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PORTRÆT UFFE BUCHARD

ALTID ALENE
Som dreng var Uffe Buchard venneløs og stemplet som mærkelig af både
børn og voksne. Udenpå var han rap i replikken, indeni skrøbelig og tryggest i
ensomheden. Ensomheden er stadig et nødvendigt helle for modeeksperten.
AF LENE VENDELBO. FOTO: CAMILLA SCHIØLER

Det er sommer. Græsset er sandsynligvis
grønt. Fuglene synger sikkert. Hos naboen
er flaget måske hejst. Ude på gaden er der
nok nogle børn, der enten leger hinkesten
eller spiller bold. Vi er i starten af 70'erne i et
parcelhuskvarter i sønderjyske Aabenraa, hvor
fireårige Uffe bor med sine forældre og to år
ældre storesøster på Tønningvej 8.
Uffe og hans far er denne sommerdag ude
i haven. Vejret er jo skønt, så det er oplagt for
far og søn at hygge sig sammen om et spil
fodbold.
Men der er bare et problem.
Uffe gider ikke.
Han kan mærke faderens irritation – hvad
er det her for noget? Nu har man fået en
dreng, og så vil han ikke spille fodbold!
Uffe vil meget hellere rode med planterne
i haven og dekorere familiens vinduer med
kjoler fra morens klædeskab.
Og han vil allerhelst enten være alene eller
sammen med sine bedste venner – familiens
hunde Ping og Sorte.
Kort tid efter forlader faren familien uden at
kigge sig tilbage. Han får en ny familie, to nye
børn. Uffe møder ham indimellem tilfældigt i
gågaden, men ser ham ellers aldrig.
De første år håber Uffe inderligt, at faren
kommer til fødselsdag eller måske kigger
forbi til jul, men det sker ikke. Mens moren er
vred over at blive forladt, føler Uffe sig svigtet, og sorgen ætser sig ind i hans sjæl. Han
er blevet kasseret af sin egen far.

Mens farens mishag over for sønnens interesser var tydelige, lader Uffes mor ham gøre,
hvad han vil. Uffe klipper buske i haven til
bamsefigurer, spiser helst hvidt brød med
tandsmør og Nutella og passer sig selv. Han
ved godt, han er mærkelig. Det bliver sagt til
ham af såvel børn som voksne, men det giver
ham ikke lyst til at gøre noget anderledes. I
skolen sidder han alene i klasseværelset og
læser, når der er frikvarter, og går lige hjem
efter skole. Venner er han ikke interesseret
i. Moren lader ham stort set passe sig selv,
men insisterer dog på to ting. Han skal holde
fødselsdag for klassen, og så skal han prøve
forskellige former for sport.
Uffe er nemlig temmelig tyk.
Fødselsdagene tilbringer Uffe mestendels
på sit værelse, mens de andre fra klassen
sidder inde i stuen. Det er der ingen, der
opdager.
”Jeg var ingenting,” husker Uffe Buchard
tilbage.
Til de utallige sportsaktiviteter i skolen
vækker han til gengæld opsigt.
”Det er nok ikke en særlig god idé at sende
en tyk dreng til springgymnastik. Det gik bare
galt hver gang,” fortæller Uffe Buchard, der
nu kan smile ved tanken om det tragikomiske
set up.
Uddelte bank i dansktimen
Uffe Buchard er i dag blevet 46 år. Og det
er meget, meget længe siden, at han var en

