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|| Asger Jorn overdrager de tre store malerier »Af den stumme myte« opus
2 og 7 samt »Livshjulet« til Silkeborg 10. september 1953. På billedet ses fra
venstre overbibliotekar Peder Nielsen, Carla Poulsen (medlem af byrådet for
Socialdemokratiet), Chr. Frederik Storgaard Jensen (medlem af byrådet for
Venstre) og dernæst Maren Jørgensen (mor til AJ) og Asger Jorn.

|| Bibliotekets
læsesal, hvor
Jorn stiftede
bekendtskab
med »den store
verdens kunst«,
som han selv
udtrykte det.
1936

|| Bryggeriet
Neptuns
hyggelige »øl- og
sodavandspige«
på gavlen til
Missionshotellet
Grand. Hun blev afløst
af Dubuffets »trold«.

Jorn er også lokalhistorie
App’en »Jorn i
Silkeborg« er en guide
rundt til steder i byen,
som var afgørende
for samspillet mellem
byen og kunstneren

Det var

DENGANG

AF PETER MOURITSEN OG LIS THAVLOV

Silkeborg Arkiv

SILKEBORG »Det er fuldkommen urimeligt, at silkeborgenserne skal tvinges til at se på sådan noget makværk
som den plakat ... Den skæmmer hele
kvarteret. Det er en skandale, at man
kan få tilladelse til at smøre sådan
noget op.«
Sådan fik kommuneassistent Egon
Østergaard i 1961 luft for sin harme
i Aftenposten over gavlplakaten i
gigantisk størrelse, der tjente som
vartegn for Silkeborgs nye kunstmuseum i Hostrupsgade. »Uhyret«
var Silkeborg Avis’ navn for figuren
på Jean Dubuffets abstrakte plakat,
som i dag også er kendt under navnet

»Trolden« - og nu er et skattet indslag
i bybilledet ...
Kommuneassistentens holdning til
moderne kunst delte han med mange
i sin samtid. Ikke desto mindre udviklede Silkeborg sig i årene fra midt i
1950’erne til et centrum for moderne,
international kunst. Jorn havde gjort
Silkeborg til sit personlige kunsteksperiment, og han lagde ikke skjul på,
at det handlede om den kunst, han selv
var optaget af.

App om Jorn i Silkeborg
Silkeborg fejrer Asger Jorns 100 års
fødselsdag i år med et veritabelt Jorn-

år. Og selv om silkeborgenserne, som
vi kan se, ikke altid har haft lige varme
følelser for Jorns kunst, så stikker forholdet mellem by og kunstner dybt.
Som resultatet af tilvalg og tilfældigheder går det tilbage til 1929, ja,
faktisk endnu længere - og selv om
Jorn kun boede omkring 10 år i Silkeborg, valgte han at gøre byen til sin by.
Silkeborg Arkiv fortæller nu historien ude i Silkeborgs gader gennem
en frilufts-app - en »mobiltelefonisk«
byvandring.

Den unge Jørgensen
At Silkeborg blev Jorns by, hænger
tæt sammen med, at moderen, Maren
Jørgensen, havde taget sin uddannelse
i byen.
Hun havde søgt optagelse på Th.
Langs Forskoleseminarium for at uddanne sig til forskolelærerinde. Og 8.
november 1906, på sin 20 års fødselsdag, var hun for første gang til undervisning på seminariet.
Hun kendte derfor til byen og de muligheder, den kunne byde på. Så tre år
efter, at hun i 1926 meget pludseligt
var blevet enke, besluttede hun sig
så til at flytte til Silkeborg, hvor hun

