunstforeningen. 
Han var vældig interesseret i kunst. Den første gang, jeg solgte et helt oplag grafik, var det til 
hans kunstforening. Han købte også to store malerier meget tidligt i min karriere.

- Han blev måske ligefrem din mæcen?
Nej, det vil jeg ikke påstå. Den første gang jeg sagde til ham, at jeg lige havde solgt en kæmpe 
udsmykning, da blev han simpelt hen så sur, at han ikke talte til mig de næste tre-fire gange, jeg 
mødte ham. Han blev møghamrende jaloux. Jeg ved ikke, hvad han havde gang i.

Så er der torsk fra Kerteminde
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- Hvis han tegnede, så gik han sikkert selv rundt med en idé om, at han kunne være blevet kunstner.
Ja, han har nok haft en lille kunstner i maven. Og han havde en kæmpe samling af de fynske 
malere. Jeg arvede skam to Hornung-tegninger efter min far, så han havde da lidt fat i, hvad det 
hele gik ud på. 

- Lærte du at tegne i skolen?
Der var godt nok en tegnelærer på Munkebjergskolen, men han var en sjov én. Han var ikke 
en rigtig tegnelærer, han var musiklærer. Han havde en musikskole, og han mente, at hvis man 
kunne tegne bare en lillebitte smule, så skulle man lære at spille violin. 
Min mor var sandsynligvis den fattigste i hele gaden. Men det skulle ikke hedde sig, at vi ikke 
havde råd. Hun syede pænt tøj til mig, og jeg fik altid lov til dét, der kostede penge, sagde de an-
dre. Jeg fik lov til at spille violin, og det gjorde jeg faktisk i mange år. På et tidspunkt som voksen 
måtte jeg vælge, og jeg vidste, at jeg aldrig blev god nok til at spille på violin. Men musikaliteten 
er altid god at have - uanset hvad. 

Jeg havde dengang en klasselærer, der ikke var af den bedste slags. Han er sikkert både død og 
borte, så jeg risikerer ikke så meget ved at sige det her; men jeg har det stadigvæk sådan, at hvis 
jeg mødte ham på en øde vej en mørk aften, tror jeg godt nok, at jeg ville labbe ham et par på 
skrinet. Over for mig var han rent ud sagt et modbydeligt røvhul.
Det viste sig senere, at jeg var lige så ordblind som en hest. Det var min klasselærer fem år om 
at indse. Det hjalp kolossalt, da jeg kom i en læseklasse på Korsløkkeskolen. Nu var jeg pludselig 
én af de bedste i klassen. Man begyndte at tale om, at jeg skulle i mellemskole, men det skulle 
jeg ikke nyde noget af. Min klasselærer havde sat sit uudslettelige aftryk på min skoleopfattelse.

Da jeg blev tolv år, flyttede vi til Højstrup i en moderne lejlighed. Her fik jeg eget værelse. Det 
var lige sagen. Min mormor flyttede også med og boede sammen med os, indtil hun døde, da 
jeg var 15 år.
På Bolbro Skole var der en rigtig tegnelærer. Der gik ikke mere end et halvt år, før jeg fik et godt 
tilbud hvisket i øret. Han plukkede nemlig de bedste elever, og de fik mulighed for at komme og 
tegne privat hjemme hos ham i hans kælder. Han havde en lille nebengeschäft dér. Det havde 
jeg nu ikke lyst til, men tegnetimerne, det var fedt! Jeg har faktisk et par tegninger fra dengang, hvis 
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bare jeg kan finde dem. De er rimelig gode. Jeg har blandt andet tegnet en and, og det ligner en and!
Som 13-årig begyndte jeg at male. Maling og lærred købte jeg for mine egne penge. Jeg havde nemlig 
en byplads. Jeg kørte ud med noder for Gørvilds Musikhandel. Jeg blev tidligt introduceret til alle 
byens værtshuse, f.eks Montmartre på Nørrebro, og hvad de nu hed alle sammen. Sådan en fredag 
efter klokken 16 var der rigtig gang i den. Så skulle jeg ud med de nyeste noder. Alle byens musikere 
handlede hos fru Gørvild. Det var også dér, man kunne købe byens første grammofonplader. Hun 
havde den slags. Hun var faktisk bassist. Hendes mand havde haft et orkester, og hun havde den mest 
fantastiske bas stående ovre i hjørnet i butikken.  Musikhandelen lå i Vestergade. Lige ved siden af 
lå Harald Nyborg, den første Harald Nyborg-butik i Danmark, en lang smal butik, som lå der, hvor 
Sygesikring Danmark nu ligger. 
Fru Gørvil boede ude på Langelinie og havde 12 katte. Hver lørdag tog jeg hen til Hilbert Christi-
ansens fiskehandel, hentede fisk til kattene og cyklede hjem til hende med fiskene, for hun ville ikke 
selv have fisk med i bussen – det lugtede! Derefter slog jeg alle hendes græsplæner, og så havde jeg fri. 
Hun havde 13 græsplæner i terrasser ned til Odense Å. Sådan tjente jeg selv til min første malerkasse. 
Jeg handlede henne hos L.P. Hansen i Overgade. Kunstnerartiklerne havde de dengang oppe på første 
sal.

- Hvorfor fik du pludselig lyst til at købe farver og pensler?
Jeg var spejder. Vi havde hr. Israelsen som tropsfører. Han var en habil amatørmaler, og når vi var 
på sommerlejr, lavede vi et stort banner, der blev spændt ud. Han malede et motiv med landskabet 
omkring lejren, og så skrev alle deres navne omkring det. En eftermiddag, da der ikke var noget at 
lave, så jeg ham stå og male et parti ud over Vejle Fjord. Jeg tænkte, det er skide godt lavet, det skulle 
jeg også prøve. Men det gik ad helvede til.

- Så det første, du gik i gang med at male, var landskaber?
Det var landskaber, ja. Jeg malede derhjemme, men det blev ikke godt. Derefter fik jeg fat i nogle 
postkort og tænkte, at det måtte kunne lade sig gøre at male efter dem. På et eller andet tidspunkt 
blev jeg også træt af det. Så gik jeg op på det militære øvelsesområde lige bag ved, hvor vi boede. Her 
stillede jeg mig på marken og malede nogle træer. Der var nogle piletræer og nogle grøfter. Det gik 
bedre. 
Jeg kan huske, at jeg oppe ved Flyvesandet malede et billede, som min mor fik. Det er det eneste 
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af mine naturalistiske billeder, som jeg er en lille smule glad for. Det blev faktisk ret godt. Jeg var 
nogenlunde tilfreds. Min mor var helt pjattet med det, så hun fik det. Det hang på hendes væg 
resten af hendes liv. Så var jeg fri for at forsyne hende med flere kunstværker!
Senere kom jeg ind som soldat, og da må jeg have malet i fritiden, eller også har jeg gjort det 
inden, det kan jeg ikke lige huske. Jeg havde i hvert fald en stak malerier på masonitplade, malet 
efter et eller andet, vistnok nogle fotos, jeg havde set. 
En dag blev jeg slæbt til auditøren, fordi jeg pludselig havde sat 275 kr. ind på min konto ovre 
på soldaterhjemmet. Det var dengang,  man fik 12 kr. om ugen. Det ville auditøren gerne have 
en forklaring på. 
- Det kunne han da godt få: ... men hvorfor det? 
- Jo, fordi der var blevet stjålet en del penge, og det var mange penge, jeg havde sat ind. Hvor 
havde jeg dem fra? 
Det havde han da ret i, men jeg havde altså lige solgt seks malerier. 
- Har du det? Må jeg se?
Jo, det kunne han da godt, jeg havde stadig to stående nede i mit skab. Jeg kunne også redegøre 
for, hvem der havde købt de andre. Det var korporal Christiansen, sergent Pedersen og så videre. 
Et eller andet må der jo have været ved det. Nu havde jeg kun to tilbage – og auditøren var lige 
ved at købe det ene! 
Men i tiden derefter gik maleriet lidt i stå.
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Hos slagtermester Emil Hansen. Kjeld Ulrich står yderst til højre
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Slagterlære og butik 1957 - 1968

2. skumringssamtale

- Du kom i slagterlære. Var det, da du var færdig med skolen?
Ja, jeg kom i lære hos slagter Emil Hansen. Dengang var det Odenses største slagterforretning. 
Jeg har altid sagt, at jeg var 14 år, da jeg lærte at slå dyr ihjel. Men min kone mente, at jeg må 
have været 15. Det er rigtigt nok, jeg fik egentlig lærepladsen, da jeg var 14; men min mester var 
smart og sagde: - Tag nu lige 8. klasse med. Vi snupper dig næste år. 
Så jeg var lige fyldt 15, da jeg begyndte som lærling.
Fra dag ét stod jeg ude på slagteriet hver mandag, tirsdag og onsdag og slog dyr ihjel.
Min mor spurgte lidt bekymret - hvordan går det så med det? Tja, jeg kunne nu bedre tænke 
mig at arbejde med dyr, når de er levende, hvortil min mor bestyrtet spurgte - vil du nu være 
landmand?

- Var det med boltpistol, at du aflivede dyrerne?
Pistol! Det kom sandelig an på, hvad det var for et dyr. De store kalve fik en hammer i panden, 
og derefter fik de halsen skåret over. 
De lidt større – kvier og køer – de fik en boltpistol sat for panden. Den rammer en jernsplit ind i 
hjernen. Når dyret vælter om på siden, jager du et langt spanskrør ind i hullet for at rette halsen 
ud, så du kan komme til at stikke. Når du lukker op, så skal du ramme lige i trekanten ved puls-
åren, så sprøjter blodet ud. Dyret spjætter voldsomt, men du har selvfølgelig bundet forbenene 
sammen, så den ikke fiser rundt i lokalet.
Lammene, dem kunne vi ikke slå i panden. De fik et ordentligt gok i nakken med hammeren, – 
og så lige en kniv ind i halspulsåren. Men man skulle passe på ikke at skære spiserøret over, for 
lam har luft i maven, og så var der pludselig tarmindhold ud over det hele.
Som 16-årig stod jeg om tirsdagen alene på slagteriet, mens svendene blev i slagterbutikken. Når 
jeg havde slagtet 20 lam, måtte jeg holde fri. Det gik kun, lige indtil mester fandt ud af, at jeg 
var færdig allerede klokken to. Han satte straks en stopper for den trafik. Når jeg var færdig på 
slagteriet, måtte jeg pænt møde op i pølsemageriet og fortsætte dér indtil klokken fire. Det var 
takken for at være hurtig – og vi begyndte klokken syv om morgenen dengang.
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Jo, jeg havde et rimeligt godt tag på det dér med at slagte. Det kan man godt sige. 
Men nogenlunde på den tid, da jeg kom i slagterlære, var lysten til det kunstneriske alligevel 
begyndt at rykke lidt i mig. Jeg sagde en dag til min mor, at jeg godt kunne tænke mig at blive 
kunstner. Jeg husker tydeligt, hvordan hun nærmest messede sit svar: Man kan godt leve af at 
være kunstmaler, men man kan ikke leve godt af at være kunstmaler. 
Den idé skulle jeg bare glemme, der var ingen støtte dér. Jeg blev slagter. Det lå ligesom i luften, 
at sådan skulle det være. Jeg havde en onkel, som ganske vist var død, der havde været slagter. 
Min morfar havde også været slagter. Han gik på røven med sin forretning. Det endte jeg så også 
med at gøre senere! Det var en familietradition, og den fulgte jeg helt til dørs.

- Var det dér, hvor du var i lære, at du mødte din første kone, Trille?
Nej, det var det ikke. Men det var, mens jeg var i lære. Jeg havde en kammerat, Poul, der var i 
lære som isenkræmmer oppe i Overgade. Det hed vist en handelsuddannelse dengang. Ellers 
ved jeg ikke, hvad det var, han skulle lære - Hvad skulle han stå i lære for i fire år? Det er da helt 
unødvendigt? Jeg mente, at i forhold til alt det, jeg skulle lære, så kunne mindre da gøre det. 
Altså, jeg skulle lære at slagte, jeg skulle lære at lave pølser, jeg skulle lære at ekspedere, jeg skulle 
lære at skære kød ud, jeg skulle lære en helvedes masse. Plus at jeg også skulle på handelsskole 
og lære regnskab og alt det andet, hvis man nu skulle få sin egen butik en dag.
Hvad skulle han lære? Han skulle lære lidt regnskab, og så skulle han lære at sige: Goddag fru 
Hansen, denne her potte, den koster 2 kr. Jeg ved godt, at det ikke helt var sådan, det var; men 
det drillede jeg ham meget med. 
Han havde tid til at gå og flirte med grønthandleres datter, som hed Ane.
Der var en tid, da vi var et par gutter, der kendte tre søde piger, som vi så fjernsyn sammen med, 
kyssede lidt nede i kælderen og holdt i hånden, når vi cyklede - men ellers ikke andet. Og vi gik 
i jazzklub hver lørdag, igen og igen, og tøserne var med. Vi var fantastisk gode venner - og mere 
var der ikke i det.
Vi skulle så holde nytårsaften sammen. Poul havde proklameret, at han ville lave punch. Jeg så, 
hvad han puttede i og tænkte: - Hold da kæft, det er en dødelig cocktail. Jeg blev hjemme og 
spiste grønlangkål for at trække den lidt. Men så kom tøserne og sagde: Kom nu, det er kedeligt.  
Jeg ved ikke, hvorfor de troede, at det ville blive mindre kedeligt, fordi jeg dukkede op. Men de 
mente åbenbart, at jeg skulle komme og redde dem. Da de kom og spurgte for tredje gang, havde 
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de taget hende den nye, grønthandlerens datter, med. Jeg tænkte, nu måtte jeg hellere gå hen og 
besigtige staldene. Det var Poul, der havde inviteret grønthandlerens datter, så det var egentlig 
ham, der skulle kysse på hende. Men det endte med, at det blev mig, der måtte klare det. 
Frøkenen var ud af en bedre familie - hun blev hentet i taxa, da klokken var et kvarter over mid-
nat. Jeg lurede lidt på, om det forhold kunne blive til noget. Da jeg fortalte min mor om hende, 
sagde hun med det samme: 
- Nej, det kan du ikke mene, det er ikke noget for dig.
- Nå, hvorfor ikke det?
- Jeg kender den familie!
Det værste ved det var, at den gamle havde ret, men jeg hørte ikke efter.
Det var dengang, da almindelige mennesker ikke havde telefon. Men de havde telefon, de rige 
ude på Læssøegade. Jeg var ung og rundt på gulvet og vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle bære 
mig ad. Jeg tog min cykel henne fra slagterforretningen i Vestergade og kørte ned i Overgade for 
at se, om begge forældre var i grøntforretningen. Jeg kendte dem ikke engang, så jeg vidste ikke, 
hvem der var forældrene. Jeg kunne bare se, at der stod en herre og en dame bag disken. Så cyk-
lede jeg helt ud til Bolbro, hvor der var en telefonkiosk. Derfra ringede jeg til grønthandlerens 
privatnummer og håbede på, at det var datteren, der tog telefonen. Det var det ikke. Moderen 
var allerede hjemme. Pokkers også! Jeg måtte høfligt spørge efter datteren. Hun var der. Så måtte 
jeg pænt spørge, om ikke vi skulle gå i biografen sammen - Jo, det kunne vi da godt. Sådan gik 
det til!

- Så blev I to forlovet?
Ja, vi blev forlovet næsten med det samme. Der gik ikke ret lang tid. Det handlede om at komme 
væk hjemmefra. Det med at få et værelse ude i byen, det var ikke opfundet dengang. Og at leve 
på polsk, det var helt utænkeligt. Hvis du overhovedet ville have et sted at bo på denne jord, 
skulle du være gift. Ellers kunne du godt glemme alt om at få en lejlighed. Vi skulle bare væk 
hjemmefra, og det skulle være nu. Hun skulle væk fra den kedelige familie, og jeg skulle væk fra 
den enlige mor. Vi skyndte os at blive gift. Det næste problem var at finde et sted at bo. Vi endte 
i et rækkehus ud i Paarup, for at det ikke skal være løgn. På det tidspunkt havde jeg en Austin 
Partner, som jeg solgte for 10.000 kr., og som jeg faktisk også havde købt for 10.000 kr. Det er vist 
første og sidste gang, at jeg har fået det samme for en bil, som jeg havde givet for den. 
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Vi købte et lille rækkehus for 99.500 kr. Det var mange penge dengang. En af slagtersvendene oppe 
hos Emil Hansen sagde, nu kunne jeg godt glemme alt om at få bil resten af mit liv. Jeg investerede 
i to knallerter, så vi begge kunne komme på arbejde. Takket være tiderne og inflationen endte vi 
med rækkehus, Volvo og vovse. Vorherre bevares!
Min kone Trille (Ane), der lige var blevet færdig med sin realeksamen, kom så i tanke om, at hun 
også ville være slagter. Jeg havde en soldaterkammerat, hvis far var slagtermester. De to fiksede, 
at hun skulle i lære i hans fars forretning ude på Åløkke Allé. Jeg rystede på hovedet og sagde til 
hende: - Du er ikke rigtig klog. Bliv dog reklametegner eller noget andet. Det forsøgte hun så. Men 
da reklamebureauet, efter at hun havde været der i tre måneder, gik nedenom og hjem, sagde hun: 
- Det må være et tegn på, at jeg skal være slagter. Det blev hun, men det skulle hun aldrig have 
været. Det var en total misforståelse.

Kort efter at jeg havde aftjent min værnepligt, blev jeg slagtermester i Dinesca, det første egentlige 
supermarked i Odense. Det var en arkitekt, der hed Ernst Dines, som havde været i USA. Her 
havde han set disse her supermarkeder og tænkte: So ein Ding müssen wir auch haben. 
Det supermarked, der indtil for nylig lå i Nør-
regade ved Skulkenborg og hed Super Spar, star-
tede som Dinesca i 1965, og der blev jeg slagter-
mester. Jeg var rigtig god til at købe ind, og det 
kørte bare. Omsætningen steg, og pludselig var 
vi fire ansatte i slagterafdelingen. Det var i høj 
grad takket være de gode tilbud, som jeg fandt 
rundt omkring, at det kørte så godt. Jeg har ryd-
det mange lagre, så vi kunne lave knaldtilbud, 
f.eks. tonsvis af stribet flæsk fra et slagteri i Es-
bjerg. Og vi solgte det hele. En anden gang var 
det et kæmpelager af oksebryst her i byen. Det 
havde været nedfrosset i årevis, de kunne ikke 
komme af med det. Men jeg solgte rub og stub. 
Sammen med grønthandleren i butikken op-
fandt vi ”Gyldenspjæts livret”. Grønthandleren I Paarup med rækkehus, Volvo og vovse
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leverede spidskålen, og jeg sørgede for oksebryst. Vi satte en stor annonce i Fyens Stiftstidende, og 
jeg siger dig, folk stod i kø.

