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Stor lettelse for KFUM-
Spejderne i Silkeborg 
over, at det i går 
lykkedes at købe den 
sidste af Asger Jorns 
dagbøger: Pris 35.000 
kroner

Af Christian Kloch Larsen

SILKEBORG: Auktionshuset 
Bruun Rasmussen i Køben-
havn har markeret Asger 
Jorns 100 års fødselsdag med 
masser af hammerslag i de se-
neste dage, og i går lykkedes 
det at sikre, at den fjerde og 
formentlig sidste af Asger 
Jorns spejderdagbøger nu 
kommer til Silkeborg. 

Til Museum Jorn, hvor de 
tre øvrige dagbøger, som As-
ger Jorn førte i sin tid som 
KFUM-spejder i byen, i forve-
jen befi nder sig.

Og det er en meget stor let-
telse for Kaj Jørgensen, grup-
perådsformand for KFUM- 
Spejderne i Silkeborg, som for 
et par år siden donerede de 
tre første af Asger Jorns dag-
bøger til kunstmuseet.

- Vi var faktisk ikke klar 
over, at det fandtes en fjerde 
dagbog, før vi i Midtjyllands 
Avis for tre uger siden kunne 
læse, at den var sat til salg hos 
Bruun Rasmussen. Dermed 
var det værst tænkelige også 
sket, nemlig, at dagbogen 
blev sat til salg på en auktion. 

- Men heldigvis lykkedes 
det for os at købe den tilbage, 
så man på Museum Jorn nu 
har den komplette samling af 
Asger Jorns spejderbøger, si-
ger han.

Dagbogen, som er fra årene 
1931-32, var på forhånd vur-

deret til 20.000 til 25.000 
kroner, men da hammeren 
faldt i går eftermiddag, var 
sidste bud på 35.000 kroner, 
og dertil kommer så salær og 
moms.

- Dagbøgerne er hjerteblod 
for os, så vi er bare glade for, 
at den fjerde dagbog nu kom-
mer i de rette hænder på Mu-
seum Jorn, siger Kaj Jørgen-
sen.

Der er med økonomisk 

støtte fra Danske Banks Al-
mene fond i Silkeborg, Sct. 
Georges Gildernes Museums-
arkiv Silkeborg, KFUM-Spej-
dernes i Silkeborg samt priva-
te bidrag fra Bodil Skov og 
Anders Kaysen, at det lykke-
des at købe den fjerde spej-
derdagbog på auktionen i går.

Ifølge Bruun Rasmussens 
oplysninger har sælgeren haft 
dagbogen siden 1980, og 
vandt den, da der ved opløs-

ningen af spejdergruppen 
Silkeborg-Alderslyst blev 
trukket lod om gamle spejder-
e� ekter.

Aktivitetshæfte
I forbindelse med 100-året for 
Asger Jorn er spejderne netop 
i gang med at dykke ned i 
Jorns tid som spejder i Silke-
borg. Det sker i tæt samarbej-
de med byhistoriker og 
museumsinspektør Keld Dals-
gaard.

I morgen bliver projektet 
skudt i gang med en work-
shop med lokale spejdere, læ-
rere og lærerstuderende, som 
går i gang med at lave et akti-
vitetshæfte med udgangs-
punkt i Jorns dagbøger.

Hæftet skal sendes ud til 
samtlige 550 KFUM-spejder-
grupper i landet  samt skole-
elever i Silkeborg Kommune, 
og til efteråret er der planer 
om at udgive dagbøgerne 
sammen med en tekst om As-
ger Jorns rødder i spejderbe-
vægelsen.

- Asger Jorn havde en fan-
tastisk evne til at samarbejde 
med andre kunstnere hele li-
vet igennem, og det er helt 
oplagt at pege på, at den evne 
stammer fra hans tid som 
spejder i Silkeborg. 

- Derfor er spejdertiden 
også en vigtig periode i hans 
liv, og vi er i den forbindelse 
naturligvis meget glade for, at 
vi nu har den formentlig kom-
plette samling af hans spej-
derdagbøger, efter vi  har fået 
den fjerde til samlingen af de 
tre øvrige dagbøger, som spej-
derne donerede til museet for 
et par år siden, fortæller di-
rektør for Museum Jorn, Ja-
cob Thage.

- Ifølge Kaj Jørgensen viser tegningerne i den fjerde dag-
bog, at der også er sket en kunstnerisk udvikling hos den 
unge Asger Jørgensen, som Jorn hed på det tidspunkt. 
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Jorns � erde 
dagbog til Silkeborg

Kunstværket er malet med olie på et spejl med fl ettet 
ramme, og det er det eneste værk, som Museum Jorn i dag 
har fra Jorns tid på Cuba. Donationen til kunstmuseets i 
Silkeborg er sket hjælp fra Ny Carlsberg Fondet, 15. Juni 
Fondet samt erhvervsmanden Jens Olesen. FOTO: LARS BAY

Asger Jorns 
spejderdagbog spejderdagbog 
nummer fi re er nummer fi re er 
fra årene 1931-fra årene 1931-
32 og blev i går 32 og blev i går 
solgt på Bruun solgt på Bruun 
Rasmussen Rasmussen 
auktion fro auktion fro 
35.000 35.000 
kroner. kroner. 
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RASMUSSEN RASMUSSEN 
AUKTIONERAUKTIONER Museum Jorn har 

modtaget et opsigts-
vækkende kunstværk 
fra Jorns tid på Cuba

SILKEBORG: Museum Jorn 
modtaget en fornem fødsels-
dagsgave i forbindelse med 
fejringen af Asger Jorns 100 
års fødselsdag.

Det er »spejlet fra Havan-
na«, som Asger Jorn malede 
på Cuba i 1968, der nu er sik-
ret en plads på kunstmuseet i 
Silkeborg.

Donationen er sket med 
støtte fra Ny Carlsberg Fon-
det, 15. Juni Fondet og er-
hvervsmanden Jens Olesen.

Værket var sidst i Silkeborg 

for et år siden, hvor det blev 
vist på udstillingen »Cobra - 
Mit liv« med udvalgte værker 
fra Jens Olesens enorme sam-
ling af Cobra-kunst.

»Spejlet fra Havanna«  blev 
o�  cielt modtaget i forbindel-
se med åbningen af den store 
fejringsudstilling »Expo Jorn 
- Kunst er fest«, hvor to andre 
kunstgaver til museets også 
blev afsløret. 

Det var en lille kunstbog, 
som Jorns elskerinde, Jacque-
line De Jong, gav til Museum 
Jorn, samt modifi kationen 
»Fransk Landskab med skyg-
gevirkninger« fra 1959, som 
museet har fået af en privat 
giver.
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»Spejlet« 
fra Havanna


