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Asger 
Jorn 
udsmyk-
kede 
dagbogen 
med en 
række 
tegnese-
rieagtige 
og karike-
rede teg-
ninger. 
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Det kendte aukti-
onshus i København 
markerer 100 året for 
Asger Jorns fødsel med 
salg af hans og hans 
venners værker

Af Ste� en Lange

SILKEBORG: Den 4. marts 
markerer auktionsfi rmaet 
Bruun Rasmussen i Køben-
havn 100 året for Asger Jorns 
fødsel. Det sker på en særlig 
Jorn-auktion, hvor man ikke 
kun fi nder dyre malerier i 
million-klassen, men også 
genstande, som snarere har 
lokal Silkeborg-interesse. Det 
gælder ikke mindst en spej-
derdagbog fra årene 1931-32.

Dagbogen fra Silkeborg-Al-
derslyst spejder-gruppen 
rummer talrige tegninger af 
Asger Jorn, og den dækker 
perioden september og resten 
af året 1931 samt januar - maj 
1932. Omslag er af skind de-
koreret med spejderhilsen, 
navne og tegning. Dagbogens 
format er 23 gange 17 centi-
meter. Jorn førte patruljens 
dagbog, der blev rigt dekore-

ret med billedopslag og teg-
neserieagtige beretninger. 
Det morede ham at arbejde 
med skriften i bøgerne. Såle-
des vekslede overskrifternes 
bogstaver ustandselig og fi k 
mere eller mindre fantastiske 
udformninger.

Trak lod
Sælger har oplyst følgende til 
Bruun Rasmussen: »Asger 
Jorn, eller Asger Jørgensen 
kom til Silkeborg i 1929 og 
blev sammen med sine 2 søs-
kende Vagn Ove Jorn og Jør-
gen Nash KFUM-spejdere i 
den forholdsvis nystiftede Sil-
keborg-Alderslyst gruppe. I 
sin tid som spejder tegnede 
Asger Jorn i fl ere spejderdag-
bøger, både tegninger, der il-
lustrerer enkeltbegivenheder 
i patruljen eller længere for-
løb som sommerlejre og 
weekendture.

Da Silkeborg-Alderslyst 
gruppe havde 60 års jubilæ-
um i 1980 blev der indsamlet 
historiske e� ekter fra grup-
pens historie. I den forbindel-
se kom jeg i kontakt med en af 
Asger Jorns patruljekamme-
rater, der var i besiddelse af 

denne spejderdagbog. Ved 
patruljens opløsning var der 
blevet trukket lod om dagbo-
gen og det var således denne 
person, der havde vundet 
den.

Indehaveren ønskede at 
overdrage dagbogen til en, 
der både kunne værne om 
den og sikre at den ikke blev 
borte i de sædvanlige kasser 
med gamle spejdere� ekter. 
Samtidig ønskede han også, 

at dagbogen skulle overdra-
ges til en, der var interesseret 
i både kunsten og spejderar-
bejdet.

Både Asger Jorns og Jørgen 
Nash spejdertid i Silkeborg 
blev forholdsvis kort; men 
Vagn Ove Jorn og Vagn Oves 
Jorns børn var over tid med til 
at præge spejderarbejdet i Sil-
keborg. Jeg har haft dagbo-
gen siden 1980, og synes nu 
det er tid, at den kommer vi-

dere til andre med interesse 
for Asger Jorn, og det vil net-
op 100 året for hans fødsel 
være en oplagt mulighed til«, 
skriver ejeren af den dagbog.

Auktionsfi rmaet har sat 
dagbogen til en salgspris på 
mellem 20.000 og 25.000 kr.

Maleri med Aganakker
Blandt auktionens højde-
punkter er »Skt. Hans III« 

(1952) fra den ikke færdig-
gjorte serie kaldet »Årstider-
(1952) fra den ikke færdig-
gjorte serie kaldet »Årstider-
(1952) fra den ikke færdig-

ne«, som Jorn påbegyndt un-
der sin indlæggelse på 
Silkeborg Sanatorium. Det 
udbudte værk er dedikeret til 
juni måned og er befolket 
med myriader af livsbekræf-
tende fantasivæsener, som 
Jorn betegnede »Aganakker«.

Serien står som et kunstne-
risk højdepunkt fra perioden, 
før Jorn forlader Danmark.

Udbuddet tæller også male-
riet »Fantom i Plop« fra 1941 
og den fi nurlige sfi nkslignen-
de skulptur »Giulietta« fra 
1970.

Hos Bruun Rasmussen har 
man i årevis kunne mærke 
den internationale efter-
spørgsel på Jorns værker fra 
midten af 1930’erne til star-
ten af 1970’erne. 

Temaauktionen omfatter 
ikke kun værker af Asger 
Jorn, men også hans kunst-
nervenner, heriblandt Karel 
Appel, Constant, Corneille, 
Pierre Alechinsky, Christian 
Dotremont, Ejler Bille, Egill 
Jacobsen, Carl-Henning Pe-
dersen og Erik Ortvad. Altså 
en stor del af de kunstnere, 
der var med i kredsen om-
kring den internationale sam-
menslutning Cobra, som As-
ger Jorn var initiativtager til.

Der er eftersyn til auktio-
nen i dagene 20. til 24. febru-
ar, mens selve auktionen af-
holdes den 4. marts, dagen 
efter at Asger Jorn ville være 
fyldt 100 år.

Asger Jorns spejderdagbog 
til salg hos Bruun Rasmussen

Dagbogen er indbundet 
i skind og dekoreret. Desuden er 
den pyntet med læderfrynser
på bedste indianer-manér. 
FOTO: HENRIK WICHMANN, 
BRUUN RASMUSSEN AUKTIONER

Maleriet »Skt. Hans III« fra 1952 er auktionens 
dyreste værk. Det måler 80 x 100 centimeter 
og er vurderet til mellem 1,2 og 1,5 mio. kr. 

Asger Jorn malede billedet, mens han var 
indlagt som patient på sanatoriet i Silkeborg. 
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