Hvorfor havnede Trille og jeg lige pludselig nede i Svendborg? Det gjorde vi fordi, når man har 
boet ude i Paarup i halvandet år i et rækkehus og slået græs – og kedet sig røven ud af bukserne i 
den grad, at man var nødt til at købe sig en kæmpestor hund, en grand danois på 90 kilo, så skal 
der bare ske noget andet. Sådan var det, simpelt hen. Det var før fjernsynet, der var ingenting at 
foretage sig. Det var kedeligt, kedeligt, kedeligt. Lært at drikke vin, det havde vi heller ikke. Det var 
rigtig kedeligt.
En dag på en søndagstur gik Trille og jeg forbi en ejendomsmægler i Tarup. Dengang var ejendoms-
handel ikke sådan noget, der var i en butik. Mange af dem var mere eller mindre skumle, alternative 
og ikke særlig fantastiske. De var nogle banditter, røvere og tyveknægte fra en kant af. Men ham her 
havde et skilt ude, og det gik vi lige forbi. Der stod: Slagterforretning i Svendborg til salg. 
Jeg tænkte, det lyder mindre kedeligt end det, vi har gang i her i Paarup. Vi tog til Svendborg og kig-
gede på butikken. Det var ikke nogen stor butik. Selve butikslokalet var mindre end vores køkken. 
Så var der et lille baglokale, og over gården var der et pølsemageri og et kølerum. Oppe på 2. sal var 
der en lejlighed, der hørte til butikken. 
Vi solgte det lille, fine rækkehus og købte slagterbutikken. Vi havde selv 10.000 kr. og lånte 10.000 
kr. af min kones bedstemor. Men det var alt for mange penge for ingenting. Det var lejede lokaler, 
der var stort set ingenting. Der var lidt inventar, en hakkemaskine og sådant. Det, vi reelt købte, var 
retten til at drive butik. Men jeg tænkte, at hvis jeg kunne score kassen for arkitekten i Dinesca, så 
kunne jeg vel også gøre det for mig selv.
Det var den første fejl, vi gjorde. Den næste fejl var, at vi ikke havde orienteret os om, hvad der fore-
gik i området. Butikken lå i Skt. Jørgensgade, og 400 meter oppe ad gaden var der et kæmpestort 
hul i jorden. Der havde Hotel Svendborg engang ligget. Vi spurgte selvfølgelig den slagtermester, 
som vi købte butikken af, hvad de var ved at bygge dér. Men det vidste han ikke – og det havde jeg 
heller ikke ”vidst”, hvis jeg var ham. Han var jo i færd med at sælge sin slagterforretning. 
Til at begynde med gik det meget godt. Da vi havde været dér i godt to måneder, blev de færdige 
med broen til Tåsinge, og den skulle indvies. Alle folk ville op og se den bro - og for at komme til 
det, skulle de gå op ad Skt. Jørgensgade. Det vidste vi, så vi fik sat nogle kæmpestore skilte op med 
gode tilbud. Det var fuldstændig hysterisk. 
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Men tilbage til hullet 400 meter oppe ad gaden. Det viste sig, at de var ved at bygge et Schou-Epa 
supermarked – det første af sin slags i landet. Det var virkelig lagt stort an. Det ved jeg, fordi 
jeg søgte jobbet som slagtermester af ren nysgerrighed. Skæbnen ville, at jeg fik jobbet. Og jeg 
tog dét, for jeg blev bange – og med god grund – det må jeg ærligt indrømme. Da Schou-Epa 
åbnede, faldt omsætningen i min lille butik fra 3000 kr. til 300 kr. om ugen. Det var virkelig et 
drastisk fald. Det var midt i -60’erne, så det var mange penge. 
Jeg havde satset på, at jeg i Schou-Epa kunne lave slagtilbud, ligesom jeg gjorde det i supermar-
kedet i Nørregade. Men der var en ualmindelig ondsindet grønthandler, som var blevet før-
stemand i Schou-Epa og var pot og pande med chefen. Han havde sin egen dagsorden, og han 
kendte en eller anden slagter ovre i Jylland, som vi partout skulle købe hos. Det kunne jeg bare 
ikke have med at gøre. Da der var gået 21 dage, 
sagde jeg farvel og tak til Schou-Epa. Men da var 
de allerede kommet godt i gang.
Det gik stille og roligt ned ad bakke i min lille 
slagterbutik. Kunder er et troløst folkefærd. 
To et halvt år holdt vi ud. Det tager tid at byg-
ge en forretning op, og vi havde fået en masse 
kredit. Leverandørerne var flinke, for de kendte 
mig og vidste, at mig kunne de regne med. 

- Var det dengang du begyndte at male slagtebil-
leder - ligesom Rembrandt, da han gik fallit?
Nej, det var senere. Jeg fulgte som sagt familie-
traditionen og gik på røven med forretningen i 
1968. Jeg fik en gæld på 80.000 kr. Det var en 
pæn klat penge dengang. Nu er jeg sådan en, der 
helst betaler det, jeg skylder. Jeg skulle i gang 
med at tjene penge - og lade være med at bruge 
dem. Det sidste, det var det vigtigste. Jeg lavede en aftale om en afdragsordning med eksports-
lagteriet og de andre, som jeg skyldte penge. 
Vi flyttede tilbage til Odense, og i fire år skar jeg skinker på akkord på slagteriet. Jeg havde talent 

Jørgensens slagterbutik i Svendborg
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for det. Der skulle skæres 800 snit i timen, og man skulle passe godt på sine fingre. Dengang 
havde man ikke beskyttelseshandsker og brynje på, som man har det i dag. Jeg skar mig én gang 
på fire år, så jeg havde talent. Ingen tvivl om det. Jeg havde også rimelig nemt ved det. Men det 
var et virkelig hårdt job, som producerede invalidepensionister på stribe. Den eneste fordel ved 
det var, at man tjente gode penge. Vi stod 20 mand ved et langt bånd og snakken gik, altid høj-
røstet og provokerende. Da Bjørn Nørgård i 1970 lavede sin happening med hesteslagtningen, 
blev der en råben og skrigen ved båndet. Hvad fanden bildte han sig ind! Jeg husker, at jeg sagde: 
- Hva’ fanden, det eneste, han har gjort forkert, er, at der var en, som spillede violin imens. Nå ja, 
så skar han jo hesten forkert i stykker og kom den på syltetøjsglas. Men hvad med den daglige 
dosis krig, vi fik serveret i tv? Det var lige midt under Vietnamkrigen, så det var sgu da det, vi 
burde råbe op om! De skinker, vi stod og skar, kom på dåser og blev sendt til USA, hvor de sik-
kert havnede i den samme krig.
I de fire år havde Trille 6-7 forskellige jobs. Det gik ikke så godt, hun havde det svært. Jeg troede 
dengang, at det var på grund af alt det med forretningen i Svendborg. Det viste sig at være mere 
alvorligt. Efter en indlæggelse blev det konstateret, at hun havde dårlige nerver, som man kaldte 
det dengang.
  
Da gælden var betalt, sagde min svigerfar: - Det skal fejres (på trods af at han anbefalede mig 
ikke at betale mine kreditorer, men at gå konkurs). - Jeg giver en middag på Grand Hotel. Lige 
da vi havde sat os ned i restauranten, kom det næste selskab ind og satte sig ved bordet bag os. 
Det var de fire engrosslagtermestre ude fra slagteriet, som jeg alle sammen havde skyldt penge, 
plus direktøren fra eksportslagteriet og min gamle læremester. Jeg ved ikke i hvilken anledning 
de var kommet, men jeg havde det fint med at sidde dér. Jeg havde det rigtig godt, da jeg skulle 
ud at pisse, og min gamle mester rejste sig og spurgte: 
- Nå, hvordan går det? 
- Godt, svarede jeg, stolt som en pave. Så var den skid slået, og jeg havde min ryg fri. De havde 
egentlig bare været flinke mod mig. Det var afslutningen på det eventyr!
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Koldnålsradering fra Flyvesandet
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Akademiet og de første udstillinger 1968 - 1974

3. skumringssamtale

- Men så begyndte du at male igen?
Ja, mens jeg skar skinker, begyndte jeg at gå på aftenskolekursus hos maleren Thorvald Peder-
sen. Thorvald var ikke bange for at snuppe penslerne, hvis det var. - Se nu her, Kjeld, sagde han, 
og så tog han min pensel og satte et par strøg. Jeg syntes jo, at han var skrap til det. Han blev ved 
med at sige til mig: - Kjeld, det hér, det skal du gøre noget ved. Det skal du bare! 
Det gik da også meget godt, og jeg tænkte, at hvis han siger sådan, så kunne det da godt være, 
der var noget om det.
Jeg malede opstillinger og den slags. Sommetider var det bare et par trækasser, jeg havde med, 
som jeg prøvede at male. Det var det første år.
Da den næste sæson skulle begynde, ringede jeg til AOF for at tilmelde mig. Jeg var lidt sent ude 
og fik at vide, at Thorvald Pedersens hold var overtegnet. Nå ja, tænkte jeg, så tager jeg Bent Loh-
mann i stedet for. Bent Lohmann blev også ved med, at det her skulle jeg gøre noget ved. Han 
sagde: - Nu kan du vælge, enten skal du gå hos mig eller hos P.O. Hansen – og så kører det bare. 
Eller også skal du tage beslutningen og blive optaget ude på kunstakademiet hos Kaj Kylborg. 
Men det haster, du er ved at blive lidt gammel. 
Jeg var vist 28 år på det tidspunkt.
Jeg tænkte, nå ja, hvad fanden. Oppe på Flyvesandet havde jeg kradset et motiv i en aluminiums-
plade, det samme havde jeg lavet med et motiv med nogle olietønder nede på Bogense Havn. 
Det blev til to koldnålsraderinger – og dem tog jeg under armen, for det var nemt. Jeg gik ud 
til Kylborg på Det Fynske Kunstakademi og sagde: - Hvad siger du til det her? Jeg kunne godt 
tænke mig at begynde på akademiet.
- Ja, sagde han, det træ dér kunne godt tyde på, at du kan springe tegneklassen over. Men tøn-
derne…
- Jeg skal ikke springe noget over, sagde jeg, det var bare held med det træ. 
Jeg begyndte med at tegne gips på akademiet. Bellmans dødsmaske, Nefertiti og meget andet. 
Jeg syntes, det var herligt. Det var noget af det bedste, der kunne ske for mig. Modellen var dér, og 
jeg sad hér og skulle bare tegne. Her gik jeg sammen med Peder Freund, Jens Uffe Rasmussen, 
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Per Stubbe Teglbjærg, Peter Martensen, brødrene Allan og Steffan Herrik og mange andre.
Peter Martensen og Per Stubbe var jeg allerede blevet meget gode venner med, før vi overhovedet 
begyndte på akademiet. Det var faktisk nede i Galleri Kunst til Alle i Søndergade i Odense, at jeg 
mødte dem. Det var dengang, jeg lavede de der slagtebilleder, du spurgte om. 

Om dagen skar jeg stadig skinker som en sindssyg. Det var kun om aftenen, at jeg gik på kunstaka-
demiet. Da jeg på andet år havde tegnet nøgne damer i fuld størrelse, blev jeg færdig med gælden. 
Så tænkte jeg, nu har jeg lært at tjene penge uden at bruge dem, nu gider jeg ikke at tjene dem.

De første kultegninger fra akademitiden
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Jeg var glad. For fanden da, fra at skulle knokle røven ud af bukserne og så til at kunne gå på 
kunstakademiet hele dagen. 

- Hvordan var det egentlig at gå på Det Fynske Kunstakademi dengang?
Jo, de første to år gik med tegning om aftenen. Vi lærte, at alt er flader og former. Når vi kunne 
det i søvne, fik vi besked på ALDRIG at bruge det mere, men kun have det for os selv som et 
indre skelet. Endelig fik man så lov til at tegne levende model i fuld størrelse. Det var vildt. 
Nu fulgte fire år, hvor vi malede opstillinger om formiddagen, efter model om eftermiddagen og 
tegnede croquis om aftenen. Jeg var helt oppe at køre, når en nøgen kvinde forvandlede sig til 
de fineste nuancer i rødt og grønt. De fire år gik mega hurtigt. Jeg var qua min fortid i erhvervs-
livet også flittig efter skoletid. Jeg kom godt i gang med mine egne malerier, og jeg havde også 
stor lyst til at arbejde med grafik. Jeg havde en lille radererpresse og lavede nogle vilde ting med 
hønsenet, gamle arbejdshandsker og sådan noget. Det var en voldsomt eksperimenterende tid.

Tilmed, lige før jeg begyndte på akademiet, så jeg i avisen, at der var et lokale til leje i Vestergade 
inde bag Centrum Sko oppe på anden sal. Det var i maj måned. Jeg skulle begynde på akademiet 
til august, og jeg tænkte, jeg skal jo have et sted at være. 
Vi havde på det tidspunkt en lillebitte lejlighed - et værelse med to kamre på Yrsavej – og der 
stod jeg i det ene kammer og malede. Det kunne ikke blive ved med at gå. Jeg allierede mig med 
maleren Palle Rico Hjort, som også tegnede om aftenen hos Kylborg på akademiet. Sammen 
lejede vi 2. sal inde i baggården, hvor der nu er Mimeteater. Faktisk gik der ikke ret lang tid, 
inden der blev en lejlighed ledig i baggården, og den fik jeg. Der var kakkelovn og alt, hvad man 
behøvede. Der gik ikke mere end én måned, så blev lejligheden ved siden af også ledig, så den 
blev også inddraget. 
Det var noget faldefærdigt gammelt lort, men det var billigt. Det er en af hemmelighederne 
bag kunstneriske succes: Huslejen! 500 kr. i kvartalet for lejligheden, 500 kr. i kvartalet for 120 
kvadratmeter atelier. Det peb ind gennem sprækkerne, det skal jeg love for. Men jeg tegnede om 
aftenen og malede om dagen og var ligeglad med, at det var hundekoldt.
Da jeg havde gået på akademiet et år, sagde Trille, at det ville hun også. - Gør du bare det, sagde 
jeg. Hun ville gå på billedhuggerlinjen. Hun havde modelleret lidt for sjov.
Hun begyndte på akademiet. Hun kunne være strid, når der var noget, der ikke passede hende. 
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Men hun var inde i en anden afdeling, så jeg var fri for at høre og se på hende, når hun var umu-
lig. Det var ikke nyt for mig, men Kylborg tog fat i mig på et tidspunkt og spurgte, om jeg ikke 
kunne kalde hende til orden.
De gipsmodeller, som vi havde tegnet på forskolen, skulle hun modellere. Det slap hun meget 
heldigt fra, synes jeg. Det var okay. Det hørmede ikke af, at hun havde fattet, hvad det gik ud på, 
men det var på den anden side heller ikke helt ved siden af. 
Da vi var næsten færdige på akademiet, fandt hun ud af, at det der med at blive billedhugger, det 
var nok ikke lige sagen. Måske skulle hun hellere forsøge sig med keramik. Jeg tænkte det nok. 
Atter en udgift! Der skulle anskaffes en ovn og en drejeskive, og så skulle der bruges dit, og så 
skulle der bruges dat. Men i den ene ende af atelieret i Vestergade var der et rum med en vask, 

Et af de første Kjeld Ulrich-litografier fra akademiet
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som ikke blev brugt. Der var vand, og hvad man nu skulle bruge. Jeg lavede et bord af nogle 
bjælker og satte en drejeskive op. Så kunne hun komme i gang. 
Hun var kommet ind på det med keramik, fordi vi havde været på besøg hos billedhuggeren 
Keld Moseholm. Han var på det tidspunkt formningslærer på Sct. Knuds Gymnasium. Hun blev 
sat op på den dér drejeskive, og hun var ikke til at hale ned igen. Hun så lyset i leret, det er der 
igen tvivl om. Hun drejede, og hun drejede. Til sidst var der potter og krukker overalt.
Vi samlede al vores SU, for jeg ved ikke hvor mange måneder, og så købte vi en ovn. Bagefter 
havde vi ikke en skid at leve af. 
Nu skulle vi bare have ovnen installeret. Det var et voldsomt tykt kabel, der skulle trækkes nede 
fra første sal op til anden sal. Vi gik ned til elektrikeren i Kongensgade og sagde, vi skulle have 
trukket et kabel sådan og sådan. Vi spurgte overhovedet ikke om, hvad det kostede, for vi ejede 
ikke en klink.
Vi havde heller ingen penge, da regningen kom. Men elektrikeren havde også en butik, og vi fik 
ham overtalt til at tage keramiske lamper for pengene.
Da vi havde været nede ved ham med tre kasser, var regningen betalt.

Den dag vi blev færdige på akademiet, var der nogle af vores bekendte, der sendte en kunsthånd-
værkergrossist op til os. Jeg tænkte, at det nok var én ligesom dem, der vil købe malerier - enten 
vil de ikke give noget for det, eller også vil de først betale, når de engang har solgt det. 
Vi havde lige lavet et ret flot bord med kakler, og ellers stod der krukker over det hele. 
Men det første han gjorde, da han kom ind, var at sige: - Jeg vil gerne købe det bord, og så vil jeg 
købe den krukke og den og den og den og den og den og den.
Da han blev færdig med at sige og den og den og den, havde han købt for 4000 kr. Det var mange 
penge for os lige på det tidspunkt. Det var fantastisk, at det var det første, der skete, lige da vi var 
færdige på akademiet. Det skulle åbenbart være sådan.
Jeg blev keramikermand. Der var meget, Trille ikke kunne klare alene. Jeg æltede ler, jeg glase-
rede, jeg fyldte ovnen, og jeg tømte ovnen igen. Om formiddagen var jeg keramikermand, og om 
eftermiddagen var jeg kunstmaler. På den måde gik det sådan set meget godt i en lang periode. 
Vi levede stort set af hendes keramik et par år, indtil jeg blev lidt bedre til at male – eller måske 
snarere indtil der var nogle, der opdagede, at jeg var blevet bedre til at male.
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- I den periode fik I sågar en medhjælper. Hvordan gik det egentlig til?
Det gik sådan til, at jeg en dag mødte Peder Freund, som jeg havde været i tegneklasse sammen 
med hos Kylborg på Det Fynske Kunstakademi. Vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvad vi 
hver især gik og lavede. Han var i mellemtiden blevet reklametegner. Jeg fortalte om Trille og 
hendes keramik. 
- Nej, hvor fedt, sagde han, kunne min kone Ulla ikke komme om til jer? Hun går arbejdsløs i 
øjeblikket, hun er helt vild med keramik, og hun vil skide gerne sådan noget dér. 
- Jo, send du hende bare om til os, svarede jeg.
Hun kom. Jeg husker tydeligt hendes fremtoning. Hun havde brune træskostøvler på – og en 
frakke, der gik helt ned til gulvet. Hun sagde, at hun gerne ville hjælpe, og hun skulle ikke have 
noget for det. Det var fedt! Hun hjalp Trille med at dreje af og ælte ler, og hvad der nu var. Når 
hun var færdig med det, så kunne hun arbejde med sit eget. Hun lavede nogle flotte skåle med 
en lille sokkel, og hun modellerede blomster. Hun var en rigtig blomsterpige, hun kunne lave 
alle mulige blomster i ler. Det fungerede rigtig godt.
Når hun havde en pause, så kom hun ind og snakkede om kunst med mig. Det var fantastisk. Jeg 
kan ikke huske, hvor mange år, hun var der; men det blev alligevel til nogle stykker.

