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Indledende overvejelser 

 

Den danske maler Asger Jorn (1914-1973) havde et livslangt nært forhold til den irske 
forfatter James Joyce (1882-1941) og hans forfatterskab. Han læste som ung mand i 
1930’ernes slutning Ulysses og registrerede formodentlig, at Joyce i maj 1939 udsendte et 
nyt stort værk Finnegans Wake i Paris, hvor Jorn på det tidspunkt også opholdt sig. Om de 
to nogensinde traf hinanden er usikkert, men ifølge Troels Andersen ikke udelukket. De 
havde begge kontakt med arkitekten Le Corbussier, hvor Jorn i 1937 fungerede som 
assistent på et maleri, og hos hvem Joyce også færdedes. Men det var ikke de personlige 
kendskabs, der kom til at betyde noget for Jorn. Han måtte som Joyce forlade Paris pga. 
den nazistiske trussel, Joyce døde få år senere i Zürich, mens Jorn udviklede sig til 
moderne dansk kunsts største navn, og en betydelig figur på den internationale 
kunstscene. 

 Mens Jorn i sommeren 1940 boede hos psykiateren Helge Kjems på St. Hans 
hospitalet ved Roskilde, malede han et billede, som han kaldte ”Ulysses”. Det kommer jeg 
tilbage til. Men det var først og fremmest Joyces senværk Finnegans Wake (i det følgende 
FW), der har sat sig spor i Jorns kunst. Den eruptive sprængning af det sproglige 
materiale, som Joyce udviklede i FW, har givetvis appelleret til Jorn og bestyrket ham i 
hans egne kunstneriske eksperimenter. Mærkeligt nok nævner han aldrig Joyce i sine 
teoretiske betragtninger, der ellers inddrager meget litteratur som inspirationskilde, både 
udenlandske og danske forfattere. Hvordan man skal tolke denne skyhed, ved jeg ikke, 
men i betragtning af den ofte anførte bemærkning, at ”Finnegans Wake altid i Jorns sidste 
20 år lå på hans arbejdsbord i de forskellige atelierer” (Troels Andersen), er det et 
mærkeligt fravær. Det er ligesom om Jorn kunne bruge inspirationen fra Joyces værk i sine 
billeder, men ikke kunne eller ville gøre sig den sprogligt-teoretisk klar.  

 Den mest direkte forbindelse mellem Jorn og Joyce er en serie billeder Jorn 
malede omkring 1960 og som han kaldte ”Luxury Paintings”. De blev samlet udstillet i 
1961 i London, og senere kun i mindre bidder. Ifølge de forskellige forskninger er ”de 
fleste” af titlerne på disse billeder citater fra FW, og jeg kan her afsløre, at det drejer sig om 
25 ud af 26 billeder. Kun én titel har ikke en FW-reference i titlen og står i det hele taget 
lidt separat i samlingen. Der blev udgivet et katalog efter 1961-udstillingen med alle 
billedteksterne, og det har været mig muligt at opspore 18 af disse billeder i brugbare 
farvekopier. Resten ved jeg ikke, hvor befinder sig og kan jeg ikke fremskaffe. Men når jeg 
nu får beskrevet dem, jeg kan, prøver jeg selvfølgelig at gå videre og måske skaffe mig 
professionel hjælp til resten. Der er nogle juridiske og økonomiske problemer, der først 
skal afklares. 
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Jorn insisterede på, at han først malede sine billederne, og derefter kom på titlerne 
ved at se på billedet. Om et af sine billeder siger han, ”når jeg giver billedet den titel, så er 
det ikke fordi det er en illustration af den scene der, men simpelthen fordi jeg kom til at 
tænke på det ved at se billedet efter det var malet” (Morell 110). Billedet illustrerer altså 
ikke noget, men får sin titel i samspillet mellem producent og produkt. Han tilstræber, 
siger han i samme interview, titler, der er så flertydige som muligt, og som flytter 
beskueren så vidt omkring ved betragtning af billedet. Titlen må ikke indsnævre, men 
åbne. 

