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Abstract  

This project investigates graffiti as a means through which it is possible to claim the right to the city. 

We see graffiti as a spatial phenomenon that produces spaces with many different potential meanings 

attached. Lefebvre’s triad of how social space is produced allows us to navigate these meanings and 

social contexts, as our understanding of the subject becomes more nuanced and complex.  

We approached the subject matter with the perspective of philosophical hermeneutics, as we 

recognised that working just phenomenologically or with a social constructivist outlook would not be 

able to fully address the concept by themselves. Graffiti is both, and philosophical hermeneutics 

enabled us to move between the two as our understanding grew and new prejudices were created.  

Through intensive fieldwork at a yearly street festival and qualitative interviews with graffiti writers 

and artists, we explored how graffiti is represented in current day and age, and what it means to the 

lives of our informants. We have learned of the powerful connection and passion the writers have to 

the craft. And explored how they, with their different motivations had been able to change themselves 

by changing the city. We learned how, instead of disarming graffiti of critical potential, the event’s 

intention of sharing graffiti to everyone is perhaps necessary, in order to open up the critical potential 

to the collective, and transcend the murkiness surrounding the discourses and meanings of graffiti as a 

mean of claiming the right to the city. 
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Kapitel 1: Indledning 

1.1: Problemfelt  

At opleve graffiti er blevet hverdag for dem der lever i, og besøger byer overalt på kloden. Selvom 

konceptet med at skrive på vægge går tilbage til begyndelsen af historien, er graffiti, især siden 

1960’erne, blevet en universel del af det urbane væv, og hvordan den er med til at producere rummet i 

byen, er længe blevet studeret af urbane geografer (Zieleniec 2016). Fra hvor den er, og hvad dens 

lokalitet betyder (Cresswell 1996), hvem der gør det og hvad det betyder for dem (Carrington 2009; 

Cresswell 1996) til hvordan graffitien ses og bliver talt om (Iveson & McAuliffe 2011). Det var New 

Yorks og Philadelphias gader i 1970’ernes nøjsomhedspolitik, der lagde scenen til skrivere som TAKI 

183, og kunstnere som Jean-Michel Basquiat, mens graffitien i Europa på det tidspunkt blev brugt til 

at dele politiske slogans. 

Graffiti er et emne der er polariseret i den offentlige debat. På den ene side af denne polarisering, er 

den offentlig side, hvor graffitien er blevet et symbol på urbant fordærv (Rose 1994 in Smith 2000: 1), 

og reaktionen har været en nultolerance kriminalisering (Iveson & McAuliffe 2001:128). 

Kriminaliseringen kan fortolkes som et forsøg på at skabe en governmentalitet, hvor afvigelse fra 

normen generaliseres som antisocialt og ulovligt (Ibid). At definere graffitien som en rumlig afvigelse, 

skaber et ideologisk billede af hvordan byen burde se ud; hvad der ”in place” og hvad der er ”out of 

place”, hvad der passer og ikke passer ind i bybilledet. (Cresswell 1996: 4). 

Den anden side er mere positivt stemt over for graffiti. Graffiti ses her i bedste fald som kunst, og som 

en måde for marginaliserede unge at udtrykke gadens egen kreativitet, eller som civil ulydighed. 

Graffitien og graffitiskriverne bevæger sig flydende mellem de forskellige dialektiske fronter: kunst 

og kriminalitet, offentligt og privat rum, midlertidighed og permanens, og kultur og økonomi. Det 

ville dog være forkert at sige, at det kun er enten eller, da graffitiens kompleksitet overgår 

simplifikationer og generaliseringer (Iveson & McAuliffe2011: 141). 

Graffiti, fra tagging til pieces, kan betyde mange forskellige ting. Om det er et individuelt opråb om 

skriverens eksistens eller et bevidst opgør med kommercielle interesser. Graffitien kan ses som en 

proces der med til at opbygge både individuelle og kollektive identiteter, gennem de relationer 

skriveren har til byen og kulturen (Carrington 2009: 418-419; Danebod 2011: 412). Graffiti udfordrer 

byens dominerende udtryk (Carrington 2009; Zieleniec 2016), og skriverne bevæger sig i byrummet 

ubebyrdet af statslige og kommunale forhold og regler (Danebod 2011: 413). Graffiti kan ses som 

tekst og som artefakt der konkurrerer om byens overflader med sanktionerede, kommercielle 
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interesser (Carrington 2009: 410). Gennem graffiti bliver grænserne for brugen af privat og offentligt 

rum i byen udfordret, og dermed er graffitien er med til at stille spørgsmål til hvem der har retten til 

byen. Ved at skabe en kontrast til den ensrettende, erhvervsdrevne by, står graffitien som symbol på at 

byen kan leves anderledes. En by med kreativt engagement, hvor byrummet er approprieret til et mere 

kunstnerisk, legende og individuelt brug (Zieleniec 2016: 13).  

Selvom graffitien har potentialet til at udtrykke sig kritisk overfor magtfulde interesser og deres 

bybilleder, er det ikke sikkert at dette potentiale bliver udfriet. Graffitien er gået fra at være en 

subkultur til en fast del af det urbane væv. Graffitien er siden dens opblomstring blevet approprieret, 

først af kunsten og siden af myndighederne. I stedet for at lade graffitiens nuancer skinne, bliver 

graffitien nu stereotypiseret som enten “respektløst og vandaliserende sort får eller konservativt 

dekorativt indslag” (Danebod 2011: 413). Dette, sammen med indvindingen af kommercielle 

interesser, er med til at udvande graffitien så den mister dens potentiale for at stille sig kritisk over for 

byens administrative og den økonomiske magt (Danebod 2011: 426). Når der bliver “solgt ud” af 

gadens billedsprog, som når kommunen lovliggør graffiti på enkelte vægge eller når graffitien bliver 

brugt for at skabe autenticitet et sted som del af gentrificeringsprocesser, bliver graffitiens kritiske 

budskaber om en anderledes retten til byen gemt og glemt.  

 

 

1.2: Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål  

 

Hvilke betydninger har og får graffitien i produktionen af sociale rum, og hvordan kan fortolkninger 

der af være med til at forklare graffitiens potentiale til at kræve til retten til byen?  

 

Hvordan kan nye forståelse for graffiti fænomenet betydning tolkes, ved at sætte vores 

teoretiske forståelse, om retten til byen, heterotopia og production of space i relation til vores 

feltarbejde i København?  

 

Hvordan har sociale rum en effekt på graffitiens betydning, og hvilke betydninger har/får 

graffitien, når det imødekommes med andre rum? 

 

Hvilken betydning har graffiti for graffitiskriverne, og hvad er graffitiskriverens rolle i 

kampen om retten til byen? 
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1.3: Positiv afgrænsning og motivation 

Graffitien er et fænomen med mange betydninger, og som har en historie præget af konflikt, både i 

praksis og repræsentation. Derfor synes vi det er vigtigt, at vi kommer med en uddybende 

begrebsafklaring, for at bringe klarhed til hvad vi mener med graffiti i resten af opgaven. Dette 

inkluderer en kort oversigt over graffitiens genre og stilarter samt en gennemgang af graffitiens 

historie, hvor den kommer fra og hvad der er sket siden den kom til Danmark. 

Først og fremmest er det vigtigt at pointere hvordan graffiti skiller sig ud i forhold til street art. Street 

art er alt kunstnerisk der foregår på gadeplan. Det kan være alt fra store gavlmalerier til små 

klistermærker, og selvom graffiti godt kan være en type street art, har Graffiti har sit eget udtryk og 

metode, som så det kan variere i stilart og genre. Overordnet set har de forskellige genre af graffiti det 

tilfælles, at det er bogstaver skrevet med spraymaling eller tusch. Det er mere nuanceret end dette, 

men der er stort set fire overordnede genre af graffiti, men som ofte overlapper lidt: lokumsgraffiti, 

som ikke behøves yderligere beskrivelse, fodbold/bandegraffitien, hvor der skrives for at vise at man 

tilhører sin klub og vise sit territorium, den politiske graffiti, hvor der skrives for at udtrykke et 

politisk standpunkt, og så hip hop graffitien hvor skriveren skriver sit navn. Dette projekt arbejder 

primært med hip hop graffitien, da vi mener det er den mest rumligt interessante af de tre. Hip hop 

graffitien er den yngste genre af de tre, men er også den der skabt mest konflikt og offentlig debat. I 

New York i 1970’erne blev graffitien erklæret til både at være på niveau med smuds, en plage der 

symboliserede moralsk fordærv, og en ny kunstnerisk genre (Cresswell 1996) på samme tid som det 

blev udbredt som et af hip hoppens fire elementer. 

I hip hop graffitien er der mange forskellige typer og stilarter, der blandt andet dækker over teknik og 

størrelse. Et tag er når skriverens efterlader sin signatur. Det er skriverens navn, som er nøje udvalgt 

efter de bogstaver og med den typografi skriveren synes fedest at male (Poulsen 1997: 28). Tagget 

viser at skriveren har været et sted og tør vise det. Med tiden og intern konkurrence udviklede 

typografien sig, både i stil og skala, til (master)pieces og senere throw-ups. Et piece inkluderer også 

skriverens navn, men hvor tagget er enkelt i farve og typografi, det skal skrives og læses hurtigt, er 

pieces mere prangende i farver og stil.  De er flerfarvede, flerdimensionelle og bruger flere teknikker 

til at opbygge kompositionerne (Jacobson 2011: 39). De er stadig bygget op omkring skriverens navn, 

men har på grund af størrelse og udtryk mulighed for at udforske typografien yderligere, hvoraf 

stilarter som wildstyle og straight letter style er nogle af resultaterne. Derudover vil nogle pieces 

bruge motiver og karakterer ud over bogstaverne, hvilket gør at et piece kan fylde en hel væg ud. 

Throw-ups lægger sig et sted mellem de to. Det er mindre end et piece, men kan stadig have flere 

farver, skygger, outlines, hvilket et tag ikke har.  
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Hip hop graffitien kom til Danmark i 1980’ere sammen med resten af hip hop kulturen, efter at film 

som Wild Style og bøger som Subway Art kom til Danmark (Poulsen 1997: 5). Den kom dermed til 

Danmark som et færdigt udtryk. Stilarter og kulturen set fra bøgerne og filmene er blevet reproduceret 

så nøjagtigt som muligt, for at vise autenticitet og til respekt hip hop kulturen. Det var for eksempel 

faux pas at rappe på dansk (Youtube 2013 1:24:00-1:24:20).  

Lokaliseringen af hip hop graffiti til Danmark medført de samme konflikter med politikere og den 

bredere offentlighed, hvor der har været fokus på graffiti som hærværk. I tidens løb er graffitien blevet 

udbredt til en større og mere mainstream plads i Danmarks kulturelle bevidsthed. I 2007 blev de første 

officielt lovlige mure åbnet, og siden er der kommet flere til. Der er skrivere i dag der aldrig har haft 

prøvet at bryde loven, men selvom de lovlige vægge er kommet til er der stadig skrivere der laver toge 

og andet ulovlig graffiti. 

Graffiti er et interessant fænomen at undersøge, da den sidder i et kompliceret spændingsfelt, hvor det 

bevæger sig imellem en masse ekstremer. Dog er graffitien ikke stoppet med at blive stereotypiseret 

og bundet til de mange dualiteter. I stedet er der kommet nye til, som ulovlig og lovlig, viser hvordan 

samfundet har ændret holdning til graffiti gennem tiden. Hvad er det graffitien kan, som gør at den 

bliver ved med at være relevant? og er den overhovedet det i 2018? 
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Kapitel 2: Teoretisk ramme  

2.1 Indledning 

For at komme nærmere en fyldestgørende forståelse af graffitiens geografiske funktion og rolle, har vi 

valgt at arbejde ud fra Lefebvres kritiske geografi, og hanss forståelse af hvordan rum produceres 

socialt. Dette vil vi beskrive hvordan graffitien passer ind i kampen mellem homogenisering og 

mangfoldighed, altså hvordan graffitien er et virkemiddel i kampen om retten til byen. Denne konflikt 

uddybes gennem inddragelse af David Harveys arbejde med hvordan kapitalismen producerer rum, og 

hans videre udfoldelse af retten til byen. Et andet aspekt af homogeniseringen af byen og graffiti, ser 

vi i Michel Foucaults begreb heterotopia, som vi ser som et rum hvor graffitien kan lukkes inde i 

forudbestemte og reguleret områder.  

Med dette teoretiske grundlag vil vi positionere graffitien som et fænomen der spiller en rolle i 

kampen om kræve retten til byen, men dens kritiske potentiale er under udfordring af udvanding 

indefra og fra myndigheder udefra. 

 

2.2: Production of Space og den sociale rumlighed  

Få tænkere har haft så stor indflydelse på studier af det urbane som den franske filosof og sociolog 

Henri Lefebvre. Et af de grundlæggende temaer er Lefebvres arbejde er at undersøge rummets politik, 

og han fremhæver nødvendigheden i at se hverdagslivets praksisser og muligheder igennem den linse. 

Selvom han var marxist og kommunist, har Lefebvres heterodoxe arbejde og kritiske syn på byen 

bredere indflydelse, og været med til at åbne op for efterfølgende studier af urban geografi (Pinder 

2017: 153).  

The Production of Space er resultatet af et forsøg på at transcendere debatten om rum(lighed), der i 

hans øjne er misvisende, mellem idealisme mod realisme. Fokusset er på at forstå hvordan rum 

produceres socialt, frem for hvordan det I stedet for at rummet enten kun er som vores mentale 

organisering af rummet, eller om der er en fysisk objektivitet uafhængig af vores tænkning (Hansen 

og Simonsen 2004: 168). Dermed er forståelsen af rummet gået fra at være absolut euklidisk absolut, 

til abstrakt, til socialt betinget. At forstå rummet som social rumlighed, er at se det rumlige som 

værende integreret i social praksis. Sociale processer er altid situeret i tid og rum, hvilket gør at de er 

betingede af de rumlige muligheder og begrænsninger. Ses rummet som socialt undgås en reduktion af 

rummet, eftersom både det mentale og det materielle er medtænkt. For at begrebsliggøre denne 
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produktion af rum, udviklede Lefebvre en triade der viser tre afgørende punkter der på en gang er 

analytisk adskilt og relaterede til hinanden. Triaden giver et indblik i hvordan de tre forskellige 

momenter sammen er med til producere det sociale rum (Hansen og Simonsen 2004: 170). 

Først er der den rumlige praktik, ”som omfatter samfundsmæssig produktion og reproduktion samt de 

specifikke lokaliteter og rumlige strukturer, der i forlængelse heraf kendetegner et givet samfund” 

(Hansen og Simon 2004: 170-171). Den rumlige praktik er det der fremstiller og forudsætter rum i en 

dialektisk interaktion. Dette kommer af den historisk rumlige kontinuitet og sker i mødet mellem 

daglige praksis og institutionelle systemer. Den rumlige praksis er også de sociale relationer der 

kaldes det erfarne rum, hvilket indebærer alle praksisser, fra hverdagens små rumligheder til globalt 

dækkende processer. Den rumlige praksis er rummets udformning og de ting der sker i rummet. 

Det andet moment er rummets repræsentationer, eller det begrebne rum hvilket er ”den ”orden”, 

samfundets dominerende sociale relationer gennemtvinger…” (Ibid.). Det handler om hvordan 

abstrakte ideologier og visioner om rummet bliver til virkelighed gennem planlægning og 

konstruktion, samt hvordan disse har reel indflydelse på grund af de eksisterende magtrelationer. 

Rummets repræsentationer er dermed de koder og symboler der henviser til de diskurser, der er med 

til at styre brugen af rummet i forudbestemte retninger; det er diskurserne om rummet. 

Den sidste del af triaden er repræsentationernes rum, eller det levede rum, hvis rumlighed omfatter 

hverdagslivets komplekse symbolisme. Det handler om beboere og brugeres rum, og hvordan de 

gennem deres hverdags interaktioner med deres omgivelser skaber steder og giver dem personlig 

værdi. Denne værdi kommer af at det er den enkeltes kultur og historie der kommer til udtryk i 

rummet, og hvordan rummet modificeres for at leve op til det ønskede billede. Der er også et element 

af rum for modstand og kreativ udfoldelse (Ibid). Det levede rum kan dermed ses som de ideer og 

diskurser der kommer fra rummet. 

Lefebvre viser hvordan rummets produceres gennem sociale processer og interaktioner, der både tager 

højde for magtinteresser og -relationer og hverdagslivets små finurligheder. Rummet er ikke statisk, 

men produceres aktivt gennem mødet af forskellige ideologier, historier, kulturer og magtforhold, 

samt den kontinuitet der ligger til grund for rummets praksis. I denne produktion ligger der en 

indforstået konflikt, der udkæmpes af mange forskellige aktører på mange skalaer. Lefebvre kalder det 

”Droit a la Ville” - retten til byen. 
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2.3: Retten til byen og kapitalistisk produktion af rum 

”The city runs fast, no one has time to sit with themselves” – Smile, Eyedea (Genius, 2018) 

 

Den urbane geografi, især i de mere marxistisk og kritiske traditioner, har længe beskæftiget sig 

hvordan eksisterende magtstrukturer yder indflydelse på produktionen af byen, samt hvordan det 

lokale står mod globale processer og ideologier. Marxistiske geografer som Henri Lefebvre og David 

Harvey har arbejdet med at kortlægge hvordan kapitalistiske processer er med til at skabe rum der har 

det ene formål at gøre akkumuleringen og bevægelse af kapital nemmere. 