- Hvordan kan det egentlig være, at din første kone blev kaldt Trille, når hun faktisk hed Ane?
Det var egentlig fordi, da vi var unge, kendte min kone en guldsmed, der havde to buttede døtre. 
De blev altid kaldt Trille et og Trille to. Da jeg mødte Ane, var hun også lidt buttet, så hun blev helt 
naturligt kaldt Trille tre. Navnet Trille hang ved hende. Alle i familien kaldte hende Trille, for hun 
var mere en Trille end en Ane. Den eneste, der kaldte hende Ane, var min mor – til stor fortrydelse 
for min kone.
Trille var én, der skiftede navn med jævne mellemrum. Da hun blev gift med mig, kom hun til at 
hedde Ane Jørgensen. Da jeg i min kunstnerkarriere begyndte at signere med Ulrich i stedet for 
Jørgensen, så ville hun heller ikke hedde det mere. Hun tog sit pigenavn og kaldte sig Ane Top-
gaard. Da hun så på et tidspunkt fandt ud af, at hendes far havde været en rigtig dum skid, ville 
hun heller ikke hedde det mere. Hun tog navneforandring til Ann Falaise. Da vi boede i Frankrig 
var der lige bag vores hus en stejl klippeskrænt. På fransk hedder det une falaise.  Det ord kunne 
hun godt lide. Sådan kom hun til at hedde Ann Falaise – og hun tog alt bøvlet med at lave pas og 
det hele om.
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Jeg havde sådan set besluttet, at så længe min mor levede, ville jeg ikke smide mit Jørgensen væk, 
selv om jeg aldrig brugte det. Nu er hun død, men nu gider jeg ikke lave det om. Jeg må finde 
mig i indimellem at blive afkrævet mit fulde navn. 
Weilbachs Kunstnerleksikon fik jeg dog rettet ind, så jeg står som Kjeld Ulrich og med Jørgensen 
som skråskrift. 

- Er det med navnet noget, der er kommet helt af sig selv, eller er det velovervejet?
Altså, min mor kaldte mig både Kjeld, Ulrich og Jørgensen. Men da jeg var knægt, var der én, 
der altid kaldte mig Ulrich – ham var jeg godt nok sur på, for jeg kunne ikke fordrage det navn. 
Kjeld kunne jeg godt leve med, men Ulrich, det kunne jeg ikke lide.
Men så blev det sådan, at Kjeld Jørgensen, det var slagteren, og Kjeld Ulrich, det er kunstneren.

- Hvornår fik I jeres søn i alt det her?
Sten fik vi allerede ude i Paarup. Da vi havde været gift i to år. Da vi flyttede sammen, var det 
først og fremmest for at komme væk hjemmefra og få sit eget. Vores søn, Sten, dukker op i 1966. 
Han var to år, da vi flyttede til Svendborg og omkring fire eller fem, da vi flyttede tilbage til 
Odense igen, så han har vel været omkring seks år, da vi flyttede om i baggården i Vestergade.
Nu tager vi lige den hurtige version. Kort før vi flyttede til Frankrig, flyttede han hjemmefra og 
fik sit eget. I vores tid i frankrig så vi ham faktisk oftere end før. Han kom i alle ferierne og var 
der i flere uger af gangen, det nød vi alle meget. Vores røde perserkat stillede sig ved indgangs-
døren allerede 24 timer, før han ankom, det virkede, som om han vidste, Sten kom (måske var 
det, fordi vi gjorde gæsteværelset klar?).
Men han er med hele vejen igennem, og det, han husker mig bedst for, er standardreplikken: - Ja 
Sten, men ikke lige nu. Det sagde jeg altid, når der var et eller andet, han gerne ville have. 
 Der var ikke ret meget at gøre godt med dengang. Det griner vi meget af i dag. Jeg har spurgt, 
om han har fået mén af det, men det synes han ikke er tilfældet.

- Trille lavede også keramik for Peter Brandes?
Ja, lige præcis. Peter Brandes havde en udstilling nede i kunstbygningen på Filosofgangen. Vi gik 
ned og kiggede på den. Jeg syntes, det var noget underligt noget. Så gik vi om i Gallerie Westing. 
De havde en udstilling med uglebilleder, det var også Peter Brandes. Jeg tænkte: nu måtte han 
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beslutte sig. Den ene udstilling var konkret, den anden var ugler. 
Lidt efter havde Per Stubbe, Trille og jeg en udstilling – i hver sin sal på Filosofgangen. Da kom 
Peter Brandes forbi og sad og hyggesnakkede med os. Han spurgte Trille: 
- Kunne du ikke tænke dig at dreje nogle krukker for mig?
- Jo, måske.
- Jeg betaler for det, der skal ikke være noget dér.
Trille var lige begyndt at eksperimentere med noget hvidt ler fra Holland. Hun drejede krukker, 
skåle og fade – og Peter Brandes tegnede ugler på det hele. Hun fik det brændt, og han kunne 
sælge det stort set med det samme. Det gik rigtig godt.
Peter Brandes havde en lejlighed i Paris, og en dag spurgte han, om ikke vi kunne tænke os at 
låne den i et par måneder. Jo, det kunne vi godt have lyst til. Det var fordi, han skulle passe lito-
grafen Peter Bramsens hus ude i Belleville. Bramsen skulle til Mexico, og Peter Brandes havde 
lovet at passe Bramsens hus. Vi rykkede ind i Rue de Malthe og boede dér i en måned. Opholdet 
i Paris betød, at jeg også fik set kunst ude i den store verden. 

- I det, du lavede lige efter akademiet, var du ret langt fremme i skoene!
Jo, jo, men jeg har aldrig ment, at man skulle blive stående på samme sted. Til sidst på akademiet 
blev jeg meget abstrakt. Modellerne, det var lige tre linjer, og så var det ellers farver for resten. 
Jeg eksperimenterede meget i mine arbejder. 

- Du arbejdede meget med grafik på det tidspunkt?
Ja - og meget alternativt. Jeg husker ikke, hvordan jeg kom på den idé med de personlige papirer, 
men der var sygesikringskortet, der var kørekortet, der var lånerkortet og så mit ID til banken. 
Og der stod slagter på det halve af dem. Stadigvæk! Jeg gik også over i andre materialer og tek-
nikker, hvor jeg brugte træsnit, ståltråd, handsker, og hvad ved jeg. Der var nogle kobberplader, 
jeg havde ridset lidt i, som bare blev tørret dårligt af. Det gjorde jeg også med nogle akrylplader. 
Jeg har faktisk ét hængende lige nøjagtig fra den tid dér, hvor det er en grøn flade, og så er der 
ridset lidt i pladen. Jeg lavede mange eksperimenter.
Så en dag – nu springer vi lidt i det – var jeg blevet tilknyttet Galleri Feldballe i Kolding. Jacob 
Feldballe kunne godt bruge noget grafik. 
Jeg sagde til ham: - Du kan godt se, nu kan jeg teknikken. Nu køber du en ordentlig presse til 
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mig for 25.000 kr. – og så får du grafik for 25.000 kr. af mig. Du får de første seks oplag, jeg laver.
Det sagde han sørme ja til. Det var en god forretning for ham, for han kunne sælge lortet. Han 
havde prøvet det før, for det var ikke den første handel, vi lavede. Der gik bare et splitsekund, 
så var de oplag solgt. Så kunne jeg begynde på de næste oplag, og så var der også penge til mig. 

- Havde du bestemte forbilleder, når du kastede dig ud i dine eksperimenter?
Allerede da jeg gik på akademiet, havde jeg fået øjnene op for en kunstner oppe i Randers, der 
hed Sven Dalsgaard. Jeg synes, ligesom han selv synes, at hvis man tager det enkelte værk, så kan 

Kjeld Ulrichs atelier i Vestergade
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man sige: Nå ja, det er da sådan set meget sjovt. Men hvis man tager hele dyngen, så kan man 
ikke sige andet, end at den mand han er bestemt ikke bange for at prøve noget.
Der var en københavnsk kunsthandler, der hed Arne Juul, som blev interviewet af kunstanmel-
deren Mulle på Fyens Stiftstidende. Overskriften lød: Jeg leder efter den nye Jorn. Jeg var ikke 
ked af det, jeg ringede til Arne Juul og spurgte: Hvorfor kiggede du ikke ind til mig, når du al-
ligevel var i byen?
- Men så må du jo hel-
lere komme over til mig, 
sagde han. Så jeg fyldte 
bilen med billeder og 
tog færgen over.
Han havde hele sit gal-
leri fyldt med værker af 
Arthur Køpke, han var 
Køpke-samler om en 
hals. Men han var også 
en gedigen kunsthand-
ler. Jeg viste ham nogle 
af mine ting. Det var 
en periode, da jeg var 
meget optaget af gamle 
afskallede mure – altså 
forfaldet. Jeg havde lidt 
grafik, og jeg havde lidt maleri med over. 
Han sagde: - Kjeld for helvede mand, hvad skal jeg nu?- Det ved jeg da ikke, svarede jeg.
- Det er besværligt at lave udstillinger. Jeg gider næsten ikke. Men på den anden side, så er det 
for godt til, at jeg bare kan sige, det er noget lort, og sende dig ud af døren.
Så tog han en beslutning. - Så skal du også selv komme over med det, og du skal selv hænge det 
op. Kravene væltede ned over hovedet på mig. Men det gik faktisk – til kunsthandlerens store 
overraskelse – rimelig godt. Jeg solgte pænt; men at få penge ud af Arne, det var svært. Han 
havde aldrig nogen penge, så det endte med, at jeg fik Arthur Køpke og andet kunst i stedet.

Kjeld Ulrichs første udstilling i Københavns Kunsthandel
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Det med at eksperimentere, det lærte jeg sådan set ved at se på de gutter dér, Dalsgaard og 
Køpke.
Meget tidligt, rigtig meget tidligt, mødte vi nogle tyskere på campingpladsen oppe ved Flyve-
sandet. De var så venlige at sige: - Kom ned og besøg os. Vi bor nede i Ruhrdistriktet, og I skal 
ned og se noget kunst. Som nybagt kunstner siger man ikke nej til gratis hotel. Desuden købte 
de fire af mine billeder. Vi var dernede i tre uger og sov i deres seng, mens de selv flyttede ind i 
stuen. Da fik vi set moderne kunst. Store glasmontrer med jord i, champignons der fes rundt på 
en pande og sådan noget. Det var avanceret.
Dér fandt jeg ud af, at der var en kunstner, der hed Joseph Beuys. Det har jeg aldrig glemt. Jeg 
går stadigvæk bagover, hver gang jeg ser noget, Beuys har lavet. Jeg har for øvrigt fotograferet 
en af hans store fedtskulpturer – som i parentes bemærket ikke er fedt men skumgummi – og 
brugt det som en slags collage i nogle af mine billeder. Den struktur, der er i det der fedt – det er 
oksefedt og hedder klaret, og det ved jeg noget om. 
Da jeg hørte historien bag, hvorfor Beuys brugte fedt – at han havde været pilot under 2. Ver-
denskrig og en vinter styrtede ned i Rusland, hvor de pakkede ham ind i filt og oksefedt for at 
han kunne få varmen – så kan man godt forstå, at han har et særligt forhold til fedt og filt, som 
han anvender ustandseligt i sin kunst. Det har jeg altid syntes var helt vildt.

Det var det dér med det eksperimenterende, og hvordan det kom ind i billedet. Det var via de for-
billeder, som jeg syntes var rigtig gode. 
Antoni Tapies må vi endelig ikke glemme, det er en speciel historie. På et tidspunkt i 1970’erne var 
jeg i København og kom gående inde i Bredgade på vej til Kunstindustrimuseet. Det var, før Bred-
gade blev en gallerigade. Nede i en kælderbutik lå der noget fantastisk kunst i vinduet. Jeg tænkte, 
hvad er dog det, og gik ned for at kigge. Det var en udstilling med Tàpies’ raderinger. Der var 30-40 
vidunderlige tryk. Jeg husker ikke, hvem der havde det galleri, men jeg sagde til dem:
- Hvor er det godt, det her.
- Det var sandelig godt, du kom. Der kommer ikke et øje, og der er ingen, der vil købe noget. Det 
er en katastrofe.
- Nej, det kan da ikke passe.
- Der er ingen, der kigger ned til os. Vi har endda haft Ole Ernst nede og synge og spille; men der 
sker ikke en skid.
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- Det vil jeg ikke finde mig i. Jeg vil gerne købe det dér (et billede, der kostede 2.250 kr., som jeg 
bestemt ikke havde) – og de fire dér, er jeg ret sikker på, at jeg kan sælge i Odense.
- Hvis du kan sælge de fire, så får du det andet billede for 1.500 kr.
Jeg skrev ikke under på noget som helst, jeg fik bare alle billederne med. Jeg kom tilbage til 
Odense og fik alle fire billeder solgt. Sådan fik jeg mit første Tàpies-billede. Det har jeg i øvrigt 
lige solgt.

- Du fik vel mere end 1.500 kr. for det?
Jo, men jeg nøjes med at afsløre, at vurderingen var 20.000 kr. Jeg fik en ganske udmærket pris 
for et stykke papir.

Kjeld Ulrich-litografi fra akademitiden
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Kjeld Ulrich i sit atelier i Vestergade
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Kunstneren i sit atelier
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Tyskland, Holland, Sverige, USA 1974 – 1988

4. skumringssamtale

Men lad os snakke om mine første udstillinger i udlandet – og nu skal jeg nok prøve at være lidt 
kontinuerlig.
Sådan som jeg husker det, så kom der en tysk gallerist forbi, fordi han havde set nogle af mine 
malerier i det nu for længst lukkede Galleri International i Ribe. Det var tilbage i 1978. Han 
spurgte, om han måtte komme og kigge på mine billeder. Det måtte han selvfølgelig gerne. Det 
var der ikke så mange, der gjorde dengang. Galleri Doré på Fyn var på det tidspunkt ved at køre 
træt i mine gulvsynteser og mine malerier med en violet firkant midt i det hele, hvor lærredet 
var syet sammen med sejlgarn, så man kunne se det. Det brød han sig ikke særlig meget om. 
Men så kom Gallerie Hans Gerd fra Tyskland forbi. Han var meget seriøs. Han var dengang en 
ung mand på 26 år – og han havde taget sin kæreste med. Han kiggede på mine tryk, og han kig-
gede på mine malerier – og noget af det samlede han sammen i en bunke i hjørnet. Jeg tænkte: 
Om et øjeblik sætter han ild til det og brænder hele lortet af! Men nej, han købte sørme hele 
stakken. Han spurgte, om jeg kunne tænke mig at udstille i hans galleri, når nu han havde købt 
så meget. Jo, det kunne jeg da godt, svarede jeg. Jeg skulle have nogle flere billeder med derned, 
for alt det, han havde taget fra, havde han sådan set købt til sig selv. 

Eller var Gallerie Pluis i Holland det første sted, jeg udstillede i udlandet? Jeg havde næsten 
glemt det galleri!
Men Holland er en helt anden historie. Sidst i 1970´erne tog Trille og jeg tit til Amsterdam. Vi 
syntes, det var en spændende by – et mini-Paris. Det var nemt at finde rundt i byen, og man 
kunne gå til stort set det hele. Det syntes vi var fantastisk.
 Jeg blev opmærksom på Gallerie Mathilde, hvor jeg tænkte, der ville jeg gerne udstille. Arman, 
en meget kendt fransk kunstner, udstillede der, så det måtte være et passende sted, hvis jeg skulle 
have et galleri i Amsterdam. Problemet var blot, at jeg ikke kunne tage mig sammen til at spørge. 
Endelig i 1980, da jeg havde besøgt galleriet temmelig mange gange, spurgte galleristen:
- Nå, hvad laver du så, siden du kommer her så tit?
- Jeg er kunstner.
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- Hvor spændende. Må jeg en dag se, hvad du 
laver?
Og gæt hvad der lå på bordet i galleriet. Det 
gjorde det nummer af Artnews, hvor der var en 
artikel om mig og min udstilling, som jeg havde 
haft et halvt år tidligere i New York. Jeg svarede 
kvikt: 
- Du kan da begynde med at læse i det dér 
kunsttidsskrift.
- Ok, sagde han, lad mig så se, hvad du laver.
Helt tilfældigt havde jeg to malerier ude i bilen. 
Dem så han og ville gerne have en udstilling. 
- Hvornår kan du? 
- Jo, om en måned slutter min udstilling i Oslo. 
I stedet for at tage kasserne hjem, kan jeg sende 
dem direkte videre til Holland. Hvis der skulle 
mangle noget, så tager jeg et par ekstra billeder 
med i bilen.
Men der kom ikke til at mangle noget. I Oslo 
skete der ikke en snus. Det var i Galleri Tonne, 
jeg havde en stor udstilling. Det var rigtig hyg-

geligt. Der kom tre mennesker, og så skete der ellers ikke mere. Da udstillingen var forbi, var der 
ikke blevet solgt noget, så det hele blev pakket i kasser igen og sendt videre til Galerie Mathilde 
i Amsterdam.
I Amsterdam solgte jeg til gengæld alt. Ikke nok med, at han solgte det hele, han solgte også 10 
malerier, som jeg slet ikke havde malet endnu. Det hang bl.a. sammen med, at én af Amsterdams 
store kunstsamlere kom forbi og købte otte af mine værker. Da det rygtedes, kom alle og skulle 
have billeder.
Det var fandens til galleri at havne i. Om morgenen drak vi champagne med juice i. Der var 
rigtig gang i den.
Men nu er det jo ikke sådan, at fordi det så fedt ud, så var det også fedt. Kort tid efter gik hol-

Galerie Mathilde i Amsterdam
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lænderne på røven, ejendomshande-
len gik i stå. Jeg nåede lige at få mine 
penge fra den rige kunstsamler, in-
den han måtte lukke sin butik. Gal-
leriejeren Georges Mulder i Galerie 
Mathilde hang derimod med ørerne, 
han havde ingen penge. Jeg måtte til 
Amsterdam mange gange for bare 
at hente 3000-4000 kr. pr. gang. Jeg 
kørte hjemmefra kl. 4 om morgenen 
og var som regel hjemme igen om af-
tenen, hvis ikke jeg ligefrem overnat-
tede på galleriejerens sofa, fordi jeg 
ikke havde råd til et hotelværelse. Det 
er en lang tur for næsten ingenting. 
Den sidste gang, da jeg atter måtte sove på sofaen, mens han igen var ude og forsøge at skaffe de 
3500 kr., som han havde lovet mig, blev jeg godt nok knotten. Jeg gjorde noget, man ellers ikke 
må. Jeg tog to Rauschenberg-tryk på en meter gange en meter, et Warhol-tryk, der forestillede 
Mick Jagger og var signeret både af Warhol og Mick Jagger, og et af Karel Appels store keramiske 
fade. Dem læssede jeg ud i min bil og kørte tilbage til Danmark. Da jeg kom hjem, ringede jeg 
til Georges og sagde:
- Du har vel set, at der mangler noget.
- Ja, hvad er der dog sket?
- Jeg har taget dem med mig.
- Det må du da ikke!
- Nej, det var heller ikke meningen. Men nu er det sådan. Nu får du lige nøjagtig 30 dage til at 
slippe de sidste skillinger. Hvis du ikke kan det, så sælger jeg lortet.
- Jo, men du vel er klar over, at det du gør, ikke er i orden.
- Ja, det er jeg klar over. Men det, du gør imod mig, er heller ikke i orden.
Jeg fik ingen penge fra Georges, så der var nogle kunstsamlere her i Odense, der blev rigtig 
glade. Jeg skulle selvfølgelig have beholdt værkerne selv; men det havde jeg ikke råd til dengang.