Jorn malede sine ”Luxury Paintings” som en kombination af noget strukturelt 
tilrettelagt (en figur af tråde dyppet i maling lagt på billedets grundfarve) og tilføjet dråber 
af lakmaling hældt ud over mønstret. Drypfarven fordelte sig efter ukendte kriterier, når 
den ramte lærredet, og havde således tilfældets karakter. Teknikken med at sprøjte farver 
på et lærred havde han selvfølgelig lært af den amerikanske maler Jackson Pollock, 
trådene var så vidt jeg ved hans egen opfindelse. Mens Pollock smed sine farver mod et 
opretstående lærred (”action painting”), er Jorns metode mere kontrolleret: han sad på 
hug på gulvet ved siden af sine lærreder og hældte farverne ned på fladerne. Der findes 
flere fotografier af ham i den positur, og jeg vil vende tilbage til den senere. Der er noget 
intimt, næsten hyggeligt over situationen, som måske er faldet Jorn ind. Vi ved det ikke. 

Men denne kombination af mønster og tilfælde fandt han også i FWs tekst. FW 
har en handling, selv om den kan være svær at få samling på, med en række personer, der 
nok skifter identitet under vejs, men alligevel bevarer en grundkerne. Der er en far og en 
mor med et par tvillingedrenge og en lillesøster, og en række hjælpere og tjenestefolk 
omkring familien. Der er en grundkonflikt i familien og omkring faren, som måske ikke 
løses i bogen, men trods alt udvikler sig. Over denne grundstruktur har Joyce så strøet et 
mylder af ord og vendinger, som stritter i alle retninger og udsender meget forskellige 
sproglige signaler. De kunne godt minde om Jorns eksploderende lakfarver. Tilfældet 
monteret ind i mønsteret. 

Jorn var som sagt en belæst mand og havde et reflekteret forhold til litteratur. 
Lars Morell skriver derfor logisk nok, at FW-titlerne ”indiskutabelt [ikke] er noget, der 
befinder sig rundt om værket – parergon – men er en del af selve værket” (121). Det bliver 
anledningen til, at han (Morell) bringer syv analyser af ”Luxury Painting”s FW-titler. Men 
de (analyserne) forholder sig kun til ordspillene i titlerne selv, og hvad Morell synes han 
kan få ud af dem, ikke til den kontekst, de forekommer i i værket. Det er der mig bekendt 
ingen, der nogensinde har gjort. Enten fordi man ikke har fundet det relevant, eller – 
kunne man få en skummel mistanke om – fordi man ikke har ment, man var kompetent til 
det. Man har simpelt hen ikke haft kendskab nok til Joyces monumentale værk til at gå 
nærmere analytisk ind i det. 
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Det er dette dristige foretagende, jeg her skal forsøge at tage fat på. Jeg kunne 
bruge timer på at beskrive min egen inkompetence i denne sag, men det synes jeg er 
overflødig. Mit udgangspunkt er, at det ikke kan være (helt) tilfældigt, hvilken titel Jorn 
valgte fra FW til hvilket billede. Ved at forholde mig til konteksten kan jeg ikke bevise 
dette, men måske sandsynliggøre det. Man skal ikke rekonstruere Jorns psykologi, men 
vise, at titelvalget er konstruktivt. Når Jorn i det omtalte interview siger, at ”titlen skal 
altid indeholde en tvetydighed, som giver tilskueren mulighed for at læse sin egen 
tolkning ind i billedet uden at føle sig begrænset af en titel, som leder ham i denne eller 
hin retning” (Morell 108-110), skal vi tage ham på ordet. Vi skal ikke underkaste os et 
lærdommens tyranni, men er kun ansvarlige over for sandheden i vores iagttagelser.  

Og her vil jeg godt komme med en personlig bemærkning. Jeg føler det som et 
stort privilegium at få mulighed for at foretage denne undersøgelse. En luksus. At jeg 
lever i en del af verden, hvor sådan aktiviteter er mulige, og hvor de tekniske 
hjælpemidler – i det omfang jeg forstår at bruge dem – står mig til rådighed. Men også, at 
jeg er i en situation, hvor jeg ikke skal tage andre hensyn end til min egen kreative lyst. Jeg 
har ikke noget job, jeg skal passe, får min borgerløn (pension) og skal ikke leve op til nogle 
krav om en bestemt forskningsaktivitet (internationale standarter, points, etc.). Det er ren 
luksus, det jeg foretager mig. Et overskud, der unddrager sig nytteøkonomien, og som 
ikke kan måles i penge eller byttes med andet.  

