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Danmarks verdensberømte maler Asger w var ingen hund efter at solbade på
stranden og kaste sig i bølgerne. Alligevel købte han et hus på Kattegatøen Læsø,
hvor han holdt jule- og sommerferier frem til sin død i 1973.
Af LARS MORELL / Foto JOHS. JENSEN OG VAGN HANSEN, SCANPIX

JORN PÅ
LÆSØ

Det store felt til venstre for døren på Jorns vægmaleri hos Birch. Solen, der er malet som et ansigt, er på himlen og
skinner på den store eng til venstre. Nederst til venstre ses en stor figur, hvis to blå øjne hver er som mindre masker.
Den murede trappe og de sortmalede spær med lysstofrør og hjemmelavede skærme minder om den måde, som
Birch senere indrettede Jorns atelier på. Fotograferet ca. 1979.

L

æsø har længe været kendt
for sit vidunderlige sydesalt
og jomfruhummerne, men i
disse år er omverdenen for alvor ved også at få øjnene op
for Læsøs værdifulde bidrag til dansk
kunsthistorie. I 2007 købte to privatpersoner Asger Jorns hus og reddede ruinen
fra forfaldet. I dag fremstår huset ”Bangsbohave” præcis, som da Jorn gik og malede i
atelieret, og det anvendes nu som refugium
for kunstnere.
Ikke langt derfra, i hovedbyen Byrum, har
Augustinus Fonden investeret i en tidligere
købmandsgård og opfører et kombineret
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historisk museum og kunstmuseum, der
ventes at stå klar til næste år.
Allerede mens Michael Ancher og P. S. Krøyer
slog deres folder på Skagen, begyndte kunstnerne også at valfarte til Læsø. Den lidt isolerede ø, uden turister og med mange billige
ejendomme, tiltrak kunstnerne, der vendte
tilbage nogle uger eller måneder hvert år og
lod sig inspirere af øens enestående lys og
mærkeligt fligede kystlandskab.
EN PARISER ANKOMMER
Asger Jorn beskrev sig selv som ”Buttadeo”
– den hvileløse vandrer. Ofte medbragte
han halvfærdige malerier rullet sammen og

malede på dem flere steder under rejser.
Flere gange om ugen skiftede han opholdssted, som om han følte sig forfulgt.
I 1954 slog han sig ned i den italienske middelhavsby Albissola, og i 1964 erhvervede
han – ubeset – en ejendom på Læsø. Han var
naturligvis også knyttet til Silkeborg, hvor
han var vokset op, hvor hans mor boede, og
hvor han – meget vigtigt – var blevet helbredt for tuberkulose på sanatoriet i 1951-53.
Alligevel forblev Jorn først og fremmest en
”veritabel pariser”. Første gang han kom til
Paris var i 1936, og hele livet var Paris den
by, hvor han fandt sin inspiration, traf tidens
toneangivende kunstnere og intellektuelle
og kæmpede for anerkendelse til sin nordisk inspirerede kunst. Kunstnersammenslutningen COBRA, der varede fra 1948 til
1951, havde som sit hovedformål, at den
nordeuropæiske kunst skulle finde anerkendelse i Paris, som dengang ikke bare var
Frankrigs, men hele kunstens hovedstad.
Dét udgør det særlige ved Asger Jorns tilknytning til Læsø. For første gang fik øen
ikke bare besøg af en kunstner, men af en
verdensmand og en verdenskunstner. Jorn
havde mødt alle sin tids store navne – fra
Pablo Picasso til Jean Dubuffet – og han
havde selv kæmpet sig op fra fattigdom til
anerkendelse og en position med gallerier i
Milano, Paris, München, London og New York.
ET GAMMELT VENSKAB
Der var dog også en dansk gallerist, som Jorn
aldrig glemte. Det var københavnske Børge
Birch, som Jorn første gang udstillede hos i
1949 og – mens han levede – udstillede hos
for sidste gang i 1972. Det var for øvrigt udstillingen ”Øjets blikstille”, der omfattede sytten malerier, alle malet på Læsø. Den eneste
udstilling med Jorns Læsø-billeder der nogen
sinde er blevet afholdt. Da udstillingen
åbnede, blev den rakket ned, men i dag
hænger mange af præcis disse billeder på
Henie-Onstad Kunstmuseet uden for Oslo.
I alt malede Jorn 35 billeder på Læsø. Det
vigtigste var den 12 meter lange og 3 meter
høje vægdekoration i Børge Birchs Læsøgård, som i 1987 blev overført til lærred og i
dag kan ses på kunstmuseet Arken ved Ishøj.
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Per Kirkebys nye plakat
’Asger Jorn på Læsø’ er en
stor hyldest fra én stor
kunstner til en anden.
Udgivet af foreningen
"Asger Js venner".

HOVEDPUNKTER I JORNS HISTORIE

GALLERI PULS ART

Født
3. marts 1914 i Vejrum i Jylland
1933
Debuterede på udstillingen
Frie Jyske malere

Her et par eksempler på, hvad vi i Galleri Puls Art mener, er god kunst

1945
Navneskifte fra Jørgensen til Jorn
1948-51
En af hovedkræfterne i COBRA
1960
Afslutter foreløbig arbejde på
oliebilledet STALINGRAD
1964
Køber ubeset gården BANGSBOHAVE
og 23 tønder land på Læsø
1968
Rejser til Havanna, Cuba
1973

ET STYKKE ARKITEKTURKRITIK
Jorn brugte Bangsbohave, når han skulle
holde sommerferie sammen med sine danske børn. Huset i Albissola i Italien havde en
helt anden funktion i den flittige malers og
forfatters tilværelse.

Jorn dør den 1. maj i Aarhus

Det var et flere hundrede år gammelt hus – i
virkeligheden var det endda to huse – som
han brugte næsten tyve år på at renovere.
Husene blev sat i stand som en kæmpestor
collage af de mest mulige og umulige byggematerialer. Havegangene blev beklædt med
brudkeramik – for Albissola er en gammel
pottemagerby – og keramiske relieffer og figurer dukker op alle vegne på murene og mellem planterne ude i haven. Det blev skabt i
spanieren Antonio Gaudis ånd (kendt som
arkitekten bag Sagrada Familia katedralen i
Barcelona) og skulle være Jorns svar på den
funktionalistiske arkitektur. Som ganske ung
havde Jorn en kort tid været assistent hos Le
Corbusier.
Få uger før sin død i maj 1973 testamenterede Jorn huset og haven til Albissola kommune på den betingelse, at hans ven Umberto Gambetta og dennes kone kunne
forblive i ejendommens portnerlejlighed
resten af deres liv. Med støtte fra EU er ejendommen nu blevet sat gennemgribende i
stand, og den forventes åbnet for offentligheden til efteråret. Allerede sidste år kom
det frem, at Læsø og Albissola nu er blevet
venskabskommuner.
Asger Jorn boede bl.a.
i den italienske by
Albissola, hvor han
også lavede keramik.

Således er den ring, som Jorn knyttede mellem Italien og Danmark, atter forbundet.
Læs mere på www.jornlaesoe.info
Læs også Lars Morells nye bog
”Asger Jorn på Læsø”.

Galleri Puls Art · Boyesgade 17 · 1622 København V · Telefon 33 21 12 10
Åbningstider: Mandag: Lukket · Tirsdag – fredag: 13-18 · Lørdag: 11-15 · Søndag: Lukket

www.galleripulsart.dk
102 | LUX MAGAZINE | February 2013

