
 
 
 
 
 
 

                  
 

           

  
 

 

      JAKOB SCHWEPPENHÄUSER1 

 
I det følgende vil jeg trække en tråd fra Per Kirkebys såkaldte 
overmalinger og Asger Jorns såkaldte modifikationer til graffitien. Jeg 
vil endda udkaste den tanke, at overmalings- og modifikations-
teknikkerne finder en nutidig pendant i graffitien. Selv om disse 
praksisser ikke umiddelbart synes at være gjort af det samme stof, 
tager de afsæt i samme grundmekanisme – nemlig dette at indrette 
sig i nogle givne omgivelser, at forholde sig til noget i forvejen eksi-
sterende; de er kontekstuelle. 
 

I. 
Træder vi et skridt tilbage, kan såvel overmalingen og modifika-
tionen som graffitien tænkes i forlængelse af den måde, mennesket 
indretter sig i verden på arkitektonisk. Arkitekturfænomenologen 
Christian Norberg-Schulz har beskæftiget sig med begrebet om 
genius loci, stedets ånd: Når mennesket bygger, forholder det sig til 
den forhåndenværende natur, til omgivelserne. For eksempel står 
den nordiske arkitektur i et bestemt forhold til den nordiske natur 
og dens genius. På samme måde må overmaleren Kirkeby og 
modifikatoren Jorn forholde sig til den forhåndenværende ‘natur’ 
(eller ‘ånd’) i det maleri, de indretter sig i – og på samme måde må 
graffitimaleren forholde sig til det forhåndenværende byrum, ved-
kommende indretter sig i. Dette forhold kan tænkes som to kon-
tinua: 

A. Det første har med stedet at gøre – i denne sammenhæng 
oftest hhv. et lærred eller en bygning/mur. Et sted kan siges at rum-
me en bestemt grad af markanthed eller signifikans: Et tomt, hvidt 
lærred eller en lovlig graffitimur indrettet til formålet (altså en no-
genlunde jævn, homogen flade) rummer begge, i den forståelse, en 

 
1  Teksten er en lettere omarbejdet udgave af en tale holdt ved åbningen af udstillingen Hvad 
skovsøen gemte. Jorns modifikationer & Kirkebys overmalinger, Museum Jorn, d. 3. september 2008.  
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meget lav grad af markanthed. De udgør altså den ene pol i kon-
tinuet, og dem kan vi, med den arkitektoniske klangbund, kalde 
terrain vagues. Det er imidlertid ikke dem, der har vores interesse 
her, men deres modsætning: terrain forts, som omvendt rummer en 
høj grad af markanthed. I forb. m. graffiti kunne eksempler herpå 
statueres af et velholdt, gammelt bindingsværkshus eller en kirke-
bygning (ikke mindst pga. dens symbolske betydning) – men i det 
hele taget: varierede, heterogene flader med tydelige karakteristika 
som kanter, fremspring, huller og niveauforskelle (fx døre, vinduer, 
murstensmønstre, trapper, nedløbsrør, dørgreb osv.); flader, som 
byrummet oftest frembyder, fordi de er skabt med andet formål end 
bemaling for øje. Hvad kunne i traditionel billedkunstnerisk sam-
menhæng svare til et terrain fort? Jo, det kunne fx et eksisterende 
maleri. Et sådant udgør netop på samme måde en kompleks og ikke 
tilstræbt neutral struktur. Så vidt det første kontinuum, markant-
hedsgraden af det bemalede, som kan siges at række fra svage til 
stærke steder eller altså billedrum.  
 B. Det andet kontinuum handler om malerens grad af tilpas-
ning til ovenstående sted, som ligeledes kan være både høj og lav 
(og alt derimellem). I graffitisammenhæng kunne et eksempel på en 
lav grad af tilpasning være, hvis det tidligere nævnte bindings-
værkshus’ farver og linjer af maleren blev negligeret eller trodset, og 
maleriet i stedet blev påført huset, som om det var en jævn, tom flade. 
Det er den type graffiti, der typisk opfattes som udpræget hærværk: 
som en negativ, anarkistisk gestus uden sensitivitet over for andre 
individers arbejde og ejendom.2 Et eksempel på en sådan fremgangs-
måde kan findes hos Thek og Kanr i deres fælles bemaling af et 
bygningsforløb ved Nørrestenbro, en tidligere lovlig graffitimur i 
Aarhus (billede 1). 
 