Når Jorn bruger begrebet luksus om de billeder, jeg nu vil tale om, er det delvist i 
den betydning af ordet. Som noget der er opstået af en legende lyst ved det kunstneriske 
materiale, som en spontan udvikling af en idé til et produkt, der både rummer det 
strukturelle og det amorfe. Leg er en lyst, og lyst bliver til leg. Og så har luksus 
selvfølgelig noget at gøre med lys, sådan som Joyce gennemgående bruger det i FW, og 
som det ligger i navnet Lucifer, lysbringeren, den figur som Joyce bruger til at symbolisere 
Leopold Bloom i Ulysses. Begrebet ”luxury” forekommer i øvrigt en enkelt gang i FW: 
192,05 – i en sammenhæng, hvor syndefulde kvinders sexlyst kombineres med en overflod 
af mad. Kan man forestille sig, at Jorn kaldte serien af billeder med titler fra FW ”Luxury 
Paintings” uden at have lagt mærke til, at begrebet fandtes i Joyces værk – i den specielle 
forbindelse? Spørgsmålet forekommer mig rimeligt. 

Ved at vælge titler fra et litterært værk tillægger man uvægerligt billedet en 
narrativitet, som det ikke har, hvis man ’kun’ i titlen gengiver, hvad billedet ’forestiller’. 
”Græssende køer i bakkerne omkring Sorring” siger, at her går nogle køer og græsser, og 
de er nok malet i bakkerne omkring Sorring. Det sidste kan vi ikke vide med sikkerhed, og 
det er heller ikke væsentligt. Om vi kan lide billedet eller ikke, har noget at gøre med, 
hvordan vi sådan har det med græssende køer. Og om der i øvrigt er en god balance i 
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billedet. I virkeligheden trækker den slags titler kun meget lidt information fra 
omverdenen ind i den kunstnerisk struktur. 

Kalder man et billede for ”Ulysses” er forholdet det diametralt modsatte. Med 
signalordet ’Ulysses’ åbnes der i vores bevidsthed en enorm fortælling, en mængde viden 
og filosofiske og religiøse overvejelser, en kompleks handling og et åbent sceneri. Det kan 
umuligt modsvares af et billede på 30 gange 40 centimeter, der består af nogle 
farvekombinationer på et lærred, der forestiller en fugl, som står med næbet åbent, som 
om den gerne ville fodres, eller er ved at udsende et skrig. At forestille sig, at det skulle 
være syntesen af en malers læsning af Joyces hovedværk, virker absurd. Også selv om 
maleren er en højtbegavet og belæst mand som Asger Jorn. Måske kunne parergon’en, den 
omgivende historie for billedet, sige noget: malet midt i en stormende forelskelse, omgivet 
af en masse lige så sindssyge mennesker. Men den tror vi ikke rigtigt på, sammenhængen 
med de andre fuglebilleder i Jorns og Cobra malernes kunst er langt mere 
betydningsgivende end referencen til Joyces Ulysses. Titlen støder på en måde det litterære 
værk fra sig og siger: ”du kan mene, hvad du vil”. Dybest set betyder titlen ”Ulysses” 
”Uden titel”, der jo som bekendt er en af de mest brugte titler i moderne kunst. Man 
afsværger sig narrativiteten. 

Det er min påstand, at det forholder sig anderledes med Jorns FW-titler. Det kan 
godt være, at Jorn først malede sit billede og derefter gav det en titel fra FW, men det kan 
efter min bedste overbevisning ikke have været tilfældig, hvilken han valgte. Og han har, 
som en person der kontinuerligt læste i FW og givetvis havde været igennem den flere 
gange, helt sikkert vist, hvad den titel, han valgte, betød i værkets sammenhæng. Jorns 
eksemplar af FW befinder sig i dag i den af Jacqueline de Jong testamenterede Jorn-
samling på Yale University i USA og skulle ifølge den engelske Jorn-forsker Peter Shield 
indeholde ”adskillige understregninger”. Disse ville det selvfølgelig for et foretagende 
som det, jeg her kaster mig ud i, være interessante at se, men selv uden denne viden vil jeg 
hævde, at sammenligningen Jorn/Joyce må være relevant. Alene omfanget af referencerne 
til værket trækker FW langt mere ind i billedernes sfære end den ene betegnelse 
”Ulysses”. Det sidste kan betyde hvad som helst, de første ikke. Det vil være min 
grundpåstand for et følgende, som jeg nu må se at begrunde. 

Der er som sagt tale om de billeder, jeg har kunnet skaffe brugbare reproduktioner af – p.t. 
18 stk., hvis titler jeg forsøger at bestemme og tolke i forhold til de steder i Joyces tekst, 
hvor disse titler forekommer. Jeg har valgt at præsentere billederne i den rækkefølge, de 
”citerer” fra FW. Det er ikke mit indtryk, at den rækkefølge de havde i kataloget fra 
udstillingen i 1961, var udtryk for nogen litterær refleksion, men måske skyldtes nogle 
fysiske forhold omkring ophængningen eller andre ydre grunde. Jeg ved det ikke. Jeg har 
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heller ikke kunnet finde oplysninger om, i hvilken rækkefølge billederne er blevet skabt, 
hvad der ellers ville kunne have givet en indikation af Jorns ’tolkning’ af FW.  