Galleri Tonne i Oslo
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Senere har jeg mødt Georges i New York. Det var i 1986 – og da havde han lige udgivet Warhols 
dronningeserie, den med vores Margrethe og de andre dronninger. Han havde stadig gang i den, 
og vi forblev gode venner. 
Nå ja, der er lige en historie, vi skal have med. Det var lige efter Tysklandsturen. 

- Dengang du var i Düsseldorf?
Ja, vi var lige kommet tilbage, og på en udstilling i Odense traf jeg Mulle Liebmann, kunstan-
melderen ved Fyens Stiftstidende. Jeg kan huske, at jeg var i det sorteste humør. Jeg havde jo lige 
været i Tyskland, oplevet forholdene dernede og set de kæmpestore slaggebjerge æde sig ind på 
de små kolonihavehuse. Jeg blev temmelig rød i kanten af at gå rundt i al deres smog i 
Ruhrdistriktet. Det var godt nok lige i overkanten, eller hvad man nu siger. Nu var jeg tilbage på 
Fyn, hvor alt gik som det plejede. Kunstforeningerne kom og købte – og hvor var det hele dog 
pænt og kedeligt. Det var lige til at blive sindssyg af. Jeg følte mig provokeret til at sige: Hold 
kæft, hvor er vi forkælede. Lige meget, hvad fanden du laver, så kommer der en kunstforening 
og køber det. 
Alt kan sælges på Fyn, stod der som overskrift i avisen næste dag. Min konklusion var, at der 
ikke er nogen kriterier for kunstnerisk kvalitet. Det er fuldstændig lige meget, hvad det er for 
noget lort, det bliver solgt alligevel. Det blev jeg ikke populær på. 

Så er det, at jeg et år eller halvandet senere møder Jacob Feldballe, galleriejer i Kolding. Det 
første Jacob sagde til mig, var: - Du skal med på Stockholm Art Fair! Jeg vidste dårlig nok, hvad 
en kunstmesse var, og jeg troede bestemt ikke, at det var noget seriøst. Men Stockholm Art Fair 
var dengang en meget seriøs messe, det var den tids Art Copenhagen. Der var god kunst både 
fra Europa og USA. 
Altså, vi skulle på Stockholm Art Fair. Den første dag kom der et par svenske grønskollinger, 
som lige skulle snakke lidt. Det var Helle og Mats Bergman, og de handlede med kunst. De var 
dengang vel kun 22 -23 år. Min grafik havde Feldballe også taget med til Stockholm. Jeg havde 
bl.a. lige lavet en serie raderinger. Helle og Mats havde ikke noget galleri, de var sådan nogle, der 
tog rundt til kunstforeninger og solgte kunst. Feldballe var flink. Han lånte dem to sæt af hver af 
de grafikserier, jeg havde lavet. Det var ganske smart, for ugen efter skulle de bruge flere tryk. De 
havde solgt dem alle. Jeg skal lige sige, at de to, Helle og Mats, lynhurtigt derefter startede Galleri 
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Bergman og endte med at have fem store gallerier i Sverige.
Pludselig var det Galleri Bergman, der tog mig med på Stockholm Art Fair. Det var med sepa-
ratudstilling og kæmpestort, for Mats led ifølge ham selv af kronisk blærerøvsbetændelse, alt 
skulle være stort. 
Der mødte jeg Nann Stern, en gallerist 
fra Paris, som også udstillede på mes-
sen. Lige pludselig havde jeg aftaler om 
to udstillinger i Paris. 
Der skete mange ting i Sverige. Jeg ud-
stillede både i Lund og Malmø og andre 
steder i det svenske kongerige.
Faktisk var min første deltagelse på 
Stockholm Art Fair samme år, som jeg 
tog til USA. Kunstmessen var i februar, 
og vi tog til USA om sommeren i to og 
en halv måned. 

- Hvordan fik I råd til det?
Ja, nu du siger det. Vi havde igennem de 
gode perioder før i tiden lavet en bør-
neopsparing (den havde jeg mange gange 
forsøgt at få ophævet, uden held). Vores søn Sten var lige blevet konfirmeret. Jeg sagde til ham 
med et stort grin: Hvad vil du helst, til Grækenland i en uge eller til USA i to en halv måned? 
Han svarede: Grækenland bliver liggende, lad os komme af sted til USA.
Historien om New York er lidt sjov. Vi fortalte jo til Gud og hvermand, at vi skulle til USA. En 
af dem, vi fortalte det til, var en veninde, som havde en søster, der havde en veninde oppe i Sve-
rige, og denne veninde kendte en ejendomsmægler i New York. Denne ejendomsmægler skulle 
vi i hvert fald besøge, når vi kom derover, fik vi at vide, for hun var meget interesseret i kunst og 
kendte mange gallerier. Jeg tænkte, ja, ja, rolig nu.
Mens vi sad deroppe i Massachusetts, ringede telefonen. Jeg turde dårlig tage den, for jeg tænkte, 
at det nok ikke kunne være til os. Så var det sørme ejendomsmægleren fra New York. Det var 

Stockholm Art Fair med Galleri Bergman
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før mobiltelefonernes tid, og på en eller anden måde havde hun fået opsnuset telefonnummeret 
til det sted, hvor vi boede. Ejendomsmægleren sagde, at hun lige skulle på ferie i Frankrig en 
uge. Men når hun kom hjem igen, kunne vi mødes inde i New York foran en bestemt restaurant. 
Der var altså fire timers kørsel eller noget i den stil fra Massachusetts til New York. Vi planlagde 
vores New York-tur, så det passede med aftalen. Jeg var rimelig godt bevæbnet, da jeg tog til New 
York. Jeg havde hjemmefra rullet 20 billeder sammen, så jeg lige kunne tage dem med under 
armen.  
Det blev sådan, at vi skulle mødes foran en fransk restaurant på 54. gade. Ejendomsmægleren 
ville tage en purpur bluse på, kan jeg huske, at hun sagde. Hun havde lavet en aftale med et kæm-
pegalleri oppe på 5. sal, vistnok i 58. gade, som hed Gallery Andre Emmerik. Ejendomsmægle-
ren havde ikke nævnt, hvad det var for gallerier, hun kendte. Men det galleri kendte jeg godt fra 
Artnews, for de havde altid store annoncer i bladet. Havde jeg vidst det på forhånd, havde jeg 
sagt nej tak, det er for stor en mundfuld.
Men galleristen tog pænt imod. Jeg viste ham mine billeder, og han sagde, at dem kunne han 
godt lide, og han var helt sikker på, at jeg nok kunne sælge noget i USA. Men han kunne ikke 
tage mine ting ind, uden at han var nødt til at mangedoble mine priser. Hvad sagde jeg til det? 
Jo, jeg mente, at det nok blev svært at komme tilbage på det danske marked med de priser. Hans 
forslag var, at jeg skulle kontakte de amerikanske gallerier igennem min europæiske kunsthand-
ler. - Nå, tænkte jeg, det her kommer til at tage lidt tid, for sådan én har jeg ikke lige ved hånden. 
Jeg var egentlig i godt humør, for galleristen havde været vældig flink. Han havde brugt halv-
anden time af sit liv på at vise mig kunst, forklare mig, hvad hans husleje var og fortælle mig, at 
han syntes, jeg var god. Halvanden time – det syntes jeg var fantastisk at få lov være i audiens 
sådan et sted.
Mig ned på gaden og hen til Burd Sattinger, det hed ejendomsmægleren, for at klage min nød. 
- Rolig, sagde hun, der er to unge mennesker, der lige har startet et galleri henne i næste gade. 
Dem går vi hen og snakker med.
Vi gik derhen – og der stod de: Tamma og David Segal og skulle lige til at cykle hjem. Jeg viste 
blot tre stykker grafik, så sagde David: - Det dér, det skal jeg se i morgen. Vi blev enige om, at vi 
skulle mødes tidligt næste dag.
Næste dag, efter kun ti minutter, havde han købt fem grafikmapper og skrevet en check.
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Hvad gør vi nu? sagde han. Det ville være smart, hvis vi kunne lave en udstilling, mens I er her. 
Vi kan faktisk godt om 14 dage, men der er ikke tid til at lave katalog og den slags.
- Jeg har en stak kataloger liggende hjemme i Odense, svarede jeg prompte. 
Jeg fik min mor til at gå hen til mit atelier, pakke katalogerne og sende dem over til os i USA. 
Der blev fernisering, og det gik godt. Der blev solgt pænt. Billederne blev ikke revet ned af væg-
gene, men galleristen var glad, og jeg var glad. 
Det blev til et par udstillinger i det galleri, inden de flyttede til Soho og endte med at stoppe med 
gallerivirksomhed.

To fotos med Kjeld Ulrich i Good Company Gallery New York
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Her for to måneder siden fik jeg en mail fra USA 
fra en Tamma Segal. Hun gav sig ikke til kende, 
men skrev blot, at hun i mange år har haft en map-
pe med tre af mine tryk. Nu ville hun gerne give 
mappen til en velgørenhedsauktion; men hun 
ville først lige vide, hvor meget den var værd, så 
grafikken ikke bare blev foræret væk. Jeg spurgte 
selvfølgelig, om det var den Tamma Segal? Jo det 
var det! Så fortalte hun lidt om deres liv. De laver 
noget helt andet nu, men de mindes stadigvæk de 
glade New York-dage, da de solgte kunst.

Det var lidt om 1980, hvor jeg havde min første udstilling i USA. 

Nu springer vi lidt i det igen. I 1985 skete der det, at Jacob Feldballe, der de tidligere år havde haft 
Robert Jacobsen, Trampedach og alle de der kendte med på den store kunstmesse FIAC i Paris, 
kom i tanke om, at nu ville han have mig med. Franskmændene gik fuldstændig grassat. Det var 
helt vildt! Pludselig blev jeg velhavende. Det gik så godt, at jeg kunne rykke ud af baggården i 
Vestergade og ind i en ejendom i Dronningensgade.
På det tidspunkt var man i Odense Byråd begyndt at tale om, at der skulle gøres noget ved 
Brandts Klædefabrik, og at alle de gamle baggårde i det område, hvor vi havde lejlighed og ate-
lier, skulle rives ned. Jeg tænkte, hvor kan man finde 120 kvadratmeter atelier til den pris. Trille 
var holdt op med at lave keramik, og der skulle ikke længere så meget plads til. I Dronningens-
gade var der en ejendom til salg, hvor en kleinsmed havde sit værksted ude i gården bagved. Vi 
købte den og satte den i stand. Det var et godt køb, men det endte alligevel med at overstige, 
hvad jeg som kunstner alene kunne klare at skaffe hjem til huslejen hver måned.

Men tilbage til USA. I 1981 var jeg med på en stor kunstmesse i San Francisco. Det var en eller 
anden tosset amerikansk kunsthandler, som kendte min hollandske gallerist, Georges Mulder, 
der tog mig med. Her fik jeg kontakt til bl.a. Phillip Miller, som havde et galleri i San Diego. Han 
var en god forbindelse i det sydlige Californien, men det vigtigste ved Phillip var, at han kendte 
Bob Goldmann i Los Angeles, som var superkunsthandler. Igen sådan en knægt på 28 år. En 
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aften blev jeg ringet op af Phillip, og han spurgte: 
- Vil du gøre mig og en meget god ven en tjeneste?
- Ja, selvfølgelig.
Igennem det sidste år havde Phillip gjort meget for mig – og også sendt et par checks, som var 
helt ok. Det kørte rigtig fint mellem ham og mig – ikke de vilde summer, men alligevel nok til 
at holde røven oppe på mig. Det var dengang, man kunne få 15 kroner for en dollar. Det var der 
noget ved. Jeg spurgte:
- Hvad går det ud på?
- Jeg har lige kigget på landkortet. Der ikke ret langt fra Odense til Amsterdam.
- Hvad er det, jeg skal?
- Nu skal jeg fortælle dig noget. Min gode ven, Bob Goldmann, han handler blandt andet med 
Rembrandt-raderinger.
- Ja, og?
- Han har oplevet, at når man sender en stor flad kuvert til Stedelijk Museum i Amsterdam, så 
er der en stor sandsynlighed for, at den forsvinder undervejs, fordi en eller anden har fundet ud 
af, at det nok er noget, der bliver sendt til vurdering. Men hvis han nu sender kuverten til dig, 
så er der sikkert ikke nogen, der interesserer sig for det. Du skal ikke vente på, at de vurderer 
indholdet på museet. Du skal bare køre kuverten derned. Det er det eneste. Kan du det?
- Selvfølgelig!
Der kom en kuvert med posten. Jeg kørte til Amsterdam og afleverede den på Stedelijk Museum. 
Bob Goldmann blev meget glad og ringede til mig: 
- Hvad siger du til, hvis vi fikser et par udstillinger for dig i Californien?
- Det har jeg ikke noget imod, men …
- Du skal komme herover, og du skal tage din kone med. Det er meget vigtigt.
- Bob, du ved vist ikke, hvad du taler om.
- Er det noget med penge? Hvor meget skal du bruge? Skal jeg sende et eller to?
- Et eller to hvad for noget?
- Tusind dollars. Kom nu!
- Ok, så siger vi to.
Op i en flyver og af sted. Billederne fra udstillingen i New York nåede aldrig tilbage til Odense. 
Resterne blev sendt videre til Bob. Inden jeg fik set mig om, havde han arrangeret en udstilling i 
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Los Angeles og en i San Francisco. Vi boede hos Bob i hans fantastiske villa på Mandeville Can-
yon Road. Udstillingen i Los Angeles forløb meget stille. Det var i december måned. Galleriet 
var ret ydmygt, og galleristen havde lige været på to måneders ferie og var ikke kommet i gang 
endnu, men det var meget sjovt.
Derefter skulle jeg udstille i San Francisco. Det var noget helt andet. Da jeg kom til galleriet, 
tænkte jeg, at her måtte der være mange kunder. Det var der også. Der var i hvert fald mange 
mennesker. Der var 24 sælgere ansat i galleriet. De havde hver sit lille kontor inde bagved, hvor 
de sad og ringede til folk. Det kan man gøre i USA. Galleriejeren kiggede mig dybt i øjnene og 
sagde:
- Nå, nu må vi se, om dine priser kan holde til at blive triplet.
- Hvad mener du med det?
- I San Francisco dobler man ikke, der tripler man.
Det lød jo dejligt. De solgte rigtig meget, og de betalte mig ikke fem flade øre – aldrig nogen 
sinde. Philip fik fat i sin advokat og lagde retssag an mod dem på mine vegne. Men de mødte 
aldrig op i retten, og da det gang på gang havde kostet os 800 dollars, opgav jeg det projekt. Først 
til allersidst fik jeg alt skramlet tilbage, dét, de ikke havde kunnet sælge.
Da blev jeg for alvor træt af USA. Jeg orkede ikke mere. Det var lige meget, hvad fanden du 
gjorde derovre. Hvis ikke du selv hele tiden var på pletten, så gik det galt.
Der var selvfølgelig rigtig meget, der gik godt. Bob sørgede bl.a. for, at jeg den dag i dag hænger 
på forskellige kunstmuseer derovre – og de betalte kontant. 
Men jeg gik død i USA og kom først tilbage fem år senere.

Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det her; men efter FIAC i Paris mente Jacob Feldballe, 
at vi også skulle på kunstmesse i New York. Jeg sagde nej. Den messe kendte jeg godt. Den var 
ikke værd at bruge penge på. Men vi gjorde noget andet – vi tog sammen en tur til USA. Det var 
før internettets tid, så vi studerede først det materiale, jeg havde samlet fra mine tidligere rejser 
derovre. Derefter valgt vi nogle gallerier ud. Vi sendte mine kataloger til dem og bad om at få en 
aftale. Det lykkedes. Vi fik tre aftaler i stand. Det ene sted gik vi ud igen lige så hurtigt, som vi 
kom ind. De to andre steder var faktisk ok. Det ene sted var de dog noget lunkne, men det andet 
sted var de seriøst interesserede. Vi endte med én aftale. Men galleridamen sagde helt utvetydigt: 
- Hvorfor står jeg her og snakker med jer? Der bor 80.000 kunstnere i New York, og jeg kan bare 
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ringe til dem, så kommer de farende. Jeg vil ikke have noget besvær med jer overhovedet. Afta-
len skal køre, som om I boede her i byen.
- Selvfølgelig, sagde jeg, vi er professionelle.
Denne gang havde jeg jo min europæiske kunsthandler med mig, mente jeg. Hvad jeg ikke lige 
havde taget højde for var, at min kunsthandler var så europæisk, at han ikke hørte efter, hvad 
der blev sagt. Kassen med mine malerier, som efter aftale blev sendt derover, ankom tre dage 
for sent. Surt show. Da kassen kom for sent, gad galleriet overhovedet ikke have noget med os 
at gøre. 
Da tænkte jeg, nu gider jeg ikke gøre mere ved USA.

