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En af vores største malere, 
Asger Jorn, ville være fyldt 
100 år i år. Det fejres med 
to store udstillinger, som 
føjer nye dimensioner til 
Jorns kunstneriske virke.

Af Sonja Sabinsky 

»Til helvede med dine penge«, skrev 
Asger Jorn i 1964 i et telegram til den 
stenrige Harry F. Guggenheim kort ef-
ter nyheden om, at Jorn havde vundet 
en af Guggenheim Foundations presti-
gefyldte priser.

At flette fingre med storkapitalen 
havde Jorn bestemt ikke lyst til, og den 
bombastiske replik er karakteristisk 
for den utæmmelige fandenivoldsk-
hed, som er forbundet ikke kun med 
personen Jorn men også med hans 
overdådige kunstneriske produktion.

Det mener museumsinspektør Dor-
the Aagesen fra Statens Museum for 
Kunst, der sammen med Museum Jorn 
i Silkeborg fra 1. marts fejrer Jorns 100-
års fødselsdag med to store udstillin-
ger, der har det til fælles, at de ønsker 
at sætte spot på mere underbelyste si-
der af den verdensberømte dansker.

- Jorn er blevet opfattet som en farve-
glad COBRA-maler, men han er langt 
mere end det. Han var en progressiv 
kunstner, som var stærkt optaget af 
samfundsforhold og politik - ja, han 

var dybest set optaget af et større er-
kendelsesprojekt, forklarer Dorthe 
Aagsen.

Som helt ung meldte Asger Jorn sig 
ind i Danmarks Kommunistiske Par-

ti (DKP), men hans livslange engage-
ment på den yderste venstrefløj skal 
ses i lyset af hans samtid, pointerer 
direktør ved Museum Jorn i Silkeborg 
Jacob Thage:

- I 1930’erne, da Jorn meldte sig ind 
i DKP, var det politiske billede sort/
hvidt. Enten var man tilhænger af  
fascismen, eller også var man ven-
streorienteret - groft sagt. Næsten alle 
danske kunstnere var i 1930’erne og 
1940’erne medlem af DKP, og jeg opfat-
ter ikke Jorn som et partipolitisk dyr. 
Han dyrkede polemikken og skænde-
riet mere end partibogen. Han var en 
enfant terrible.

Kan ikke sættes på formel

De store jubilæumsudstillinger på 
Statens Museum for Kunst og Museum 
Jorn bygger på flere års arbejde, som 
et hold af internationale forskere står 
bag. Jorn er nemlig højt respekteret 
langt ud over hjemlandets grænser, 
og hans malerier er repræsenteret 
på de største kunstmuseer i verden. 
Prismæssigt ligger han fra omkring 
100.000 kroner til flere millioner.

Hvor tidligere Jorn-udstillinger ty-
pisk har zoomet ind på hans maleriske 
virke, spreder man nu linsen og viser 
hans glubske livsappetit og lyst til at 
blande sig i alt fra politik og videnska-

Fræk og fandenivoldsk
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belige teorier til arkæologi, arkitek-
tur og sågar kønsdebat.

- Det spændende ved Jorn er, at man 
ikke kan sætte ham på en formel. Han 
er en kunstner, som er i konstant dia-
log med sin omverden. Hele tiden gen-
opfinder han sit helt eget sprog - om 
det så er på lærred, i skrift eller i ler, 
fortæller Dorthe Aagesen, og hendes 
kollega fra Museum Jorn i Silkeborg, 
Jacob Thage, supplerer:

- Jorn engagerede sig på næsten en-
hver tænkelig måde i alt, hvad der rør-
te sig omkring ham, men han gjorde 
det sjældent alene; han var kollekti-
vist og samarbejdede med andre.

Hans samarbejde med de andre 
kunstnere i COBRA er tilsyneladende 
bare toppen af isbjerget:

- Fra start til slut løb den politiske og 
aktivistiske side som en understrøm 
gennem alle hans produktioner, også 
når han var allermest abstrakt. Jorn 
bryder med den klassiske romantiske 
fortælling om den lidende og sultende 
kunstner, der kæmper alene med sine 
indre dæmoner. Han er udadvendt, og 

da han krydsede det sønderbombede 
Europa i 1946, opsøgte han Picasso 
for at få ham til at deltage i et nyt tids-
skrift, der skulle forandre verden til et 
mere fredeligt og humant sted.

Især frygtede Jorn Den kolde Krig, 
hvor USA og Sovjet stod skarpt over-

for hinanden, og faren for en atomkrig 
lurede.

- Efter Anden Verdenskrig lagde 
Jorn alle sine kræfter i for at opblø-
de magtbalancen, som han anså for 
at være dødsens farlig. Han frygtede 
aggressionen, og han opfandt et nyt 
verdenssyn, hvor der hele tiden er en 
tredje magt til stede, som har rollen at 
passivisere de aggressive parter, for-
klarer Jacob Thage.

