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Berättelsen om en dansk
anarkists liv på Gotland
FACKLITTERATUR
En ny dansk bok berättar om konst-
nären Asger Jorns tid på Gotland.
Torsten Green-Petersen har läst.

NY BOK

LarsMorell
Asger Jorn ogGérard
Franceschi påGotland
Asger J´s venner

Tillfälligheternas spel detta.
Att då jag i annat samman-
hang skriver om en avmina
konstnärliga favoriter tril-
lar en litenbokom just hans
besökpåGotlandned frånre-
daktionen. Nämligen Asger
Jorn. En gigant i dansk och
europeisk efterkrigskonst.
Och i en tunnmen rikligt il-
lustrerad bok berättar histo-
rikernochkonstvetarenLars
Morell om perioden juni till
september 1964 då expressi-
onisten, koloristen och bild-
stormaren i största allmän-
het vistades på Gotland.
Ett besök och ett äventyr

som i sista minuten höll på
att bli avblåst. Pengarna var
nämligen slut. Det löste sig
dock tillfälligt och 26 juni
tarAsger Jorn färjan till Visby.
Då har hans fotograferande
franska kollega Gérard Fran-
ceschi redan varit här i näs-
tan tre veckor. Arbetat och
sonderat intensivt.

De fick disponera ett hus i
Sigsarve nära Alskog. För-
modligenmedhjälp fråndå-
varande direktören vid Got-
landsFornsalGunnarSvahn-
ström.Uppdraget var i första
hand att fotografera och do-
kumentera bildstenar och
medeltidakyrkor.Bilder som
skulle ingå i två olika band i
det vidlyftiga projektet ” 10
000 år nordisk folkkonst”.
Ett uppslag som Jorn drivit
på sedan tidigare. De båda

männen var i fråga om arke-
ologiochkonsthistoriamest
intresserade av det lite avvi-
kande. Det som var svårt att
förstå. Gamla tecken och ru-
nor,graffiti och labyrinter. Ef-
ter kontaktermed bland an-
nat Gunnar Svahnström var
de emellertid väl förberedda
ocharbetadesigsystematiskt
över ön.

Till Fårönåddedealdrigmen
annars fick de flesta kyrkor
besök. En del av dem vid
upprepade tillfällen. Runt
Gotland färdades de i Fran-
ceschis stora Citroen där så-
väl kamerautrustning som
besökande barn fick plats.
Morell tecknar i denna be-
rättelse deras sommar som
en dagbok av intensiv verk-
samhet.
Asger Jorn målade samti-

digt och färdigställde under
perioden närmare 25 mål-
ningar där han, som van-
ligt, använde alla upptänkli-
gahjälpmedel. Penslar. Visst.
Menockså fingrar, trasoroch
ensopkvast.Attdömaav i för-
sta hand Franceschis nog-
granna anteckningar inne-
bar vistelsen hårt arbete.
I augusti började emeller-
tid pengarna tryta på nytt.
Konstnärerna klarade då liv-
hanken genom att stjäla po-
tatis från grannens åker och
köpabillig fiskdirekt från fis-
karna. Såvida de inte någon
gång lyckades byta till sig en
måltid på hotell i Visby. Med
enmålning som ersättning.
Ekonomin löstes så till sist

genom att Jorn tog de tor-
kadedukarnapå ryggenoch
reste hem till Danmark. Där
han lyckades utverka ett för-
skott från en generös galle-
rist.

Sommaren 1971 besökte se-
dan Jorn Gotland för sista
gången. Han uttryckte då
sinönskanomattblibegravd
vid Grötlingbo kyrka. Två år
senare – förstamaj 1973 – av-
led han sedan i sviterna av
tuberkulos och lungcancer.
Och urnan placerades i just
Grötlingbo.
Medresultatet att en inom

konstenvärldsberömddansk
anarkist för evigt vilar i skug-

ganav sin favoritkyrka.Med-
anhansverk lättastbeskådas
påMuseumJorn idanskaSil-
keborg. Eller i en relativt ny
permanentavdelningpådet
vackra konstmuséet Lousia-
na i Humlebaek. En udda li-
ten bok är detta. Bedårande
i sindetaljeradebeskrivning.
Fascinerande rakt igenom
för dem av oss som undrat
över historien om Grötling-
bo och Asger Jorn. Och den
bronsstaty som nu pryder
hans grav sedan 2007. Då
konstnärens yngste son Ib
tog initiativet till att så he-
dra sin farsminne.

Torsten Green-Petersen

FAKTA
●Asger Jorn föddes 1914
på Jylland och dog 1973 i
Århus. Jorn var internatio-
nellt känd i konstsamman-
hang och räknas som en av
nordens främsta expressio-
nister.
●”Asger Jorn og Gérard
Franceschi på Gotland” gavs
ut tidigare i år av sällskapet

Asger J´s venner. Boken är
på danska, och kan vara svå-
ra att komma över i svenska
butiker.
●Enligt sällskapet kommer
den dock att finnas tillgäng-
lig Fornsalens butik.
●Boken är sammanställd av
Lars Morell, dansk idéhistori-
ker och författare.

Den danska världskonstnären Asger Jorn ligger begravd i Grötlingbo. I boken får vi veta hur det gick till när han kom till ön under 1960-talet.
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Gérard Franceschi och Asger Jorn disponerade ett hus i Sigs-
arve nära Alskog. PRESSBILD