Kapitalismens produktion af rum har et sit eget udtryk af samspillet mellem ”teknologi og 

organisationsformer, sociale relationer, institutionelle og administrative forhold, produktions- og 

arbejdsprocesser, relationer til naturen, reproduktion af dagliglivet, samt vores mentale 

forestillinger” (Larsen og Hansen 2012: 136), som på grund af kapitalens magt har stor indflydelse på 

den urbane udvikling. Konsekvenserne af dette er hvad Harvey kalder ”Uneven geographical 

developments” (Harvey 2014: 146), som er en af de selvmodsigende konsekvenser kapitalismen 

medfører. Disse processer kommer af at kapitalismens formål er at reducere omkostninger i pris og 

tid. Dette medfører et fokus på mobilitet af kapital og at der aktivt fjernes elementer der hindrer 

kapitalens bevægelse i det producerede rum. Eftersom kapitalen bevæger sig frit over kloden, kan de 

samme processer reproduceres i urbane områder verden over. Dette er en del af den homogenisering, 

der er med til at ensrette byer på globalt plan. Om borgeren vil det eller ej, står de i deres hverdag, i 

relation til magtfulde globale interesser. At stå imod disse, og skabe en by der lever op til egne idealer, 

er retten til byen. Mange har siden har siden arbejdet videre med begrebet, som David Harvey 

beskriver således:“The right to the city is far more than the individual liberty to access urban 

resources: it is a right to change ourselves by changing the city. It is, moreover, a common rather 

than an individual right since this transformation inevitably depends upon the exercise of a collective 

power to reshape the processes of urbanization” (Harvey 2008a: 23). 

Harvey beskriver her hvordan retten til byen går dybere end en konflikt om adgang til byens 

muligheder og ressourcer. Retten til byen handler om aktivere kollektivets magt til at udfordre 

dominerende processers rumlige produktion. Dermed er livet i byen en politisk kamp (Larsen og 

Hansen 2012: 136). At udleve sin ret til byen er bevidst at ændre byen, så det er muligt at leve et liv 

efter sine idealer. Et sted kampen om retten til byen kæmpes er i forhold til det offentlige rum og 

privatiseringen deraf. Offentligt rum er symbolet for kollektivets ret til at bruge og skabe byen, mens 

den øgede privatisering indskrænker denne ret, ved at sætte forbrugslogik og individuel ret til privat 

ejendom forrest (ibid: 137). Et eksempel Lefebvre giver i ’Urban Revolution’ er gaden. Lefebvre 
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påminder os om at gaden er mere end bare et element der kun tillader bevægelse og cirkulation, men 

det er et sted hvor mødet mellem mennesker finder sted. Som Lefebvre så billedligt beskriver det: 

“The street is a place to play and learn. “The street is disorder” og “This disorder is alive. It informs. 

It surprises” (Lefebvre 2014 [1970]: 18). Uorden og leg står begge i vejen for mobilitet og forbrug, 

hvilket strider imod kapitalismens produktion af rum. Retten til byen kan altså ses som konflikten 

mellem forskellige idealer over hvilke rum der skal produceres og reproduceres. Om det er den 

ensrettede urbanitet, eller en mere demokratisk by hvor indbyggernes egne repræsentationer 

producerer byen nedefra og op. 

Graffitien positionerer sig her som et værktøj til kampen mod den privatiserede og homogene by ved 

at overskride ideologier om privat ejendomsret og ensrettet udtryk. Graffitien bliver et symbol på at 

byen kan se anderledes ud, og at individet har magten til at gøre noget ved status quo. Graffitien er de 

lokales leg i og med rummet omkring dem, hvor visioner og levet rum bliver skabt fri for 

dominerende magtrelationer og spørgsmål og købsværdi. Graffiti er dermed en politisk aktivitet ligeså 

meget som det er socialt, kulturelt og kunstnerisk (Zieleniec 2016: 13). Denne politiske egenskab, kan 

være med til at forklare, hvorfor der har været så store konflikter omkring graffitiens og dens 

betydninger.  

2.4: The Crucial “Where” og Heterotopia 

”Graffiti is a crime because it subverts the authority of urban space and asserts the triumph (however 

fleeting) of the individual over the monuments of authority, ”the name over the nameless””. 

(Cresswell 1996: 46-47) 

 

Den Amerikanske kulturgeograf fra Trinity College, Connecticut, Tim Cresswell, beskriver i ’In 

Place/Out of Place’ hvordan ideologier omkring graffiti og rum, og overskridelser af disse, skaber 

rumlige konflikter. Derudover arbejder han med at kortlægge hvordan graffiti bliver dømt ”In place” 

nogle steder og ”out of place” andre steder. 

Graffiti er et interessant geografisk fænomen fordi det altid er situeret i rum, men den rumlige 

kontekst kan variere kraftigt. Cresswell beskriver hvordan graffitien i de tidlige 1970’ere blev 

associeret med forskellige ”discourses of disorder”, som situerede graffitien i samme kategori som 

hærværk (Cresswell 1996: 37). Graffitien blev derfor set som en naturlig del af byen i kontekster hvor 

uorden herskede,  mens i andre, ordentlige, steder blev betegnet som smuds. Dette gør at Graffitien 

passer ind de steder, hvor den er et symbol på den forrådnelse af moral der ”herskede” i 1970’ernes og 

80’ernes storbyer, men ikke udenfor. Ved at forbinde graffiti med smuds, og definere de rigtige og 

forkerte steder, blev ordensmagten i stand til at forsvare sin ideologi og slå ned på dem der udfordrede 
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den. På den anden side viser ordensmagtens stærke reaktion på graffiti, hvor skrøbelig magtens 

ideologi og orden egentlig er (Cresswell 1996: 39). 

Graffitien blev dog også mødt med andet end modstand. Kunstverdenen fandt den nye form for 

gadens kreativitet spændende og bragte den ind i gallerierne. Dette er på den ene side med til at give 

skriveren en mulighed for at tjene penge på deres virke, men på den anden side med til at afvæbne 

graffitien. Samtidig med at graffitien bliver kommodificeret og lovliggjort, mister den sit formål og 

værdi. I stedet for at symbolisere gadens kreative foranderlighed, bliver graffitien låst fast i en ramme 

(Cresswell 1996: 58-59). Hvor graffitiens eksistens udenfor er en transgression mod ordensmagtens 

ideal, bliver den nu kolonialiseret og assimileret ind i et andet rum – kunstens verden.  

En anden måde at kontrollere adfærd der afviger fra normerne har også den poststrukuralistiske 

franske filosof Michel Foucault beskæftiget sig med, som da han til et foredrag beskrev begrebet 

heterotopia. Heterotopia, eller ”det andet sted”, er en type af rum der står i en kontrastfyldt relation 

med det mere overordnede utopia. Hvor utopia er et ideal af det perfekte, samlede og ensartede rum, 

er heterotopia steder hvor inddelinger af forskellighed bliver udtrykt (Foucault 1998 [1967]: 90-91). 

Foucault udvikler en heterotopologi, der indebærer 6 principper til at forstå heterotopien og dens 

formål. 

Krise-heterotopier blev brugt ved specielle kulturelle begivenheder der ikke kunne forenes med 

hverdagens normer. Disse er ofte blevet erstattet af afvigelses-heterotopier. Denne type heterotopi 

bruges til at give adfærd der afviger fra normen et sted, de kan udføres relativt ufarligt for samfundet 

(ibid: 91). Dette kommer blandt andet af at heterotopiers funktioner har ændret sig over tid, fordi 

udviklingen af samfundets kultur har medført ændringer i relationerne til forskellige typer adfærd. 

Normer og regler ændrer sig, hvilket medfører at heterotopier er rum hvor det ellers uforenelige kan 

sidestilles (ibid: 92). Det kunne eksempelvis være steder der tillader adfærd, der ellers ville være 

ulovligt. Der kan være et tidsligt perspektivt i heterotopien, hvor forskellige tidsafsnit end samtiden 

præsenteres. Heterotopier skal også have systemer der gør det muligt at åbne og lukke sig for 

omverdenen. Dette kan være rent fysisk, som ved fængsler hvor de anbragte kan være til fare for deres 

omgivelser, eller af symbolsk karakter, hvor deltagelse kræver viden eller erfaring. Det kræver noget 

at få tilladelse til at deltage i heterotopiens verden. Det sidste princip ved heterotopien er at de står i 

relation til andre steder. Deres eksistensgrundlag kommer af at de har en funktion for samfundet, 

enten for at lukke det profane inde, eller for at fremhæve det hellige. 
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2.4: Opsamling 

Ved at skabe en heterotopi til en given afvigende adfærd, er det muligt at afgrænse den adfærd til 

heterotopien og dermed undgå at det sker andre steder i samfundet. Dermed giver Foucault et 

alternativ til straf, når myndigheder forsøger at styre befolkningens adfærd. Dette kan se ud som en 

lovændring i positiv retning for graffitiens rettigheder; I stedet for at blive jagtet bliver skrivere nu 

henvist til lovlige vægge. Her er det muligt at udfolde sig kunstnerisk uden at skulle bekymre sig om 

at blive anholdt, hvilket bidrager til flottere pieces, og dermed højere æstetisk værdi. På den anden 

side, mister graffitien sine transgressive egenskaber; I stedet for at udfordre homogeniseringen af 

byen, er graffitien blevet en del af selv samme homogenisering. Graffitien går fra at være et værktøj 

der findes i det levede rum, til også at være en strategi i det begrebne rums spillebog. 

 

Ifølge Jens Tonboe står Lefebvres begreb om en homogenisering af det kapitalistiske rum i 

umiddelbar modsætning til Foucault heterogene rum (Tonboe 1993: 452), men selvom de står i 

kontrast til hinanden, ser vi stadig en forenelighed mellem de to typer sociale rumlighed. 

Kapitalismens virke og myndighedernes idealer kan have indflydelse på, og gøre brug af og skabe 

heterotopier, der kan rumme og fiksere andethed til afgrænsede rum, og derved sikre homogenitet i 

resten af samfundet.  

Det må nævnes, at teorien om Foucaults heterotopologi stammer fra et hastigt udarbejdet 

forelæsningsnotat. Det er systematisk, men ikke just velbegrundet (Tonboe 1993: 454). Foucaults 

lægger vægten på rummets materialitet og arkitektur, men lader sig også indflyde af det kulturelle og 

adfærdsmæssige (Tonboe 1993: 454). Vi ser denne forbindelse, som en fordel for vores anvendelse af 

heterotopologien, da graffitien er rumlig, socialt og kulturelt forankret. Udgangspunkt for anvendelsen 

var, at sætte undersøgelsen- og empirien i et konceptuelt perspektiv. Vi har ikke ladet os ikke 

begrænse af teoriens ukomplethed, men i stedet set muligheder i dens åbenhed, og ladet konceptet og 

dets principper være redskab for teoretisering i undersøgelsen, og i analysen af empirien.  
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Kapitel 3: Metode 

3.1 Indledning  

Vores undersøgelsesdesign er bygget op af flere forskellige metoder, der skulle komplimentere 

hinanden for at give indsigter i feltet, dokumentere og producere viden til vores undersøgelsen. Vores 

genstandsfelt indbefatter rummelige/tidslige, sociologiske og fænomenologiske aspekter. Vi 

undersøgte graffitien i en sådan kontekst, for at belyse graffitiens betydning i/for en social rumlig 

kontekst. Ud fra vores teoretiske ramme undersøgte vi stedets karakter, individets livsverden, og 

hvordan rummet produceres socialt i en sociokulturel kontekst, med et særligt fokus på det sociale 

rums relation til graffiti. Gensidigt kunne vi med vores medbragte teoretiske videnbasis om graffiti 

fænomenet, i feltarbejdet og interviewene også belyse, hvordan graffitien er med til at producere det 

sociale rum. Med vores teoretiske ramme in mente, tog vi ud i omverdenen og indsamlede empiri, for 

at tilvejebringe nye fortolkende forståelser af social rumlige fænomener med graffitiens betydning i 

centrum (Juul & Pedersen 2012: 404). 

 

Vores tilgang i projektet var filosofisk hermeneutisk og fænomenologisk. Gennem projektet har vi 

fortolket den viden der kunne findes i vores teori, som beskriver det sociale rum og graffitiens relation 

til det, i forhold til den omverden og de livsverdener vi undersøgte og søgte viden om, gennem vores 

empiriindsamling. Vi stiftede hurtigt bekendtskab, med et væld af litteratur og videnskabelige 

undersøgelser, der havde undersøgt og beskriver gadekunstens historie og virke. Graffitien er et 

eksemplarisk fænomen for geografiske undersøgelser og problemstillinger, hvorigennem 

geografifaget kan vinde megen indsigt i urbane forhold. Det videnskabelige format, står dog i stor 

kontrast til det genstandsfeltet den undersøger og beskriver, nemlig gadens kunst. Teorien var med til 

at danne vores forståelsesramme, men vores teori indrammede også vores forståelse. Denne ramme 

måtte vi bryde, da det geografiske og temporale, sociale og subjektive fænomen graffiti, med en 

sammenvævning af forskellige sociale og rumlige betydninger i det urbane miljø, kunne bidrage 

yderligere med nye forståelser. Forståelser om hvordan sociale rum produceres, artikuleres, leves og 

opleves, og ikke mindst hvordan graffitien er konstituerende for byens (muligheds)rum. Vi søgte 

derfor nye forståelser af graffitiens konstante foranderlighed i det sociale rum, og hvordan kulturer i 

København i dag bruger og forholder sig til graffitien, og hvilken betydning graffitien har i relationen 

mellem individet og det sociale rum. Dette foranderlige fænomen, har sin egen graffitikultur med sin 

historie og tradition, og den befinder sig blandt/i andre kulturer – det er kulturer der er social og 
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historisk defineret, men altid under udvikling, pluralistisk artikuleret og til subjektiv fortolkning. Vi 

ville derfor ikke begrænse os til, hvad der var teoretiseret og dokumenteret, men bruge teori og viden 

til at stille nye spørgsmål og lave nye undersøgelser i andre geografiske kontekster for, at fortolke 

teori, omverdenen og fænomenet graffiti. 

I de følgende afsnit vil projektets social ontologiske udgangspunkt beskrives samt hvordan tilgangen 

og metoderne i undersøgelsen hentede informationer om og forståelser af fænomenet graffiti i en 

social rumlig kontekst. Informationer og forståelser er blevet til viden, en viden der gennem 

projektforløbets fortolkningsprocesser har undergået udvikling. Denne rapport er produktet af det 

stadie den hermeneutiske erkendelsesproces der på daværende tidspunkt kunne dokumenteres af 

gruppen, men som endnu kan fortolkes, og udvikles endnu ny viden fra.  

 

3.2: Filosofisk hermeneutisk tilgang  

3.2.1: Graffitien som meningsfuldt fænomen 

Graffitien er et meningsfuldt fænomen med adskillige betydninger. Meningsbegrebet refererer både til 

menneskelige aktiviteter og til resultaterne af menneskelige aktiviteter, samt betingelserne for 

aktiviteterne (f.eks. normer, regler og de situationer aktiviteterne udføres i). Tekster, sproglige udtryk, 

arkitektur, kunstværker og menneskelige handlinger har mening (Hansen & Simonsen 2004: 118). 

Graffitien viser sig som et meningsfuldt fænomen ved, at det f.eks. kan være en kunstnerisk og 

politisk menneskelig aktivitet. Det er også et omdiskuteret og kontroversielt fænomen, da aktiviteten 

udføres i en social kontekst, hvor dens betydning er betinget af kulturens normer og regler, hvilket 

medvirker til at graffiti fænomenet kan fortolkes og forstås på flere forskellige måder. Det er netop 

sådan det meningsfulde fænomen graffiti, må undersøges, det må fortolkes for at kunne forstås, da det 

indgår i en social rumlig kontekst (Hansen & Simonsen 2004: 119). En sådan vidensproduktionen af 

graffitien, der undersøges som et meningsfuldt fænomen, har ikke til formål at undersøge isolerede 

årsag-virkningsforhold, for finde sandheder om hvad graffiti er. Dette stiller selvfølgelig spørgsmål 

til, hvilken viden undersøgelsen kan bibringe til videnskaben, og hvilke epistemologiske 

forudsætninger og vilkår en sådan undersøgelse opererer inden for (Hansen & Simonsen 2004: 119). 

Vidensproduktionen må ses i et bestemt lys, og belyses fra et videnskabsteoretisk perspektiv, der tager 

højde for, at undersøgelsen beskæftiger sig med en social ontologisk anskuelse af den sociale verdens- 

og fænomenets beskaffenhed, samt behandle, hvad fortolkning og forståelse om meningsfulde 

fænomener er. Hermeneutikken er en videnskabsteoretisk retning, der beskæftiger sig med beskrive 

vilkårene for, fortolkning og forståelse. “Hermeneutik kommer af græsk og betyder fortolkning eller 
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fortolkningskunst” (Juul 2012a: 107). Hermeneutikken søger ikke en “ren” ufortolket virkelighed, 

men i stedet udføres undersøgelsen for at afdække væsentlige, men tidligere ukendte, bagvedliggende 

forhold eller betydninger af et fænomen, der altid allerede vil være fortolket af den sociale kontekst 

der undersøges, eller blive fortolket af den forsker der undersøger (Juul 2012a: 123).  