I mangel af disse oplysninger har jeg her i min præsentation valgt at bytte om på 
katalogets rækkefølge, så den følger værket FW kronologisk. Jeg vil altid gengive 
katalognummeret, men det spiller ikke nogen synderlig rolle for mine tolkninger. 
Derimod vil jeg bestræbe mig på at gøre min læser opmærksom på, hvor i FW vi nu 
befinder os, og hvad den overordnede ramme for den tekst, jeg analyserer, er. Hvor der i 
den kronologiske rækkefølgeforekommer en titel, hvortil jeg ikke har kunnet skaffe 
billedet, vil jeg kort redegøre for sammenhængen i FW. Hvis jeg en overgang har haft en 
ambition om via Jorns billeder at give en slags introduktion til FW, er den illusion dog 
forduftet under arbejdet. ”Luxury Paintings” som en slags ”Illustreret Finnegans Wake” går 
ikke: dertil er billederne for få og deres titelforlæg for spredte ud over værket. Og de er jo 
netop ikke ”illustrationer”, men associative inspirationer til at læse i en tekst og få mere ud 
af at se på et billede.  

Men hvis man ved at se på Jorns billeder får lyst til at dykke ned i FWs tekst – og 
derefter fuld af brogede indtryk og tummelumsk i hovedet får lyst til igen at se på Jorns 
dejlige billeder, ja så har formålet opfyldt sin mission. At vise, hvordan billeder og tekster 
kan inspirere hinanden. Lad os så gå i gang med det. 
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Big Willingdone Mormorial Tallowscoop Wounderworker 

 

 

 

Det første tekststed i FW, som Jorn bruger som titel på et af sine ”Luxury Paintings”, er fra 
den såkaldte ’Museyroom’-episode på FWs side 8-10. Titlen ”Big Willingdone Mormorial 
Tallowscoop Wounderworker” står på side 8,35 og bruges til katalogets nr. 21. 

 FW indledes med en præsentation af værkets hovedpersoner, steder og 
hovedtemaer. Og for selve grundplottet i værket: en dag går HCE gennem Phoenix Park i 
Dublin og ser her to unge piger, der omme bag en busk øjensynlig gør et eller andet 
misliebigt. Fx tisser. Han bliver, mens han belurer pigerne, selv set af tre soldater, der også 
er på vej gennem parken og føler (naturligvis) dårlig samvittighed. Han er taget in 
flagranti, i synd. En synd der forstørres, da han nogle dage senere på samme sted møder 
en ung mand, der spørger ham om, hvad klokken er. Er klokken faldet i slag, er hans dage 
talte? Rygtet om hvad der sker – eller ikke sker – denne dag i Phoenix Park breder sig 
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derefter ud over Dublin og udgør grundlaget for hele FWs tekst. En lille fjer, der bliver til 
fem store høns kunne man sige. 

 Farens ”synd” er også baggrunden for det familiedrama, som udrulles i FW: 
sønnernes oprør mod den faderlige autoritet, og deres indbyrdes kamp om magten. 
Edmund Lloyd Epstein, hvis bog A guide through Finnegans Wake jeg støtter mig til i denne 
undersøgelse, beskriver familiedramaet gennem to episoder i første kapitel af FW, hvor 
alting sker i omvendt rækkefølge Understreget af at floden Liffey løber baglæns, fra havet 
op i landet. Først fra værkets anden bog (9. kapitel) begynder den at løbe nedad mod den 
store udmunding i Dublin Bay på de sidste sider. Det venter vi lige lidt med. 

De to episoder, som Epstein fremhæver, er dels historien om grundlæggelsen 
af familien, ”The Prankquean Fable”, der strækker sig fra side 21 til 23, og før den 
historien om oprøret mod tyrannen: ”The Museyroom”.  Altså i den omvendte rækkefølge 
af det narrativt logiske. Jorn må have været sig bevidst om denne karakter af episoden, da 
han valgte den som titel til et af sine ”Luxury Paintings”. Men vide det sikkert, kan vi 
selvfølgelig ikke. 