Galerie Nane Stern Paris Kjeld Ulrichs udstilling i Galerie Nane Stern
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Galerie Kunststück Oldenburg
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Frankrig 1988 – 2001

5. skumringssamtale

- Du fik stress? 
Ja. Vi var til middag hos Peter Rasmus Lind. Det var, før han startede galleri. Vi var færdige med 
maden og havde rejst os fra bordet. Lige pludselig røg synet, og alt sortnede for mig. 
- Jeg skal bare lige sidde lidt, sagde jeg og lod mig dumpe ned i en lænestol. Jeg nåede lige at 
høre dem sige: - Hvad fanden sker der? Så røg hørelsen! Pludselig kunne jeg slet ikke finde ud af 
noget. Jeg kunne ikke se en disse, og jeg kunne ikke høre en skid. Der kom en ambulance med 
fuld udrykning, og jeg havnede på sygehuset. Først troede de, det var noget farligt, og lod mig 
ligge et par dage, mens de tog forskellige prøver. Jeg blev derefter sendt til neurolog. Han sagde: 
- Du er stresset!
- Gu’ er jeg ej, sagde jeg,  jeg er kunstmaler. En kunstmaler får ikke stress.
- Du er stresset, insisterede neurologen. Nu skal du høre her - du får ikke nogen piller; men du 
får 2 x 20 minutters lægeordineret cykeltur hver dag.
- Fint, jeg har en motionscykel.
- Nej, du skal ud i den friske luft, skal du! Og du skal ud 20 minutter om morgenen og 20 minut-
ter om aftenen. Af sted med dig!
Alt det pis dér i USA gjorde, at jeg blev stresset. Jeg tænkte, hvad har du haft ud af det eventyr i 
USA rent økonomisk? Ikke ret meget. Jeg havde haft en fandens masse oplevelser, det var sådan 
set fint nok. Det var ikke kun det, men også fordi ejendommen i Dronningensgade var alt for 
dyr. I hvert fald oversteg den vores formåen. Da det gik op for mig, hvor alvorlig situationen var, 
tænkte jeg, at i stedet for at krybe sammen i et hjørne kunne situationen måske vendes til en 
optur, hvis vi flyttede til Frankrig. Nu ville jeg koncentrere mig om dét, det hele handler om: at 
male billeder. Det kunne jeg få ro til i Sydfrankrig. Det ville være meget nemmere, tænkte jeg.
Vi havde tidligere været i Marseille, hvor jeg havde lavet litografier. Hvad var det nu, han hed? 
Det var en kunstner, som jeg havde mødt på Stockholm Art Fair. Han havde et værksted, hvor 
han også lavede litografier for andre. Jo, George Point hed han. Han boede lige midt i Marseille. 
Det var fantastisk, for vi fandt ud af, at Marseille slet ikke var så farlig, som vi havde hørt. Vi gik 
ture dér i frokostpausen og om aftenen. Det var rigtig hyggeligt. Når det var weekend, lejede vi 
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en bil og kørte lidt rundt i Provence. Jeg tænkte, det kunne jeg godt holde ud, det her. Men så 
kom jeg til at kigge på huspriser – uha, det var dyrt i det område!
En dag ringede Birthe Westing fra Galleri Westing i Odense til mig: Har du set i Kunstavisen, at 
der er et stort atelier til salg i en by, der hedder Roquefort-des-Corbieres? Det er billigt, og det 
er et Odense-telefonnummer! 
Her må jeg lige fortælle lidt om Galleri Westing. Birthe Westings far havde længe haft galleri i 
Dronningensgade. En dag besøgte jeg galleriet sammen med kunsthandleren Arne Juul fra Kø-
benhavns Kunsthandel. Arne ville sælge nogle Arthur Køpke-værker. Jeg havde med det samme 
en god kemi med den gamle Westing. Han var nok mere kunstsamler end gallerist. Kunne du 
tænke dig en udstilling her i galleriet? spurgte han mig helt uventet. Jeg anede ikke, at han kend-
te mine ting. Det blev til en enkelt udstilling, inden han døde. Hans datter Birthe videreførte 
galleriet. Det var svært at få det til at hænge sammen. Hun holdt ud i et par år og lavede nogle 
rigtig gode udstillinger, men til sidst måtte hun opgive.
Nå, men tilbage til historien om huset i Frankrig. Jeg ringede til nummeret. Det var galleriejer 
og møbelhandler Ole Schiang.
- Hvad fanden Ole, vil du sælge dit hus?
- Nej, det er litografen nede i Roquefort-des-Corbieres. Han vil sælge sit atelier. Han skal flytte 
til noget større.
Jeg tænkte, det måtte vi hellere tage ned og se på. Men da vi ankom, var det allerede solgt. Jeg 
klagede så min nød til Luc, som havde det litografiske værksted i Roquefort. Han kunne godt se 
ideen i, at der flyttede en kunstner til byen, som også ville lave litografier. Vi skyndte os også lige 
at lave to litografier, mens jeg nu alligevel var der.
Luc sagde, at de havde set på to vinkældre, da de skulle finde et nyt værksted. De havde valgt den 
store, men den lille – den kønne – den skulle vi prøve at kigge nærmere på.
Vi gik hen for at se på den. Gulvbrædderne på førstesalen turde jeg ikke gå på. Kiggede man 
op, stirrede man op på nogle tagsten, som stort set ikke var der. Men der var nogle gode solide 
vægge. Nedenunder var der fire meter og tres til loftet. Ovenpå var der otte meter op i kip. Og 
så var der en fantastisk udsigt!
- Den vil vi gerne købe, sagde jeg. - Hvad er prisen?
- 180.000 franske franc.
- Top!
Så tog vi ellers hjem og begyndte at tegne hus. 
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Det var, hvad man fik for 180.000 franc i Roquefort-des-Corbieres i 1987
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Det gik godt, og det kom til at gå endnu bedre, da vi først flyttede til Roquefort, for her lå der det 
førnævnte grafiske værksted – tilmed et af de bedste trykkerier i Frankrig, Atelier Pousse Cail-
lou, ti meter længere henne ad gaden. Det var bl.a. på grund af Peter Brandes, at Atelier Pousse 
Caillou havde fået fat i den største litografiske presse i Frankrig, hentet i Paris, sådan en, som i 
sin tid havde været brugt til at trykke metroplakater. Den kunne trykke 1,60 x 1,20 meter, eller 
noget i den stil. Der kunne man lave nogle ordentlige størrelser i både træsnit og litografi. Inde-
haverne Luc og Perlette kom egentlig fra Paris. Selv om de dengang havde boet i byen i over 20 
år, blev de stadigvæk betragtet som fremmede. Sådan var det i den lille by. Det er ikke anderledes 
end i en flække ovre på den jyske vestkyst, hvor en københavner altid vil være en københavner 
- uanset hvor længe, han bor der.

- Men det var vel noget af en kulturel kolbøtte at komme til Frankrig og male der? Kunne du tale 
fransk?

Huset set bagfra, til venstre for en 2CV
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Ikke et kvæk! Jeg købte en lille kassettebåndoptager og et bånd: Fransk for begyndere. Så lå jeg 
på sofaen, så tit jeg kunne med båndoptager, høretelefoner og bog. Så lå jeg og mumlede der. Til 
at begynde med kunne jeg ikke engang skille ordene ad. Cinq kilo de pommes de terre, Mon-
sieur – altså, fem kilo kartofler, hr. Det var netop ved at gå ind i en forretning og hente et eller 
andet, at jeg lærte at skelne ordene fra hinanden. Tilmed er jeg ordblind som en hest. Det gjorde 
det ikke nemmere. 
Da vi kom derned, kunne jeg som sagt ikke et ord fransk. Men jeg kunne skælde ud på dansk, 
og det kunne de forstå. Da den murermester, der skulle ordne vores hus, endnu en gang var ude-
blevet, gik jeg hen i hans butik. Der nidstirrede jeg ham og sagde: Nu skal jeg den undenfløjtmig 
sige dig noget, lille ven. Du kommer hen i vores hus, og du laver det, du skal. Og det skal være 
nu, for ellers skal jeg dælendulme ordne din postkasse! Du kan tro, han forstod hvert et ord. Det 
var bare et spørgsmål om attitude. Han kunne tydeligt se, at jeg var godt gal i skralden, og det 
vist var på tide, han lettede røven. Der gik ikke mere end 10 minutter, så stod han ved vores hus. 
Det gik rigtig fint. Nej, det gjorde det selvfølgelig ikke. Vi fandt en arkitekt, der kunne engelsk, 
som hjalp os med kontakten til håndværkerne. Han var også god på andre punkter.  Hytten var 
jo 15x8 meter og i to plan. Fra gulv til spær var der 11 meter. Der var nogle bjælker ude i midten 
med nogle brædder, man ikke turde gå på, og så var der et tag, der skulle pilles af. I front var der 
en kæmpestor port, som skulle fjernes. Det var, hvad vi fik for 180.000 FF.  Det skulle der blive et 
hus ud af. Huset havde jeg tegnet på hjemmefra. Jeg vidste lige, hvordan det hele skulle indrettes. 
Alt det havde jeg på plads. Men hvilke materialer, der var bedst, og hvordan det var smart at gøre 
det, havde jeg slet ikke styr på.
Luc og Perlette i Atelier Pousse Caillou kunne engelsk, så vi lavede en aftale. Når jeg arbejdede 
der, måtte jeg sige engelske ord til dem, men de talte kun fransk til mig. Vi kom til at arbejde 
sammen rigtig meget. Jeg har lavet tæt på 100 litografier hos dem.
Vi var meget sammen med Luc og Perlette, også privat – og de kendte Katie. Katie var rigtig sød, 
og hun manglede penge. Hun kom hos os en to-tre gange om ugen og underviste os i fransk. Til 
at begynde med kiggede vi i en bog og sagde noget til hinanden. På et tidspunkt lagde vi bogen 
væk, og så snakkede vi bare det bedste, vi havde lært. Det gik nogenlunde. Trille var meget per-
tentlig. Det skulle være i orden med bøjede verber og alt det der. Hun havde realeksamen, så hun 
vidste godt, hvad det handlede om. Jeg vidste ikke noget om alt det der, jeg snakkede bare. Jeg 
blev rimelig god til det – ikke perfekt, langtfra. Men jeg kan gøre mig forståelig.
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Vi blev også, som jeg plejer at sige, 
adopteret af en fransk familie. Det 
var til søndagsmiddage – de startede 
klokken tolv og sluttede ikke før halv 
seks. Der var syv-otte mand omkring 
bordet, og så blev der ellers spist. Den 
bedste mad i hele verden. Der var vin 
til, og når man får noget vin, så bliver 
man mere modig – så der blev snak-
ket fransk. 
Jeg var vant til hjemmefra, at det var 
det naturligste i denne verden at rejse 
sig op og tage tallerknerne af bordet 
og gå til hånde i køkkenet - til stor 
fortrydelse for resten af herrerne. 
Det var de sandelig ikke vant til. En 
af herrerne blev efterhånden mere og 
mere hjælpsom, jeg måtte dog love 
ikke at fortælle det til hans far.

- Du fandt arbejdsro. Det var ikke så tit, I fik besøg fra Danmark?
Nej, det var det ikke. Men når det så endelig blev sommerferie, så kom de alle sammen og troede, 
vi også havde ferie. Så jeg ved nu ikke rigtig, hvor meget ro der var, når det kom til stykket.

- Specielt ikke om sommeren?
Bestemt ikke om sommeren. Efterhånden fik vi jo lært, at i turistsæsonen skulle vi ikke straks 
gå ned og lukke op, men først lige stikke hovedet ud fra vinduet på førstesalen og se, hvem det 
var, der stod dernede. Tænk sig, engang stod der fem voksne og otte børn nede på gaden. De 
syntes, at det kunne være noget så fantastisk at besøge kunstneren. Vi har jo ferie, vi har god tid, 
vi keder os lidt, og det er gråvejr nede på stranden, så nu kan vi passende besøge kunstneren. Jeg 
stak hovedet ud af vinduet og spurgte:

Og huset set forfra på Avenue des Plages
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- Hvor kender I mig fra?
- Jo, det er fra Gallerie Rasmus.
- Fint, sagde jeg, jeg har lige sendt alle mine malerier op til Rasmus, og vi er desværre lige på vej 
ud af døren. Kig ind i Gallerie Rasmus, når I kommer hjem. I kan se det hele dér.
Det skete faktisk mange gange, at der kom nogen forbi, som syntes, at de da lige skulle hilse på 
kunstneren og se, hvad han lavede. De første tre gange er det rigtig hyggeligt, at der kommer 
nogen, der taler dansk. Men til sidst blev det forstyrrende og belastende. Jeg blev vist noget 
gnavpotagtig indimellem. De kunne jo ikke finde ud af at gå igen, de drak vores vin og spiste 
vores mad. De tænkte sikkert, at det var så billigt hernede, så vi behøver ikke tage noget med 
selv. Det skulle de heller ikke, men…
Nå, min pointe var sådan set at forklare, hvordan jeg kom fra det ene til det andet. Det gik aldrig 
helt i stå, for i ‘90 gav jeg Jacob Feldballe et tilbud, som han ikke kunne sige nej til. Han skulle 
tage mig med på kunstmessen FIAC i Paris en gang til. Det gjorde han, og det blev igen et brag af 
en succes. Vi solgte røven ud af bukserne. TV2 sendte i den forbindelse et helt hold til Sydfran-
krig for at filme i mit atelier og lave interview med mig. Det blev dog først udsendt noget senere. 
Der kom lige en Irak-krig i vejen.
På det tidspunkt – i 1991 – nærmede jeg mig de 50. Vi fik arrangeret en udstilling i Rådhushal-
len i Odense for ligesom at markere, at jeg var ved at blive halvgammel. Der var plads til mange 
billeder, og det blev en rigtig flot udstilling.
Peter Rasmus Lind havde startet Gallerie Rasmus i 1990. Hos Rasmus udstillede jeg arbejder på 
papir, i Rådhushallen udstillede jeg malerier, og i Galleri Schiang udstillede jeg grafik. Jeg bredte 
mig bogstaveligt talt ud over hele Odense. Jeg kan huske, at de helt store træsnit og litografier på 
1,60x1,20 m også var med. Daværende museumsinspektør Tove Lund Larsen kom og købte et 
par stykker af dem. På den måde blev jeg repræsenteret på Fyns Kunstmuseum.
Efter den hektiske periode var der et år, da jeg stort set ikke malede. Jo, det gjorde jeg; men det 
var de samme to billeder, jeg malede på hele tiden. Jeg skulle ligesom finde ind til maleriet igen. 
Til gengæld gik salget af grafik fantastisk – både i Sverige og i Danmark, ja, alle vegne, også i 
Frankrig.
På det tidspunkt var der meget langdistancehandel, og det gik meget nemt. De forskellige fik 
sendt en kasse kunst en gang imellem. Jeg havde jo min gode kontakt til en vognmand i Ikast, 
der to gange om ugen kørte mellem Barcelona og Ikast. Vi lavede en aftale om, at når jeg havde 
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fragt, gav jeg ham besked. Så kørte jeg op på den lokale parkeringsplads og ventede på ham. Når 
han kom, smed vi mine kasser ind bag i hans bil. Han havde som regel en meter eller to ledig 
plads, hvor mine malerier eller kasser med grafik lige kunne skubbes ind.
I begyndelsen gjorde vi det på den lokale tankstation. Det var oppe på toppen af en bakke. Men 
tankejeren så sig gal på de vognmænd, der bare holdt ind uden at tanke. Lige ved siden af på den 
modsatte side af vejen var der åbnet en ny restaurant, som netop satsede på lastbilchaufførerne som 
kunder. Vi aftalte at mødes dér i stedet for. I vintermånederne bliver det også dernede mørkt klokken 
fem. En aften - det var den første gang, da jeg skulle sende varer til Danmark fra restauranten – holdt 
jeg og ventede på parkeringspladsen. Jeg kunne se lastbilen dreje ind på tankstationen. Jeg havde som 
sædvanlig lavet en aftale med vognmanden i Ikast, men han havde åbenbart glemt at give sin chauf-
før besked om, at mødestedet var ændret. Jeg blinkede til lastbilen med mine forlygter, og han blin-
kede tilbage til mig. Jeg blinkede igen, han blinkede tilbage. Endelig forstod han budskabet og kørte 
over til mig. Men mens vi læssede varerne over i hans lastbil, kom restauratøren ud med sin store 
schæferhund og spurgte brysk: - Hvad foregår her? Vi var i smuglerland. Grænserne var lige blevet 
åbne, og der foregik lystige ting og sager. Han ville ikke have ulovligheder på sin parkeringsplads og 
var parat til at ringe efter politiet. Vi måtte pænt forklare, hvad vi var i færd med. Han faldt til ro, og 
det endte med, at vi spiste oppe hos ham hver lørdag. 
Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det, men jeg havde kontakt til en dansk pige, som boede i 
Limoux. Hun var en slags rejseleder. En af de ture, hun arrangerede, var for Lyngby-Tårbæk amatør-
symfoniorkester. Hun ringede og spurgte mig: 
- Kan du ikke finde ud af et sted, hvor de kan spille i morgen?
- Jo, det må blive noget med, at vikingerne møder katharerne.
Det syntes hun var en fin idé, så jeg gik hen til Luc, der var vældig musikinteresseret, og sagde:
- Nu skal du høre her. Danmarks bedste amatørorkester med masser af kønne piger kommer på be-
søg i morgen. Vi skal finde ud af, hvor vi kan lave en koncert med dem.
- Hvor mange er de?
- De er 45 – og jeg synes også, at vi skal lave en plakat. Hvad synes du?
- Det skal jeg nok sørge for. Du laver en tegning til plakaten.
Vi lavede to koncerter med dem i kirken, og der var stuvende fyldt. Det var sjovt. Lidt dansk kultur 
fik vi da eksporteret.