II. 
Vender vi nu blikket mod overmalingen, kunne et eksempel på en 
lav grad af tilpasning være Per Kirkebys bemalede nøgenmodel fra 
magasinet Myfair – Entertainment for men fra 1976 (billede 2). Om 
dette billede skriver kunsthistorikeren Teresa Østergaard Pedersen 
i sin katalogartikel til udstillingen Hvad skovsøen gemte. Jorns modifika-
tioner & Kirkebys overmalinger: “den nøgne kvinde blevet spartlet del-
vist over med hvid maling, så omridset næsten opløses og integreres 
i det hvide stillads af flader, som danner en kontrast til kroppens 

 
2  Disse kontinua samt graffitiens forhold til dem findes udfoldet i Schweppenhäuser 2013. 
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bløde former” (s. 74f.). Overmalingen underordner sig ikke billed-
ets strukturer, men trodser dem – vi har altså her med en lav grad 
af tilpasning af gøre. 

Går vi til den anden pol af dette ‘tilpasningsspektrum’, 
kunne Kirkeby-billedet Husmandsliv fra 1964 (billede 3) være et ek-
sempel på en tilsvarende høj grad af tilpasning: “overmalingen føjer 
sig ganske ydmygt ind i det eksisterende landskabsbillede” (s. 79), 
skriver Teresa Østergaard Pedersen i tidligere citerede artikel. Her 
har Kirkeby føjet et liggende, nøgent par ind ved vejkanten: føjet et 
nyt element til billedets rum uden at sprænge dette rum, med re-
spekt for dets orden og logik. Han forsøger dog – det skal også slås 
fast – på ingen måde at skjule den omstændighed, at dette nye bil-
ledelement er tilføjet, er fremmed: holdt i aldeles andre og stærkere 
farver end det øvrige maleri, træder det tydeligt frem. 

Hvor befinder Asger Jorns berømte og foruroligende ælling, 
Le canard inquiétant fra 1959 (billede 4), sig i dette landskab? Den 
placerer sig tvetydigt: På den ene side er den indfældet i det forhån-
denværende billedrums landlige virkelighed som én andefugl 
blandt andre (nemlig blandt svaner i skovsøen), på den anden side 
skiller den sig, med sin heftige farveholdning, sine grove strøg og 
ikke mindst med sin markante størrelse, noget så påfaldende ud fra 
omgivelserne. Med Jorns begreb fordrejer (détourne) modifikationen 
billedets virkelighed. Kunstkritikeren Ole Bak Jakobsen skriver 
således om modifikationerne, at de ofte folder sig “ud i flabede, pro-
vokerende og konfronterende (over)greb” (på kunsten.nu). Dermed 
kan vi vende os mod graffitien. 

 
III. 

Ethvert graffitimaleri kan ses som en overmaling af motiverne på 
‘byens lærred’, en modifikation af byrummet (når altså det er her, 
den finder sted, hvilket det jo oftest er). Visse føjer sig upåfaldende 
og følsomt ind, visse trodser stædigt de forhåndenværende struk-
turer, og atter andre omdefinerer – eller fordrejer – det allerede ek-
sisterende. 

Et typisk udfoldet graffitimaleri, et såkaldt piece, vil være ud-
styret med perspektiv/dybde, altså med et illusorisk rum: maleriets 
eget rum. Opføres dette på en nogenlunde jævn mur, dvs. på noget, 
vi opfatter som en 2-dimensionel flade, finder den optiske rum-
gestaltning problemfrit sted. Men etableres det illusoriske rum oven 
på noget, vi opfatter som et reelt rum, dvs. oven på en rumligt 



                                                                        

                                                                             4 

varieret arkitektur som beskrevet ovenfor, støder de to rum – det 
fiktive og det faktiske – så at sige sammen (jf. billede 1). På den måde 
kan beskueren få den oplevelse, at graffitimaleren insisterer på sit 
eget rum midt i det offentlige rum, hvilket kan virke anstødende. 

Et eksempel på en høj grad af tilpasning i graffitisammen-
hæng kunne være den berømte britiske kunstner Banksys virke. 
Banksy forholder sig direkte og med stor (og ofte kritisk) følsomhed 
over for alle de kontekster, han arbejder i: Når han placerer sin ka-
rakteristiske rotte i nærheden af Berlins fjernsynstårn, udstyrer han 
den med en paraply og i en dalende positur – så beskueren uund-
gåeligt får det indtryk, at den netop er sprunget ud fra tårnet (billede 
5). Banksy fordrejer byrummets virkelighed. Det er en type graffiti, 
der også kaldes gadekunst,3 og som både almindelige samfunds-
borgere og dele af den etablerede kunstverden begejstres over og 
interesserer sig for – og det kan meget vel skyldes denne knytten an 
til det allerede eksisterende; det er så at sige dialogsøgende indgreb 
i byrummet. 