3.2.2: Den filosofiske hermeneutiske cirkel og væren i verden  

Den filosofiske hermeneutik kommer af Martin Heideggers kritik af Husserls fænomenologi. Hvor 

Husserl mente at forskerens skulle sætte sine fordomme til side, fastslog Heidegger at dette er 

umuligt, da mennesker altid er situeret i verden (Juul 2012a: 121). Det er ikke muligt at studere verden 

uden at være del af den. Det Heidegger kalder “væren i verden” refererer til at mennesket altid vil 

være “kastet” ind i verden. Dette gør sig også gældende for den filosofiske hermeneutiske cirkel: “I 

den filosofiske hermeneutik bliver den hermeneutiske cirkel en ontologi om menneskets historiske 

væren i verden” (Juul 2012a: 111). Det er ikke muligt at stå uden for cirklen og kigge ind. Derfor er 

det nødvendigt at acceptere sine fordomme, så det er muligt at møde verdenen; lade sig udfordre og 

udvikle. Fortolkningsprocessen, hvor er helheden forstås ud fra nye fortolkninger af eksisterende 

forståelser, kan altså ikke være neutrale, da fortolkeren selv står inde i cirklen, og forståelsen er i sig 

selv en fortolkning. Hans-Georg Gadamer påpeger at fordomme ikke kun er et negativt ladet begreb, 

som forstyrrer evnen til at forstå verden - fordomme er grundlaget for vores evne til at forstå 

overhovedet (Juul 2012a: 122).   

Ved at tilskrive fordomme og fortolkninger til en betingelse for væren, bliver den hermeneutiske 

cirkel en ontologi, hvor menneskets historicitet og fortolkningen af eksisterende fordomme skaber 

grundlaget for de muligheder og begrænsninger tilværelsen medfører (Juul 2012a: 111). Dette 

medfører at forskeren også er inde i den hermeneutiske cirkel, og arbejder ud fra fordomme, hvorfor 

Gadamer påpeger at forsøge at skjule sine bias, at tro at forskeren kan være fordomsfri, er i sig selv en 

fordom (Juul 2012a: 129). Eftersom den videnskabende proces er en fortolkning af virkeligheden hvor 

fordomme bliver brugt og udfordret, er resultatet i princippet altid i konkurrence med alle mulige 

fortolkninger (Juul 2012a: 133). Fordomme sættes på spil i mødet med nye erfaringer, som gennem 

mødet kan fortolkes og erkendelse kan skabes. Dette samarbejde mellem forsker og materiale kaldes 

horisontsammensmeltning (Juul 2012a: 133)  

3.2.3 Filosofisk hermeneutik i vores praksis 

Den hermeneutiske tilgang begyndte allerede inden projektets start. Gruppens daglige togture til fra 

Københavns Hovedbanegård til Trekroner st. (Roskilde Universitet) de sidste 2 år, frem og tilbage, 

har budt på en rute med et væld af graffiti langs skinnerne, hele turen. Efter projektets start har ruten 
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især budt på nye fortolkninger af denne “samme” graffiti, fra nyudviklede vidensgrundlaget kunne der 

morgenfilosoferes om graffiti, og teoretiske fordomme blev diskuteret i gruppen, om rutens og byens 

graffiti. På samme måde omgiver byen også en med graffiti, der med sit visuelle udtryk, sine 

budskaber eller opråb, gør indtryk der fortolkes. Et eksempel på hvordan vores forståelse af graffitien 

på vores tur ændrede sig markant, var efter vi så en kortfilmen “The Subconscious Art of Graffiti 

Removal” . Nu så vi ikke kun den graffiti der var malet på facaderne, vi begyndte at se den graffiti 1

som ikke var der længere, men nu var malet over. Vi begyndte at se de malede firkanterne, der stod i 

en nuanceret kontrast til resten af væggen, overalt i byen. Firkanterne var spor der fortalte om kampen 

om facaderne i byen, og vores teoretiske fordomme om retten til byen, blev pludselig til en meget reel 

forståelse. 

 

  
Graffiti overmales ved trekroner st. 

 

Dette er et eksempel på, hvordan vi som fortolkere var flyttede ind i den hermeneutiske cirkel. Vi stod 

ikke uden for, eller over for en verden, der skulle undersøges, vi befandt os i den verden/i den by, hvor 

konflikter om retten til byen fandt sted. Dette eksempel viser tydeligt, hvordan vores hverdags 

omgivelser gjorde indtryk på vores forståelse af graffiti, og relationen mellem graffitikulturen og 

DSB. Fordomme om hvordan der kæmpes om facaderne og retten til byen, blev indlejret fra vores 

hverdagserfaring, til vores meningshorisont for det videre projektforløb. Det var dog en forståelse, der 

1 https://www.youtube.com/watch?v=pUa9x1-SMLo  
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blev sat i et nyt perspektiv gennem vores interview, da den erfarne graffitiskriver (interviewpersonen) 

virkede ligeglad med om hans graffiti blev fjernet konstant. Der var altså her et produktivt 

sammenstød mellem vores fordomme/forforståelse om konflikten og graffitiskriverens livsverden, 

hvor derfra kunne drages nye forståelse om konflikten, og om graffitiens relation til at kræve retten til 

byen i København.  

 

3.2.4: Samspil mellem socialkonstruktivisme, diskursteori og fænomenologisk 

interview, i vores filosofiske hermeneutiske tilgang 

De betydninger der knyttede sig til graffiti, blev mere og mere perspektiviske i løbet af projektet, jo 

mere vi undersøgte kom der nye nuancer frem. I vores undersøgelse kunne vi tidligt konstatere, at der 

var makro diskurser, på et samfundsmæssigt niveau, om graffitien f.eks. kunst eller hærværk, og om 

graffitikulturen f.eks. kunstnere eller kriminelle. Vi fandt det interessant at undersøge, om/hvordan 

makrodiskurser indfandt sig/fandt sted i praksis, på et mikroniveau. I undersøgelsen af eventet og 

gennem interviewene, havde vi mulighed for at se på, hvordan betydninger blev artikuleret og knyttet 

til graffiti, gennem sociale adfærd og rumlige konfigurationer. Gennem interviewene kunne vi også få 

en indsigt, i hvordan diskurser om graffitien, passede i forhold til graffitiskrivernes erfaringer, 

meninger om og oplevelser af graffiti og graffitikultur. 

Ved at undersøge det enkelte individs- eller den enkelte begivenheds praktik, var vores forståelse af 

de dominerende diskurser, der er med til at give graffiti fænomenet betydninger (f.eks. gennem 

litteratur), sætte graffitiens betydning for produktionen af det sociale rum i et nyt perspektiv: 

“Undersøgelsen består i at beskrive diskurserne, som de kommer og går, hvad de indbefatter og 

ekskluderer, og hvad de har af konsekvenser – ikke tage stilling til deres sandhedsværdi eller kvalitet i 

forhold til en virkelig verden “derude”” (Juul & Pedersen 2012: 423). En sådan undersøgelse ville 

kunne bidrage til forståelser af, hvordan der opstår relationer mellem graffitiens betydning, og det 

sociale rum og dets produktion. Undersøgelsen af, hvordan graffiti fænomenet blev diskursivt 

artikuleret kan komplementere den filosofisk hermeneutiske tilgang. Gennem et fokus på diskurser 

kunne betydninger og betydningsdannelser uddrages fra den sociale rumlige kontekst, og bidrage til 

grundlaget for skabelsen af nye forståelser og fordomme.  

Graffitiskriverens relation til graffitien kan ses som diskursivt historisk og kulturelt betinget, men 

graffitiens mening, var/er også betinget af deres levede praksis og den gensidige interaktion med den 

rumlige praktik, f.eks hvilket rum/sted/miljø graffiskrivernes arbejde/skrivning befandt sig i, hvilken 

kontekst graffitien befandt sig i, var afgørende for hvilke betydninger graffitien havde for dem. I 

interviewene brugte vi en fænomenologisk tilgang “Den fænomenologiske tilgang viser sig ved, at 
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fokus er på subjekternes egen meningsdannelse i deres dagligdags, praktiske liv med hinanden 

snarere end på tunge teoribygninger og abstrakte begrebsdannelser, som ikke er forankret i eller kan 

føres tilbage til konkret menneskelig erfaring. Hvad der er i fokus, er, hvordan viden og samfundet 

skabes gennem individernes interaktion på mikroniveau”  (Juul 2012a: 90). Peter Berger og Thomas 

Luckmanns videnssociologi, der befinder sig i spændingsfeltet mellem socialkonstruktivisme og 

fænomenologi, beskriver at den sociale verden er socialt konstrueret af mennesker, men opleves som 

fænomenverden i sig selv, som en social struktur eller objektiv virkelighed (Juul 2012a: 90) 

Interviewene havde til formål, at få indsigt i hvilken betydning fænomenet graffiti havde for den 

enkelte person. Med den fænomenologiske tilgang, ønskede vi at blive klogere på, hvordan graffiti 

opleves, opfattes og erfares af en person som havde været helt tæt graffitien, både en der havde udført 

graffiti i gaden og og havde bekendtskab til graffitikulturen i det urbane miljø. Den erfarne 

graffitiskriver kunne give os indsigt i en graffitiskrivers livsverden, belyse fænomenet graffiti gennem 

deres levet erfaring. Interviewene var dog ikke kun designet for hente informationer om 

graffitiskriverens praksis, men vi søgte også informationer om graffitiskrivers holdning til 

graffitikultur, og dens rolle og betydning i forhold forskellige sociale og geografiske kontekster.  

Selvom vores meningshorisont udviklede sig gennem litteratur og omverden, ville der i vores 

forståelse af graffitien (og dets relation til produktionen af det sociale rum) forblive en distance 

mellem diskurser om graffitien, og den egentlige, rumlige praktik der påvirkes af og påvirker 

graffitiskriverne selv. Vi forsøgte at skabe forbindelse/nedbryde distancen ved at undersøge, gennem 

livsverdensinterview med graffitiskriverne, hvordan deres graffitipraksis indfandt sig i forhold til 

diskurser om graffiti, både i forhold til eventet og i byen/samfundet. Den hermeneutiske tilgang ville 

her veksle mellem metodernes bidrag, og hente materiale der vil kunne konfrontere fordomme og 

belyse relationer mellem diskurser og den rumlig praktik. En forståelse der vil kunne bidrage til 

fortolkningen af produktionen af rum og graffitiens relationen til det, i Lefebvres triade.  
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3.3: CPH Street Festival 2018 

 

 
Billede: CPH Street festival 2018 

 

Gruppen blev opmærksom på eventet CPH Street Festival via et facebook opslag midt i 

projektforløbet. CPH Street Festival er en årlig endagsfestival med gadeidræt og gadekultur arrangeret 

af GAME og Gadeidræt afholdt i GAME Streetmekkas faciliteter i København . Til festivalen blev der 2

afholdt street art og graffiti workshops, hvilket var en glædelig overraskelse, da det ville kunne give 

os adgang til felten. Da vi så nærmere på eventets format og deltagerne, blev vi en smule skeptiske, da 

vi på daværende tidspunkt havde forhåbninger om, at lave interviews med erfarne grafftiskrivere, der 

kunne give os et indsigt i Købehavns undergrunds graffitikultur og miljøet der følger med, hvilket 

skulle give et indblik ind graffitiskriverens liv i byens gader. Vi så dog en mulighed for, at kunne 

komme i kontakt med graffitiworkshoppens afholdere eller deltagere på eventet, som kunne have 

kendskab til graffitikulturen/miljøet. Desuden blev der vakt en interesse i gruppen, for at se hvordan 

fænomenet graffiti og street aktiviteterne- og kulturen blev repræsenteret. Eventet var organiseret af 

aktører der arbejder med at bringe idrætsforeninger og gaden sammen. Vi var interesserede i hvilke 

2 http://gamedenmark.org/koebenhavn/  

21 

http://gamedenmark.org/koebenhavn/


 

 

fortællinger arrangørerne knyttede til graffiti fænomenet og streetkultur, samt hvordan graffitien og 

dens betydning, producerede den sociale rumlighed på eventet.  

 

3.3.1: Feltarbejde på CPH Street Festival  
Eventet var en begivenhed der afgrænsede sig tidsligt og rumligt. Det foregik fra kl. 10.00 til kl. 

16.00, i GAME Streetmekkas faciliteter. Vi startede undersøgelsen inden kl. 10.00 og sluttede den 

omkring kl. 16.00.  

Vi besluttede os for at udføre et intensivt feltarbejde, eftersom eventet er et enkeltstående, årligt event, 

og vi derfor ikke ville få mulighed for at genskabe dens rumlighed på andre tidspunkter inden for 

projektarbejdets forløb. Intensive undersøgelser går ud på at få en dybdegående forståelse for sociale 

og fysiske systemer over en kort tidsperiode. Gennem denne dybde vil det blive muligt at finde frem 

til kausale forhold og forbindelser (Clifford et al 2016: 11-12). Ved at undersøge hvordan graffiti 

bliver brugt og er med til at producere det sociale rum på eventet, kan vi udfordre vores fordomme, og 

komme frem til en dybere forståelse for graffitiens funktioner og plads i samfundet. Vi har valgt at 

bruge kvalitative metoder for empiriindsamling, da graffiti er et fænomen med mange lag, og vores 

problemformulering er lavet ud fra den hypotese at fænomenet har eller er i gang med at ændre sig. 

Det er derfor nødvendigt at få adgang til udøveres erfaring og oplevelser med fænomenet.  

Feltarbejdet på CPH Street Festival blev udført med metoderne deltagende observation,  spontane 

samtaler med andre deltagere og interviews med graffiti workshoppens afholdere.  

 

3.3.2: Eventets produktion af det sociale rum 
“For Lefebvre er rummet et socialt rum, men heri er selvfølgelig både det mentale og det materielle 

indeholdt. Det er på den baggrund han opfordrer os til ikke at se på ’rummet’ som sådan, men på dets 

produktion” (Simonsen 2010: 38). Under projektet blev Lefebvres triade inspiration for vores 

metodevalg. Metoderne skulle give indsigt i hvordan de tre momenter i triaden er med til at 

konstituere produktionen af det sociale rum på eventet. Triadens momenter kan holdes analytisk 

adskilte, men for at forstå den social rumligheds kompleksitet må deres uadskillelige samklang 

belyses (Simonsen 2010: 45). Vi valgte derfor forskellige metoder, der hver havde deres forcer i at 

undersøge denne samklang, men også deres begrænsninger, hvorfor vi fandt det nødvendigt at bruge 

og blande flere metoder (Clifford et al 2016: 8). Vores valg af metoder blev informeret af vores 

stigende forståelse af problemet og de muligheder feltarbejdet førte med sig. Feltarbejdet skulle give 

forståelse af eventet, og indsamle empiri, der kunne bidrage til at fortolke eventet ud fra Lefebvres 
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triade, og gennem disse skabe nye forståelser til vores problemformulering, og dermed sætte 

graffitiens betydning i et nyt perspektiv.  

3.3.3: Deltagende observation  

Grundlaget for vores feltarbejde blev deltagende observation. Vi valgte at bruge deltagende 

observation for at komme tæt på eventet og det rum det skabte. Deltagende observation har ikke 

nogen faste regler der skal følges, men i stedet bliver opmærksomheden trukket mod de fænomener 

der sker på eventet (Laurier 2016: 117). På trods af dette, er vi klar over at vi havde fordomme med 

ind i feltarbejdet. Disse kommer blandt andet fra facebook eventet, samt vores teoretiske ramme for 

forståelse af emnet. På trods af dette forsøgte vi at gå åbne ind til eventet, og undersøge hvad dette 

event og dette sted ville med graffitien som fænomen. Det vil sige, hvilken betydning graffitien havde 

eller blev givet, i denne konkrete social rumlige kontekst og hvordan eventet og stedet havde effekt på 

opfattelsen af graffiti og graffiti- og gadekultur. Vi deltog derfor i eventet med en mission om at 

undersøge, hvordan rummet var/blev fysisk konstrueret, og social produceret- og fortolket. Dette 

gjorde at vi både deltog på niveau med den almindelige deltager og ved at observere hændelserne 

undervejs, både på graffitiworkshoppen og eventet generelt.  

Selvom vi så vidt muligt gik åbne ind til eventet dvs. uden hensigt om at bekræfte/afkræfte specifikke 

fordomme eller hypoteser, dannede vi en undersøgelsestilgang ud fra nogle temaer som vi ville have 

for øje i undersøgelsen af eventet. Dette var for at give os nogle specifikke temaer at kigge efter, der 

kunne strukturere undersøgelsen som udgangspunkt. Undersøgelsestemaerne omhandlede 

eventets/stedets, narrativer, diskurser, deltagere segmentet, sociale adfærd og de fysiske omgivelser. 

Med undersøgelsestemaerne, vores observationsguide om stedets karakter og med graffitiens 

betydning i fokus blev undersøgelsen af eventet dog sat i et vis perspektiv. Tilgangen skulle belyse 

eventets måde at bruge graffiti på, og hvordan graffiti- og gadeaktiviteterne blev repræsenteret og sat i 

spil i en sådan sociale og rumlige kontekst (bilag C).  
 

3.3.4: Feltnoter og billeddokumentation:  

Det er nødvendigt at dokumentere det videnskabelige arbejde. Det er dog en udfordring at både at 

deltage i felten og dokumentere samtidig. Derfor tog vi feltnoter for at huske de observation vi gjorde 

os og de tanker og refleksioner der fulgte. Feltnoter bruges til at kunne huske hvad der skete med 

klarhed (Laurier 2016: 121). Noterne blev efterfølgende uddybet og ekspanderet. Det var ikke muligt 

at få alting med in situ, da vi deltog og samtidig observerede. Kort efter vores feltarbejde var færdigt, 

sammenlignede vi noter og reflekterede over forløbet. Dette er vigtigt for at kunne bruge 
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observationerne i analysen. Det er dog vigtigt at påpege, at alle observationer automatisk bliver 

fortolket. I hermeneutikken er dette en forudsætning, og det vil blive en del af den forståelse der kan 

uddrages af eventet. 

