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Sammanfattning. Den danske konstnären Asger Jorn (1914-1975) framstår som en av de 
allra främsta målarna, keramikerna och teoretikerna i nordiskt samtida konstliv, men verkar 
inte alls vara så allmänt känd som t.ex. Edvard Munch. vilket möjligen sammanhänger med 
Jorns samhällskritiska framtoning. En kort introduktion och översikt kring denne kritiske, 
kreative och mycket produktive konstnär ges här. Besök i Danmark på Silkeborg 
Kunstmuseum  (där Jorn dominerar) och i det stora Jorn-rummet på konstmuséet  Louisiana 
(nära Helsingör) kan rekommenderas. 
 
Asger Jorn 
Dansken Asger Jorn är en nordisk 1900-tals-konstnär och konstteoretiker av stor betydelse, 
åtminstone i danskt och nordiskt konstliv, men även på den europeiska scenen.  
 
Information om Asger Jorn finns både i lexikon och på nätet, där även ett stort antal av hans 
målningar kan beskådas i miniformat. Jag har även haft tillgång till en omfattande tysk skrift 
(red. av Armin Zweite) om Jorns konstnärsskap med stora mängder avbildningar av Jorns 
målningar samt en dansk bok från Silkeborg Kunstmuseum med en mängd avbildningar och 
boken kring bildväven ”Den lange rejse”.  En relativt utförlig beskrivning av Jorns liv och 
verksamhet finns i engelskspråkiga versionen av Wikipedia (inte mycket, när detta skrivs, i 
den svenska och inte i den danska Wikipedia). Det finns en hel del böcker och artiklar om 
Jorn och det finns böcker och artiklar skrivna av Jorn själv. Det är lätt att hitta material om 
och av Jorn själv på nätet.  
 
Jorn är bl.a. känd som en av grundarna av COBRA-gruppen  1948 och en av grundarna till 
Situationistiska Internationalen 1957. Hans bildvärld präglas av främst den abstrakta 
expressionismens möte med fornnordisk mytologi.  
 
Livshistoria 
Asger Jorn föddes i Vejrum nära Silkeborg på  Jylland år 1914 och hette ursprungligen Asger 
Oluf Jörgensen. Han var äldst av sex barn och en av 
bröderna blev sedan den kände konstnären Jörgen Nash (1920-2004). Båda föräldrarna var 
lärare och fadern var fundamentalistisk kristen. Även modern var djupt kristen. Fadern dog i 
en bilolcyka när Jorn var 12 år gammal. Det hävdas att Jorn kom att inta en rebellisk hållning 
till olika former av  auktoritet på grund av sina barndomserfarenheter. Brodern Jörgen Nash 
bytte liksom Asger Jorn ut sitt ursprungliga efternamn. Det gjorde även brodern och 
keramikern Vagn Ove som antog namnet Jorn samtidigt med Asger år 1946. Nash var också 
engagerad i COBRA-rörelsen 1948-51 och var aktiv inom situationismen. År 1960 grundade 
Jorn och Nash ”Situationist Bauhaus” på gården Drakabygget utanför Örkelljunga i Skåne, 
där Nash kom att leva de sista 40 åren av sitt liv. Detta var en av Asger Jorns kopplingar till 
Sverige. En annan var hans insamling av en stor mängd material om  nordisk folkkonst. En 
tredje anknytning är att Asger Jorn är begravd på Grötlingbo kyrkogård på Gotland. Han 
avled redan vid 59 års ålder.  
 
Vid 16 års ålder uppges Jorn ha blivit påverkad av pastorn och filosofen 
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Nicolai Grundtvigs idéer. Han genomgick lärarutbildning (gick alltså först i föräldrarnas 
fotspår) i Silkeborg. Där gick han bl.a. en kurs i 1800-talets skandinaviska tänkande. Han blev 
under den här tiden avmålad av målaren Martin Kaalund-Jörgensen, vilket uppmuntrade Jorn 
att pröva att måla själv. Han gick ut från lärarutbildningen med extremt positiva vitsord.  
 
Under lärarutbildningen hade han gått med i det danska kommunistpartiets 
avd. i Silkeborg och fackföreningsmannen Christian Christiansen blev hans vän och en andra 
far för Asger Jorn.  År 1936 åkte han motorcykel till Paris för att studera för Kandinsky. Men 
han beslöt på plats att studera för Fernand Légér. Han övergick här från figurativt till abstrakt 
måleri. År 1937 samarbetade han med Le Corbusier vid Paris-utställningen. År 1937-42 
studerade han vid konstakademin i Köpenhamn.  
 
