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Små udsnit fra Damaskus



Da jeg i 2009 besøgte Damaskus for første gang, måtte jeg igen og igen se mig selv falde 
i staver over de mønstre og billeddannelser, som overalt i den gamle bys vidtforgrenede 
labyrint opstod ved af kombinationer af overlimninger af frønnede opslag, slid og re-
parationer, udtørren, afsvidning, gulnen og grånen, løbesedler og annonceringer med 
arabiske, græske, tyske og engelske tekstfragmenter, graffiti og håndskrift, kalligrafiske 
ytringer, skrabende biler og brede pensler, puds og kalk med revner og udfyldninger og 
åbninger til lag på lag af tidligere opslag og farver.  
 Ved tilbagekomsten året efter var gensynets glæde stor - ikke bare med den islamiske 
arkitekturs uomtvisteligt sikre håndtering af volumen og ornament, de inciterende han-
delsgader og souk’er, syrernes næsten overvældende venlighed, den solmættede føde og 
dén mangfoldig hed, multikulturelitet og evne til sameksistens på tværs af alle trosfor-
skelle, som man igennem årtusinder har udviklet i Damaskus. Men fuldt så meget disse 
tilfældige vægbilleder, som over alt i den gamle bydel opstår og udvikler sig på murene, 
der hvor man til stadighed sætter nye opslag op. Jeg besluttede mig derfor for denne gang 
at tage mig tid at indfange dem, når jeg stod overfor dem. Det er der kommet denne lille 
samling ud af: Skriften på væggen.
 Det er flygtige tilstande - under stadig forandring dels af langsommelige henfalds-
processer som papirets gulnen og gradvise hensmuldren, dels af pludselige hændelser 
som afrivning og overlimning af nye opslag, maling, ild og sliddet fra passagen af tunge 
læs i de snævre gaderum, hvor man må kline sig op ad muren for at en bil kan passere. 
Der er således ikke tale om bevidste kunstneriske ytringer - ingen har stået og overvejet, 
hvordan man smukkest rev lige præcis den del væk og lod resten sidde. 
 Endda er det fængslende billeder, og nu hvor jeg sidder og graver dem frem af to ugers 
feriebilleder, oplever jeg en stærk resonans på den søgen efter naturlighed og oprinde-
lighed - den søgen bagom eller rettere før den bevidste kunstneriske artikulation - som 
bærer den japanske zen-æstetik, og som måske bedst kan sammenfattes som værende en 
intethedens æstetik.
 Om få år kan disse steder se ganske anderledes ud; de tynde små papirlapper være 
erstattet af selv bevidst skinnende firfarvede tryksager på plastificeret papir, de frønnede 
mure måske plasticmalet eller inddækket med moderne pladematerialer. Disse udsnit fra 
Damaskus’ smalle stræder kan således også ses som en særlig tids levemådes og materiale-
valgs ureflekterede billeddannelser, hvor menneske-natur-relationens natur og skønhed 
afspejles i disse billedytringer.


















































































































































































