Udover at tage feltnoter, tog vi også billeder af eventet, de fysiske rammer og aktiviteterne. Vi gjorde 

dette både for at understøtte vores hukommelse, for at kunne lave mere detaljerede beskrivelser samt 

give læseren et visuelt indblik af feltets rum/omgivelser. Billeder giver også mulighed for at vende 

tilbage og opdage ting, der måske blev overset første gang (Laurier 2017: 120). Fotografier kan 

indeholde enorme mængder information, og bevare nogle af de sensoriske detaljer vi ellers ville 

glemme (Rose 2012: 298-299). 

 

3.3.4: Det kvalitative forskningsinterview 
Formålet med at lave et kvalitativ forskningsinterview er som forsker, at tilegne sig ny viden altså 

personligt og erfaringsbaseret viden, der ellers umiddelbart ikke er tilgængeligt. Det der tilstræbes 

efter her er fra forskerens side at få informationer der er baseret på respondentens livsverden og dens 

livsforståelse. Det kvalitative forskningsinterview bliver derfor kategoriseret som en fænomenologisk 

metode tilgang, da det er baseret på at tilegne sig viden baseret på respondentens livsverden. Den 

fænomenologiske videnskabsteori er baseret på at ethvert individs livsverden, er vigtigt i forhold til at 

forstå individet og dens ageren og dermed ikke kan forkastes, da det siger noget om individet 

erfaringsbaseret viden og man derfor ikke kan underminere den, da den viden ikke kan opnås via 

læsning af bøger osv. (Poulsen 2016: 75).  

  

For at støtte arbejdet med kvalitative interviews, det det blevet besluttet om at bruge Kvale og 

Brinkmanns De syv faser af en interviewundersøgelse, så der var en metodisk planlægning af de 

interviews, som ville blive foretaget. Disse faser gennemgås for at sikre at interviewet giver mening i 

forhold til vores forskningsspørgsmål og er valide i forhold til analysen.  

(Kvale & Brinkmann 2015: 154 -155) 

 

3.3.5: Semistrukturerede interview 

Kvalitative forskningsinterview giver en anledning til at få indsigt i, at få viden indenfor et bestemt 

fænomen eller en persons livsverden, hvor det normalt ikke vil være muligt at have en indsigt i emnet. 

Dermed opnår man personlig viden via de respondenter der er blevet interageret med. (Poulsen 2016: 

75). Hensigten med at et interview er at opnå ny viden, viden der ikke er let tilgængeligt eller skjult og 
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som er tilegnet via interviewpersonens personlige erfaringer. Det kvalitativ forskningsinterview er 

baseret på et åbent fundament der giver alternativ anledning til at forskeren under interviewet kan 

spørge om nye spørgsmål der giver relevans for opgaven eller udarbejde et nyt interview, fordi det 

relevant for opgavens forløb (Poulsen 2016: 76). 

Det kvalitative forskningsinterview skiller sig fra kvantitative undersøgelser, med at det er baseret på 

at lave få interviews hvor formålet er at komme i dybden af emnet, og samtidig mulighed for at der 

kan stilles spørgsmål vedrørende ens problemformulering der ønskes belyst. Hvorimod der med det 

kvantitative undersøgelse er fokus på mængden af svar der modtages og typisk hvor det er 

overfladiske og upersonlige spørgsmål der bliver stillet (Poulsen 2016: 76). 

Semistrukturerede interview er kendetegnet ved, at der laves en interviewguide med temaer og 

spørgsmål før interviewet bliver foretaget. Dette gøres for at have et overblik over interviewet og for 

at sikre sig at interviewet er fyldestgørende i forhold til at få besvaret ens problemformulering mest 

muligt. Med en interviewguide i hånden giver det intervieweren mulighed for at stille nye spørgsmål 

der er relevant for forløbet, men umiddelbart ikke strider imod det tema/emne der er i ens rapport 

(Poulsen 2016: 76). Semistrukturerede interviews er gode og brugbare hvis hensigten er at få en 

indsigt i menneskets livsverden og forstå menneskets hverdag i forhold til det problemformulering 

rapporten har og dermed opnå ny viden der ikke er tilgængeligt, men kun kan opnås via 

interviewpersonens personlige erfaringer fra dens hverdagsliv. Indenfor den videnskabsteoretiske 

autoritet argumenteres der for at det er muligt at bruge det semistrukturerede interview for at opnå en 

realistisk og rationalistisk vinkel, da det er op til intervieweren at forme interviewet i den retning det 

ønskes. Dog er semistrukturerede interviews ikke knyttet til en bestemt videnskabsteoretisk retning, 

men kvalitative forskningsinterviews bliver typisk ofte brugt i socialkonstruktivistiske, hermeneutiske 

og fænomenologiske undersøgelser (Poulsen 2016: 77).  

Valg af interviewpersoner 
Inden vi tog til CPH street festival, havde vi forhåbninger om, at kunne lave interviews med aktive 

graffiti skrivere. Vi fik muligheden for at interviewe en gadekunstner der stod for at afholde 

graffitiworkshoppen, og en graffitiskriver som lavede et piece lige ved siden af graffitiworkshoppen 

på en mur. Vi forberedte et interviewscript ud fra undersøgelsestemaerne, og med underliggende 

fokus på retten til byen, heterotopia og graffitiens kritiske potentiale. Interviewene skulle give et 

indblik i deres livsverden som gadekunstner og graffitiskriver samt komplementere observationerne, 

med deres indsigter om eventet og holdninger til graffitiens rolle til eventet. Derudover fik vi stablet et 

interview med en anden skriver på benene efter eventet. Dette gjorde vi for at få nogle mere neutrale 

svar end dem vi fik på eventet, og for at kunne gå mere i dybden, da begge interviews på eventet blev 

foretaget i informanternes pauser. 
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Udarbejdelse af interviewguide 

Vores interviewguides blev udarbejdet for at komme frem til informanternes erfaringer og oplevelser 

med graffiti. Hvad graffitien er for dem, og hvad den betyder på et større skala. Vi tænkte at det ville 

være for direkte at spørge ind til specifikt retten til byen, så vi forsøgte at kredse lidt om emnet, og så 

stille uddybende spørgsmål hvis informanterne selv nærmede sig.  

Transskriberingsteknik 

For at gøre analysedelen nemmere og lettere for læseren eller forskeren er det en god ide at lave 

transskription af de indsamlede data, altså at talesprog bliver omdannet til tekstsprog sådan så man har 

noget tekst at slå op på, da det ikke er altid funktionelt at bruge mundtligt overført information til 

akademisk arbejde. Der findes to ekstreme typer af transskribering den ene er hvor man er loyal og 

helt slavisk skriver alt der bliver sagt uden nogen rettelser med pauser osv. (Poulsen 2016: 88) Den 

anden er hvor man retter de sproglige skønhedsfejl og har rettet det til grammatisk med tegn osv.  Der 

blev brugt en mellem ting for transskribering i denne rapport, unødvendige pauser eller ord er blevet 

klippet fra, der er kommet enkelte grammatiske rettelser og endda tilføjet ord der virkede relevant i 

interviewudskriftet. Enkelte tegnsætninger og handlinger er tilføjet grundet vigtigheden og forståelsen 

af interviewpersonens handlinger. (Poulsen 2016: 88). 

Under transskriptionen gjorde vi brug af et program på nettet, hvor man kan uploade lydfilen og 

direkte begynder at transskribere og hvor man selv styre hastigheden og volumen af lydfilen. Dette 

var ganske brugbart da nogle lydfiler krævede langsom gengivelse, mens andre ikke havde. Der er 

blevet brugt disse tegn ” ” når interviewpersonen fortæller en historie eller minde fra før tid. [ ] dette 

er blevet brugt for at gengive en handling der blev foretaget, typisk når interviewpersonen grinte 

brugte vi disse tegn for at vise handlingen. Der blev brugt .. når personerne der var involveret i 

interviewet afbrudte hinanden eller snakkede i munden på hinanden. Hvilket der er blevet gjort 

opmærksomt på, på bilagene og skrevet hvilke tegn og hvilke initialer vores interviewere og 

interviewpersoner går under. Det skal nævnes at to af interviewpersonerne valgte at være anonyme og 

en valgte at være på under eget navn. (Poulsen 2016: 88-89).  
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Transskriptions tegn 

( ) Betyder, at et ord er sat ind, i stedet for det/den/disse osv. 

[ ] Betyder, at man har indsat stemninger fra interviewet f.eks. angiver man i

           parentes Hvad interviewpersonen har lavet af handling 

/.../ Betyder, når der dele af citatet er klippet ud. 

.. Betyder når samtalen bliver afbrudt af enten intervieweren eller den der bliver 

interviewet. 

(Poulsen, 2016: 89) 

  

Transskribering 

D: Derya Ekiz 

J: Jeppe Klit Nielsen 

T: Thomas Siggaard Andersen 

I: Thomas Arendt (Interviewperson vi fik kontakt til under CPH Street Festival) 

A: Anonym aktiv graffiti maler 

I: Interview person (Graffitimaler vi mødte på CPH Street Festival, som helst være anonym) 

 

3.4: Validitet 
 

Socialkonstruktivismen, den diskursteoretiske retninger og den filosofisk hermeneutiske tilgang gør 

op mod korrespondenskriteriet, grundet den overbevisning, at en meningsfortolkning ikke er i stand til 

eller kan gøre krav på, at påvise objektiv viden om virkeligheden.  Den viden vi kan opnå er ikke et 

spejlbillede af en objektiv virkelighed, det er virkeligheder der konstrueres socialt (Juul 2012b: 136). 

Vi forsøgte dog med vores fænomenologiske tilgang, at komme tæt på den enkelte interviewpersons 

erfaringer og oplevelser, for at undersøge og komme tættere på graffitiens fænomenets betydning (for 

dem).  

 

Som Stefano Bloch har påvist, har stedet hvor et interview udføres stor indflydelse hvilke svar 

informanten giver (Bloch 2018). Vi er derfor bevidste om at to af interview informanterne er med til 

at afholde eventet, og at interviewene blev udført på eventet. Vi mener ikke at dette gør interviewene 

mindre valide, men vi er klar at det kræver et forbehold i at kunne generalisere ud fra. 
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At vi foretog interviewene i events omgivelser, havde den fordel at stedet/eventet kunne hjælpe med 

at frembringe, men også have indflydelse på interviewpersonens tanker og udtalelser. Vi havde også 

aftalt med interviewpersonen, at han måtte vælge et sted han fandt interessant, i forhold til graffiti. Vi 

foretog interviewet med den anonyme skriver i omgivelserne ved Bispebjerg st. Vi sad ved siden af 

skinnerne hvor S-togene kørte forbi, og ved Mimersparken, hvor man kan lave lovligt graffiti. Hans 

relation mellem tog og graffiti, fyldte en stor del af interviewet, og han henviste til et lille lovligt piece 

på Mimersparkens street basketballbanes bande, han havde lavet. Hvorvidt stedet var afgørende 

interviewpersonens svar, kan vi ikke vide os sikre på, men interviewpersonen brugte omgivelserne 

som referencer (f.eks. S-togene, og hans lovlige piece).  

 

Vores interviewpersoner havde været skrivere i over 20 år. Gennem deres liv havde de beskæftiget sig 

med forskellige former for gadekunst, og været involveret i forskellige miljøer i relation til deres 

graffiti. Graffitien var blevet deres liv. Dette bringer selvfølgelig store erfaringer til vores fortolkning.  

Det skal også gøres opmærksom på, at graffitiskriverne nu havde nået et stadig, i takt med de var 

blevet ældre, hvor de var blevet mere åbne, forstående og anerkendende overfor hvordan de og andre 

kan bruge graffitien på forskellige måder, og have forskellige holdninger til graffiti.  

 

Alle informanter var “afsendere” af graffiti. Hvordan graffiti opleves af modtagere, som ikke har 

udført graffiti eller været en del af ud graffitimiljøer, har vi ikke foretaget en undersøgelse af. Vi førte 

dog en samtale med to forældre, om hvordan de oplevede graffiti under vores observationer til 

eventet. Det er også vigtigt at pointere, at vi selv er en del af byens borgere oplever graffiti dagligt, og 

at vi som forskere tager disse hverdagserfaringer- og oplevelser med i ind i vores undersøgelse bevidst 

eller ubevidst. 

 

3.5: Analysestrategi 
”I hermeneutikken er afprøvningen en fortolknings- eller udlægningsproces, og bestræbelsen går ud 

på at meningsudfylde og forstå konkrete fænomener og betydningsstrukturer. ” (Juul 2012b: 126) 

  

Præmis: Vores fordomme er med til at skabe den referenceramme hvormed vi fortolker og forstår 

verdenen. I dette ligger der en historicitet, derfor har de også været med til at yde indflydelse i 

projektarbejdet. Fordi vi tager dette for givet, vil vi også inkludere analyse af hvor fordommene 

kommer fra, når de kommer op, og hvorfor de bliver udfordret eller understøttet af vores empiriske 

materiale.  
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”Hvad det drejer sig om, er først og fremmest at nuancere, specificere og komplettere sine fordomme 

i lyset af nye erfaringer, men naturligvis må fordomme, der ikke kan opretholdes i mødet med nye 

erfaringer, gå til grunde” (Juul 2012b: 126-127) 

  

Bearbejdelse af data: Vores fordomme har været med til at skabe grundlaget for den empiri der vi 

har skabt (Juul 2012b: 127). Dette medfører at vores fordomme ændrer sig med forståelsen, så en 

analyse kodning vil hurtigt blive forældet. Derfor er det ikke så vigtigt at have en stringent 

bearbejdning af data. Det vil give mere mening at bearbejde empirien flydende, og fokusere på de ting 

der produktivt udfordrer vores fordomme, samt giver os nye perspektiver til forståelse af emnet. Dette 

vil følges af analyser om hvordan disse passer ind eller går imod vores fordomme. Dette kan medføre 

at et interviewsvar eller en observation i løbet af analysen kan få ny eller ændre betydning. Det er 

derfor nødvendigt at argumenterne for at hvert valg af interviewsvar eller observationer er solide. 

  

Analyse teknik: Den filosofiske hermeneutiks analyse er en udforskning og udfordring af forskerens 

fordomme. Vi mener derfor at lade analyse  ske ”kronologisk”, vil være gavnlig for at belyse vores 

forståelse og proces. Vi kommer til at starte med de største spørgsmål teorien vakte i os, og derfra 

undersøge hvordan vores fordomme og empirien sammensmelte forskellige meningshorisonter, som 

så åbner op for ny undren, nye spørgsmål og nye fordomme. Ved at se analysen som en del af en 

uendelig fortolkningsproces, kan vi bruge de erfaringer og pointer til at skabe yderligere forståelse. 

(Juul 2012b: 129). Som Juul siger det: ”Det skyldes grundlæggende, at en sådan mening i materialet 

ikke findes, men er noget, der skabes i et samarbejde mellem forskeren og materialet. De vigtigste 

forskningsmæssige kvaliteter overskrider i den forstand metode og drejer sig om teoretisk sensitivitet, 

fantasi, abstraktionsformåen, kreativitet og erfaring med feltet.” (Juul 2012b: 131). Vores analyse 

kvalificeres ved at vi bruger vores fantasi og kreativitet til at bryde med de begrænsede forestillinger 

vi har om emnet. 

  

Validitetkriterium: Eftersom vores viden er baseret på fordomme, og vores empiri er samlet, bevidst 

eller ubevidst ud fra vores fordomme, er vores observationer automatisk invalide ud fra et positivistisk 

perspektiv. Resultatet af undersøgelsen er stadig fordomme, der dog er blevet kvalificerede at 

undersøgelserne og mødet med omverdenen. Derfor ligger validiteten i styrken af argumentationen 

(Juul 2012b: 133). 
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Kapitel 4: Analysen/diskussion 

4.1 Indledning  

Analysen i dette projekt udføres ved at kombinere to principper. Vores formål er at forstå hvordan 

graffitien er med til at producere sociale rum, så det ene princip er at analysere graffitien ud fra 

Lefebvres triade, hvordan aspekter og perspektiver på graffitien passer ind i de forskellige rum. Det 

filosofisk hermeneutiske princip skal vise udviklingen i vores forståelse om graffiti udvikles. Det skal 

derfor gøres eksplicit hvad vores fordomme var, hvorfor de var som de var, samt hvordan mødet med 

nye erfaringer udfordrer disse fordomme. For at skabe en rød tråd mellem de to principper, vil vi 

igennem analysen beskrive hvordan vores nye fortolkninger af graffitien kan beskrives ud fra 

Lefebvres triade for produktion af rum. Ved at forankre analysen i the production of space kan vi 

arbejde analytisk flydende mellem de forskellige videnskabelige positioner vi har måtte konstatere er 

med til at vise forskellige vidensperspektiver på graffitiens betydning. 

