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"Jeg er ked af, jeg slog
dig, men det var noget,
jeg kom til. Det var ikke
med vilje, for jeg elsker
dig krere Lil. O.k. jeg
flrekkede dit kranium,
men det._gror sammen
igen, du ska! bare ta' det
roligt i en maned eller
fem. Jeg er som alle an-
dre mrend. Du ved da
godt, at Britt bli'r trevet
af Kenn. Alligevel er hun
hans eneste og allerbed-
ste Yen.All, hvor jeg dog
savner dig derhjem'..."

Bare rolig,dette er ~e hi-

storien om vor tids store
psykopater, men derimod et
tekstuddrag fra et ud af 12
numre pa multikunstneren
U1rikNl'Jrgaardsseneste cd.

Og ja, det var maske en
lidt underlig made at prres-
entere ham pa, men U1riker
ikke sadan lige til at srette i
en bas. Som regellever han
nemlig som de fleste, men
ogsa kun som regel. Resten
af tiden lever han et fabel-
liv som forfatter og musiker
i en verden, hvor skreve hi-
storier, om skreve eksisten-
ser, fortrelles med skreve ord
i mere eller mindre mysti-
ske sammensretninger.

Albummet, "Hjernen slog
fra", er en musikalsk van-
dring rundt i tanker om og
forhold til en verden, som
ikke altid er lige nem at ge-
brerde sig i. De finurlige,

men ogsa provokerende tek-
ster akkompagneres af
savel jazz- og bluestoner,
som folk og dansktop-
rytmer. En sreregen blan-
ding, som bade har faet ro-
sende og positive ord med
pa vejen af medier og me-
nigmand. Men ogsa en
cocktail, som har filet man-
ge til at springe op af stolen
i forargelse. .

Og sadan-er det med ID-
rik Nl'Jrgaard, for han el-
sker, nar han med sin kunst
kan fa citronmanen til at
ende galt i halsen. Pa den
anden side er han den fl'Jrste
til at skrere for af den folke-
lige gule kage, oar der er
kaffegrester i rrekkehuset i
Hadsten, hvor han har en
hektisk hverdag som leder
af en SFO i Randers. I rrek-
kehuset bor ogsa konen,

Mette (i I'Jvrigt hel og
uskadt) og deres tre lige sa

. sunde og raske bl'Jrn.
U1rik har ogsa udgivet fi-

re andre cd'er. To af dem i
samarbejde med forskellige
musikere og de andre to
sammen med bandet Pemis,
somi dag er opll'Jst.Desuden
har han komponeret flere
bl'Jrnemusicals.Men det er
ikke kun gennein musik-
ken, at han arbejder med
den kreative side. Det er og-
sa blevet til et forfatterskab
med forell'Jbigen udgivelse
og to pa vej. Faktisk kan det
vrere svrert at holde styr pa
alt det, manden har kastet
sig over, sa vi ma hellere
skrue tiden lidt tilbage - og
starte der, hvor alting star-
ter, nemlig i barndommen.

U1rikNl'Jrgaarder fl'Jdtog
opvokset i Svenstrup, syd
for Aalborg. Her havde han
en ganske almindelig op-
vrekst med far, mor og tre
brl'Jdrei et helt almindeligt
villakvarter. Eller var det
nu ogsa sa almindeligt? 'fja,
det ydre kail der vist ikke
plies ret meget usredvan-
ligt ud af,men det var noget
helt andet med det indre
sjreleliv for den lille nordjy-
de.

- Jeg var en meget fl'JIsom
og sart dreng med en over-
udviklet fantasi. Det meste
af tiden gik jeg rundt i min
egen lille verden, fordi jeg
havde en fornemmelse af, at
verden udimfor ikke kunne
give mig noget igen, fortrel-
ler U1rikmellem to bid af et
stykke kage. Han slikker
glasuren af trenderne og
strrekker sig i havestolen,
hvorfra hans historie for-
trelles. .
. - Jeg var en rigtig outsi-

der som barn. Forandringen

kom fl'Jrst,da jeg fik fat i en
digtsamling af Jess 0rnsbo.
Det var stort, for pludselig
var der noget, som virkelig
trickede mig. Det var fanta-
stisk at opdage,at man kun-
ne bruge sproget pa den ma-
de, og der begyndte min
egen leg med at srette ord
sammen pa nye og finurlige
mader.

Den kreative side fik for
alvor frit Il'Jb,da U1rik star-
tede pa gymnasiet. Her
fandt han endelig sammen
med ligesindede og legede
sig gennem studietiden i en
bl'JIgeaf galskab, hvor U1rik
og kompagni lod det ene
gakkede underholdnings-
indslag efter det andet skyl-
Ie indover den stl'lvedeskole
til stor morskab for klasse-
kammeraterne.

Nar det ikke drejede sig
om at vende skolen pa hove-
det, spidsede han faktisk
I'Jrer i religionstimerne, og
det endte med, at han kaste-
de sig over et teologistudi-
um i Arhus efter endt stu-
dentereksamen.

- Egentlig havde - oghar -
jeg altid haft svrert ved at
vrelgeen bestemt ting at gi-
ve mig til, men til Arhus -
det ville jeg, og sa blev det
teologi, fordi der var noget
dejligt dramatisk ved det.
Det gik ogsa rigtig godt, nar
det kom til den filosofiske
del af pensum, somjeg syn-
tes var. vildt sprendende,
men da vi skulle i gang med
Det Gamle Testamente, og
det dl'Jdog pine skulle lreses
pa hebrreisk, selvomder fin-
des en udmrerket dansk
version, ja, sa stod jeg altsa
af, griner han oguddyber, at
viljen, evnen og lysten til at
gl'Jre studiet frerdigt lang-
somt skrumpede indo Efter

tre ars hovedbrud med hi'
brreiske gloser forlod Ulrik
universitetet og satte sig
bag et kasseapparat i Fl'Jtex
i stedet.

Der sad han sa i et par ar,
og tiden ved bandet med
den monotone bibbib-Iyd af
Yarer, der skannes ind, gay
fyren med de bristede prre-
stedrl'Jmmemuligheden for
lade op igen. Inden lrenge
kunne arbejdet i Fl'Jtexkl'Jre
pa automatpilot, og sa var
der igen plads til at trenke
det hay af ord og ideer pa
plads, som startede med at
myldre frem under de ked-
sommeligesprogforelresnin-
ger pa universitetet.

Mylderet blev senere til
hans fl'Jrstebog, som bedst
beskrives ved at lade vrere.
For i "Illuminator", som bo-
gen hedder, skelnes der ikke
mellem social-realisme, sur-
realisme, satire og alvor i
fortrellingerne. Tvrertimod
blander han det hele sam-
men i et lyrisk og prosaisk
kalejdoskop.

U1rik tager en dyb ind-
anding, rejser sig fra stolen
og slentrer ud pa grres-
plrenen. Familiens hund
lunter efter og kigger for-
ventningsfuldt op pa sin
herre: Er det mon tid til at
lege? Men nej, U1rik er alt
for optaget af sin fortrelling
ogkan ikke dy sig for at bry-
de kronologien.

- Mange har forsl'Jgtat tol-
ke mine ting, og det er da
fint nok, men det er faktisk
meget ligetil, det jeg laver.
Jeg hader at blive klemt ind
i en facitliste..., siger han og
griber fat i bordkanten for
at finde et holdepunkt.

- Dengang jeg gik i gym-
nasiet, ville vores dansk-
lrerer altid have os til at
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