Lad os tage et andet eksempel på graffiti, som i høj grad 
tilpasser omgivelserne, men uden at nærme sig gadekunstens greb: 
Graffitimaleren KigSet afholder sig oftest fra at give sine arbejder 
illusorisk perspektiv, og han tager, på den ene eller anden måde, 
altid hensyn til – og afsæt i – det reelle rums former, farver og egen-
skaber og indretter sig i det med stadigt hensyn til fladernes beskaf-
fenhed. På et skur bygget af vertikale brædder har han benyttet en 
malemåde helt uden horisontale linjer og uden diagonaler og buer 
(billede 6). Han har reduceret sine bogstaver til lodrette linjer og 
punkter og således konstrueret en ‘bræddeskrift’, der på en grund-
læggende måde korresponderer med den bemalede genstands 
strukturer.  

Det samme gør sig gældende, når kunstneren Zast (eller Zasd) 
indplacerer sit navn i bybilledet ved at omarrangere elementer 
(eksempelvis hegn-holdere som i billede 7), der allerede er til stede 
– uden at tilføje noget nyt. Han nøjes sågar undertiden med blot at 
fotografere bestemte figurationer, som danner det Z, A, S og T, hans 
navn består af – fx grene, der krydses i skovbunden (billede 8: et Z).  

Hermed nærmer vi os den form for platoniske tænkning, 
digteren Niels Lyngsø i bogen Morfeus har kaldt Michelangelo-poetik-
ken: inde i marmorblokken findes skulpturen allerede, kunstnerens 

 
3  Det er muligt at argumentere for, at gadekunst (eller streetart) falder uden for graffitikategorien, men 
dette er ikke stedet at gå dybere ind i en drøftelse af distinktionen mellem de to kunstformer. 
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opgave er ‘blot’ at hugge den fri. Vender vi tilbage til Christian 
Norberg-Schulz, udfolder han (i Martin Heideggers fodspor) en 
lignende tanke om arkitekturen; han skriver i Genius Loci. Towards 
a Phenomenology of Architecture: “Før var landskabets mening ‘skjult’, 
men opførelsen af broen tydeliggør den. Den eksistentielle mening 
med at bygge, med arkitektur, er derfor at afdække de betydninger, 
der potentielt er til stede i de givne omgivelser” (s. 18, min over-
sættelse).  

Arkitekturen – og Zasts graffiti – tilpasser sig altså ikke blot 
det allerede eksisterende, men udfolder det: fremhæver dét, som 
ellers var skjult. Denne tankegang kan ved betragtningen af Jorns 
modifikationer og Per Kirkebys overmalinger også være værd at 
have i baghovedet.   

 
IV. 

Teresa Østergaard Pedersen, som jeg tidligere citerede, anvender i 
sin katalogartikel det geologiske begreb ‘sedimentering’ om geolog-
en Kirkebys overmalinger: malingen lægger sig i stadigt nye lag oven 
på hinanden. Jeg er i besiddelse af et graffitisediment: en ‘geologisk’ 
lagfølge af spraymaling fra den tidligere nævnte Nørrestenbro-mur 
– et tværsnit af hundredvis af graffitimalerier (billede 9). Det skal 
være den sidste pointe her: Graffiti er altid overmaling! Hvis ikke 
det er overmaling af byrummets eller fx togvognenes overflader, er 
det overmaling af anden graffiti – og det vel at mærke en aldeles 
gennemgribende overmaling, der oftest ikke lader det bagvedlig-
gende værk komme det mindste til syne. At kunst laves på kunst, som 
blandt andre Per Højholt har bemærket, er i dette graffitiøjemed 
altså en helt bogstavelig sandhed: Værk forsvinder bag værk, som 
forsvinder bag værk, som forsvinder… Graffitien er flygtig i sit 
væsen. 

Vi må trods alt glæde os over, at en så radikal overmalings-
praksis ikke er gængs i den mere institutionaliserede kunstverden: 
at vi ikke må skrabe os vej ned gennem hundredvis af maleriske 
overlejringer for at nå frem til Asger Jorns modifikationer og Per 
Kirkebys overmalinger. Selv om det muligvis ville være i deres ånd 
– graffitiånd.  
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B I L L E D E  7 :  Zast 1 
 
 

 
 

B I L L E D E  8 :  Zast 2 
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B I L L E D E  9 :  ‘Graffitisediment’ 

 
 
 
 
 
 
 