Strukturen i analysen vil derfor være kronologisk i form af at vi, til at begynde med, vil bringe vores 

initiale fordomme om graffiti frem, hvordan disse blev udfordret, belyst og formet af vores feltture og 

litteraturen, og hvordan begreber som retten til byen og heterotopia var med til ændre vores syn på 

graffitien og nuancere vores forståelse, men også har skabt den vinkel hvormed vi har arbejdet. Med 

vores teoretiske baggrund  i bagagen, der sagde at graffitien både havde et potentiale til at være kritisk 

over for samfundet, samt at dette potentiale er blevet udvasket, tog vi ud for at undersøge hvordan 

dette passede ind med virkeligheden. Erkendelserne der er kommet ud af fortolkningerne af dette 

møde er hoveddelen af vores analyse. Som vi har inddelt i tre knager, som er de elementer der har 

udfordret vores fordomme mest. Elementerne er retten til byen, heterotopias funktion og brug, 

graffitiskriveres rolle i kampen og hvem der har retten til graffiti. Disse emner er hver især med at 

belyse graffitiens kompleksitet og udvikling i samfundet, og er med til at nuancere vores overordnede 

forståelse for hvad graffitien er og kan. 

 

4.2. Initiale fordomme om graffiti 

Før vi begyndte vores projekt, havde vi fordomme der var med til at skabe en relativt unuanceret 

forståelse af fænomenet graffiti. I dette afsnit vil vi redegøre for hvordan vores initiale forståelse af 

graffiti blev udfordret og formet af vores læsning af teorien, hvilket ledte os til at have bringe en 
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specifik forståelse af graffitien med os, da vi lavede feltarbejde og under vores interviews. Dette gør 

vi for at give et indblik i hvordan vores forståelse af graffitien blev skabt, og med hvilke fordomme vi 

tog ud og lavede feltarbejde. Det skal dog siges at dette afsnit skrives med tilbagesyn og kan være 

farvet af at være skrevet relativt sent i processen – nogle dele kan være glemt, mens andre kan have 

fået en ny betydning efter implicitte eller eksplicitte fortolkninger. 

Da vi startede projektet så vi graffiti som et rumligt fænomen, der havde en kulturel historie og 

forankring i hip hop kulturen, hvor den både er en praksis og danner scene til kulturens aktiviteter. 

Graffitien er også et kontroversielt fænomen, da det er ulovlig og bliver bekæmpet og fjernet af 

myndighederne. Vi havde et indtryk af, at der foregik en konflikt mellem skriverne og 

myndighederne, som var lidt separeret fra os, som stående uden for kulturen. Under vores indledende 

felttur på Nørrebro (bilag A) dannede der sig et billede af en Batman og Joker-type konflikt, hvor de 

to parter konstitueres af deres kamp med hinanden, og gennem den kamp tilskriver graffiti fænomenet 

med betydninger. Graffitien er en del af byen, ja, men oppositionen fra myndighederne er med til at 

gøre det interessant for skriveren. Vi så graffitien som en udtryksform, der skal ses af andre skrivere 

og af dem der fjerner det. Fordi graffitien er blevet en så naturlig del af bybilledet at beboerne måske 

er ligeglade, er de der kæmper mod graffitien måske det egentlige publikum. På det tidspunkt havde vi 

en forståelse af graffitien som en del af et socialt rum hvor graffiti skriverne kommer fra det levende 

rum, myndighederne kommer med det begrebne og aktiviteterne med at skrive og fjerne graffitien, var 

hver sides bidrag rumlige praksis.  

 

4.2.1 Litteraturen bringer ny forståelse 

Vores forståelse af graffitien blev dog hurtigt udfordret af den litteratur vi fandt om emnet. Graffitiens 

historiske funktion og rolle er betydeligt mere kompliceret end vores umiddelbare antagelser om den. 

Læsningen af litteraturen udfordrede ikke nødvendigvis vores grundforståelse af konflikten omkring 

graffiti; det handler stadig om myndighederne mod gadekulturen. I stedet blev vores forståelse for 

selve konflikten nuanceret yderligere. Graffitien er hvirvlet ind i forskellige magtrelationer og 

interessers kamp om byen. Graffitien er ikke bare en udtryksform, maling på vægge, der tilfældigvis 

er ulovlig – det er en in-your-face udfordring af myndighedernes agenda for, hvordan byen skal se ud 

og bruges. Samtidig handler kampen mod graffiti, om mere end bare at fjerne den, det handler også 

om at kontrollere dem udøverne og grafftitens betydning. Myndighederne tilskriver graffiti 

betydninger som smuds, fordærv og kalder det en plage, og definerer de steder hvor den kommer fra 

som farlige, dårlige steder. 
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Litteraturen gav os også et andet perspektiv på konflikten. Her bliver graffitien læst som et værktøj 

med kritisk potentiale for at kræve retten til byen. Mere end bare at være et anderledes ideal for, 

hvordan byen skal se ud, går graffitien ind i kampen mod den kapitalistiske produktion af rum. Hvor 

kapitalismen producere og reproducere homogeniserede rum hvor alt skal gå stærkt for at skabe mere 

kapital, siger graffitien fra. Graffitien siger i stedet: ”Hey, du der! Stop lige op og se hvad jeg har 

lavet!”. Den viser, gennem transgressive og kunstneriske indslag i bybilledet, at det er muligt at leve i 

byen på andre måder end ved at følge fastlagte regler og normer. Med dette i mente kan vi uddybe 

vores beskrivelse af Lefebvres triade. I repræsentationernes rum er myndighederne nu sammen med 

globale kapitalistiske kræfter sammen om at skabe det udtryk byen skal have, og som graffitien ikke 

passer ind i. Myndighederne forsøger at styre graffitien fysisk, men også gennem diskurser der sætter 

graffitien, udøverne og stederne i dårligt lys. Skriverne repræsenterer nu ikke bare gadens kreativitet, 

men positioneres som en modstander til den kapitalistiske produktion af rum. Når den maler oven på 

private og offentlige vægge kan den inspirere nye at måder at bruge byen på, eller afvige for den måde 

byen “skal” bruges på. Derfor ser vi graffitiens rumlige praksis, som kan være mere end bare at 

skrive, det er nærmest en politisk handlen, en handlen der kræver retten til byen. 

 

4.2.2 ‘Et andet begreb’ 

Som vores forståelse af graffitien, som socialt og politisk fænomen voksede, måtte vi også konstatere 

at myndighederne havde udviklet nye strategier til at modarbejde graffitien. For at forstå disse tog vi 

Michel Foucaults begreb om Heterotopia i brug. Heterotopia begrebet forklarer hvordan afvigende 

adfærd bliver givet et rum, hvori de afvigende ikke forstyrrer resten af samfundets opfattede utopi. Vi 

fortolkede myndighedernes villighed til at give skriverne lovlige vægge, som et udtryk for denne nye 

måde at rumligt begrænse graffitiens afvigende adfærd. Vi ser heterotopia som en mere snedig, 

indirekte måde at bekæmpe og afvæbne graffiti. I stedet for at møde graffitien med direkte modstand 

og fjerne graffitien, fik graffitien nu lov til at slå sig løs, men kun inden for afgrænsede områder. Dette 

gav os den forståelse, at disse heterotopiske lovlige vægge kunne være med til at udvande, eller i 

værste fald fjerne, graffitiens kritiske potentiale. Som Jan Danebod siger det: ”Det er civilt ulydighed 

som udgangspunkt. Det er et billedsprog, der i sig selv argumenterer for sin berettigelse og 

tilstedeværelse.” (Danebod 2011: 413). Det kan derfor tyde på at graffiti skal være ulovlig for at det er 

kritisk. Og at myndighederne har fat i den lange ende, hvis de gerne vil afvæbne graffitiens kritiske 

potentiale over for retten til byen. 
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4.3: Heterotopia - afgrænsning eller brobygning mellem graffitien og 
gaden? 

4.3.1: Fordomme om det andet rums afvæbning  

På baggrund af litteraturen, havde vi tidligt i projektet dannet en generel fordom, om at lovlig graffiti, 

en kommercialisering af den graffiti som kunne opfattes som gadens kunst og en subkulturs 

transformation til en mainstream populærkultur, ville udvande graffitiens potentiale. Et potentiale til, 

at stå imod ordens magt, hvis formål var kulturel og rumlig reproduktion af “rene” værdier og 

kapitalistiske interesser (bilag C se:“Overvejelser om graffiti i projektet inden feltarbejdet”) 

forhenværende overvejelser om graffiti).  

Vi fik også kendskab til, og fordomme om eventet – et alternativt rum, der var blevet stillet til 

rådighed for det alternative, og som medvirker at graffitien ikke er så alternativ længere. Graffitien 

normaliseres gennem rum som dette, der lokaliseres i udvalgte sociale- og rumlige kontekste. Et 

begrænset og kontrolleret frirum, som kan rumme en uorden på en ordentlig måde. De lovlige vægge i 

København er et eksempel på, hvor udvalgte lokationer og facader giver mulighed for, at male graffiti 

på lovlig vis. Vi havde fordomme om, at de lovlige vægge kunne afvæbne graffitiens kritiske 

potentiale. En fordom der blev videreført, og vakte opsigt, da vi læste CPH Street Festivals facebook 

eventopslag.  

4.3.2: CPH Street festivals eventopslag på Facebook 

Facebook opslaget  (bilag B) dannede et billede af, hvad vi kunne forvente til eventet. Det ledte også 3

til undren og fordomme i gruppen, for hvordan aktørerne ville repræsentere graffiti- og streetkulturen. 

Derfor lavede vi lavede vi en læsning af eventets opslag diskurser, samt undersøgte arrangørerne for 

at forstå deres interesser. 

 

CPH Street Festival arrangører  

Eventet blev arrangeret af GAME, GAME Streetmekka og Idrætsprojektet. Eventet var støttet af 

Gadeidræt. (Facebook.com 2018).  

 

  

3 https://www.facebook.com/events/192859124653944/  
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CPH Street Festivals samarbejdspartnere 

Idrætsprojektet, GAME, Gadeidræt, BørneBasketFonden, RISE Breaking, Streetmovement 

Fundamentals Mills, Hele Vejen Rundt, Copenhagen Panna House, OEPS CREW Copenhagen 

Skatepark, Ungdomsskolen, Sweetstreet, Gastrotrucken (Facebook.com 2018).  

Fordomme om CPH Street Festival eventopslag  

Det var tydeligt ud fra facebook eventet opslaget at eventet havde inkluderende værdier overfor alle 

slags deltagere, unge som gamle. Eventet beskriver at, gadekulturen er en kultur med et stort 

fællesskab og mangfoldighed - både i aktiviteter og i hvem der udøver disse. Og eventet er åbent for 

alle der er nysgerrige, både børn, unge og ældre. Og de forskellige aktiviteter vil blive repræsenteret af 

de bedste udøvere, som kan vise kulturen frem.  

Eventets formål var at invitere borgerne indenfor i kulturen og åbne den op for at flere kan deltage. De 

brugte sprog der prøver kombinerer de to verdener eventet bygges op omkring - Det danske 

foreningsliv og gadekulturen. Turneringer og Battles er f.eks. hver verdens måde at vise sit værd på. 

Workshops ville give mulighed for at prøve kræfter med de forskellige streetaktiviteter. Sammen 

kunne de give et solidt indblik i gadekulturens aktiviteter, både på højeste niveau og med mulighed for 

at prøve sig frem, og lege med det.  

Kombinationen af foreningsliv og gadekultur vakte dog en smule undren hos os. De virkede som 

uforenelige størrelser, hvor der på den ene side var det kontrollerede, regelbundne foreningsliv, og på 

den anden side gadens vælde, hvor manglende ressourcer har skabt aktiviteter. Nogle af gadens 

aktiviteter, som streetbasket og parkour, passer bedre ind i foreningslivet, fordi graffitien er mere 

kontroversielt i en sådan sammenhæng. Hvis graffitien til hverdag overskrider samfundets normer, 

hvad bliver så resultatet af at putte det ind i en foreningslivskasse, og hvorfor opfordrer CPH Street 

Festival deltagerne til at prøve, og blive opslugt i gadens aktiviteter, når nogle af disse stadig har 

relation til det ulovlige?  

CPH Street Festival fortalte, at gaden har en samlet kultur, hvor dens aktiviteter alle er kommet op af 

gadens vugge, men den er arrangeret af foreninger der blandt andet arbejder med afkriminalisering af 

unge. Der må gå noget tabt i deres repræsentation af gaden og graffitien. 
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4.4: Opdagelsen af en heterotopi  

I den tidlige fase af projektarbejdet havde vi stiftet bekendtskab med Michel Foucaults heterotopologi. 

Vi fandt det yderst interessant, men vores undersøgelse, var stadig i det spæde stadie og teorien om 

heterotopi blev lagt på hylden. 

Da gruppen mødtes inden festivalens start, var vi spændte på at se hvad eventet havde at byde på. Vi 

havde forhåbninger om, at vi gennem eventet kunne komme i kontakt med en rigtig undergrunds 

graffitiskriver fra gaden. Selvom vi prøvede at være optimistiske og åbne over for det eventet ville 

bringe, havde eventets facebookopslag, dog sat sine spor. Vi så en hvis absurditet i at vi skulle starte 

undersøgelsen og få adgang til gadens felt, gennem et event der var børnevenligt og isoleret fra gaden.  

 

 
Billede af den tidligere Enghave st. inden CPH Street Festival 

 

Vi tog et billede (billedet ovenfor) der med sin bestemte vinkel, dokumenterede, et imponerende syn 

af hvordan graffitien(skriveren) opererer på alle slags flader, og hvordan beskueren kan opleve graffiti 

i forskellige skalaniveauer. Billedet viser graffititags, langs hele gelænderet ved fortovet, på 

el-masterne ved togskinnerne, og graffiti langs husgavlen, ved buskadset nederst og øverst på muren. 

Hvilken betydning skriften bærer er svært at tyde, men det er tydeligt, at graffitien adskiller sig fra 

biludlejningsfirmaets reklame, der også optager plads muren. Reklamer og graffiti kan associeres med 
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storbyens udtryk, og de fylder begge meget af storbyens offentlige rum – hvem der har ret til at 

indtage byens steder, kan diskuteres. Det ses dog tydeligt her på billedet, at den ene udtryksform, har 

en interesse i at sælge et produkt og den anden udtryksform har interesse i at udtrykke sig og vise sin 

eksistens.  

Billedet blev taget ved den gamle Enghave st., der er nabo til GAME Streetmekka som ligger på den 

anden side af krydset, et par minutter derfra.  

 

På vej derfra, til GAME Streetmekka, så vi nogle af 

GAMEs medhjælpere hænge plakater op. Plakaterne viste, 

hvad der var på programmet til festivalen, hvor eventet blev 

afholdt og at det var gratis at deltage. Arrangørerne og 

samarbejdspartnerne (Idrætsprojektet, GAME, Gadeidræt og 

Nordea Fonden), der gjorde eventet muligt, var også oplyst 

på plakaterne med de små logoer i bunden. GAME 

inviterede folk fra gaden ind til deres arrangement, hvor de 

kunne prøve aktiviteter, som kommer fra- og findes på 

gaden (basket, parkour, graffiti osv.) i GAMEs rammer.  

 

Da gruppen ankom til GAME Streetmekkas, blev vi modtaget “CREW” medhjælpere, der stod ved 

indgangen til GAME Streetmekkas baggård der tog imod -og bød deltagere velkommen. En af vores 

observationsnoter beskriver vores entré således ”Vi bliver budt velkommen af søde, indbydende 

GAME “Crew”/medhjælpere ved indgangen af Streetmekka GAME. De gav os et almindeligt 

håndtryk.” (bilag G). Vi observerede, at medhjælperne gav et håndtryk til alle gæster (i af 

begyndelsen af eventet, ifølge vores observationer). Selv til andre mere formelle arrangementer, er det 

sjældent, at alle deltagere konsekvent får et håndtryk. Selvom det var en varm velkomst, begyndte 

alarmklokkerne og ringe i gruppen. Efterhånden som vi kom mere ind i eventet, oplevede vi en 

distance mellem gaden og eventets repræsentationer. Eventets imødekommende intentioner, deres 

hensynstagende og ordensregler var ikke noget gruppen forbandt med gaden.  
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Stedets fysiske omgivelser repræsenterede gaden, det var kulisser og rekvisitter af det der var ude på 

den anden side. Der begyndte at opstå faresignalerne, om hvordan rummets karakter og den sociale 

adfærd i GAME Streetmekka, afvæbnede graffitiens kritisk potentiale til at kræve retten til byen. 

Dette ledte til teoretisering af eventet som et heterotopi, en produktiv fordom vi brugte til, at 

undersøge eventet nærmere ud fra. Det var en fordom der gav et vis perspektiv på eventet – for vi 

kunne med vores teoretiske begreb begynde at se klarere, hvordan eventet forsøgte at repræsentere 

gaden inden for GAMEs regi og deres værdisæt. Gaden, men under GAMEs vilkår og præmisser.  
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Et markant moment, der satte eventet i perspektiv,  

var i starten da de første deltagere begyndt at 

dukke op, som vores observationsnoter beskriver: 

“Solen skinner. Musikken starter høj og tung 

hiphop. Gangster hip hop. Lille pige (5 år) 

kommer ind på festivalen til et hip hop nummer 

med teksten “How I could just kill a man” med 

Cypress Hill .” (bilag B). Det virkede 4

malplaceret, og ville have været umoralsk, hvis 

hun var gammel nok til, at forstå at sangen 

handler om rapperens trang til, at slå mennesker 

ihjel pga. ghettoens/gadens vilkår. Her hjemsøger 

hip hop kulturens oprindelse, der ofte var et 

udtryk for gadens voldelige natur. Eventet som 

bruger hip hop musikken til at skabe en samlet 

street oplevelse (ifølge vores interviewpersoner). 