- Var det problematisk at bo i Frankrig?
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Når man kommer til et andet land, er det jo noget helt andet. Det er ikke bare andre skikke. Hele 
systemet er anderledes. Man ankommer på dag ét – og det var det værste. Så skulle man først finde 
det lokale skattekontor. Det lå i Carcassonne, 70 km fra hvor vi boede – og det var før gps´ens tid. 
Man var jo dårlig nok ankommet, men det skulle være inden for de første 24 timer. På skattekontoret 
skulle man have et dokument med et stempel som bevis på, at man var indrejst den dato. Jeg kunne 
slet ikke gøre mig forståelig på fransk. De fandt langt om længe én, der kunne lidt engelsk, men det 
blev det bare værre af. Langt om længe fik jeg mit dokument med stempel. Det blev sendt til Dan-
mark, og så var vi ude af det danske system.
Da der var gået to måneder, var der en venlig sjæl, der sagde til mig: 

Kjeld Ulrichs atelier i Roquefort-des-Corbieres
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- Den bil dér på danske nummerplader, den kan du ikke køre med hernede. Nu er du jo inde i det 
franske system.

 - Nå ja, for helvede. Nu skulle jeg finde et fransk afgiftskontor. Gæt hvor det lå – også i Carcassonne. 
Jeg kom op på første sal, hvor der sad en lille mand, som jeg fortalte om mit problem. Han kiggede på 
mig over sine briller, så sagde han: - Du skal betale afgift af din bil fra den dag, du kørte ind i Frankrig. 
Nu får du en bøde, fordi du ikke har ladet bilen registrere, da du krydsede grænsen. 
- Det kunne jeg ikke. 
- Hvorfor kunne du ikke det? 
- Min bil stod på et tog. Vi kom med biltoget fra Hamborg til Narbonne. 

Atelieret i Roquefort-des-Corbieres. Kjeld Ulrichs arbejder på papir
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- Nå, men så er det en helt anden sag.
Nu blev han pludselig venlig og forklarede, at det i så tilfælde var en brugt bil, jeg skulle have indre-
gistreret. Her skal det lige indskydes, at min bil var spritny. Den franske afgift blev derfor lige 3-4000 
kr. mindre.
Noget af det mest besværlige ved at flytte til Frankrig var de offentlige kontorer dernede. Der var 
altid kø – mindst 100 mennesker. Hvis du kom klokken ni om morgenen, skulle du være heldig, 
hvis du var ude igen inden klokken fire om eftermiddagen. Havde du ikke alle de papirer med, 
som der skulle bruges, måtte du komme igen næste dag. Dér kan du tale om bureaukrati. Man 
skulle have tålmodighed.

- Mødte du andre danske kunstnere dernede i Frankrig?
Ja, det kan man godt sige! For eksempel Ingvald og Agnete Holmefjord boede også i Roquefort 
- des - Corbières. Men det var ikke meget, vi var sammen med dem. Vi havde begge to den hold-
ning, at vi ikke var taget til Sydfrankrig for at lave en danskerklub. Vi hilste pænt på hinanden 
og var sammen ved forskellige festlige lejligheder dernede.

- Du har lavet en større udsmykning ude på Radio Fyn her i Odense. Blev den lavet, mens du var 
i Frankrig?
Nej, den lavede jeg, mens jeg stadig boede i Dronningensgade. De dukkede pludselig op en dag. 
Jeg ved ikke, hvor Hanne Sommer, som var den daværende leder af Radio Fyn,  havde støvet 
mig op. Det var hende, der var primus motor på det projekt, men der var også to arkitekter med. 

- Hvornår er det, at du maler en bybus i Odense?
Det var i 1987. Forårskåd bybus til helårsbrug, stod der i avisen. Det er en lidt sjov historie. 
Jeg havde set et foto af en stor amerikansk kunstner, der arbejde med overheadprojektor, når 
han malede. Fordi billedfladen var så stor, stod han inde i billedet, og man kunne se det halve 
af motivet på ryggen af ham. Det blev jeg meget optaget af, og jeg brugte samme teknik, da jeg 
malede bussen. Jeg havde lavet skitser. Men det var ikke mig, der skulle male bussen, det var en 
professionel autolakerer. Jeg skulle bare tegne motivet op, og så skulle han nok klare resten. Så 
dekorerede jeg også et par skorstene i Odense.
Med den første skorsten ude i Bolbro var det så heldigt, at den var svejset sammen af 2x2 meter 
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plader – og dem er der fire af hele vejen rundt. Så der var 16 kvadratmeter rundt i sådan et sæt 
plader. Det bliver til mange kvadratmeter, inden man når toppen, for skorstenen er 70 meter 
høj. Jeg havde lavet mit hjemmearbejde. Jeg havde en fin skitse med, hvor jeg havde tegnet alle 
kvadraterne op. Der kunne jeg se, at nu skulle det være sådan, og nu skulle det være sådan. Så 
handlede det ellers bare om ikke at falde ned, mens jeg tegnede motivet op på skorstenen og 
skrev farvenumre på de forskellige felter.
De to små (50 m) skorstene i Dalum, dem er jeg ikke glad for. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide 
dem, men fordi det var et rigtigt lortearbejde at stå med. De lå ned på nogle ruller i en hal ovre 
i Esbjerg. Det var noget forfærdeligt bøvl. Jeg troede heller ikke rigtig på, at de kunne køre fra 
Esbjerg til Odense med to 50 meter lange skorstene. Men det gjorde de. Desværre brugte de en 
dårlig kvalitet maling, så de fremstår lettere falmet i dag.

Kjeld Ulrichs bemalede bybus foran rådhuset i Odense
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- Hvor længe nåede I egentlig at bo i Frankrig?
Ja, jeg plejer jo at sige 13 år, men det passer vist ikke. I første om-
gang var det otte år og i anden omgang var det 2½ år. Først var 
det fra 1987 til 1996. I anden omgang fra 1999 til 2001.
Til at begynde med var det en periode, da stort set alt lykkedes. 
Der kom nogle japanere forbi. De købte et kæmpestort maleri 
og 100 litografier. De arrangerede også en udstilling af mine 
værker i Japan. Kort tid efter vendte de tilbage og købte stort set 
alt, hvad jeg ejede af litografier.
Sådan gik det ustandselig. Snart var jeg ret veletableret med en 
stor Citroën, og hvad ved jeg.
I Stockholm kørte det også på skinner. Vi sendte ting til Sverige 
og Tyskland hele tiden.
Men så kom det – lige pludselig gik det hele i stå!  Midt i 
1990’erne blev der krise alle mulige steder, og omsætningen gik 
meget langsomt – i hvert fald i mit regi. Tilmed fik min kone 
Parkinsons sygdom. Det var noget rigtig lort, og hun ville hjem 
til Danmark. Det kunne jeg sagtens forstå, og det ville jeg faktisk 
også gerne. Vores søn var på det tidspunkt flyttet til Roskilde. 

78 m høj skorsten i Odense
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Den firlængede gård i Hørve
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Danmark 2001 - 2011

6. skumringssamtale

- I 1996 rejser I tilbage til Danmark.
Ja, jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det, men fordi min kone blev syg, købte vi en 
firlænget gård i Hørve. Vi troede, vi havde ”solgt” hytten i Frankrig; men det havde vi ikke al-
ligevel. Den dag, da vores indbo stod på flyttevognen, sprang køberen fra. Pludselig sad vi dér 
med to huslejer og var igen ved at lide rentedøden, så efter to år valgte vi at flytte tilbage igen i 
det samme hus i Frankrig.
Vi solgte gården i Hørve og ville finde en lille lejlighed i København, så vi havde noget at bo i, 
når vi var i Danmark. Planen var, at vi lod huset i Frankrig stå til salg, mens vi boede i det. Når 
det på et eller andet tidspunkt blev solgt, havde vi lejligheden i København at flytte tilbage til. 
Mens vi så på lejlighed i København, kom der en annonce i Politiken om et atelier til leje ved 
Skibby. Verdens flotteste udsigt, 90 m² atelier og en lille lejlighed på 45 m² med nyt bad og køk-
ken. Det hele for 4000 kr. om måneden eller noget i den stil. Samtidig flyttede vores søn Sten ind 
i en lille lejlighed i hovedbygningen samme sted.
Sommeratelier, tænkte jeg. Men det var en total misforståelse. Vi kørte fra det ene hul i jorden 
til det andet hul i jorden ude på landet. Der var pænt i Sydfrankrig, og der var nydeligt i Skibby. 
Vi havde sommeratelieret i Skibby i halvandet år, inden vi sagde det fra; Sten var imidlertid også 
flyttet til Jylland, hvor han havde fundet en kæreste. 
Det forholdt sig samtidig sådan, at når vi var i Skibby, ville min kone til Sydfrankrig og omvendt. 
Hun begyndte at få det mærkeligt og opførte sig underligt. Hun havde tvangstanker omkring 
skiftet husene imellem. Når vi kørte til Danmark, havde hun en fornemmelse af, at vi blev “for-
fulgt”. Når vi ankom til Danmark, var hun overbevist om, at nogen flyttede ind i vores hus i 
Frankrig. Det hele gentog sig, bare modsat, når vi kørte tilbage til Frankrig igen. Sommetider 
blev det til nogle meget korte og stressende ophold begge steder.
Det var en hård tid. Egentlig har jeg aldrig tænkt over det, men jeg kan faktisk se det i mit CV – i 
to og et halvt år havde jeg stort set ikke nogen udstillinger. Det gik ad helvede til, det hele gik op 
i hendes hat og briller. Vi skyldte ikke så mange penge væk, så der skulle ikke meget til at holde 
den gående. Men det med udstillinger kunne jeg ikke magte i den periode. Vi fandt senere et 
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lille hus i Holbæk, som vi ville bruge som sommerhus. Men vi havde dårlig nået at købe huset 
i Holbæk, før der kom en pariser og købte vores hus i Sydfrankrig. Der var ikke noget pjat, han 
lagde alle pengene på bordet. 
Det var virkelig en befrielse, da det endelig lykkedes at få solgt huset i Roquefort-des-Corbières. 
Jeg vedtog med mig selv, at jeg aldrig nogen sinde skulle have ejendom i udlandet igen. 

- Du sagde, din kone, Trille, blev syg, mens I boede i Frankrig.
Altså, Trille havde jo dårlig ryg, allerede da vi flyttede derned. Der var ikke nogen, der kunne 
finde ud af, hvad der var i vejen med hendes ryg. Men hun havde virkelig ondt i ryggen, som-
metider kunne hun hverken gå eller stå. Lægerne kiggede på den ryg igen og igen. Men der var 
faktisk ikke noget i vejen med hendes ryg. Det var et skrig om hjælp, som ingen fattede. 
Så fik hun Parkinsons sygdom, og den var god nok. I begyndelsen vidste vi ikke, hvad der var 
galt. Det begyndte med, at det, hun skrev, blev mindre og mindre. Hun kom til en neurolog. Hun 
fik nogle piller, men det var stadig det samme. Vores læge sendte hende så til en anden neurolog.

- Var det i Frankrig?
Ja, … og den nye neurolog sagde: 
- Kan du ikke lige gå op og ned ad gulvet to gange og så skrive en sætning ti gange.
- Hvad skal jeg skrive?
- Det er lige meget.
Så skrev hun: Jeg har ondt i ryggen. Jeg har ondt i ryggen … Og det blev mindre og mindre.
- Jeg ved godt, hvad der er galt med dig. Du har Parkinsons sygdom. For at være helt sikker, så 
får du to tabletter. Den ene tager du i dag, den anden tager du i morgen. Hvis det hjælper, ved 
vi, hvad du fejler.
Og det hjalp. Men det er sådan med medicinen mod Parkinsons, virkningen fortager sig med 
tiden, og medicinen skal jævnligt justeres.
Vi flyttede tilbage til Danmark og slog os ned i Holbæk. Der skete så det, at Trille lige pludselig 
begyndte at gå meget, meget langsomt. Hun pustede og hun stønnede. Vi troede, at det var det 
sædvanlige, altså Parkinson. Men så kom vi ind på Hvidovre Hospital til en undersøgelse. Her 
blev lægerne enige om, at det skulle der gøres noget ved. Hun skulle tjekkes igennem. Hun skulle 
indlægges i to dage og være under observation døgnet rundt. De tog nogle blodprøver med det 
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samme, og datoen for indlæggelsen ville de sende senere.
Vi var ikke mere end lige nået hjem, før telefonen ringede. Det var lægen. Han sagde:
- Nu tager du din kone og kører hende op på Holbæk Sygehus. Det skal være nu med det samme.
- Hvad er der galt?
- Din kone har en blodprocent på 2,5. 
- Hvad skulle den være?
- 7,5. Hun burde slet ikke kunne stå på benene. Af sted, nu!
Hun blev indlagt og blev tanket op med nyt blod. Hun fik det godt igen. Men de valgte at sende 
hende til undersøgelse på Rigshospitalet, hvor det viste sig, at hun havde leukæmi.
De tog hende i kemobehandling. Hun var indlagt et halvt år. Jeg kørte ind til hende hver dag og 
sad og snakkede med hende i 3-4 timer.
Det var om sommeren, og ved juletid blev hun erklæret rask. De kunne ikke finde flere syge cel-
ler, så de mente, at hun var rask.
Men da havde de nået at prikke hende i rygmarven, så der var pludselig nogle nerver, som var 
ødelagte. 
Hun kunne slet ikke gå. Hun fik et par støvler med skinner i, en kørestol, og hvad der ellers skal 
til. Vi fik fjernet dørtrin, og hvad man nu kan gøre for lettere at komme rundt i kørestol. Trille 
skulle gå til genoptræning, og det var bestemt ikke nogen succes. For det første gad hun ikke, for 
det andet ville hun ikke, og for det tredje hjalp det ikke.
Da der var gået to måneder, brød kræften ud igen, og hun blev indlagt. De fyldte hende med 
binyrebarkhormon i den grad, at hun blev fuldstændig rundt på gulvet. Jeg måtte bede dem om 
at sætte dosen ned, for at hun kunne føle sig blot en lille smule normal. Efter 14 dage blev hun 
udskrevet fra Rigshospitalet. De kunne ikke gøre mere. Da ringede hun til sin gode veninde 
Betty og sagde:
- Hvis du vil se mig igen, så er det nu, for jeg skal dø! Hun fik et chok og tog toget med det 
samme.
Sådan kunne hun også være – temmelig bramfri og ligefrem.
Vi nåede at fejre vores 40 års bryllupsdag den 1. august.  Vi havde planlagt en stor fest, som vi 
måtte aflyse, fordi hun havde det dårligt. Men folk kom alligevel, venner og naboer. Jeg havde 
heldigvis en 3-4 lammekøller i fryseren. Jeg stegte lam og jonglerede med gryderne, mens folk 
hyggede sig på vores terrasse.
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Derefter gik der kun tolv dage, så sagde hun: - Av! Nu gjorde det virkelig ondt, det havde hun 
ikke prøvet før. Hun blev indlagt på sygehuset og fik smertestillende medicin; men hun blev igen 
fuldstændig rundt på gulvet. Selv på det sidste kom tvangstankerne. Hun troede, det var mig, 
der havde forgiftet hende. Næste dag ringede en sygeplejerske og sagde:
- Jeg måtte ikke ringe til dig, men jeg gør det alligevel. Du skal komme nu, hvis du vil tage afsked 
med hende.
Derimod skulle sygeplejersken sørge for at vores søn, svigerdatter og hendes bedste veninde 
Betty kom, men jeg kom jo selvfølgelig alligevel. Trille fik det dårligere og dårligere, og den 
næste morgen klokken syv trak hun vejret for sidste gang. Det var en smuk afsked. Solens første 
morgenstråler stod ind ad vinduet og oplyste hendes ansigt, da hun strøg ud over kanten.
Veninde Betty og jeg kørte hjem og hentede hendes tøj. Hun skulle have sine røde sko og sin 
leopardtrøje på. Vi var sikre på, at det var det, hun ønskede. Hun lignede en milliard, da hun 
blev bisat.

Men igen, hun havde haft det ad helvede til. Hun var en speciel dame, og hun havde sit at slås 
med, rent psykisk. Vi har jo alle sammen et eller andet, vi kæmper med. Men så længe vi ikke 
opfører os fuldstændig uhensigtsmæssigt i forhold til andre mennesker, så går det. Herregud, så 
må vi selv bøvle med det lort, vi nu har at bøvle med. 
Det utilgivelige, der skete mod hende i hendes barndom, det kunne hun godt erkende og for-
holde sig til. Men dét, hun ikke kunne håndtere, var dét, det gjorde ved hende. Det, den gamle 
galning havde gjort ved hendes liv, alt det pis hun havde stået model til – og det var ikke småting 
– alt det lort, hun havde gået og bildt sig selv ind, alt det fis, hun havde bildt andre ind. Det var 
for svært, for hvad havde hendes liv så været?
Som Kirsten, vores psykolog sagde så mange gange, at det er blevet til en af mine grundsætnin-
ger: 
- Livet kommer buldrende hen over dig. Det eneste, du kan gøre, er at lære at tackle det.