Under den tyska ockupationen blev Jorn aktiv kommunistisk motståndsman. Tillsammans 
med Robert Dahlman Olsen grundade han under kriget den underjordiska konstgruppen 
”Helhesten” (”Helveteshästen”) som gav ut en tidskrift med samma namn. Jorn var den förste 
som översatte Kafka till danska. Efter kriget blev det danska kommunistpartiet för trångsynt 
för Jorn som utträdde, men förblev filosofisk kommunist.  
 
COBRA-gruppen 
Efter kriget reste Jorn till Frankrike, där han var med och grundade konströrelsen COBRA 
(namn efter Copenhagen – Brussels – Amsterdam) år 1948. COBRA-gruppen var en 
konstnärlig avant-garde-rörelse av formellt kortvarig varaktighet, men som fick ett längre 
inflytande.  
 
Manifestet skrevs av den belgiske konstnären Christian Dotremont och till undertecknarna 
den 8 nov 1948 hörde bl.a. nederländaren Constant, Karel Appel och Asger Jorn. Enligt 
Nationalencyklopedin var Dotremont, Jorn och Constant de tre mest drivande.  
 
Andra medlemmar i gruppen var t.ex. Pierre Alechinsky och Jorns bror Jörgen Nash. Gruppen 
upplöstes formellt redan hösten 1951. Den hade dragit till sig  många betydande europeiska 
konstnärer. COBRA-utställningar hölls i Bryssel och i Amsterdam 1949. Det finns ett  
”Cobra Museum” i Amstelven i Nederländerna. Den svenska Imaginistgruppen med bl.a. 
Anders Österlin och C.O. Hultén deltog i några av gruppens utställningar och möten.  
 
Enligt Nationalencyklopedin kan uppkomsten av COBRA ses bl.a. mot bakgrund av att 
konstnärerna varit isolerade under kriget och nu sökte sig mot en gemensam antiborgerlig 
världsbild. 
 
Manifestet förspråkade full frihet i färg och fom och uttryckte antipati gentemot surrealismen. 
Gruppens konstnärer var också marxistiskt inpirerade. Enligt uppgift i Wikipedia gällde: 
 
”Their working method was based on  spontaneity and experiment, and they drew their 
inspiration in particular from children´s drawings, from primitive art forms and from the 
work of Paul Klee and Joan Miró.” 
 
För mig verkar det som om denna beskrivning stämmer med  Jorns 
målningar.  
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Den Situationistiska Internationalen 
År 1954 reste Jorn till Albisola i Italien, där han engagerade sig i ett utskott 
från COBRA – ”the International Movement For An Imaginist Bauhaus”.  
Samma år mötte Jorn fransmannen Guy Debord. De blev vänner och båda 
deltog vid grundandet av ”Den Situationistiska Internationalen” 1957. Åtminstone dessa 
båda grundare verkar ha haft politiska syften integrerade i de konstnärliga idéerna.  
 
”The Situationist general principles were an the attack on the capitalist exploitation and 
degradation of the life of people, and solution of alternative life experiences, construction of 
situations, unitary urbanism, psycogeography, with the union of play, freedom and critical 
thinking. Such general principles were applied by Jorn to painting.”  
 
Nationalencyklopedin konstaterar att med anarkistiska metoder skapades situationer, ett slags 
poetisk-politiska happeningar. Situationisterna ville se medborgarna som medskapande 
aktörer och vände sig mot det  byråkratiska, osensuella och ofria samhället.  
 
Motsättningar uppstod inom gruppen av situationister. Det skapades en ”Second Situationist 
International” på grundval av Drakabygget-deklarationen 1962. Drakabygget var Jorns gård 
utanför Örkelljunga i Skåne. I deklarationen finns följande stycke som belyser 
motsättningarna. 
 
"The Franco-Belgian Situationists base themselves on the same principles as Pascal, 
Descartes... action precedes emotion. Emotion is a primary non-reflective intelligence: 
passionate thought/thinking passion. ... We do not always distinguish between theory and 
practice. We intend to produce our theories after the event.... The French work exactly the 
other way round. They want everything straight before they start and everybody has to line up 
correctly."  
 
