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Der hænger et mærkeligt Jorn-billede på Louisiana, som man nemt glider forbi, måske 

fordi man nærmest glider af på det. Titlen inviterer heller ikke til den store fordybelse: 
Nothing happens hedder det – så nogen ambassadør for tidens begivenhedskultur bliver 

maleriet næppe. Det er ellers et kulørt billede. Nogle vil måske sige flot, sådan et rig-

tigt abstrakt billede i friske farver, i glade farver – og med fart over feltet. Pensel-

svinger Jørgensen (som Jorn oprindelig hed) har været i gang, har trykket den af – og 

ikke så få søndagsmalere har lagt sig i slipstrømmen af denne, på papiret i hvert fald, 

ekspressive udladning i årene, der fulgte; desværre uden den søvngængeragtige sikker-

hed, der præger netop Jorns bemestring af bevægelse, selv når den går i hårdknude – 

for så er dét pointen.

Hvorfor er det så, man netop ikke bliver hængende? Grebet af udtrykket, fastholdt af 

vitaliteten, udfordret af kolorittens dramatik? Hvorfor glider man forbi med et let an-

erkendende nik til færdighed og håndelag – hvis man altså gør det? Deres udsendte 

gjorde det i lang tid, fordi det på en måde ser så upersonligt ud, dét billede. Uperson-

ligt, i forhold til alle de andre Jorn-billeder med deres stærke betoning af figur og ge-

stus. Der er noget distant over det, noget næsten æterisk, dog kun næsten, for Jorn er i 

sidste instans altid så påtrængende og aldrig en engel på træk. Men lige der, i realise-

ringen af, hvorledes billedet ser, jeg havde nær sagt, overfladisk ud – lige der er det så, 

der sker noget, med Nothing happens. Billedet tipper. 

Naturligvis sker dette ikke i billedet, endsige på væggen, hvor det hænger, men det 

sker, måske, i beskuerens bevidsthed. Og den satte Jorn højt, dens sansende og med-

skabende kraft var faktisk, for ham, ethvert billedes løsen – et billedets indhold var 

intimt knyttet til modtagerens verden, mente Jorn. Pludselig – hvis man har et forhold 

til Jorn, eller blot ser sig lidt omkring – bliver Nothing happens et brud, et afbrud eller 

et indbrud i en malerisk karriere, der ellers synes sat på skinner med flere tusinde ma-

lerier. Pludselig bliver det et billede, der siger noget om nogle afgørende ledsammen-

føjninger eller skismaer i Jorns værk og navnlig i hans maleriske – for han lavede stort 

set alt. Fraværet af det klassiske Jorn-udtræk melder sig som et indhold, som en for-

tælling om maleriet på kanten.

Pludselig er det måske netop et af de billeder, der er langt ude, ude i marginen, selv 

om det blot ser dekorativt ud, for det er slet ikke mainstream-Jorn, det her, det er Jorn, 

der møder Jackson Pollock (som han aldrig mødte), og som forsøger at matche dennes 

radikalt umenneskelige kunstneriske praksis. Umenneskelige for så vidt Pollock 
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opløste alle referencer i de drip-paintings, hvor kompositionen ikke længere samler sig 

til billede ved hjælp af en figur eller bliver til omhyggelig abstraktion med geometri 

som kørevejledning. Pollocks billeder, som lå i et all-over-greb i modsætning til næsten 

alle Jorns, opløser sig derimod i et vibrerende kaos, som vindens turbulente vej gen-

nem levende hegn. Måske er Nothing happens et forsøg på en Pollock, malet med pensel, 

det var ikke tit han gjorde dét, Jorn, selv om han legede med amerikanerens trademark, 

dripping, i sine Luksusbilleder, som også findes på Louisiana.

Når han ikke gjorde det, skyldtes det hans fundamentale kærlighed til figuren, til 

fremstillingen af noget – fremfor bare den på det tidspunkt noget moderne kærlighed 

til fremstillingen selv – The Situation of a Central Figure hedder et mesterværk på 

Louisiana, som både skildrer en person, en figur, splittet mellem to, et kærligheds-

forhold, og figuren som sådan, næsten sønderrevet af kræfter i rummet omkring. For 

Jorn stod meget i en højere sags tjeneste – kunst var også politik. Og selv når man 

tager maleren Jorn på ordet, endda i det korteste cobrasekund – Jorn og Cobra er en af 

kulturindustrien ekspanderet epoke, som i realiteten kun varede små tre år – selv dér 

fastholder han maleriet som en kommunikativ situation, situationist og kommuni-

kerende, skrivende, fortolkende, fabulerende, postulerende, dokumenterende, obser-

verende, klassi ficerende, som han var. 

Figuren, undertiden blot som figurativ reststørrelse, er det mantra, Jorns kunst 

drejer omkring. Det er aldrig et illusionistisk rum, der bærer billedet – han kan faktisk 

ikke lave sådan et – men altid symbollignende fabeldyr og masker, i den pæne ende, 

kartoffelhoveder og bananer i pyjamas i den mere folkelige. Og det, de bærer rundt på, 

er relativt ubestemmeligt – eksistentielle, arketypiske relationer eller blot skrig og 

skrål, stumme myter og paroler. En pointe må være, at grænserne er flydende i det 

humane univers. 