- Trille døde. Der gik et stykke tid, og så blev du gift med Trilles veninde Betty. Hvordan hænger 
det sammen?
Ja, nu springer vi lidt i tiden og hopper tilbage til 1978. Vi er nødt til at starte med begyndelsen. 
Trille var som bekendt på det tidspunkt keramiker. Jeg var keramikermand, sådan kan man 
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vist godt kalde det. Jeg hjalp hende med alt hendes kram. Hun havde lige fået kontakt til en en-
grosforhandler, der hed Hans Jørgen. Han tog Trilles keramik med på en messe for brugskunst 
i Vejle. Der tog vi over om søndagen. Vi havde aldrig før været på sådan en messe. Det var den 
sidste dag, så vi skulle da lige se, hvordan det var gået. Da vi kom derover, sagde Hans Jørgen: 
- Hende med kjolerne, der ved siden af, hun vil godt lige snakke med jer. Hun er meget interes-
seret i kunst.
Vi gik ind og hilste på hende. Det var Betty! Hendes mand, Carl Henri, var der også. Vi gik al-
lesammen i spænd med hinanden fra første øjeblik. Det meste af tiden sad vi inde bag forhænget 
i det lille rum og drak rødvin. Der kom ikke et øje på messen, så vi sad og drak vin og havde det 
rigtig hyggeligt. De ville gerne have noget af vores kunst. Og kender du en kvinde, der ikke gerne 
vil have noget tøj? Sådan én havde jeg også. 
Vi lavede en lille fræk aftale om, at vi skulle finde ud af en byttehandel. Der gik ikke lang tid, 
så besøgte vi dem i deres hus i Harte ved Kolding. De boede ude på landet, og Betty havde ok-
kuperet hele stuen med kjoler. Hun var uddannet på designskolen i Kolding og arbejdede selv-
stændigt på det tidspunkt. Man kunne lige sidde henne i det ene hjørne, og resten af rummet 
var fyldt med tøj. 
Pludselig en dag – det var i 1981 – blev Betty chefdesigner på Hjertegarn i Odense, og så flyt-
tede de hertil. Det udviklede vores venskab, for nu så vi hinanden oftere - i hvert fald i årene fra 
1982 til 1987. Jeg designede bl.a. et par stikketrøjer til Hjertegarn sammen med Betty. Det med 
strikketrøjerne blev en succes, og jeg så stadig vores design i gadebilledet mere en ti år efter. Jeg 
var godt nok lidt “irriteret” over, at tre strikketrøjer kunne udløse et dobbelt opslag i farver i Jyl-
lands Posten! 
- hva´fanden så med de 15 år, jeg havde malet?
Men så rejste vi til Frankrig. Betty syntes, at det var noget mærkeligt noget, at vi rejste derned, 
fordi nu havde vi det lige så hyggeligt. Det har hun senere fortalt mig.
Mens vi boede i Frankrig, havde vi ikke meget kontakt med hinanden. Når vi var i Danmark, 
besøgte vi dem som regel. Men de besøgte aldrig os i Frankrig. Det var først lige til allersidst, at 
Betty kom en tur derned alene. Hun var lige blevet skilt og havde behov for at snakke med os og 
få lidt luftforandring.
I Holbæk kom Betty og besøgte os flere gange, mens Trille var rigtig syg.
Trille døde og blev begravet, og derefter så jeg ikke mere til Betty i et stykke tid.
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Men min gamle mor boede i Odense. Hende var jeg en dag ovre at besøge. Jeg havde egentlig 
ikke tænkt på Betty. Jeg sad bare dér hos min gamle mor, og da hun havde fortalt den samme hi-
storie fire gange, og jeg for fjerde gang havde svaret det samme, tænkte jeg, hun kan ikke huske, 
hvor længe jeg har været her. Så jeg sagde: 
- Karen Margrethe, nu har jeg siddet her længe. Jeg må vist hellere se at komme videre.
- Ja, ja, det er fint. Kom godt hjem!
- Ja, det skal jeg nok!
Så gik jeg. Da jeg alligevel var i Odense – jeg havde ikke været i byen i mere end halvanden time 
– tænkte jeg, nu ringer jeg til Betty for at høre, om hun ville give en kop kaffe. Det ville hun.
Alt det med, at hun havde siddet dér på sygehuset hele natten, da Trille døde, havde hun aldrig 
fået talt med nogen om. Hun glædede sig virkelig til at møde mig, få det snakket igennem og 
gjort færdigt, så det kunne blive lagt på hylden.
Vi snakkede og vi snakkede – det har vi altid gjort. Vi har altid snakket rigtig godt sammen. Jeg 
tror også, at vi førhen har irriteret vore respektive ægtefæller med al vores snak. Vi var altid på 
samme bølgelængde og havde lidt den samme idé om, hvordan verden er skruet sammen. Det 
var nemt. Det var det også den dag, jeg besøgte hende i Nørregade. Og så kom chokket. Om 
aftenen, da klokken var halv ti, hørte jeg mig selv sige:
- Jeg tror godt, at vi to kunne blive kærester!
- Det tror jeg også, svarede hun.
Det har vi så været lige siden. 

Betty havde været skilt i seks år på det tidspunkt. Der gik tre måneder efter mit besøg i Nørre-
gade, så tænkte jeg, det her går ikke, jeg er nødt til at købe en ring til hende. Det gjorde jeg så, 
og året efter blev vi gift. 

- Du har hele dit liv været omgivet af karakterstærke kvinder – og stort set uden en mandlig rol-
lemodel i din barndom.
- Det har du ret i.

- Hvis man ikke vidste bedre, kunne man fristes til at kalde dig en tøsedreng. Hvad har det forhold 
betydet for dig rent menneskeligt?
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Ja, altså – på grund af Trilles sygdom. Skal vi kalde det sådan? Nej, det var jo ikke nogen sygdom. 
På grund af det overgreb, der skete mod Trille i hendes barndom, så har der været en psykolog 
inde over i fem år af mit liv. Jeg var ved at få et chok den dag, da psykologen sagde:
- Trille, nu tænker du lige over dét, som vi har snakket om. Og Kjeld, du skal også lige tænke 
over dét, vi har snakket om. 
- Mig, sagde jeg, det er da ikke mig, der er til psykolog?
- Kjeld, sagde hun, hvad er det, du har med kvinder i nød?
Ups, dér ramte hun noget. Hvad var det, jeg havde med kvinder i nød? Sikke noget lort! Sådan 
har det altid været. Man kan sikkert kalde mig en tøsedreng; men jeg har altid været fokuseret 
på, om de nu havde det godt, de der madammer. Jeg har også gjort en forfærdelig masse for, at 
de også fik det bedre. Jeg tror, at jeg forstår kvinder rimelig godt. Det kan godt være, at jeg er lidt 
af en tøsedreng.

- I dine billeder optræder der tit kvinder – ofte mere eller mindre påklædt. Hvis man ikke lige vidste, 
at det stort set altid har været sådan, kunne man tro, at du var en midaldrende mandlig kunstner 
i krise. Hvorfor er der så mange kvinder i dine motiver?
Hvorfor er de der? Ja, det er en gammel infektion, som jeg pådrog mig på akademiet. Al det der 
modeltegning og modelmaleri. Der var ikke meget andet end damer at male. Modellerne var der 
jo, og vi havde masser af croquistegning. Det var jeg ret god til. Og sådan en kvindekrop, den 
indeholder stort set alt. Der er, hvad der skal være. Der er drama, der er ro – der er det hele. Du 
kan udtrykke alt med en kvindekrop. Derfor er det blevet hængende. På et tidspunkt kom jeg til 
at se på gamle franske postkort – det var allerede omkring 1976-78. Dengang lavede jeg en slags 
murmalerier – et motiv, jeg havde fundet ved at gå og kigge på afskallede mure i Grækenland og 
i den gamle bydel i Nice – og de franske postkort, de hoppede sgu op i mine billeder. Det motiv 
blev pludselig noget, der optog mig. Det var den måde, jeg kunne udtrykke mig på i den periode. 
Jeg havde lært af Sven Dalsgaard, at hvis man satte sådan et postkort på, skulle man bare sætte 
en akrylplade henover og skrue den fast på lærredet. Det så ret godt ud, og det kunne holde. Så 
det gjorde jeg – i hvert fald i en periode. Det var, fordi dengang var det ikke så nemt, som det er 
nu. I dag kan du printe motiverne ud på et tyndt stykke papir, og det er lige så holdbart som et 
oliemaleri. Det kunne man ikke dengang. Da skulle du forbi en reproanstalt, og det var møgbe-
sværligt og hundedyrt. 
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Sådan startede det med kvinderne i mine billeder. Det er kun en periode på 3-4 år, at kvinderne 
har været ude af min motivverden. Jeg gik hen og blev, hvad skal man sige, mere abstrakt. Jeg var 
inde i en periode, hvor det var farveklatter det hele. Da forsvandt det figurative element. Men så 
snart det figurative kom på banen igen, var kvinderne der også.
Hvad var det egentlig, du spurgte om?

- Det var det med de mange kvinder i dine motiver.
Har jeg svaret?

- Ja, det synes jeg.
Jo, der var det med den midaldrende mand i krise. Der er lige en historie, vi skal have med. Jeg 
udstillede i Galleri Brantebjerg i Odsherred. Et hyggeligt sted med sand på gulvet. Der er faktisk 
ikke noget gulv, så man skal ikke hænge noget op, der ikke kan tåle fugt. Det er faktisk et rigtig 
godt sted. Emilia Wedrowski, som dengang stod for galleriet, syntes, at jeg skulle udstille der. 
Det er et sjovt galleri, for har du udstillet der én gang, så får du ikke lov at komme igen. Der 
er ikke mere end én soloudstilling pr. næse. Så kan du komme over i annekset med to billeder 
resten af dit liv. Sjovt nok, men der er ikke noget med karriereskabende virksomhed dér. Jeg gik 
rundt på min udstilling, og så kom der to ægtepar hen imod mig. De var i 50-års alderen. Én af 
dem peger på mig: 
- Ham dér, det er så kunstneren.
Så var de ved at dø af grin alle sammen og sagde:
- Vi havde lige gået og sagt til hinanden - den mand, der har malet de billeder, han kan ikke være 
en dag over 30.
Da havde jeg altså rundet de 60. Jeg ved ikke, hvorfor de tænkte sådan.

- Din første kone, Trille, var kunstner. Betty er også kunstner. Er det en udfordring for dig, eller 
giver det dig inspiration?
Åh ja, hvordan skal jeg nu lige formulere det. Altså, i Trilles tilfælde, da mener jeg, at hun ville 
være kunstner, fordi jeg var kunstner. Det var dét, der drev værket. 
Betty, det er noget helt andet. Hun havde sin uddannelse fra Kolding Designskole og arbejdede 
selvstændigt i mange år. Da vi så ramlede sammen, havde hun længe været uden bil bl.a. på 
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grund af skilsmissen. Hun havde ikke været så meget ude omkring, så noget af det første, hun 
bad mig om, var at køre hende en tur op til Hasmark Strand på Nordfyn. Der stod nogle gamle 
slidte pæle i vandet. Dem havde hun set for 3-4 år siden, og dem kunne hun ikke rigtig glemme. 
Dem ville hun fotografere.
Da jeg stadig boede i Holbæk, kommunikerede vi lidt frem og tilbage pr. e-mail. På et tidspunkt 
sendte jeg hende et digitalt foto af en stor skulptur ude foran mit hus. 
- Gud! sagde hun, hvornår har du lavet den?
Den har jeg lavet på computeren, måtte jeg tilstå.
- Nå, gør du også sådan noget.
Hun havde dengang lavet nogle fotos med mopshunde, hvor hun havde haft billederne inde over 
computeren og manipuleret dem lidt. Det varede ikke længe, før hun begyndte at sætte mærke-
lige ting ind i sine billeder og flytte rundt på pælene ude i vandet.
En dag besøgte vi maleren Carsten Rudolfsen og hans kone Nina i deres sommerhus ”Gåse-
huset”. Vi gik tur på stranden, men Betty blev ved at sakke bagud, for hun skulle hele tiden 
fotografere ned i stenene. Hun fotograferede sand, insekter, døde måger, og hvad ved jeg. Det 
var helt vildt, hvad hun fik fotograferet. Vi kom hjem og sad og kiggede på hendes billeder på 
computeren. Jeg tænkte, det her er skide godt. Hun har altid været kreativ; men hvis hun går hen 
og bliver billedkunstner, så vil det være rigtig sejt. Så kan vi følges ad resten af livet. Hver gang vi 
skal noget, så vil det være med samme interesse. Det kunne være rigtig fedt.
Men den første gang, da vi sammen var i Paris, og jeg præsenterede hende for Jean-Michel Bas-
quiat, tænkte hun, at det dog var det grimmeste, hun havde set i hele sit liv. Men prøv at spørge 
hende i dag. På det punkt har hun fuldstændig ændret mening. 
Til gengæld fik jeg i Paris indsigt i modens verden, og det er bestemt ikke uinteressant. 
Jo, vi har det fantastisk!

- Den anden dag var jeg i Brugsen for at handle. Der mødte jeg en god ven. Han spurgte mig, hvad 
jeg gik og lavede for tiden. Jeg er ved at skrive en bog om kunstneren Kjeld Ulrich. Nå, sagde han, 
ham kender jeg godt. Han kan ikke male!
Er det sandt – at du ikke kan male?
Nå for pokker! Det var da endelig en ærlig mand. Hvis det handler om, at man skal kunne male, 
så det ligner helt ned i detaljen og være en dygtig håndværker, så er det rigtig nok, på den måde 
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kan jeg ikke male. Eller rettere sagt: Jeg har ikke lyst. Der er selvfølgelig to-tre kunstnere her i landet, 
som slipper rigtig godt fra at kunne være længe om at male et glas eller en flaske - eller hvad de nu 
sætter sammen i en opstilling. Og når jeg tænker på alle de store malerier fra renæssancen, de fanta-
stiske loftmalerier i kirkerne, så er det da godt, at kunstnerne dengang havde tillid til nogle fantastiske 
håndværkere Man skal ikke nødvendigvis kunne gøre alt selv.

- Hvad vil det sige at kunne male?
Det er et godt spørgsmål. Men måske skulle du hellere spørge, hvad vil det sige at være en god kunst-
ner? Altså, de bedste billeder bliver skabt i en proces, hvor man bagefter overhovedet ikke kan huske, 
hvordan man egentlig nåede frem til resultatet. Det synes jeg, er de bedste billeder. Når man bagefter 
tænker: Shit, hvordan fanden var det nu lige, at du gjorde det? Man kan ikke gøre det igen. Det skal 
man heller ikke, selv om man måske kunne. Det er der ingen mening i – det er jo gjort.
Det er også derfor, jeg ikke er supernaturalist. Det er set før, og fotografiet er opfundet. Sådan ser jeg 
på det. Men jeg har stor respekt for dem, der kan sidde med en mårhårspensel og male, så det ligner 
til punkt og prikke. Hvis de er gode til det, så synes jeg, det er flot. Der er op til flere, der kan det dér. 
Pensel, farver og lærred, det er bare et middel til at udtrykke sig. Tilfældigvis er det dét, jeg har valgt. 
Andre udtrykker sig med ord, dans eller musik.

- Var det en fordel for dig, at du havde en anden erhvervsmæssig baggrund, da du begyndte som 
kunstner?
Absolut, også i den grad. Det ville jeg ikke have troet, da jeg begyndte på akademiet. Da jeg startede 
der og var ti år ældre end alle de andre, tænkte jeg: Pokkers, jeg er ti år bagud, jeg kunne have været 
færdig med det her for længe siden.
Omvendt vil jeg sige, at det var en kæmpe fordel, at jeg havde lært at stå op om morgenen, at gøre 
noget ved det og lade være med at hygge alt for meget på værtshusene. Det kommer af, at jeg har stået 
i lære som slagter, tror jeg. Man bliver pligtopfyldende - ind imellem alt for pligtopfyldende. Men det 
har betydet, at jeg fra starten har haft en arbejdsdisciplin – og jeg har forstået, at fordi jeg fik nogle 
penge i kassen, var det ikke sikkert, det var klogt at bruge dem alle sammen, for om lidt kommer 
skattevæsnet og vil have nogle af dem. 

- Når du maler, hvordan ved du så, at et maleri er færdigt?
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Når jeg ikke kan tilføje mere, som gavner billedet. Når jeg ikke synes, at det kan blive bedre. Nej, 
sådan er det ikke. Sommetider tænker jeg: Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved det her. Det kan 
godt være, det stadigvæk er noget lort; men jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Så sætter jeg 
billedet væk. Måske tager jeg det frem igen næste dag og kigger på det en gang til. Så kan det ske, jeg 
siger: - For fanden! Der er den jo, det er lige det, der skal til. Det er sådan – altså, hvis det er et godt 
billede, vi snakker om – at sætter man et penselstrøg til, så falder det hele fra hinanden som et kort-
hus. Det skal man så lade være med. 

- Det, som ikke gavner billedet, skader det.
Ja, helt 100 % sikkert. Det skal blive bedre, hver gang man sætter et strøg med penslen. Det sker også, 
at man må male noget over. Det er en af de forfærdelige ting ved at være kunstner. Man har lavet et 
eller andet oppe i det ene hjørne, der bare svinger rigtig godt. Det ser rigtig godt ud, og man er glad 
for det. Der er en fed tegning, lige som den skal være. Så maler du videre, og en halv time senere er 
du bare nødt til at male skidtet over. Ellers bliver det aldrig et helt billede. Hvis man ikke fjerner det, 
bliver det noget pletværk, og det går ikke. Væk med det, så billedet kan blive en helhed.

- Hvad er god kunst?
Åh! Det er en af de svære! Jeg ved, hvordan jeg har det inden i mig selv, når jeg ser god kunst. Jeg ved 
præcis, hvordan det føles, når man bliver konfronteret med god kunst. Men man kan også lade sig 
narre. Det kommer helt an på, hvor man er henne med sig selv. Jeg har oven i købet oplevet god kunst 
i mine egne billeder. Men da jeg så dem en uge efter, måtte jeg indrømme, at det ikke holdt.

- Er det tiden, der skiller skidt fra kanel?
Det er det i hvert fald! Hvis det holder i mere end tyve år, så kan du være rimelig sikker på, at den er 
god nok. Men det er også noget mærkelig noget. Jeg har prøvet at komme forbi mine egne billeder ti 
år efter og tænkt: Åh nej, lige i den periode var du vist ikke noget geni. Så ser man de samme billeder 
igen ti år senere – det er sådan noget, der kan ske, når man bliver gammel – så kan man pludselig 
sige: - Nå ja, ok – det var egentlig ikke så tosset. Da havde du allerede fat i noget af det, du går og slås 
med nu. 
Hvor meget har vi egentlig snakket om Tyskland? Nok ikke så meget. Helt til at begynde med 
har vi snakket lidt om Hans Gerd, det kan jeg huske. Han tog på kunstmesser, hvor han fik kon-
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takt til andre gallerier. Han var god. Han sørgede for, at jeg kom til Galleri Rainer Kuhn og et par 
andre mindre gallerier. Jeg havde også en lille flirt med et galleri i Hamburg. Men i den periode 
lukkede gallerierne igen, næsten før de åbnede – i hvert fald dem, der var noget ved. De, der 
altid havde været der, de klarede sig. Men de, som ville noget, og som var interessante for mig, 
de havde det svært. Der var faktisk flere gallerier, jeg havde lavet udstillingsaftaler med, som, 
når jeg et halvt år senere skulle udstille dér, måtte aflyse det hele, fordi de var nødt til at lukke.
Men tilbage til sagen: Hvad er god kunst? Det er umuligt at sige noget fornuftigt om det.

- Hvad er det, der sætter trenden for, hvad der dur. Er det smagsdommerne?
Nej. Der findes ikke nogen smagsdommere. Det er noget, der ligger i tiden. I mit univers skif-
ter det, ligesom moden skifter. Når du har været langt nok inde i et eller andet, så kan du ikke 
komme længere lige i øjeblikket. Så må du gå en anden vej. Det vil sige, hvis du har været ab-
strakt længe nok – hvis hele kunstmiljøet har været abstrakt længe nok – så er der nogle unge, 
der siger: 
- Fuck deres måde at gøre det på! Nu laver vi det på vores måde. Så gør de det på en helt anden 
måde. Så går de baglæns eller forlæns, eller hvad de nu gør. Som regel går de baglæns og finder 
noget, der er endnu ældre, som de så tvister på deres måde. Det er ikke sikkert, det er bevidst; 
men det er sådan, det foregår. Når de unge ikke kan komme videre med det gamle, laver de om 
på det. Så siger de: - Det er os, der bestemmer, hvordan det skal være, og I gamle kan rende os. 
Der kommer et generationsskifte, og så er det dem, der styrer – indtil de bliver gamle en dag og 
får dén i nakken af de unge. 

