LÆSEPRØVE/ TEKST SAMPLE: Asger Jorn aforismer og andre
korte tekststykker ved Jens Staubrand [ Asger Jorn aphorisms
and other short passages by Jens Staubrand – the book is only in
Danish]. Jens Staubrands note til bogen / note to the book p 5152

OM TEKSTERNE
Af Jens Staubrand

Samlingen indeholder ethundredeogfyrre Asger Jorn-citater, hentet fra
bøger, tidskrifter og aviser, dækkende en periode på enogtredive år.
Det tidligste tekststykke er fra (den kommunistiske avis) Arbejderbladet foråret 1938, da Asger Jorn var 24 år gammel; det seneste citat
er fra dagbladet Information vinteren 1969, da Jorn var 55 år gammel.
Kun ni af citaterne er fra aviser. Lidt flere er hentet fra tidsskrifter,
nemlig otte og tyve, mens hovedparten af samlingens citater, ethundrede og tre, er fra bøger.
For bøgernes vedkommende er de fleste citater fra Asger Jorns fem
såkaldte 'meddelelser' fra Skandinavisk Institut for Sammenlignende
Vandalisme. Disse er: Held og Hasard (privattryk 1952; 2.rev.udg.
1963), Naturens Orden (udg. 1961), Værdi og økonomi (udg. 1962),
Ting og Polis (udg. 1964), samt Alfa og Omega (skrevet 1963-4; udg.
postum 1980).
For tidsskrifternes vedkommende er teksterne hovedsageligt hentet
fra A5. Meningsblad for unge arkitekter (i perioden 1943-4), Helhesten
(perioden 1941-4), samt fra det svenske Byggmäteren (1947).
Ud over de nævnte aviser, er der endvidere kun medtaget citater fra
(den århusianske eftermiddagsavis) Demokraten, vinteren 1969.
Samlingens citater er udelukkende fra offentliggjorte danske tekster
af Asger Jorn (idet artiklen i Bygmäteren er på dansk). De få fremmedord og personer der forekommer i citaterne er mærket med* og forklaret i afsnittet: Begreber og personer.
De lidt ældre Asger Jorn-citater har fået nutidig stavemåde (fx aa til
å), ligesom der er enkelte tilføjelser og udeladelser. Herudover er der
ikke redigeret i citaterne; dog er overskrifterne over en del af teksterne
mine.
Asger Jorn (1914-73) skrev livet igennem, og han var en yderst produktiv forfatter. Det ses i Per Hofman Hansens kronologiske: 'Bibliografi over Asger Jorns skrifter. A bibliography of Asger Jorn's writings'(1988), der indeholder 728 numre, d‘kkende perioden 1932 til
1985 (idet der er tale om en del postume udgivelser).
En manuskriptudgave af citatsamlingen med litteraturhenvisninger findes i Asger Jorn-arkivet hos (sønnen) Troels Jorn og på Silkeborg
Kunsmuseum, samt i katalog på Det kongelige Bibliotek.