Man kan selv gøre sig iagttagelserne – behøver ikke at vide så meget, se bare måden, 

Jorn omgås materialet på. Som maler er han næsten konsekvent skulptør – han indheg-

ner områder på lærredet, hvor figuren skal opholde sig, som var den en klump ler, og så 

arbejder han malerisk fortættet med disse klumper, som han også overarbejder fra tid 

til anden. Som om lærredet kunne tage imod ethvert nyt angreb – som leret. Rummet, 

derimod, mellem og omkring disse figurer, har han et i bedste fald elektrificeret gestisk 

forhold til, trækker sin hånd igennem det; i værste fald et komplet summarisk, fylder 

ud med lidt farve hist og pist. Det sidste kunne han se hos Munch, der også ofte ind-

skrænkede sig til ansigtet i sine portrætter, for derefter at sjaske stukloft, mønstret 

tapet eller paneler op omkring personagen – medens det første var det tidssvarende for 

Jorn: At være ekspressiv maler med ryk i, ikke nødvendigvis med privilegeret adgang 

til alle de riger og lande i sjælens indre, men bare med en åbenlyst vedgået kærlighed 

til håndens affektbetonede arbejde med stoffet. Maleriet Døddrukne danskere er således 

et fuldkommen virtuost afhandlet kaos af dynamisk bevægelse, alle temperamenter er 

foldet fysisk ud her i en dionysisk celebrering af rå energi, medens Jorn i endnu andre 

billeder er mere påholdende med kropsligt nærvær. Ikke mindst hans forkærlighed for 

petit bourgeois-formater – staffelimaleriet, der rækker den venligt imødekommende 

hånd frem til pladsen over sofaen (også en situation!) – tvinger ham ofte ned i en ud-

foldelse, der til tider kan forekomme paradoksal; som om de fineste gymnastiske øvel-

ser skulle udføres i omklædningsrummet.

Asger Jorn er mange ting; på Louisiana er han også et rum. Han er et rum, man træ-

der ind i, en af museets ældste sale rummer den store samling af Jorn-værker, og såvel 

den permanente tilstedeværelse som omfanget af det præsenterede giver beskueren en 

sjælden mulighed for at leve sig ind i den del af mandens oeuvre, som Louisiana har 

lagt vægt på: Jorn som maler. 
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Der er helt tydeligt et overskud af ekspressiv udtrykskraft i dette rum – nogle ville 

måske mene, at det ene knap kan komme til for det andet, men der er det uomtvistelige 

at sige om denne maleriske fortætning efter Giacometti-rummets spinkle rejsninger, at 

det netop er fortætningen, tætheden, der får tiøren til at falde, hvad angår Jorn som 

maler. Det er de gentagne tricks, for de er synlige, det er forelskelsen i farverne, for den 

er uforvekslelig, det er håndelaget, for det er der, det er den utrættelige opfindsomhed, 

hvad angår tossede titler – det er dette store tryk på kogeren, der skaber energien, og 

igen, og måske lyder det mærkeligt: klarhed over forehavendet.

Asger Jorn var en handlingens mand – og selv om han har udgivet masser af bøger 

og traktater med hjemmelavede dialektiske synteser, som voksede ud over den almene 

dannelses filosofiske tosomhed med mandens mærkelig begreb om triolektik, og selv 

om han havde voluminøse fremtidige værker halvt i trykken og mange andre i hovedet 

og på tegnebordet, så var Jorn, hvad tyskerne kalder ein Macher.

Der var – og er stadig, for beskueren – en tilsyneladende umættelig handlekraft, en 

livskraft på færde i alt det, Jorn havde gang i. Men der er også en understrøm af ro og 

bemestring. Måske næsten en eftertankens upatetiske rum, hvor alle store aktioner, ord 

og gerninger – den amerikanske kunsts bravour – bliver til samtale, til ord, til kommu-

nikation. Som om værket kun virker, når det udvirker. Der sidder en lille højskole-

Grundtvig inde i skolelærer Asger Jørgensen, der sidder et ansvar for det folkelige 

såvel som en uendelig sans for humorens avantgardistiske nødvendighed, men også for 

nødvendigheden af balance. Jorns såkaldte modifikationer, hans forvandlinger af trom-

mesalsbilleder – Louisiana har et fornemt eksempel, Nocturne III – taler om denne ba-

lance. For de er ikke bare bedaget folkekultur udlagt til spot og spe med tidens maler-

tube frækt på toppen, de er åbne forhandlinger mellem forskellige kulturudtryk, der 

alle – og det er Jorns bud på en Apollon ved siden af den Dionysos, han kunne fejre i 

sine mest ekspressive udtryk – har en dybere og fælles rod, en berettigelse i menne-

skets måde at søge varsler på, at leve på – sammen.
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