Værker fra hele verden

På Statens Museum for Kunst i Kø-
benhavn bliver Asger Jorns runde 
dag fejret med omkring 200 værker af 
fødselaren selv. Meget af det, man kan 
se, er hentet fra private samlinger og 
museer rundt om i verden. Det hele 

vises i en retrospektiv udstilling fra 
ungdommens politiske vækkelse, 
hvor Jorn maler i klare figurative for-
mer, over COBRA-tiden, hvor han har 
fokus på sociale fællesskaber og et fæl-
lesmenneskeligt formsprog til den til-
tagende avantgardistiske kritik, der 
når et højdepunkt med nogle skæve 
projekter som »Situationistisk Inter-
nationale«, som han grundlage med 
den franske avantgardekunstner Guy 
Debord og »Skandinavisk Institut for 
Sammenlignende Vandalisme«, der 
var hans egen idé.

Museum Jorn i Silkeborg fejrer 
bysbarnet med over 600 værker fra 
omkring 80 kunstnere, der går i dia-
log med Jorns egne malerier: Munch, 
Picasso, Kandinsky, Miro, Klee og Le 
Corbusier blandt andre.

Asger Jorn var kosmopolit og op-
holdt sig som voksen kun i kortere pe-
rioder i Danmark, hvor han i 1964 køb-
te et hus på Læsø. I længere perioder 
boede han med sine skiftende hustru-
er og børn dels i Paris og dels i et hus 
i den norditalienske badeby Albisola.
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I 1958 malede 
Asger Jorn 
»Die törichten 
Jungfrauen«.  
Foto:  
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Kompo-
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fra 1940. 
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Her et af de mere sjældne figurative malerier 
af Jorn: »Figurstudie - portræt af Christian 
Christensen«, der var kommunist og blev en 
faderfigur for den unge Jorn.  
Foto: Lars Bay

Asger Jorn
Født den 3. marts 1914 i Vejrum ved Holstebro i et 
indremissionsk lærerhjem. Uddannet lærer på se-
minariet i Silkeborg. 

Senere blev han internationalt berømt som bil-
ledkunstner, grafiker, keramiker, forfatter m.m. 
Asger Jorn var bror til kunstnerne Jørgen Nash 
og Vagn Ove Jorn. Den største samling af Asger 
Jorns værker kan ses i Museum Jorn i Silkeborg.

Jorn opholdt sig i de voksne år mest i udlandet 
- blandt andet i Paris og i Albisola i Norditalien. 
Jorn skænkede sine egne og sine kunstkammera-
ters talrige værker til Silkeborg Kunstmuseum, 
der i 2010 skiftede navn til Museum Jorn.

Han var medlem af kunstnergrupperne Helhes- 
ten og COBRA og medstifter af Situationistisk In-
ternationale. Jorn udgav flere bøger om æstetik, 
filosofi, politik og historie. Han var gift tre gange 
og fik seks børn.

Jorn døde af lungekræft på Aarhus Kommune-
hospital i 1973.

COBRA
En europæisk avantgardebevægelse, som var 
aktiv mellem 1949 og 1951. Navnet er dannet af 
forbogstaverne på medlemmernes hjembyer: Kø-
benhavn (COpenhagen), Bruxelles (BRussels) og 
Amsterdam. Jorn var et af medlemmerne.

Billedkunstnerisk er gruppen kendetegnet ved 

en abstrakt, ekspressiv stil med inspiration i bør-
netegninger og nordisk mytologi.

Situationisme
I 1954 mødte Asger Jorn den franske avantgarde-
kunstner og marxist Guy Debord. De blev venner 

og skabte sammen bøgerne »Fin de Copenhagen« 
og »Mémoires«. Tre år senere var de med til at stif-
te den revolutionære bevægelse »L’internationale 
situationiste«, som ville skabe eksperimenter i 
kraft af frihed, kritisk tækning og leg. De samme 
principper forsøgte Jorn at overføre til maleriet.

Instituttet
Asger Jorn var medgrundlægger af Skandinavisk 
Institut for Sammenlignende Vandalisme i 1961. 
Man ville kaste lys over 10.000 års nordisk folke-
kunst, og planen var at udgive et 32-binds værk. 
Fra 1961-1965 rejste Jorn rundt i Skandinavien 
med fotograferne Gerard Franceschi og Ulrik 
Ross for at fotografere og dokumentere skandina-
visk kunst. Museum Jorn huser i dag alt materia-
let - blandt andet 25.000 fotografier.

Udstillingerne
»Asger Jorn - Rastløs Rebel« åbner 1. marts på Sta-
tens Museum for Kunst og kan ses frem til 15. juni. 
Viser omkring 200 værker og et stort arkivmate-
riale. Foruden malerier vil man kunne se skulp-
turer, tegninger, grafik, keramik og litterære tek-
ster.

»Expo Jorn - kunst er fest«. Museum Jorn i Silke-
borg viser i perioden 1. marts. til 14. september en 
udstilling om Jorns internationale forbindelser og 
inspirationskilder.

Asger Jorn med den evige pibe tobak i flaben.   
 Foto: Museum Jorn


