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Gadekunst på kældervæggen
Elever fra ungdoms-
skolen har brugt 
weekenden på at 
udsmykke kælderen 
under Ejstrupholm 
Skole med graffiti

AF JAKOB HOUG JAKOBSEN
jaj@herningfolkeblad.dk

EJSTRUPHOLM Hvis man havde 
problemer med at finde den rigtige 
indgang, kunne man gå efter lugten. 
Fra en åben kælderdør stod en kraftig 
dunst fra den spraymaling, som man 
bruger til at male graffiti med.

Og den var god nok. Nede i kælde-
ren, hvor ungdomsskolen holder til, 
var flere elever i gang med at male på 
væggene i gangen.

De sikkerhedsmæssige forhold var 
i orden, da alle bar masker, som man 
bør, når man håndterer dåserne med 
de stærke farver og dampe.

Manden, som sikrede, at det hele 
gik efter bogen, hedder Brian Hasa-
ger. I mere end 30 år har han malet 
graffiti under kunstnernavnet »Dato«, 
og i den seneste tid har han undervist 
graffitiholdet på ungdomsskolen.

- Vi har tegnet og malet i en måneds 
tid nu for at få overblik over, hvordan 
det endelige resultat gerne skulle kom-
me til at se ud, fortæller Brian Hasager 
om forløbet.

De unge skal inddrages
Et af  motiverne, som er ved at tage 
form, forestiller et monster, som kom-
mer op af  Ejstrupholm Sø, og på en 
anden væg ser man ungdomsskolens 
logo tilføjet en slange.

- Eleverne har selv været med til at 
bestemme, hvordan det skal se ud. Jeg 
har så været med til at få projektet put-
tet i rammer, men det er meget vigtigt 
for mig, at de unge bliver taget med i 
den kunstneriske og kreative proces, 
det er, siger Brian Hasager, der for en 
stund har ladet masken falde.

- I skoleregi er der alt for lidt af  så-
dan noget her. Der er masser af  fod-
boldbaner, men kunsten bliver ikke 
prioriteret ret højt. Og graffiti er jo 
totalt in, mener underviseren, som ar-
bejder på et bosted for handicappede. 
Samtidig læser han til pædagog og 
tager rundt i hele landet for at male 
graffiti for blandt andet firmaer.

Dyb koncentration
Det er nødvendigt at holde tungen lige 
i munden for at bevare overblikket over 
de store vægdekorationer, og derfor var 
der også stilhed blandt eleverne, som 
koncentrerede sig om at få det til at se 
helt rigtigt ud. En gang imellem var 
der brug for at spørge underviseren til 
råds, og Brian Hasager var hurtig med 
svarene, så arbejdet kunne gå videre.

Graffitiholdet på ungdomsskolen 

kører nu på andet år, og de 12 elever 
på holdet udsmykker væggene på op-
fordring fra 9. klasse på Ejstrupholm 
Skole. Holdet fra sidste skoleår har i et 
andet lokale malet et stort logo for F.C. 
Midtjylland som en hyldest til klubben 
i anledning af  mesterskabet i sommer.

Løber snart tør for plads
Med denne weekends store projekt for-
udser Brian Hasager problemer med at 
finde ledige vægge til de næste kunst-
neriske bedrifter.

Han mener, det er vigtigt, at de unge 
har et sted at udfolde sig. Derfor har 
han opfordret eleverne til at gå til sko-

lens ledelse og bede om at få opført en 
udendørs graffitivæg, som kan benyt-
tes til fremtidige kunstværker.

- Når vi er færdige med det her pro-
jekt, så er vi ved at løbe tør for plads at 
male på, og hvad skal de unge så med 
deres talenter? spørger Brian Hasager.

- Jeg synes, de skal spørge sig for: 
»Vi mangler et sted at male, vil I ikke 
godt hjælpe os«, lyder et bud på en 
løsning fra den erfarne graffitimaler 
og -underviser, inden han igen tager 
masken på og fatter spraydåserne for 
at hjælpe eleverne færdige med det 
værk, som der blev arbejdet på både 
lørdag og søndag.

 | Ungdomsskolens graffitihold brugte weekenden på at udsmykke kælderen under Ejstrupholm Skole.  FOTO: TOM LAURSEN

 | Brian Hasager giver gode råd til Mette Overby, som er i gang med det store 
værk.

 | Eleverne arbejdede både lørdag og søndag på graffitiprojektet. Søndag 
formiddag var det ved at tage form.