Dokumentationsarbete och konstteori 
År 1961 utträdde Jorn formellt från Situationist International (han påstås ha varit kvar under 
pseudonym) och startade i Danmark ”Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme” 
1962. Han kom att ägna  mycken tid åt att resa omkring i Skandinavien och Europa för att 
med hjälp av fotograf dokumentera främst inom ramen för projektet ”10.000 års nordisk 
folkkonst”. Samtidigt målade han. Projektet avbröts när Jorn och bokförlaget han samarbetade 
med hade svårt att komma överens, men dokumentationen och institutet finns kvar på 
Silkeborg Konstmuseum. Jorn gav ut en handfull egna teoretiska böcker under institutets 
namn. Det grundläggande konstteoretiska arbetet ”Held & Hasard. Dolk & Guitar” skrev 
Jorn under en vistelse på Silkeborg sanatorium redan 1952. År 1964 blev Jorn rasande på 
politiska  grunder, när han tilldelades Guggenheim-priset och vägrade ta emot det. 
Svarstelegrammet börjar med ”Go to hell bastard…”.  
 
Konstnärlig produktion 
Det hävdas att Jorn under sitt konstnärsliv producerade mer än 2500 målningar, grafiska 
tryck, keramiska arbeten, skulpturer,  bildvävar, skrifter osv. På konstmuseet i Silkeborg finns 
en stor mängd av Jorns konstverk och  en del  i tiden anslutande arbeten av andra konstnärer 
med liknande sätt att måla. Jorn skänkte stora mängder målningar till museet. På konstmuseet 
Louisiana (nära Helsingör) i Danmark finns även ett helt stort utställningsrum med målningar 
av Jorn. Arbeten av Jorn finns på många andra museer.  
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I ”Silkeborg Kunstmuseum” finns bl.a. den gigantiska målningen ”Stalingrad” (350 x 540 
cm) som har en  16 år lång  tillkomsthistoria 1956 - 1972  och har ställts ut i olika versioner. 
Den anses vara ett av Jorns huvudverk. Målningen utgår från Jorns konstuppfattning. En 
målning skall inte avbilda en handling utan själv vara en handling. Lidandet under andra 
världskriget kunde inte avbildas. Målningen uttrycker konstnärens inre bilder av en mänsklig 
katastrof (en minibild finns i Nationalencyklopedin band 10, sid. 215, och en större bild i 
boken om Asger Jorn från Silkeborg Kunstmuseum, 1995; färgsättningen för de båda bilderna 
stämmer inte !).    
 
Ett annat av Jorns huvudverk är den omfattande keramikreliefen i Århus statsgymnasium 
(1959) som är hela 3 meter x 27 meter och anses som en av seklets främsta monumentala 
utsmyckningar i Danmark. Jorn var en utomordentligt kreativ keramiker.  
 
Ytterligare ett av Jorns huvudverk är ”Den lange rejse” (Den långa resan), vilken är en enorm 
bildväv (1,85 meter x 14 meter) av Asger Jorn och Pierre Wemaere. En första version från 
1959-60 finns på Silkeborg Kunstmuseum och en kopia från 1999-2000 finns på Århus  
statsgymnasium. De båda konstnärerna skapade senare fler bildvävar.  
 
Psykologi?  
Jorn bör vara en mycket intressant person att studera ur inte bara konstteoretisk utan även 
kognitionspsykologisk synvinkel. Han  har efterlämnat även skrifter som kan göras till 
föremål för studium.  
 
Några källor 
Den lange rejse. Vaevninger af Asger Jorn og Pierre Wemaere. Silkeborg  
          Kunstmuseum, 2000.  
Jorn, A. Held & Hasard. Dolk & Guitar. Skandinavisk institut for  
          sammenlignende vandalisme/Borgens forlag, 1963.  
Nationalencyklopedin (Jorn, COBRA, Situationisterna) 
Silkeborg Kunstmuseum: Asger Jorn. Malerier, keramik, skulpturer, 1995.  
Wikipedia, engelskspråkiga versionen mest (Asger Jorn, COBRA,   
         Situationist International m.fl. ingångar) 
Zweite, A. (red.) Asger Jorn 1914-1973. Gemälde, Zeichnungen,   
        Aquarelle, Gouachen, Skulpturen. Munchen, Lenbachhaus, 1987. 
 
Se även en mer omfattande litteraturförteckning i engelska Wikipedia.   
 