- Du maler med pensel, men der er mange ord i dine billeder. Hvad laver de der?
Ja, jeg skriver nogle ord, som jeg synes er spændende: Mirroring, corsage eller figure feminine – 
det sidste kan du næsten høre, hvad er. Ordene indgår som en struktur i mine billeder og fylder 
det tomme rum, så det bliver lidt mere interessant. Der er selvfølgelig den betydning, der ligger 
i ordet; men ofte er ordet ikke så vigtigt. Når jeg er færdig, kan det godt være, at der kun er tre 
bogstaver tilbage. Det må man leve med. 

- Det, at man kan leve af sin kunst, er det ensbetydende med, at man er en god kunstner?
Nej, bestemt ikke! Det har intet med det at gøre. Det, at man kan leve af sin kunst, betyder, at 
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man er fuldtidsbeskæftiget med sin kunst. Kunsten kan få lov at fylde rigtig meget. Det er dét, 
det betyder. Man er ikke amatør. Amatør forstået på den måde, at man lever af noget andet, og 
så har man maleriet som en bibeskæftigelse. Det er der nogen, der slipper rigtig godt fra. Der er 
nogen, der har gjort det i årevis og er rigtig gode. 
Det har været vigtigt for mig, at jeg ikke skal lave andet. Men det bliver jeg ikke mere kunstner af.

- Når man kigger på dit CV, så springer det i øjnene, at du i modsætning til mange andre kunstnere 
meget tidligt begyndte at slå dine folder i udlandet. Hvordan hænger det sammen?
Jo, fordi jeg gjorde mig tilpas ud til bens i Danmark! Nej, altså, helt alvorligt - det er jo hyggeligt, 
når ens mor synes, at det man laver, det er godt. Når onkler, tanter, kusiner, fætre og venner også 
synes det, er det helt fint. Men man skal på et tidspunkt prøve, om vingerne kan bære, og det har 
jeg ment, at det var bedst at gøre nogle steder, hvor de overhovedet ikke kendte mig – hvor man 
så min kunst, som det er, og ikke fordi det var mig, der havde lavet det. Specielt når de aldrig 
havde mødt mig, syntes jeg, at det var ekstra godt. De vidste ikke, om jeg var ung eller gammel, 
kendt eller ukendt – det var kun billederne, det handlede om. Det kom sig bare sådan, og når 
man først får begyndt, så fører det ene til det andet. Én af de ting, der kom til at betyde rigtig 
meget for mig, var udstillingerne med Gallerie Feldballe på Stockholm Art Fair. Der mødte jeg 
bl.a. Nane Stern, og jeg kom til at udstille hos hende i Paris. At jeg kom til at udstille i USA, var 
også en tilfældighed. Og fordi jeg udstillede i New York, var der én, der syntes, at jeg skulle med 
på en kunstmesse i San Fransisco. På den messe mødte jeg Philip, som kendte Bob. Sådan kørte 
det hele vejen igennem.
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Kjeld Ulrich i sit atelier på Colbjørnsensvej i Odense
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Fremtidsperspektiv

- Nu runder du et skarpt hjørne. Hvad kan vi vente os fremover? Vil vi se malerier, hvor vi siger: 
Det er en Kjeld Ulrich, maler han stadig sådan! 
Eller får vi malerier at se, hvor vi siger: Hvad pokker! Er det en Kjeld Ulrich, kan han også male 
sådan? 
Hvad kommer vi til at opleve? 
Tager du endnu en tur ud over rampen? 
Ja, det er et godt spørgsmål. Det eneste, som jeg er sikker på, er, at jeg maler, indtil jeg falder 
om. Det kan jeg love. Resten ved jeg ikke noget om, det må tiden vise. Man kan sige, at jeg ma-
ler rimelig kontinuerligt. Men hvis du kigger langt nok tilbage, kan du godt se, at der er en stor 
udvikling i det. Der er meget forskel på det, synes jeg selv. Der er nogle bølger, og somme tider 
går jeg tilbage til noget, som jeg ikke blev færdig med. Man kan aldrig vide! Jeg kunne godt 
tænke mig, at der kom mere enkelhed i mine billeder. Men jeg har mange historier, jeg gerne 
vil fortælle, og det er svært at begrænse sig. Nu må vi se – jeg ved det ikke.

Jeg har lige haft en periode, hvor jeg bare ikke kunne male. Simpelt hen! Det sagde mig ikke 
en pind. Så må man bare lade det være. Men nu kører det igen. Jeg synes også, at det ser lidt 
anderledes ud, end det plejer. Jeg er ved at lave en udsmykning til Ledernes Konference Cen-
ter – en opgave, som jeg faktisk fik for to år siden. Men så kom krisen, og de turde ikke rigtig 
binde an med det projekt. Nu går det rigtig godt, så nu er jeg i gang. Et andet projekt, som jeg 
er i gang med, er en udsmykning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, som hører 
under Odense Universitetshospital. Der arbejder jeg i grafisk beton, så der kan man måske sige: 
- Hvad pokker, kan han også sådan noget? 

Betty og jeg har lige fået en fælles udsmykningsopgave på Odense Universitetshospital, den 
nye akutmodtagelse. Ud over otte store malerier arbejder vi bl.a. med video i et stort maleri, 
hvor der er indbygget tre tv-skærme, der kører uafhængigt af hinanden. Betty har arbejdet med 
lydabsorberende kæmpebilleder, og vi har lavet kunst på 28 glasruder. 
Det har været en ny og spændende måde for os at arbejde på, og den første ægte Fog/Ulrich-
opgave vi har løst i fællesskab.
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Maleri 100x180 cm
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Maleri 100x180 cm
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Maleri 176x124 cm
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Maleri 176x124 cm
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Maleri 176x124 cm
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Maleri 176x124 cm
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Maleri 100x80 cm
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Maleri 100x80 cm
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Udsmykning Hotel Comwell Middelfart
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Maleri 100x80 cm
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Maleri 100x180 cm
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Maleri 100x100 cm
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Maleri 130x100 cm 
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Maleri 176x248 cm
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Maleri 100x80 cm
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Maleri 130x100 cm
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Udsmykning MT Højgaard Odense
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Udsmykning MT Højgaard Odense
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Maleri 150x100 cm
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Maleri 146x114 cm
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Maleri 60x60 cm
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Maleri 60x60 cm



104

Maleri 100x100 cm



105

Maleri 100x100 cm



106

Fire malerier 50x50 cm
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Maleri 100x80 cm
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Maleri 130x100 cm
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Maleri 130x100 cm
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Maleri på papir 56x38 cm
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Maleri 176x248 cm
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Maleri 150x100 cm
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Maleri 150x100 cm
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Maleri 150x100 cm
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Maleri 150x100 cm
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Maleri 100x180 cm
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Maleri 100x80 cm
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Maleri 90x65 cm
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Maleri 90x65 cm
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Udsmykning på Ledernes KonferenceCenter Odense
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Kjeld Ulrich ved sin udsmykning på Popermo Forsikring Odense
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Maleri 80x80 cm
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Maleri 124x176 cm
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Maleri 80x80 cm
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Maleri 80x80 cm
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Maleri 80x80 cm
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Maleri 80x80 cm
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Maleri 190x100 cm
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Maleri 190x100 cm
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Maleri 190x100 cm
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Videoinstallation på den nye fælles akutmodtagelse, Odense Universitetshospital
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Udsmykning på den nye fælles akutmodtagelse, Odense Universitetshospital
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Maleri 150x150 cm



134

Maleri på papir 64x50 cm
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Maleri på papir 64x50 cm
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Maleri på papir 64x50 cm
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Maleri på papir 64x50 cm
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Maleri på papir 64x50 cm



139

Maleri på papir 64x50 cm
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Kjeld Ulrich CV

Født 1942 i Odense. Uddannet på Det Fynske Kunstakademi hos Kaj Kylborg fra 1968 til 1972.
Bosat i Frankrig 1988-1996 og igen 1998-2001. 
Bor nu i Danmark. Medlem af BKF.

Udstillinger
1972: Forårsudstillingen. Charlottenborg, København. 
Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus.
Udstillingsbygningen, Filosofgangen, Odense *

1973: Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus.
Kunstbygningen, Filosofgangen, Odense.*

1974: Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus.
Kunstbygningen, Filosofgangen, Odense. *
Art in Europe, Brüssel.
S.A.K. Svendborg.
”Dansk Kunst”, Ribe.

1975: Kunstbygningen, Filosofgangen, Odense.*
Gallerie Internationale, Ribe.*
Galleri Doré, Særslev.*
Odense Rådhushal, gruppeudstilling.

1976: Kunstnernes Efterårsudstilling. Den frie Udstillingsbygning, København.
Gallerie Internationale, Ribe.*
Galleri Doré, Særslev.*
Galleri Flindt, Aarhus.*
Galleri 136, Aalborg. 
Odense Rådhushal, gruppeudstilling.
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1977: Kunstbygningen, Filosofgangen, Odense.*
Kunstmessen Art 77, Basel.
Galleri Doré, Særslev.*
Galleri Doré, Kunstbygningen, Filosofgangen, Odense.
Galleri Meyer, Esbjerg.
Dronninglund Kunstcenter.
Galleri Flindt, Aarhus.*

1978: ”Fynske Grafikere”. Nikolaj Kirke, København.
Københavns Kunsthandel.*
Gallerie Internationale, Ribe.*
Københavns Kunsthandel.*

1979: Galleri 14, Odense. *
Galerie Pluis, Groningen, Holland.
Udstillingsbygningen, Filosofgangen, Odense.*

1980: Galleri Tonne, Oslo.* 
Galerie Mathilde, Amsterdam.*
Good Company Gallery, New York.*
Galleri 14, Odense.*

1981: Good Company Gallery, New York.
American Design LTD, Denver.
Art Expo, San Francisco.
Kunstmuseet, Thorshavn.
Galerie Mathilde, Amsterdam.*
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1982: ”Her & Nu”. Charlottenborg, København.
Soker-Kasseman Gallery, San Francisco.
Gallery One, San Francisco.*
Galerie Tantius, Lübbecke.*
Katelhon Druckgrafik, Bielefeld.
James Gallery, Los Angeles.*

1983: Stockholm Art Fair.
Gallery Miller, San Diego, USA.* 
Dana Gallery, Rancho Barnardo, Californien.*
Galleri Feldballe, Kolding.*
Galleri Westing, Odense.*
Sally le Gallais, Jersey Island.

1984: Stockholm Art Fair.
Galleri Feldballe, Kolding.*
Galleri Westing, Odense.*
Galerie R. Kuhn, Weidenbrück.*
Galerie Tantius, Lübbecke.*
Galleri Monica Benbasat, Norrköping.*

1985: FIAC, Grand Palais, Paris.*
Stockholm Art Fair.*
Print & Poster, Odense.*
”Fynske Grafikere”, Randers Kunstmuseum. 
Galleri JdV, Falsterbo.*
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1986: 7th. International Impact Art Festival, Kyoto, Japan.
Galleri Westing, Odense.*
Galerie Tantius, Lübbecke.*
Galleri Bergman, Stockholm.*
Galleri Monica Benbasat, Norrköping.
Galleri Åklund, Lund.*

1987: Galerie Nane Stern, Paris.*
Galleri Feldballe, Kolding.*
Galleri Westing, Odense.* 
Forum Art Fair, Hamburg. *

1988: Stockholm Art Fair.
Galleri Bergman, Stockholm.*
Bielefelder Kunstverein.*
Galeri Kleinhenz, Ludwigshafen.* 
Galerie Tantius, Lübbecke.*
Søllerød Kunstforening.

1989: FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.
T.O.A. Tokyo.
Galerie Nane Stern, Paris.*
Galleri Bergman, Karlstad.*

1990: FIAC, Grand Palais, Paris.*
FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.* 
Galerie Tantius, Lübbecke.*
Odense Rådhushal.*
Gallerie Rasmus, Odense.*
Galleri SO-TO, Aalborg.*
Galleri Bergman, Stockholm.*
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1991: 12. Triennale Int. de Gravure Original, Zürich.
FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.*
Art & You, Tokio.
Galleri Bergman, Karlstad.*
Galleri Bergman, Gøteborg.*
Galleri Æblegården, Søllerup (Egelund).*

1992: Collector Contemporary, kunstmesse, London.*
FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.*
Art Multiple, Düsseldorf.
Gallerie Rasmus, Odense.*
Galleri SO-TO, Aalborg.*
Galleri Bergman, Stockholm.*
Galerie Wafirdange, Luxemburg.*
Galerie de la Pleau, Toulouse.*
Euromericane de Graboba 3, vandreudstilling i Spanien.  

1993: FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.*
Art Frankfurt.
Art Multiple, Düsseldorf.
Galleri Bergman, Karlstad.*
Galerie de la Pleau, Toulouse.*
Arthene Art Gallery, Kortrijk.

1994: FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.*
Art  Multiple, Düsseldorf.
Galerie Tantius, Lübbecke.*
Gallerie Rasmus, Odense.*
Galleri Østergaard Hansen, Ikast.*
Galleri Monica Benbasat, Norrköping.
Galerie Bucciali, Colmar.*
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1995: Stockholm Art Fair.*
Art Copenhagen, København.
FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.*
Art Frankfurt.
Art  Multiple, Düsseldorf.
Galleri SO-TO, Aalborg.*
Galleri Bergman, Stockholm.*
Galleri Bergman, Malmø.*
Galleri Østergaard Hansen, Ikast.*
Galerie Climats, Paris.*

1996: Stockholm Art Fair.
Art Copenhagen, København.
FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.
Salon de Mars, Paris.
Art Frankfurt.
Art Multiple, Düsseldorf.
Gallerie Rasmus, Odense.*
Galleri Bergman, Gøteborg.*
Galleri Monica Benbasat, Norrköping.*
Galerie Kunststück, Oldenburg.*

1997: Stockholm Art Fair.
FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.
Art Frankfurt.
Art Copenhagen, København.
Art  Multiple , Düsseldorf.
Galleri Østergaard Hansen, Ikast.*
Galleri Bergman, Stockholm.*
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1998: Stockholm Art Fair.
FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris.
Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art Multiple, Düsseldorf.
Gallerie Rasmus, Odense.*
Galleri Max Seidenfaden, København.*
Galleri Bergman, Gøteborg.*
Galleri Bergman, Karlstad.*
Galleri Bergman, Malmø.*

1999: FIAC Edition SAGA, Grand Palais, Paris. 
Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art Multiple, Düsseldorf.
Hundenkunst, Ulft.

2000: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art  Multiple, Düsseldorf.
Gallerie Rasmus, Odense.*

2001: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art Multiple, Düsseldorf.
Gallerie Rasmus, Kolding.*
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2002: Stockholm Art Fair.
Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art Multiple, Düsseldorf.
Galleri Østergard Hansen, Ikast.*
Gallerie Rasmus, Odense.*

2003: Stockholm Art Fair.
Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Galleri NB, Roskilde.*
Dronninglund Kunstcenter.

2004: Stockholm Art Fair.
Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art Miami, USA.
Kolding Kunstmesse.
Galleri NB, Viborg.*
Galleri Brantebjerg, Nykøbing Sj.*

2005: Stockholm Art Fair.
Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art Miami, USA.
Gallerie Rasmus, Odense.*
Gallerie Rasmus, Kolding.*
Gallerie Rasmus, København.*
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2006: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Galleri Helle, Stockholm.*
Galleri NB, Roskilde.*
Galleri DECO, Aalborg.*

2007: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Gallerie Rasmus, Odense.*

2008: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Galerie Tantius, Lübbecke.*
Dansk Svenska Kompagniet, Österlen.*
Galleri Brænderigården, Horsens *
Galleri Bucciali, Colmar.*

2009: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Gallerie Rasmus, Odense.*
Galerie Kunststück, Oldenburg.
Galleri Bach Møller, Randers.*

2010: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art2see, Odense.
Galleri DX, Bordeaux.*
Gallerie Rasmus, Tobaksgaarden, Assens.
Gallerie Rasmus, Skagen.
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2011: Art Herning.
Art Copenhagen, København.
Art2see, Odense.
”Øje for jazz.” Gallerie Rasmus, København.
Gallerie Rasmus, Skagen.
Gallerie Rasmus, Odense.*
Kunstbrænderiet, Vejle.

2012: Art Herning.
Gallerie Rasmus København i forbindelse med kunstnerens 70 års fødselsdag.*
Art Copenhagen, København.
Galleri X, Rungsted.*
Galleri Kin Anstensen, Göteborg.*

* = separatudstilling.

Repræsenteret på museer & offentlige samlinger
Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen.
Fyns Kunstmuseum.
Vejle Kunstmuseum.
Göteborg Kunstmuseum.
Museum Villa Medici, Frankrig.
Fries Museum, Holland.
Grunwald Center for the Graphic Arts, Los Angeles.
Fyns Kunstfond.
University of Michigan, 1982.
University of Los Angeles, 1982.
Cedars-Sinai – A Non-Profit Hospital in Los Angeles, 1982.
Bank of America, San Francisco, 1982.



150

Større udsmykningsopgaver - udvalgte eksempler 
Danmarks Radio, Radio Fyn, Odense 1986
Bybus Odense 1988
De danske Skytteforeninger, Vingsted Centret 1993
Skorsten, Fjernvarmecentralen i Bolbro, Odense 1993
To skorstene, Fjernvarmecentralen i Dalum-Hjallese, Odense 1994
MT Højgaard, København 1996
Daimler Chrysler, København 1996
Codan, København 1999
Nykredit, Odense 2001
Comwell, Rebild 2001
HK, Tønder 2002
Comwell, Sorø 2005 
Tønder Bank, Røde Kro afdelingen 2005
Popermo, Odense 2007
MT Højgaard, Odense 2007
Tønder Bank 2007
Tønder Bank, København 2008
Comwell, Middelfart. 2009
Ledernes Konference Center, Odense 2011
Odense Universitetshospital, den fælles akutmodtagelse 2011/-12

Bøger
Ole Lindboe: Det egentlige motiv – om kunstneren Kjeld Ulrich. Forlaget Rasmus 2005.
Per Nielsen: Ord til rejsende i Europa. Digtsamling illustreret af Kjeld Ulrich, Forlaget Rasmus 
2007.
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