Oprøret mod autoriteten kombineres nu i ’Museyroom’-episoden med en 
beskrivelse af slaget ved Waterloo, hvis stedsbetegnelse jo har noget at gøre med det, 
pigerne foretager sig. De lader også vandet strømme. Den direkte anledning er, at der i 
Phoenix Park befinder sig et museum for og en søjle til minde om den engelske general 
Wellington, der var af irsk proveniens, men altså var gået i engelsk tjeneste (en forræder!), 
og som var en af hovedheltene i slaget ved Waterloo. Et relief på soklen til monumentet 
viser slaget. 

Vi bliver vist ind i museet af HCEs tjenestepige Kitty, der gerne vil have 
drikkepenge (tips). Som kustoder nu engang vil. De to piger fra parken bliver nu til to 
kvindelige opvartere eller lignende (jinnies, diminutiv for Janes), som er tilknyttet 
Napoleons stab, Wellingtons modstander, og de tre soldater bliver til soldater i Napoleons 
hær (lipoleums). Eller også er både pigerne og soldaterne knyttet til Wellingtons stab, som 
Epstein synes at mene. I virkeligheden er det underordnet, for alle hærfører er tyranner og 
ligner hinanden. Det er oprøret mod dem, der er det afgørende. 

På et tidspunkt i slaget lykkes det Wellington at få fat i Napoleons hat, som 
han anbringer bag på sin hest Copenhagen, opkaldt efter det slag han deltog i i 1802 
(Slaget på Reden!). Senere lykkes det dog Napoleons folk at slå hatten ned fra hesten, og til 
sidst i episoden hører vi, at selve Copenhagen bliver skudt væk under Wellington. Det var 
dog først i et senere slag – i Indien, hvor Wellington var ude for at bekæmpe et folkeligt 
oprør. Som den amerikanske Joyceforsker Vincent Cheng har påvist, handler hele 
episoden i virkeligheden om autoritetens fald og det folkelige oprør mod en kolonimagt. 
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Rettet mod den irer, der svigtede sin oprindelse og gik i fjendens tjeneste. Et klart 
revolutionært budskab. 

Viser billedet da dette? Ja, det viser i alt fald grundsituationen: de tre soldater 
til venstre i billedet og de to piger til højre, bøjet over den stakkels HCE, der i midten 
tydeligvis allerede er kommet ned med nakken. De 3+2 over for den ene er en 
gennemgående konstellation i FW, og er altid seksuelt ladet. Joyces fascination af tal og 
deres symbolværdi er velkendt. HCE har rejst sig halvt op med ryggen til de to piger til 
højre, der synes på vej ud af billedet (om bag en busk?), og som i Joyces tekst pirrer 
Wellington seksuelt, så han ”git the band up”. Han får rejsning, som HCE får det i parken, 
da han belurer de to piger, men hans opmærksomhed er på billedet vendt mod de tre 
soldater, der nævnes højere oppe på siden: Tom, Dick and Harry, den engelske slang 
betegnelse for gud og hvermand. Han er tydeligvis klemt mellem fjendtlige magter. 

Så vidt jeg kan opfatte, er perspektivet i scenen, at den er set nedefra. HCE 
alias Wellington ligger halvt oprejst og ser op på de truende soldater og piger. Den 
”tallowscoop Wounderworker”, der i den waterlooske sammenhæng betegner 
Wellingtons fantastiske kikkert, er her rettet mod ”the flanks of the jinnies”, pigernes 
hofter. Den altid villige ( the ’Willingdone’ som gør hvad englænderne siger) bruger sin 
magiske kikkert (som MacHugh gør opmærksom på, minder om det instrument Molly i 
”Penelope” kapitlet i Ulysses bruger til sine hæmorider!), til at se på piger, hans magiske 
sværd Excaliber (Kong Arthurs sværd) bliver til den seksuelle sekscylindrede hrosspower, 
etc. Stedet emmer af ironi mod potensdyrkelse og magtbrynde, kulminerende i 
gengivelsen af den brevveksling mellem Wellington og Napoleon midt under slaget ved 
Waterloo, hvor de på det mest infame håner hinanden ved at antyde misliebige ting om 
hinandens koner. Spot midt i den blodige krig.  