mente, at hendes børn kunne få både
dannelse og uddannelse. I byen mødte
den videbegærlige og kunstinteresserede søn, Asger Jørgensen, en række
mænd, som han fik et far/søn-agtigt
venskab til, og som fulgte og støttede
ham livet igennem.
Byen som sådan havde dog ikke den
store interesse for den unge kunstnerspire. »En anden Silkeborg-udstiller
er Asger Jørgensen, der er elev på Silkeborg Seminarium. Han har et portrætstudie og et landskabsbillede, men
ingen af dem synes at tyde på særlige
evner«, som Silkeborg Avis skrev, da
den unge, debuterende »Jørgensen«
blev taget op under omtalen af Frie
Jyske Maleres udstilling på Silkeborg
Bibliotek i 1933.
Han blev altså tydeligvis ikke spået
nogen stor fremtid som kunstner. Ikke
desto mindre var det i seminarietiden,
at kunstneren i Jorn for alvor spirede.
Alligevel affødte hans store entusiasme og foretagsomhed ikke den helt
store opmærksomhed i Silkeborg i
første halvdel af 1930’erne - og Jorn
forlod da også byen så hurtigt, han
kunne, efter at han havde taget sin lærereksamen på Silkeborg Seminarium

- rejste til Paris for at blive kunstner.
Ikke desto mindre var det de venskaber, Jorn havde knyttet som ung, der
tog ham alvorligt og troede på ham
som kunstner, da han syg og nedbrudt
søgte nødhavn fra den store verden i
netop Silkeborg. Tiden fra 1951-1953,
hvor Jorn kom til kræfter i Silkeborg,
ændrede både Jorn og Silkeborg og
knyttede de to til hinanden.

Jorns kunst på biblioteket
»...her fandt jeg som ungt menneske
første gang vejen til den store verdens kunst, ja, jeg kan sige, at det var
her min beslutning og vished om mit
kunstneriske kald modnedes og udvikledes. Med den inspirerende begavelse,
hvormed overbibliotekar Peder Nielsen har opbygget dette bibliotek, har
han også været med til at forme mig
og give mit liv dets retning«. Sådan
beskrev Asger Jorn sit forhold til Silkeborg Bibliotek og især til dets storsindede leder, da han 10. september
1953 overdrog de tre store malerier
»Af den stumme myte« opus 2 og 7
samt »Livshjulet« til biblioteket. En
måned senere forlod Jorn Silkeborg for
altid og kom siden hen kun på besøg.
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|| Dubuffets »uhyre« er ved
at blive malet op på væggen
ved det nye kunstmuseum.
Maleriet var sponsoreret af
bryggeriet Neptun. 1961

SILKEBORG
ARKIV
Henvendelser om
artikler bragt under
»Det var dengang«
kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade
41A, Silkeborg
email:
arkiv@silkeborg.bib.dk
telf.: 87221924
Silkeborg Arkiv har
åbent mandag-onsdag
kl. 11-16 og torsdag
kl. 12-19

: fakta
JORN APP
Silkeborg Arkivs nye app
»Jorn i Silkeborg« er udviklet til iphone og kan downloades gratis i App Store

Ved samme lejlighed udtalte Peder
Nielsen: »Nogle vil måske synes, det
er nogle ejendommelige billeder at
hænge op .. men det er fortræffeligt at
hænge disse malerier op på biblioteket, hvor så mange har lejlighed til at
se dem og måske kan lære at indføle
sig med dem.«
Det var, som man kan forvente, ikke
alle, der var enige med bibliotekslederen. Der fulgte en lidenskabelig avisdebat, hvor flere læsere luftede deres
forargelse over, at Jorns uforståelige
og chokerende billeder var ophængt
på en offentlig institution. De mente, at
de burde fjernes, og at pladsen skulle
overlades til »portrætmalerier af store
danske digtere og af landskabsmalerier fra Silkeborgegnen«. Jorns store
gave til biblioteket fik heldigvis lov at
blive hængende, og her kan malerierne
stadig ses og opleves.

Fuglesamling eller malerier
Enhver begyndelse er svær - fra
1950’erne oplevede Silkeborgs lille
kulturhistoriske museum, at en
sand flodbølge af abstrakt kunst
strømmede ind. Asger Jorn havde
efter sin behandling for tuberkulose