Musikken fortæller om hip hop kulturens historie, 

der blandt andet omhandler vold, konflikt, våben 

og narkotika – ghettoens hårde vilkår og 

fornøjelser. Denne historie står i stor kontrast til 

de agendaer og værdier eventets arrangører 

prøver at føre igennem, såsom afkriminalisering, 

sundhed og deltagelse i fællesskaber gennem gadeidræt.  

 

Dette sammenstød var bl.a. med til, at  “afsløre” hvordan eventet kunne ses som en heterotopi – et 

andet rum, der står i kontrast til den kultur/samfund det afspejler (Foucault 1998: 90). Eventet havde 

en dobbelt kontrast, da det både lå imellem og stod over for, hip hop/gadekulturen det prøvede at 

repræsentere og de traditionelle idrætsforeninger som det adskilte sig fra. Eventet var en hybrid, hvor 

gade og idræt var blevet syntetiseret til gadeidræt. Herved kunne eventet have et ben i hver lejr, og 

skabe et andet rum for dem som afviger fra de traditionelle idrætsforeninger, og som ser en kvalitet i 

gaden. Hip hoppens historie og kultur, og gadens aktiviteter og faciliteter har idrætsforeningerne taget 

til sig, og skabt en forbindelse mellem gaden og foreningsliv. De bruger hip hop og gaden som et 

værktøj, til at skabe rammerne for aktivitet/aktivering af børn, unge og voksne. Men hip hoppen og 

4 Cypress Hill - How I Could Just Kill a Man:  https://www.youtube.com/watch?v=Yg-RIOATCbU  
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gaden har også en historie og kultur, der ikke stemmer overens med deres agenda, heraf kan man 

undre sig; hvorfor og hvordan de kan tilslutte sig bagsiden af medaljen –  er det et kompromis? 

Mangfoldighed? Udvikling? Gaden derude har aktiviteter med kvaliteter, de kommer af gaden, fra 

gaden, de er i gaden, for alle dem som har adgang til gaden. Gaden har også positive værdier og 

værdisæt, som også var til stede under eventet (f.eks. kreativitet, holdånd og “fist bumps”). Værdierne 

var på eventet, men de er også på gaden. Eventets aktiviteter og værdierne var forbundet til gaden, 

eventet lånte og rakte ud efter det gaden kunne tilbyde det, f.eks. “LOVE” håndtegnet der blev en 

fælles aktivitet (se billede nedenfor). Men der var også en distance mellem gaden og eventet. Vores 

interviewperson på rakte f.eks. ud til gaden, i en spøg med diktafonen under interviewet. Han lavede 

et “shout out”, hvor han “giver den op” til alle hans drenge derude [på gaden] (Bilag I: 6) . Der var en 

bro mellem eventet og gaden, som skabte en forbindelse mellem eventet og gaden, og en alliance 

mellem to uforenelige parter. Eventet fragtede selektivt udvalgte elementer fra gaden over i GAMEs 

territorier, men der var stadig elementer fra gaden som ikke kunne sorteres fra.  

Graffitien var med på eventet, men det kan undre en når det ikke er idræt, og fordi det er ulovligt i sin 

natur. Hvorfor inddrages denne aktivitet til eventet? En fortolkning af eventet som heterotopia, kan 

sætte events social rumlige konstellation i perspektiv. Hvordan rummet produceres, og hvilken effekt 

det har på betydningen af gade/graffitikultur.  

 

 

39 



 

 

4.5: Forskellige perspektiver på CPH Street Festival  

Deltagerne var primært børn i alderen 5-12 år, og de fleste fulgtes med deres forældre. Der skal 

selvfølgelig tages højde for dette segment, i forhold til at den deltagerne har forskellige oplevelser af 

eventet og opfattelser af diskurser der blev artikuleret.  

Der må også tages højde for, at eventet var henvendt til et bestemt segment. Eventet var planlagt og 

tilrettelagt, og det var tydeligt, at de forventede et bestemt segment. Der var f.eks. food trucks med 

pandekager og nutella, og dyr stempel kaffe. Man kan kun forvente at de tilpassede deres tilgang i 

løbet af eventet, så det passede til de deltagere der mødte op på dagen.  

Vi som forskere må også tage højde for, at vi ikke så tingene fra børnehøjde. Det var tydeligt, at 

eventet var dedikeret til børnene. Børnenes oplevelser af eventet, rummet og tegnsystemerne (f.eks. 

hip hop musikken, med dens lyrik, og gadens mikrokosmos der for børnene kunne virke som et 

makrokosmos) havde en effekt, som vi ikke undersøgte fra deres perspektiv. Men ikke desto mindre, 

undersøgte og fortolkede vi fra vores perspektiv, eventets medvirke i produktionen af det sociale rum, 

og hvordan der i produktionen opstod betydninger af hip hop og gadekultur, som afspejlede dets 

relation til det udenfor GAME Streetmekka. 

 

4.6: CPH Street Festival – en heterotopi  

Eventets heterokroni  

Foucaults princip om heterotopiaers tidslige dimension kalder han heterokronier. “Heterotopien 

fungerer på sit højeste, når mennesket befinder sig i en form for absolut brud med sin traditionelle 

tid” (Foucault 1998: 93).  

 

CPH Street Festival er et tidsbundet event (Foucault 1998: 93), der er blevet afholdt årligt de sidste 7 

år. Eventet varede én dag fra kl. 10.00 – 16.00 i dette tidsrum åbner der sig et mulighedsrum, hvor 

man kan deltage og engagerer sig i det organiserede arrangement, som forinden er blevet planlagt af 

arrangørerne. Tidsrammen begrænser, de muligheder deltageren kan nå at prøve inden eventet slutter. 

Men tidsrammen åbner også op for et (tids)rum, der kan engagerer deltageren i at gribe muligheder 

der opstår omkring eventet. Det giver interesserede i gadeidræt mulighed for, at prøve aktiviteterne af, 

i løbet af én dag. GAME Streetmekka har dog åbent alle ugens dag, med træningstider i forskellige 

aktiviteter i løbet af ugen. Graffitien er ikke en fast aktivitet i GAME Streetmekka, hvilket giver en 

unik mulighed for at prøve det på dagen og få et kendskab til det, der dog begrænses af tiden. Dette 
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giver selvfølgelig anledning til en undren, om hvor de deltagere, som graffitien har vakt en interesse 

hos kan prøve det igen og få yderligere kendskab til det, efter eventet slutter og indtil næste års CPH 

Street Festival afholdes.  

  

Foucault betegner tidens heterotopi, som akkumenerling af tiden selv, ét sted for ophobning af alle 

tiders tider, som selv er uden for tiden (Foucault 1998: 93). I det absolutte tidsbundne event opererede 

der også en form for tidslig dimension, som minder om Foucaults betegnelse af tidens heterotopi. 

Eventet byggede en heterokroni op omkring hip hop kulturen og dens historicitet. Som førnævnt 

spillede hip hop musikken til eventet, hvis man blot havde en smule kendskab til hip hop musikken 

(det havde gruppen), kunne man høre at playlisten var fyldt med klassikere. Musikken kunne 

nostalgisk forbinde eventet til den “originale” hip hop kultur, der fandtes årtier tilbage på den anden 

side af atlanterhavet. I løbet af eventet var en graffitiskriver bestilt til at lave et graffiti piece (billedet 

nedenfor). Det var traditionelt graffiti, med en typografisk stilart der stereotypt refererede til 

graffitikultur. Samlingen af hip hop kulturens elementer dannede tilsammen en tidsperiode fra den 

klassiske hip hop kultur, som var indrammet af eventets tidsforløb og stedets afgrænsning. Der var 

også værker med mere nutidige street art stilarter på murene i GAME Streetmekka, som kunne 

refereres til en nyere tidsperiodes udtryksform inden for gadekunst. GAME Streetmekka havde dannet 

en tidslig og rumlig bobbel, hvori hip hop og gadekulturen kunne opleves og dyrkes under events 

forløb – en isoleret tidslomme, der lå i ly fra omverdenens påvirkninger og tidsmomentum. Eventets 

tidsramme gjorde at den erfaring og oplevelse med graffitien de stiftede bekendtskab var en 

tidsbegrænset oplevelse, i forhold til det frie og flydende tidsrum gaden kan tilbyde. Dette gjorde 

graffitien på eventet til en forlystelse, hvor man kunne prøve en tur, i forhold til tidsrummet uden for 

eventet, hvor man frit kan udføre graffiti, når man vil. 
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Et mikrokosmos af gaden derude 

I eventets tidslige og rumlige bobbel, var der en samling af repræsentationer af gadens aktiviteter og 

faciliteter, hvor hip hop kulturen også var repræsenteret.  

Eventet var et mikrokosmos, af det gaden derude og hip hop kulturen kunne tilbyde, dog selektivt 

udvalgt og reguleret, så det passede ind i GAMEs organisatoriske- og fysiske rammer. Foucault 

beskriver at: “heterotopien har en evne til, på ét eneste virkeligt sted, at sideordne flere rum, flere 

placeringer som i sig selv er uforenelige” (Foucault 1998: 92).    Eventet samlede på én dag, på ét 

sted gadens- aktiviteter og kultur, graffitiworkshop, street basketball bane, breakdance, hip hop musik 

osv. – aktiviteter og kulturer der ellers er spredt rumligt (lokalt og globalt) og tidsligt (historisk og 

kontinuerligt). Eventet havde formået, at indfange gaden derude, der ellers var rumligt og tidsligt 

uforeneligt, i ét rum. Gaden kunne nu opleves som en helhed, sammensat af forskellige dele. Det gav 

et samlet, men ukomplet indblik i den verden eventet prøvede at repræsentere. Heraf kan man stille 

spørgsmålet, om den graffiti der var på eventet, blot var en repræsentation af den mere originale 

graffiti der findes på gaden? Og i så fald, hvad adskiller den graffiti, der var på eventet, fra 

gadekulturens og som gør den uoriginal?  

 

Eventet brugte repræsentationer af gadekulturen, og var et spejlbillede af gadekultur og 

idrætsforeningen, et spejlbillede der også var reelt spejl – et andet rum hvor repræsentationerne blev 

manifesteret fysisk (Foucault 1998: 90). Et kendetegn ved heterotopien er: “at de i forhold til de 

resterende rum har en funktion” (Foucault 1998:94). Eventets funktion var, at forene gadekultur og 

idrætsforeningen med en agenda om, at skabe de bedste forudsætninger for, at deltageren trives. For at 

udføre denne opgave og overholde denne agenda, måtte eventet være velorganiseret og reguleret. 

Foucaults betegnelse kompensations-heterotopi beskriver hvordan heterotopien skaber et andet rum i 

kontrast til rum med uorden: “Eller også skaber heterotopierne tværtimod et andet rum, et andet 

virkeligt rum, ligeså perfekt, ligeså pertentligt, ligeså godt arrangeret som vores er i uorden, dårligt 

indrettet og forvirret.” Gadens rum er netop et rum, man forbinder med uorden, på godt og ondt. Et 

sådan rum står i kontrast til GAMEs agenda, men de har tilsluttet sig gaden og bruger gaden til at 

fuldføre deres agenda. Herved opstår der en konflikt mellem det rum som de prøver at repræsentere 

(gaden), og det rum som de skal organisere, så deres deltagere trives i det (eventet). Eventet 

kompenserer derfor med et rum, der repræsentere gaden i et reguleret rum og miljø.  

GAME havde systematiseret og reguleret gadens aktiviteter. Dagens program var fastlagt med en 

tidsplan. Street art workshoppen blev afbrudt, der da skulle lægges dug på, så der ikke kom farver på 

bordet.  
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Et gruppemedlems tegning, blev til dels påvirket af 

eventet. Han valgte at tegne et børnevenligt motiv, 

hvilket var et atypisk valg, og fravalgte at skyen 

skulle ryge en cigaret, da føltes forkert i denne 

sammenhæng (Bilag G). Det kan virke som en 

mindre detalje, men det et eksempel, der viser 

hvordan eventets dominerende diskurser, for hvad 

der er acceptabelt indenfor eventets rammer, havde 

direkte indflydelse på den kreative udfoldelse.  

 

 

 

 

Der var sørget for at deltagerne følte sig godt 

tilpasse, hvilket de mange Crew medhjælpere 

sørgede for, ved at guide,  

være imødekommende, interesseret og 

pædagogisk engageret.  
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Grafftitiworkshoppen (billedet ovenfor) var en af de gadeaktiviteter, der var på programmet som man 

kunne komme forbi og prøve. Lige inden workshoppen skulle til starte, informerede eventets speaker 

om workshoppen. Vi bed mærke i den måde han præsenterede workshoppen, som kunne høres af de 

fleste deltagere gennem events højtalere – som vores observationsnoter beskriver: “Speakeren 

forsikrede gæsterne om, at “det ikke er spor farligt” (4 gange gentager han dette lige efter 

hinanden)” (bilag G). Det var blev også oplyst, at der var støvmasker, engangsdragter og vandbaseret 

akryl spraymaling. Der var 2-4 Crew medhjælpere, som tog imod workshopdeltagerne og vejledte 

dem i hvordan man skulle bruge spraydåserne. Der var opstillet en væg bygget af træplader, hvorpå 

der var allerede var en del graffiti prøvemalet på. Væggen var placeret afskåret fra resten af eventet i 

hjørnet, ved siden af en rigtig mur med graffiti på. Workshoppen virkede med denne opsætning, langt 

fra den proces en graffitiskriver på gaden, gennemgår. Workshoppen virkede ikke til, at være en 

kompensation, for hele den kreative proces der forbindes med graffiti på gaden, det var i stedet en 

kompensation for gadens graffitiproces der er beskidt, farlig og ulovlig. 

Under workshoppen var en del forældre meget engageret i, at tage billeder af deres børn imens de stod 

og sprayede. De virkede begejstret for børnenes deltagelse.  
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Vi havde en samtale med to forældre, hvis børn deltog i workshoppen. Pigen synes graffitien var lidt 

mere spændende end street art workshoppen, pga. af spraydåserne. Forældre kunne godt lide graffiti i 

bybilledet, men med måde. De synes det var fint, at deres børn kunne prøve graffitien i dette 

miljø/kontekst [CPH Street Festival], og at de kan lave det på en god/lovlig måde, og de var ikke 

nervøse for, at børnene skulle blive kriminelle pga. graffitien (bilag G).  

 

Eventet havde samlet repræsentationer af hip hop- og gadekulturen aktiviteter, dog adskilte 

graffitiworkshoppen og street art workshoppen sig fra denne samling – det er ikke fordi graffiti og 

street art ikke er en del af hip hop- og gadekulturen, men fordi graffiti og street art mere kontroversiel 

og i mange tilfælde forbindes med noget ulovligt og udføres ulovligt.  

Det havde eventet taget hånd om, ved at facilitere et rum i sikre og lovlige rammer, isoleret inden for 

GAME Streetmekkas grænser. Foucault beskriver afvigelses-heterotopiaet: “hvori man anbringer de 

individer, hvis adfærd er afvigende i forhold til gennemsnittet eller den krævede norm” (Foucault 

1998: 91). Man kan ikke ligefrem sige, at deltagerne var blevet ‘anbragt’ på festivalen pga. afvigende 

adfærd. Men den afvigende adfærd, som graffitien og gadens aktiviteter kunne medføre, at deltagerne 

ville have/involvere sig i ude på gaden/i samfundet, kunne nu præventivt begrænses og afgrænses til 

et reguleret rum.  

 

Adgang til gadens aktiviteter  

Et af principperne for heterotopiaer beskriver Foucault: “Heterotopierne forudsætter altid et system af 

åbning og lukning, som på én gang isolerer dem og gør dem gennemtrængelige. I reglen har man ikke 

fri adgang til en heterotopisk placering. Enten er man tvunget derhen (...) eller også må man 

underlægge sig forskellige ritualer eller renselsesceremonier.” (Foucault 1998: 94). Eventets 

deltagere var hverken anbragt eller tvunget til, at deltage til eventet (med mindre forældrene tvang 

deres børn selvfølgelig – eller børnene tvang deres forældre). Men idet man trådte ind på GAMEs 

Streetmekkas område, måtte man, hvis man ville deltage med et formål om, at få det GAME udbød, 

og være en del fællesskabet på eventet, underlægge sig eventets normer og diskurser. Disse blev 

artikuleret og produceret socialt og rumligt gennem tegnsystemer (sprog, symboler, manifestationer, 

narrativer og ritualer), som enkelte dele eller gennem social rumlige konfigurationer. Uanset, ville 

deltageren på eventet dog, hvis ikke underlægge sig, blive påvirket af disse. Analysen viser, at hip 

hop- og gadekultur, var repræsenteret på en måde, hvor eventet kunne fremstå med GAMEs værdier 

og agendaer ved, at sætte reguleret rammer, styrer dagens aktiviteter, og præsentere deres agenda 

gennem tegnsystemer. 
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Den officielle åbning af CPH Festival under kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld tale. (Videoklip bilag G) 

 

Speakeren prædikede deres agenda i løbet af dagen, Niko Grünfeld, Kultur- og Fritidsborgmester i 

København og Christoffer Hansen leder af idrætsprojektet fik også mikrofonen. De udstrålede begge 

en vis autoritet, og gennem deres taler proklamerede de GAMEs etos. Niko Grünfeld skulle lave den 

officielle åbning CPH Street Festival (bilag E). I hans åbningstale fortalte, at han mødt nogle meget 

formelle folk, der havde hørt om “dette særlige sted” (GAME streetmekka), et sted som vækker 

interesse ude i verden (Paris) (Bilag G). Christoffer Hansen fik mikrofonen under eventet og kunne 

gennem eventets højtalere, fortælle om idrætsprojektet arbejde med aktivering af børn og unge 

gennem idrætsforeningslivet (bilag F). Speakeren fulgte op med et kompliment for Idrætsprojektets 

nyvundne pris, for deres kriminalpræventive indsats. Deltagerne kunne i løbet af dagen høre om 

eventets og foreningernes indsat for, at lede børn og unge på rette vej, væk fra kriminalitet, gennem 

idrætsforeningerne og ved at “sprede kærlig/LOVE”.  