lille tyk, venneløs dreng i Sønderjylland. Han
træner hver morgen, og Nutellamadderne
med tandsmør er for længst lagt på hylden til
fordel for grønsagsjuicer.
”Det kunne være gået to veje for mig. Jeg
kunne være blevet helt nedbrudt af sorgen
over at blive forladt, og det at være så anderledes. Jeg valgte i stedet at kompensere og
blive rigtig god til enkelte ting. Heldigvis.”
For mens der blev udkæmpet verbale
slåskampe mellem klassens holdkaptajner for
at undgå at få Uffe på holdet i idrætstimerne,
så brillerede han i dansk, hvor stilene altid
blev kvitteret med et 13-tal. Sprogfagene faldt
ham også let.
”Hvis det indimellem var lidt hårdt i sociale
situationer, så tænkte jeg altid på, at jeg ville
uddele sproglige tæsk i den næste dansktime,” fortæller Uffe, der aldrig oplevede at
blive mobbet.
Dertil var han alt for rap i replikken.
Chok på chok
Derhjemme bakkede Uffes mor op om
drengen og hans interesser. Der var meget
få nej’er. Da han en dag kommer hjem og
spørger, om han må få en plade med Vivaldis
’Fire årstider’, spørger hun først:
”Hvem er det?”
Men da Uffe har forklaret, går de sammen
ned i Fona og køber pladen. Og i et hjem,
hvor pengene var så små, at den stod på grød
to gange om ugen, er det en oplevelse, Uffe
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betegner som en af de væsentligste og mest
karakteristiske eksempler på morens kærlige
opbakning til det barn, alle andre kaldte
mærkelig.
En opbakning, han altid har haft, selv om
han ved, at det ikke altid har været lige nemt.
”Jeg har givet hende mange chok – jeg
sprang jo f.eks. ud som homoseksuel i
80'erne, hvor angsten for aids var allerstørst.
Det har ikke været nemt for en, som aldrig
nogensinde havde mødt en subkultur.”
Australien forvandlede Uffe
De mange frirum, som moren giver den unge
Uffe i Aabenraa, nærer hans længsel.
Længslen efter noget mere.
Dette mere ligger på den anden side af
jorden i Melbourne i Australien. En millionby
med alle de kulturtilbud, som barnet og
knægten Uffe har efterstræbt og efterlignet
på Tønningvej i Aabenraa.
Selvfølgelig er det Uffes mor, der har sørget
for, at drengen, som nu er blevet student, får
den nødvendige luft under vingerne. I alle
årene har hun lagt til side fra sin kassedameløn, så der står en klækkelig børneopsparing og venter på den unge mand. Eneste

Uffe Buchard har sammen med sin partner
Kim Grenaa og otte kendte designere skabt
en serie shoppenet for Røde Kors. Se dem på
side 26.

kriterium er, at den skal bruges til en form for
uddannelse.
Uffe bliver udvekslingsstudent. Han må selv
vælge hvor.
”Jeg skulle bare så langt væk som muligt,
og jeg overvejede faktisk også Brasilien.”
’Down under’ besøger den unge sønderjyske knægt kunstmuseer, går i teater, lærer sig
flydende indonesisk og suger alt kultur til sig.
Og har gjort det siden.
”Jeg tog et hop ind i en helt anden verden,
mødte andre kreative mennesker, og det gjorde mig mere ”chatty” (snakkesagelig red.).”
”Jeg har været heldig”
I dag næsten 30 år senere har Uffe Buchard
en succesfuld og internationalt anerkendt
mode- og brandingvirksomhed. Han er
kendt som den, der kan chatte med værter i
morgen-tv, med de kongelige og med os alle
sammen i ’Mads & Monopolet’ på P3.
”Jeg har fundet min plads i livet. I dag er
jeg en lykkelig mand med et begivenhedsrigt
liv.” Ensomhedsbehovet kan man dog ikke
tage ud af ham. Derfor bor han alene, selv om
han på femte år er i et godt parforhold.
”Det er jo en selvvalgt ensomhed. Det er
der dog mange, der har svært ved at forstå,
men ensomheden er helt nødvendig for mig i
mit ellers meget sociale liv.”
Derfor er Uffe Buchard også manden, der
er nødt til lige at gå en runde for sig selv, når
han enten har været til middagsselskab i et
par timer eller har gæster i sommerhuset. For
atter at være klar igen til det liv, der har gjort
det mærkelige barn til en lykkelig mand. En
mand, som med sine egne ord ”har viet sit liv
til dansk mode” og er særligt glad, når han
hjælper danske designtalenter. Otte af dem
har derfor været med til at udvikle de nye
indkøbsnet for Røde Kors, som Uffe Buchard
og hans bedste ven og forretningspartner
Kim Grenaa står i spidsen for.
”Når jeg laver velgørenhed for Røde Kors,
så giver det en god og nødvendig modvægt i
mit liv,” siger Uffe Buchard og tilføjer:
”Når jeg tænker på min barndom og ser,
hvor jeg er i dag, så har jeg været heldig her
i livet. Det skal også komme andre til gode.
For når man har meget, så skal man også give
meget.”

“Det kunne være
gået to veje for
mig. Jeg kunne
være blevet
helt nedbrudt
af sorgen over
at blive forladt
og det at være
så anderledes.
Jeg valgte at
kompensere og
blive rigtig god
til enkelte ting.
Heldigvis.”

UFFE BUCHARD
• 46 år
• Opvokset i Aabenraa med mor og
storesøster
• Bor alene i København men har en
kæreste
• Oprindeligt uddannet frisør og
make-up artist
• Taler flydende engelsk, tysk, fransk
og indonesisk
• Har siden 1997 drevet mode- og
brandingvirksomheden Grenaa
Buchard sammen med partneren
Kim Grenaa. De udgiver på 11. år det
anerkendte modemagasin DANSK.
• Medstifter af prisen DANSK Design
Talent
• Ambassadør for Røde Kors siden
2008

17