på Silkeborg Sanatorium indledt et
kunstnerisk samarbejde med museet.
Museumsforeningen havde meget
visionært støttet den kontroversielle
kunstner i hans arbejde med keramik
og modtaget 30 keramiske værker til
gengæld. Og efter det var Jorn for
egen regning begyndt at sende kunst
til museet. Med slet skjulte ambitioner
om, at det skulle munde ud i et egentlig kunstmuseum og nok allerhelst et
Jorn-museum.
Et kunstmuseum stod nu ikke først
for på alles ønskeliste. Overbibliotekar
Peder Nielsen, der også var en af drivkræfterne bag museets arbejde, skrev
i 1954 i et brev til Jorn, at spørgsmålet
om en kunstafdeling i museet var »ømfindtligt« i bestyrelsen. Peder Nielsen
havde flere gange hørt tale om, at »det
var billigere at få en god fuglesamling
end at købe to malerier«. Jorn og den
kunst, der optog ham, blev af mange
i samtiden betragtet som makværk så grunden, hvor museet, som Jorn
ønskede sig, skulle vokse, var ikke
uden sten.

Jorn på gadeplan
App’en »Jorn i Silkeborg« er en tur

rundt til steder i byen, som var afgørende for samspillet mellem byen og
kunstneren. Gennem ni fortællinger
får man et indblik i kunstnerens og byens særlige forhold. Spejderen Asger
med den indremissionske baggrund,
den kunstneriske seminarist og den
nyligt vakte kommunist, der med ord
og gerninger og ikke mindst linoleumssnit forsøger at trække masken
af kristendommen.
Med er også den abstrakte kunstner fra Paris, der provokerer det lokale borgerskab fra sin kunstnerkoloni i byen og den slagne mand, der
nødlander en stund i hjembyen i ly
for døden under en slem sygdom. Her
præsenteres også nogle af de personer, der storsindet tog imod ham med
åbne arme. Engagerede sig. Hjalp ham
- også økonomisk, når det kneb. Og
troede på ham som skabende og genial
kunstner.
Historierne kæder ungdomstidens
uskyld og begejstring sammen med
nedturen i 1950’erne og den lange
kamp for anerkendelse og for at få
skabt et kunstmuseum for abstrakt
kunst i byen, om det så var af Jorn
selv eller efter hans valg.

|| Man kan allerede se plakater for kampagnen, »Bestem i EU - EU i
Silkeborg« rundt omkring i Silkeborg. Her ses en opfordring til at stemme
på Havnen.

Kampagne skal
sætte skub i EUvalget i Silkeborg
Flere silkeborgensere
skal i stemmeboksen
ved valget til
Europa-Parlamentet
AF SØREN NIELSEN

sn@mja.dk

SILKEBORG Valg i forbindelse EU
har normalt ikke den store tilslutning.
Men sådan skal det ikke være i
Silkeborg Kommune, når de lokale
borgere den 25. maj går i stemmeboksen for at vælge kandidater til
Europa-Parlamentet samt stemme
om en fælles EU-patentdomstol.
Silkeborg Kommune har derfor
iværksat en kampagne, der skal
hæve stemmedeltagelsen.
Kampagnen hedder »Bestem i
EU – EU i Silkeborg« og vil med en
række initiativer forsøge at vække
interessen for valget.
Kampagnen læner sig dermed
meget om af en lignende kampagne i forbindelse med kommunal-

valget i november, hvor det faktisk
lykkedes at få 27 pct. flere unge til
at stemme.
- Det lykkedes os at få markant
flere unge til at stemme ved kommunalvalget, og det vil vi gerne
bygge videre på ved kommende
valg, også valget til EU-Parlamentet, som traditionelt har en lavere
valgdeltagelse. Vi vil gøre EU nærværende i Silkeborg. Det handler
om at styrke demokratiet, og kan vi
skabe interesse for ét valg, er der en
god chance for, at det smitter af ved
kommende valg, mener borgmester
i Silkeborg, Steen Vindum (V).
Opfordringen til at stemme gælder alle, uanset partifarve og holdning til EU.
Målet er at få flere til at gøre deres indflydelse gældende, understreger Steen Vindum.
Silkeborgenserne vil blandt andet møde opfordringen »Vi stemmer - gør du?« på Facebook, på
hjemmesiden Silkeborgkommune.
dk, i opfordringer på sms, i små
fortællinger om EU i Silkeborg og
en EU-quiz på Torvet i Silkeborg
den 9. maj.