Deltagerne befandt sig i et rum, hvor det blev gjort tydeligt at eventet havde en agenda. Agendaen var 

i sig selv en slags renselsesceremoni, hvor eventet havde skabt et etos, der udviste at deltagerne (børn, 

unge og forældre), deltog i et fællesskab der gjorde det rigtige, og ledte de andre på rette vej.  

Spørgsmålet er så, om dem fra gaden, de kriminelle, de andre ville føle, at GAME havde lavet en 

retfærdig gengivelse af gaden med deres repræsentationer, at de havde skabt et andet rum for dem, og 

at det rum kunne være en erstatning for det gaden kunne tilbyde dem?  
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“Der findes heterotopia, som derimod ser ud som rene, enkle åbninger, men som i reglen gemmer på 

mærkværdige udelukkelser. Alle kan få adgang til disse heterotopiske placeringer, men faktisk er det 

kun en illusion: man tror, man er kommet ind, men i og med, at man er kommet ind er man lukket 

ude.” (Foucault 1998: 94). Dem fra gaden er mere end velkomne til at deltage i festivalen, og prøve 

gadens aktiviteter – men, det er netop “aktiviteter” man kan prøve på eventet, “gadens aktiviteter”, i 

virkeligheden har deltagerne dog ikke været ude på gaden, men i stedet prøvet gaden i et andet rum.  

 

4.6.1: Retten til byens afvæbning i heterotopien  
 

 
 

Det var tydeligt at se (mange steder), at GAME har samarbejdspartnere, og sponsorer som støtter dem 

i deres projekt. Hvorvidt sponsorer yder en god sags tjeneste, eller har markedsførings interesser, eller 

begge, er svært at sige. Banderne (billedet ovenfor) er beklædte med sportsforretningen Sportmasters 

logo, og sportstøj mærket hummel. “We love asphalt” er GAMEs hashtag slogan, som de 

kommunikere via bannere, t-shirts osv. Det skal her nævnes, at GAME er en non-profit organisation. 

En af banderne reklamere også for “sports”vanden Faxe Kondi. Igen er det svært, at sige om Faxe 
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Kondi har indflydelse på GAMEs virke, men indflydelse på den graffiti der bliver lavet i GAME 

Streetmakke har den i hvert fald haft indflydelse på (billedet nedenfor). Et uspoleret graffiti piece, der 

viser en ung dreng, med omvendt kasket, der i en hallucinerende sukkerrus, observere en magisk Faxe 

Kondi, og GAMES logo der figurer. Piecets konstellation er i sig selv et vildt trip, hvor usund 

sodavand, et idrætsprojekt GAME, en kasketkarl med anden etnisk baggrund mødes gennem en 

reklame for Faxi Kondi og gade’kunst’. Et piece der ambivalent består af idrætsværdier og 

sodavandsforbrug/misbrug –  malet af en graffitiskriver, der har løst en opgave, ved at forbinde 

konceptet GAME, et brand (Faxe Kondi), en segmenteret forbruger og gaden.  

 

Fortolkninger af værket, kan tillægge værket- og give rummet forskellige betydninger, afhængig af 

den som danner meninger om det. Til eventet fortolkede vi det som deltagende forskere, der med 

vores teoretiske baggrund stillede os kritiske overfor Faxe Kondi logoets plads i værket. Efterfølgende 

har vi fortolket yderligere på, hvordan piecet indgår i produktionen af det sociale rum og hvordan 

denne fortolkning af produktionen af rum, kan fortælle om GAMEs relation til graffitien.  

Piecet var en del af rumlige praktik, der var blevet udformet på eventet. Piecet var med til at give det 

erfarede rum dets udtryk. Et udtryk der er præget af, GAMEs relation til/samarbejde med Faxe Kondi, 

der har fundet sin plads, eller er blevet gennemtvunget til have en plads på væggen. Det vides ikke, 

om der har været et specifikt motiv for at reklamere, men GAME Streetmekka udviser en hvis troskab 

til deres sponsor ved at give dem en plads i deres omgivelser. Båndet mellem dem udtrykkes gennem 

værket, og en dominerende diskurs repræsenteres, nemlig, ikke en fuldstændig uafhængig kreativ 

udfoldelse, men en afhængighed af kapital. Magtens repræsentationer kommer altså til, at dominere 

kunstnerens værk, som endda udføres ‘gennem’ kunstneren og repræsenteres i hans værk. Rummets 

repræsentationer får indflydelse på det leverede rum, men som det ses, viser graffitikulturens sig også 

i værket, og den personlige fortolkning af Faxi Kondien, giver billedet et frit og kreativt udtryk. 

Produktet heraf vil give det erfarede rum, dets udtryk, hvis betydning fortolkes af deltageren eller 

forskeren. 

Sættes denne fortolkning i relation til eventet som en heterotopi, giver det et billede af, hvordan dette 

andet rum er med til, at præge graffitiens udtryk, dominere fri og uafhængig kreativitet og afvæbne 

kunstnerens kritiske sans, GAME dominere diskursen for, hvad der produceres i heterotopien. 

Heterotopias social rumlighed er rammet ind, tidsligt og rumligt, men GAME der er en nationalt 

foretagende med mange medlemmer, der herved kan præge diskurser for, hvordan graffitien udvikler 

sig, og hvordan det bliver opfattet.  
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4.7: Graffitien som begyndelse 

Vores fordomme om at eventet var en heterotopi blev i det store hele bekræftet gennem den 

deltagende observation, så vi tænkte at interviewene med afholderen af workshoppen, Thomas Arendt 

og den anonyme graffitiskriver der var hyret til at lave et piece til eventet, kunne være med til at slå 

det yderligere fast. Derfor ville vi, ud over at snakke om deres erfaringer og oplevelser med graffiti, 

gerne spørge ind til graffiti på eventet kontra ude i byen, da vi havde en fordom om, at det der sker på 

gaden er mere ægte end på eventet, samt om de havde nogle tanker om retten til byen i forhold til 

deres virke som skrivere. Begge interviews var med til at be- og afkræfte nogle af vores fordomme, 

også selvom de to informanter havde meget forskellige perspektiver. Vores fordom om at retten til 

byen var en essentiel del af graffitien, blev hurtigt udfordret. I stedet for at eksplicit snakke om retten 

til byen, har graffitien for begge været en stor og meget personlig del af deres liv i dag.  

”I virkeligheden er alt hvad jeg gør i dag kommer så af at jeg startede med at male graffiti.” (Bilag I: 

8), selvom Thomas Arendt, der afholdt workshoppen, mest laver lovlig street art og billedkunst nu, er 

det alt sammen kommet fra graffitien. Det startede med at graffitien var en måde han kunne være sig 

selv på, i en kultur han ikke havde lyst til at deltage i; graffitien var Thomas eget anarki: ”vise en eller 
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anden form for anarki og selvfølgelig også en frustration over den verden jeg var i på det tidspunkt” 

(Bilag I:11), der siden udviklede sig til kunst og en livsvej. Graffitiskriveren havde en lignende 

historie: ”Selvfølgelig har den været lidt hård, og jeg har været lidt rebelsk, og jeg tror meget at det 

kommer med det der med at når man er samfundskritisk og jeg havde bare en kontra kultur” (Bilag I: 

5). Begge beskriver hvordan deres første møder med graffitien har været for at undgå eller slippe væk 

fra en dominerende kultur de ikke ville være med i. Thomas Arendt beskriver det som skolens 

junglelov (Bilag I: 11), og skriveren var i modstand mod sin omverdens forbrugskultur (Bilag I: 5). 

De har det til fælles at de har skabt sig selv gennem graffitien. Arendt har gjort karriere gennem 

kunsten, og skriveren har fordybet sig i hip hop kulturen - udover graffitien har han lært at danse og 

rappe, hip hop kulturen gav ham mulighed for at deltage og blive god til noget uden at behøvede, at 

koste andet end tid og indsats.  

Graffitien har altså spillet en stor rolle for begge informanter i hvordan deres liv har udformet sig. At 

være blevet god til noget, der har skabt motivation til resten af deres liv, er noget af det vores 

informanter ønsker at bidrage med til CPH Street Festival. ”Min rolle her er at inspirere”, som 

skriveren siger, ”Så dem der godt kan lide at tegne og dem der godt kan lide og være i den grad, så 

skal de bare udvikle, og støtte dem i det, og idet som jeg kan” (Bilag I: 3). Skriveren vil være en 

inspiration, der viser de fede ting der er mulige, når man dyrker noget og bliver god til det. Dette svar 

passer godt ind med festivalens formål om at ”… inspirere til, at dyrke netop en af disse 

streetaktiviteter” (Facebook 2018). Arendt er snakker også om at motivere og inspirere, men påpeger 

også at ”(h)vis jeg kan vise dem noget, som de så synes er så fedt, at i stedet for at gøre et eller andet 

dumt ude på gade(n)” (Bilag I: 10). Arendt er med til at understrege vores fordom om at der er forskel 

på graffitien på eventet og på gaden. Selvom ”et eller andet dumt” kan betyde mange ting, er der en 

rimelig sandsynlighed for at han refererer til ulovligt graffiti på gaden. Dermed understøtter han vores 

syn på at eventet er en heterotopi, hvor adfærd og handlinger der på gaden er dumme, her kan blive 

prøvet i sikre rammer. Arendts historie afspejler hans syn på gadegraffiti. Da vi spurgte ind til graffiti 

på gaden svarede han: ”Altså, det aldrig det her at jeg der har lagt den største del af min tid og 

energi, men jeg har jo også været 14 og 13 år engang, ikke?” (Bilag I: 11). For Arendt var graffitien 

et skridt på vejen til kunsten, og han vil gerne dele det kreative med folk, frem for det overskridende. 

Han har det af samme grund også godt med udviklingen væk fra nul tolerance i samfundet ”Det vil jo 

altid leve [graffitien] så synes det er bedre at kunne sige at nåh, så går vi det i møde, så håndtere vi 

det på måde hvor vi bevæger det i en retning som kan være med til at berige livet for dem der laver 

det eller dem der kigger på det” (Bilag I: 13). Arendt ser udviklingen med lovlige vægge som en 

positiv ting, da det giver flere mulighed for at bruge tiden til at lave flotte værker. Street Art og graffiti 

er for ham værktøjer til at gøre byen interessant. ”Det kan give en ’wow’ oplevelse...” (Bilag I: 12) 

viser Arendts syn på, at graffitien kan få mennesker til at stoppe og, og opleve byen på den måde, 
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hvilket også understøttes af at han godt kan lide at male Metrohegn: “jeg kan godt lide at male 

altså for eksempel metrohegne de store projekter, som jeg har valgt at male mange af, fordi 

det sådan er stort og monumentalt hvis man laver et maleri der er 25 meter langt og 4,5 

meter højt”. Thomas Arendts ser altså graffitiens kunstneriske potentiale er vigtigt, og er positivt 

stillet over for initiativer der gør det nemmere og sikrere at lave noget fedt, kunstnerisk graffiti og 

street art. Han maler et billede af graffitien, hvor graffitien i byen ses som et værk der kan berige 

byen, og derfor vil invitere flere indenfor, så han kan dele den motivation og passion han har fået 

gennem graffitien; give andre muligheden for at sætte deres præg på byen.  

Både Arendt og graffitiskriveren er altså enige om værdien i at udbrede graffitien til flere. De har 

begge en taknemmelighed overfor graffitien, men de har forskelligt perspektiv på hvad der er det 

vigtige ved graffitien. Hvor Arendts perspektiv primært ser det kunstneriske potentiale i graffitien, har 

graffitiskriveren også akten med. Det første skriveren nævnte i interviewet var ”altså det jo bare 

endorfiner der bliver skilt ud også i form af nogle former for graffiti som man kan lave, der bliver der 

jo skilt ret mange endorfiner” (Bilag I: 2). De ”nogle former” for graffiti han snakker om her er den 

ulovlige, transgressive form for graffiti. Han påpeger at denne form har en anden slags værdi, end bare 

det færdige resultat. Ud over at lægge vægt på de kemiske reaktioner i hjernen, snakker ham også om 

hvordan det er at finde det helt rigtige sted at skrive: ”Det er ligesom en mission altså ja ligesom alle 

andre missioner du skal infiltrere på den bedst mulige måde uden at blive opdaget” (Bilag I: 6). Han 

har nærmest en legende tilgang til graffitien og byen. Det er et spil for ham at finde det rigtige sted, 

for så at infiltrere og efterlade sit værk. Denne legende tilgang ekkoer Lefebvres beskrivelse af gaden 

som et sted til uorden og leg. Skriveren deltager også i resten af ”gadens” aktiviteter. Som han siger, 

”(d)en dag i dag så kan jeg så kan jeg danse, rappe og male graffiti, mens folk har bare taget deres 

studier og blevet ved det.” (Bilag I:). Han har valgt gaden til, med dens forskellige aktiviteter og 

muligheder, og kan vise at der er et alternativ til den ”normale” vej.  

 

4.8: Retten til byen med måde 
Begge informanters liv med graffitien indeholder nogle elementer af retten til byen, men der er også 

noget der vækker undren. Arendt har skabt sig selv gennem graffitien og kunsten i byen. Hans rejse 

ind i kunstens verden, og den karriere han har gjort sig, startede med graffitien. Ved at deltage i 

graffitien fik han vækket en passion og motivation til at leve sit liv. Gennem hans arbejde med blandt 

andet metrohegn, er han også med til at skabe kunst til byen, og dermed berige den med udtryk og 

farver. På den anden side siger han også ”jeg deltager i mange ting også politisk, men jeg har ikke lyst 

til at blande det sammen med min kunst” (Bilag I: 12). Arendt ser altså ikke sit forhold til graffitien og 
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kunsten som et virke der nødvendigvis er politisk, også selvom det foregår i offentlige rum. At ændre 

sig selv, ved at ændre byen, er Harveys beskrivelse af retten til byen, men når der ikke bliver udtalt 

som et råb og et krav kan det virkelig kaldes det? Er det et privilegium at ’få lov’ til at ændre gaden, 

frem for en ret der skal kræves? Også skriverens liv virker til at bekræfte nogle dele af retten til byen. 

Han kommer fra gaden, og hans leg med rum og udtryk giver ham et frisk perspektiv på hvordan byen 

kan bruges og leves. Han er samfundskritisk og rebelsk, hvormed at han stiller sig mere i en mere 

aktiv rolle i forhold til kræve retten til byen. Dog er en del af hans motivation til at lave graffiti jagten 

på adrenalin og endorfiner. Kan hans personlige jagt på endorfiner være et symbol på en fælles ret til 

at bestemme byens udtryk og brug? 

Graffitien er en udtryksform, der har givet begge vores informanter en vej i livet. Den har også givet 

dem passion og motivation til at lære og gøre andre ting, og har været med givet dem retning i livet. 

Deres historier og syn på graffiti er meget forskellige, hvilket også kommer til udtryk i hvordan deres 

forskellige syn på graffitien. Graffitien er meget relationel, og hver skriver har sit eget forhold til 

graffitien og til byen. Om det er et forhold til kunsten, et forhold til kulturen eller noget helt tredje, har 

de alle en historicitet der gør at deres forhold til graffitien er deres eget. Og selvom vi kun snakkede 

med to ret forskellige skrivere på eventet, bekræfter de nogle af graffitiens modsætningspar – især i 

forhold til kunst og hærværk, og lovlig og ulovlig. Vores fordom om at det at kræve retten til byen er 

en vigtig del af graffitien passer ikke helt. I hvert fald siger skriverne ikke noget eksplicit, og der er 

lige så meget der taler for som imod. Selvom de kommer fra forskellige sider af spektret, har begge 

dog pointer der peger mod at de implicit kræver retten til byen gennem graffitien. Det er det på 

nuværende tidspunkt ikke rigtigt muligt at lave meningsfulde generaliseringer, ud over at sige både ja 

og nej til graffitiens potentiale for at kræve retten til byen. Blandt andet fordi vores empiri om graffiti 

fra eventet er samlet på en heterotopi, der har et specielt narrativ omkring graffitien. Derfor var vi 

nødt til at have yderligere empiri, der kunne skabe en kontrast til vores interviews på festivalen, der 

måske var farvet af, at informanterne var festivalens afsendere. Både vi og de er klar over at festivalen 

blot er et billede af hvad der sker på gaden. ”arrangementer er arrangementer, forestil dig det er 

ligesom med en musikere, så tager du til en koncert, hvordan er det så til koncerten, og der vil jeg 

faktisk så sige, at det er mere værd ude på den anden side end egentlig koncerten, for det er der, de 

har brugt hele deres liv og deres oplevelser, det er jo ikke bare koncerten det jo hele processen” 

(Bilag I: 5). Det er på gaden at skriveren lærer og kommer tæt på graffitien. Så vi konkluderede at det 

derfor var nødvendigt for os at komme ud og snakke med en graffiti skriver på gadeplan, der kunne 

beskrive sine oplevelser med graffitien i mere naturlige omgivelser. Eftersom det har vist sig at det at 

indfrie retten til byen er mere implicit end eksplicit i vores informanters liv, ser vi det nødvendigt at 

yderligere at belyse og uddybe graffitiens rolle i at kræve retten til byen, eftersom vi er stødt på 

nuancer vi ikke forventede. 
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4.9: Gadedrengens perspektiv 

Eftersom vi var klar over hvordan stedet, hvor interviewene fandt sted havde en indflydelse på de svar 

vi fik, besluttede vi os for denne gang at lade informanten vælge et sted. Vi bedte ham om at vælge et 

sted, der var relevant for hans virke som graffitiskriver. Det gjorde vi fordi vi tænkte det ville kunne 

skabe en referenceramme for hans egne oplevelser, og dermed give os et interview der kunne gå mere 

i dybden med informantens oplevelser og perspektiver. Vores informant, der valgte at være anonym, 

valgte at mødes ved Bispebjerg st. hvor der er en lovlig graffiti væg, samtidig med at det er nær hans 

yndlingssted at lave graffiti: ”Jeg kan bedst lide at lave graffiti langs på skinnerne, også engang 

imellem maler jeg også toge” (Bilag I: 16). Han har altså, ligesom de andre, steder hvor det er bedst at 

lave graffiti. Han har gjort alt der er muligt indenfor graffitien i hans 20 år lange karriere, og er efter 

sigende den skriver i København der har mest graffiti rundt omkring (Bilag I: 27). Vi oplevede ham 

som en lidt ærketypisk graffitiskriver, hvis sådan en altså findes, på grund af de historier han fortæller 

og hans attituder til graffitien. 

Skriveren påpeger ligesom vores andre informanter, hvordan graffitien har givet ham motivation til at 

leve resten af sit liv: ”Altså, jeg har et arbejde stabilt hele tiden og har været mange steder og har 

mange venner” (Bilag I: 20) - uden ville han i være fuldstændig ligeglad og ryge hash. Han har også 

været godt omkring i verdenen på grund af graffitien. Fra at bryde ind i Moskvas metro, lave et tog i 

hver by på en interrail tur, til at tage den transsibiriske jernbane og stadig at have et tog kørende i 

Kasakhstan med hans graffiti (Bilag I: 16, 18, 22). Skriveren vendte tilbage til togene og skinnerne 

flere gange, og han gjorde det også eksplicit, at det er der hvor han synes graffitien passer rigtig godt 

ind, hvorimod det: ”På en fuldstændigt hvid og ren væg inde i byen det vil slet ikke passe ind der” 

(bilag I: 20). Der er altså rigtige og forkerte steder for graffiti. Hvor vores tidligere informanter har 

haft kunsten i fokus og en proces der minder om legende infiltration, har vi her et mere specifikt krav 

til sted. Graffitien skal passe ind for at det giver mening. Ud over hans krav til stedet, er der ikke 

noget der stopper ham fra at male. ”du ved så jeg fuldstændig ligeglad med alt andet om så alle andre 

stoppede med at male eller så er jeg fuldstændig ligeglad, det bare mit graffiti der betyder noget for 

mig her.” (Bilag I: 24). Han laver graffiti for sin egen skyld – om det er et hurtigt tag, et tog i Moskva 

eller et fem timers piece på en lovlig væg. Han tænker overhovedet ikke på hvem det er der skal se 

hans malerier, eller hvordan de modtages: ”Men nu er det meget egoistisk, og det er meget egoistisk 

fordi graffiti er bare egoistisk, fordi man laver det kun for sig selv jo. Så er der få andre der 

tilfældigvis der kan lide det du ved sådan der også er det. Det, altså, det ved jeg ikke, altså, jeg vil 

bare male” (Bilag I: 24). 
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4.10: Den individuelle ret til byen 

Vores informant lader sig overhovedet ikke påvirke af det bredere samfunds problematiserede syn på 

graffiti, om det er kunst eller hærværk er ligegyldigt for ham. Han er også ligeglad med andre malere, 

og han er ligeglad med samfundets omkostninger for hans aktiviteter. Hvis et sted siger det skal males 

på, vil han male på det. I hans verden gør han ingenting galt: ”jeg gør ikke noget jeg slår ikke nogen, 

jeg gør ikke nogen noget ondt.”(Bilag I: 25). At folk er imod det han gør er ikke noget han skal tage 

stilling til. Det er deres valg at fjerne det: ”Det jeg har malet på, det kan man bare enten male over 

eller fjerne det.” (Bilag I: 25). Han giver udtryk for at ønske en frihed til at alle må male hvor de vil, 

og med det føler at han har ændret holdning til hvad det er ordentlig graffiti. For ti år siden ville han 

ikke røre en lovlig væg, og han var fjendtligt indstillet over for dem der brugte dem, men han er siden 

begyndt at slappe lidt mere af omkring det (Bilag I: 23-24), men bare fordi hans syn på graffiti er 

blevet lidt bredere, at både lovlig og ulovlig graffiti er i orden, laver han stadig kun graffiti for sin 

egen skyld. 

Den anonyme skriver ser graffitien og holdningerne til graffitien lidt som en naturkraft, der ikke kan 

gøres noget ved. Holdningerne kan ikke ændres, som han beskriver med en fin metafor: ”fordi det jo 

noget jeg gøre jo, altså folks holdninger så kan man jo, jeg står råber op i himlen og det regner og at 

man ikke vil have det skal regne, det er det samme altså.” (Bilag I: 26). Han ser det ikke som hans job 

at ændre andres meninger, ligesom hans ikke er til at rokke ved. Graffitien er her altså ikke i dialog 

med nogen eller noget. Der er ikke et ønske om at berige byen eller være samfundskritisk, der driver 

ham til at tage ud og opleve byen, det er udelukkende skriverens lyst til at male. Der er ingen tvivl om 

at vores informant tager retten til byen til sig, og skaber byen i sit eget billede. Når han tager retten til 

byen er den udelukkende individuel. Han afviser både kollektivets modstand mod graffitien, og 

kollektivets accept: ”folk må elske det eller hade det altså det op til dem.” (Bilag I: 26). Ligesom 

vores to første informanter er hans historicitet og relation til graffitien vigtigere for ham end at være 

del af noget større, men i modsætning til de to andre, har han ikke motivationer der nærmer sig et 

kollektivt formål. Han udtrykker altså en mere ekstrem individuel frihed og adgang til byens 

muligheder. Det er måske her, i modsætningen mellem individuel og kollektiv, at potentialet mellem 

graffiti og retten til byen bedst forstås. 
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4.11 Mod en mere kollektiv graffiti 

For at udleve Harveys forståelse af kravet om retten til byen, er det nødvendigt at det er et fælles krav, 

der bruger kollektivets kræfter til at indfri det. Set med vores øjne som forskere, når vi går rundt i 

byen og ser graffiti over det hele, ser vi en udtryksform der er fælles i udtryk. Uanset om det er lovlig 

eller ulovlig graffiti, er graffitien et resultat af nogen har stoppet op, og syntes at der skal være graffiti 

lige der. Graffitien kan som helhed ses som en kollektiv modmagt til myndighedernes rum, men den 

skabes af individuelle skrivere/eller graffiti crews, der hver især har deres egen historicitet med 

graffitien, deres egne motivationer og bevæggrunde for at lave graffiti. Om graffitiskriveren er bevidst 

om det eller ej, tager de retten til byen. Deres handlinger overskrider normer og homogeniserende 

processer, ændrer per definition byen, og har, ifølge alle vores informanter, været med til at skabe 

dem selv og give dem motivation til livet. 

Graffitien kan altså fungere som modmagt til myndighedernes rum, og derudover tillader den 

skriveren at skabe sig selv ved at skabe byen. Men skriverne maler ikke graffiti for at tage retten til 

byen, de maler ikke for kollektivet. De har hver især deres egen personlige grund til at male graffiti, 

som kommer af deres relation og historicitet, om de ser sig som kunstnere, rebeller eller bare kan lide 

at male. Graffitien er individets værktøj til at tage retten til byen til sig, men det er ikke kollektivets 

værktøj. Det er individer med forskellige motivationer og intentioner, der er med til at skabe et 

kollektivt udtryk, som ikke er til at forstå for udefrakommende. At graffitien er blevet approprieret 

både at kunst og kommune, gør det ikke nemmere for den bredere befolkning at navigere graffitiens 

betydning for byens rum. De lovlige vægge og andre heterotopier opstiller en kontrast til ulovlige 

værker. At skrive sit navn med sort spray på vægge og el bokse har ikke samme bombastiske æstetik 

som et 5 timers piece har. Det er nemmere for udenforstående at værdsætte graffitiens for dens 

kunstneriske værdi, end dens værdi som kritisk værktøj, hvilket lovlige vægge, hyrede gavlmalerier 

eller gentrificeringsprojekter fremhæver. Graffitiens kritiske potentiale bliver udvandet af at det bliver 

lovliggjort, og brugt som redskab af samme myndighed og regler den stiller sig kritisk overfor. En del 

af dette problem kommer af at graffitien bliver set som individuelt værktøj, frem for et kollektivt 

redskab til at fælles, som indbyggere, kræve retten til byen. 
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4.12: Fra eksklusiv til inkluderende kultur 

For at graffitien skal kunne blive et kollektiv redskab, er tilgængelighed en af de store udfordringer. 

Graffitien kan ses overalt i byen, ja, men det er ikke nødvendigvis for alle. Selvom den er et værktøj 

for den enkelte at skabe sin. (Ulovlig) graffiti er et værktøj udelukkende for dem der er villige til 

overtræde loven. Graffitiskriverne er del af en eksklusiv klub, hvis sprog og form ikke forstås, og som 

konsekvens af det, bliver dens kritik ikke set af udefrakommende. Hvis graffitiens kritiske potentiale 

skal forstås og accepteres bredt, er det nødvendigt for graffitikulturen at åbne op og blive mere 

transparent. En måde at gøre dette er ved gøre det mindre grænseoverskridende at deltage. Ved at give 

flere muligheden for at deltage, f.eks. gennem lovlige vægge og forskellige former for undervisning, 

får flere muligheden for at skabe sig selv ved at skabe byen, hvilket potentielt kunne medføre at det 

kritiske potentiale bliver husket og lagt frem. 

At graffitien bliver åbnet op for kan også medføre at befolkningen bliver akklimatiseret til graffitien, 

hvilket giver graffitiens nuancer, frem for graffitiens pålagte ekstremer, mulighed for at komme frem. 

For den udenforstående har graffitien en masse utydelige regler og normer for dens udtryk. Graffitien 

har et internt billedsprog, der også beskriver hvordan graffitien skal være hvis den er rigtig - Graffitien 

har altså repræsentationer om graffitien. For at gøre disse repræsentationer tilgængelige, kræver det 

deltagelse. Måske er de selv samme processer, som er med til at udvande og afvæbne, nødvendige for 

at åbne graffitien op til kollektivt brug. Vores fordomme om at heterotopier, som de lovlige vægge og 

CPH Street Festival producerer, afvæbner og udvander graffitien holder stadig stik, men fordi 

graffitiens formål og potentiale er blevet så mudret af diskurser, fordomme og fjendtlighed, er der 

behov for at gøre forårsrent. Eventet er dermed med til at bygge bro til kulturen, både så nye kan 

komme til, og så graffitien kan blive ved med at udvikle sig. Graffitien kan være et redskab til at lade 

mennesker skabe sig selv, hvilket er en ret for alle mennesker. For at give den mulighed til flere, er vi 

nu er klar over at det er en nødvendighed for at åbne graffitien op for fællesskabet - for at give folket 

retten til graffiti.  
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Kapitel 5: Konklusion  

Graffitien er et fænomen med mange betydninger og bliver tilskrevet flere. Den bliver som regel 

stereotypiseret som hærværk eller kunst, men uanset hvilke kasse graffitien puttes ind i, vil den ikke 

være i stand til at omfavne graffitiens nuancer. Graffitien kan være hærværk, og kunst og meget mere 

på en og samme tid. Det kommer an på øjnene der ser og fordommene om graffiti, der er med til at 

bestemme hvad graffitien betyder i en given social og rumlig kontekst. Graffitien er glimrende til at 

illustrere forholdet mellem momenterne i Lefebvres triade. I forhold til at producere byens fysiske 

rum er graffitien stort set overalt. Graffitien indgår i en rumlig praksis hvor dens udførelse har en 

historicitet der kommer fra Hip Hop kulturen i Amerika, og en modstand der kommer fra 

myndighedernes forsøg på at bekæmpe graffitien. Myndighedernes strategier har dog udviklet sig fra 

kun at forbyde og fjerne, til at afvæbne den med mere snedige midler bevidst eller ubevidst. Gennem 

heterotopier som lovlige vægge bliver graffitien yderligere polariseret, da graffitiens kunstneriske 

egenskaber bliver sat i fokus. Ved at flytte fokus fra hærværket til det kunstneriske og kreative, bliver 

det umiddelbart ukunstneriske graffitis værdi ignoreret og nedværdiget. Det betyder dog ikke at 

graffitien mister potentialet til at være et krav om retten til byen. Graffitiens potentiale til at kræve 

retten til byen kommer af, at den direkte udfordrer homogeniseringen og privatiseringen af det 

offentlige og urbane rum. Den er et symbol på, at byen kan bruges og leves anderledes, end at prøve at 

følge med i rotteræset. 

Vores undersøgelse af tre erfarne skriveres oplevelser og erfaringer med graffitien har vist, at selvom 

graffitiskrivernes relation til graffitien alle er forskellige, har hver og en dyb gæld til graffitien og 

kulturen. Gennem graffitien har de fundet deres passion, og uden ville de ikke have motivation til at 

deltage i samfundet. Selvom deres motivation er for egoistisk til at kunne være et udtryk for 

kollektivets ønsker, har hver og én skabt sig selv ved at skabe byen. Det er individer der skriver, og 

det er individer der kræver deres ret til byen. Det er en eksklusiv gruppe, der indtager byen for deres 

egen skyld. Selvom graffitien teoretisk set har potentialet til at være et succesfuldt, kollektivt, værktøj, 

er der i praksis et skel mellem graffitien og dem udenfor. Graffitiskriverne tager ikke retten til byen 

for kollektivets skyld, og kollektivet misforstår graffitiens formål. At mennesker har muligheden for at 

ændre sig selv ved at ændre byen er ifølge David Harvey en fundamental ret. Hvis graffitien skal 

accepteres som et kollektivt redskab, skal den åbnes op så udefrakommende forstår den, og at den kan 

være et værktøj for alle. Events som CPH Street Festival, er på den ene side med til afvæbne 

graffitien, men den bygger også bro til en kultur der af myndighederne bliver sammenlignet med 

smuds og symboliserer socialt fordærv. Den gør graffitien mere tilgengængelig. Den kan give retten 

til graffiti til folket.  
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Kapitel 6: Perspektivering 

Mellemrummet – et mulighedsrum  
 
På baggrund af projektet ser vi en åbning for, hvordan graffitien kan styrkes som redskab til at kræve 

retten til byen. En åbning der ligger på grænsen mellem to verdener, hvor der et mellemrum, et 

tomrum og et rum med muligheder for at mødes, se og agerer i gennem (Simonsen 2010: 43).  

CPH Street Festival befandt sig i dette mellemrum. De forsøgte at bygge bro mellem hip hop og 

gadekulturen derude og idrætsforeningens livet, hvorved at deltagere kunne få kendskab til graffitien. 

Men ifølge vores analyse skabte CPH Street Festival et andet rum (heterotopia), hvor graffitiens 

kultur og potentiale måtte gå på kompromis med eventets social rumlige rammer.  

 

CPH Street Festival havde dog hentet to erfarne gadekunstnere ind der kunne undervise, og inspirere 

nye graffitiskrivere. Vores interviewpersoners historier fortalt om, at graffitikultur og graffitipraksis 

uden for et reguleret rum, gadens graffiti, der havde skabt en vej i livet for dem. Deres kendskab, 

erfaringer og de oplevelse gaden og byrummet havde givet dem, svarede ikke til den indramning af 

graffitien som eventet havde sat op. For graffitiskriverne var byens mulighedsrums en vigtig del af 

deres graffiti. Vi må derfor, efter vores undersøgelse, gøre opmærksom på at man i videre 

undersøgelser eller i praksis, forholder sig meget kritisk overfor graffiti i reguleret og afgrænset rum. 

Sådanne rum kan give mulighed for, at give kendskab til graffiti og gøre byen mere levende for alle 

borgere, men graffitien påvirkes af de narrativer der medfølger i en sådan social rumlig kontekst.  

Vi ser et mulighedsrum ude i byrummet. Men også her kan der opstå heterotopier, hvor lovlige vægge 

som metrohegn, tilegnes udvalgt graffiti. Graffitien skal ud i byrummet, men i stedet for at udvælge 

graffiti, kan man udvælge steder hvor alle har mulighed for at deltage –  retten til graffiti skal tilegnes 

alle, så det kan vise kollektivets ret til at kræve byen. Engagementet er her afgørende for, hvordan 

byrummet produceres – her har graffitiskriverne vist at deres engagement, om det er lovligt eller 

ulovligt, kunst eller hærværk, som noget ekstraordinært – kreativt, udforskende, udfordrende, kritisk, 

krævende og solidarisk.  

Graffitien i byrummet er vigtigt at dyrke, både for graffitiens skyld, men også fordi det essentielt for 

et mere demokratisk byrum.  
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