Det var ”the first joke of Willingdone, tic for tac”, men den ender som bekendt 
galt. Med at Wellington nok vinder i Waterloo, men får skudt sin hest væk under sig i 
Indien, i den såkaldte Maratha War 1802-04, hvor de indiske soldater i den engelske hær 
gjorde oprør. En sådan indisk lejesoldat kaldtes en Sepoy, og det bliver hos Joyce til en 
seeboy: en lille mand, der ser den store helt på hest nedefra. Det ironiske i scenen er, at 
den lille inder bruger Wellingtons slagord fra Waterloo (”Up, Guards, and at them”) mod 
ham selv. Det var ”How Copenhagen ended”, titlen på Jorns kollageværk fra 1958 (på 
fransk: Le fin de Copenhague). ”That was the last joke of Willingdone”, og den der ler sidst 
ler som bekendt bedst. 

For mig at se viser billedet den klaustrofobiske, truede situation, 
HCE/Wellington befinder sig i, uagtet succesen på slagmarken. Billedet bruger en ironisk 
finte til den falliske magt i monumentet som titel, men viser den faldne autoritet, både 
fysisk og moralsk. Billedets tema er magtens trængsel, perspektivet er den oprørske 
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kolonisoldat. Billedet viser det, Joyces tekst antyder: at den faldne storhed får det samme 
perspektiv som den lille mand, der fældede ham. Han kommer ned med nakken, så at 
sige. Wellington bliver til the Seepoy, og den maler (Jorn) der ser episoden nedefra bliver 
selv en ”see-boy”: en lille dreng, der ser magtens fald. Eller som hos H.C. Andersen: ser at 
kejseren ikke har noget tøj på. Og maler episoden. 

Vi kan ikke vide, hvad Jorn har tænkt ved at læse denne historie, men det 
oprørske aspekt kan umuligt have været ham imod. Både politisk og kunstnerisk var han 
en revolutionær, en Sepoy. Kun ved at læse hele episoden i dens forløb fra begyndelsen til 
enden og ved at forstå dens perspektiver kan man forstå spillet mellem billede og tekst. 
Det er raffineret og subtilt, og tyder på, at Jorn må have haft et dybt kendskab til FW.  
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Phornix Park 

 

 

 

Willingdone-billedet hænger organisk sammen med katalogets billede nr. 13, (FW: 80, 6), 
”Phornix Park”, der begge forholder sig til urscenen i FW, der som sagt finder sted i det 
store rekreative område midt i Dublin, Phoenix Park, et sted som ikke spiller nogen 
nævneværdig rolle i Ulysses, men som er arnestedet for FWs hovedintrige. At de to titler 
hører sammen understreges af, at begge de passager, de indgår i, indledes med figuren 
Kate, der i familiesammenhængen er opvarter på HCEs bar, men i ’Museyroom’- episoden 
var guide på museet, og her i Phornix Park episoden er renovationsarbejder i Dublin og 
dumper (eller tipper) storbyens skrald et sted i parken. Den er i det hele taget et sted, hvor 
megen smuds samles. Men hun vil stadigvæk gerne have drikkepenge (”Tipstips”). 

Parken er som sagt stedet for det skæbnesvangre møde mellem HCE og de to 
piger og tre soldater, der på en eller anden måde udløser skyld hos HCE. En skyld der 
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reaktiveres, da han nogle dage efter på sin tur gennem parken møder en ung mand, der 
spørger ham om hvad klokken er. HCE misforstår den unge mands (the Cads) spørgsmål 
og tror, at det vedrører hans tidligere møde med de to piger og soldaterne, og han gribes 
af anger. Denne anger er en af årsagerne til hans senere fald og død, og forholdet mellem 
seksualitet og død er da også baggrunden for det sted i FW, hvor Phoenix Park kaldes 
’Phornix Park’, det sted Asger Jorn bruger som titel til et af billederne i ”Luxury 
Paintings”-suiten. 

 Fornix er latin og betyder oprindeligt ’arkade, bue, hvælving’, etc. og bruges i 
dag mest om et bestemt organ i hjernen der styrer hukommelsen. Hvis man har beskadiget 
fornix, kan man have besvær med at huske, og det har HCE vel også, når han i den 
kommende roman skal huske, hvad der skete den fatale dag i Phoenix Park Han kan i alt 
fald ikke lide at tænke tilbage på det. Til gengæld er hele romanen som bekendt en stor 
”riverrun”, dvs. Erinnerung. Vi føres ustandselig tilbage til å-stedet, det sted hvor der flød 
så meget vand. 

 Men fornix bruges også om alt anatomisk der hvælver sig, fx de kvindelige 
kønsorganer (vulva), og det er måske i den sammenhæng at bibetydningen ’bordel’ er 
opstået. Det kan hænge sammen med, at sådanne etablissementer i antikken fandtes i 
hvælvede lokaliteter. Der er i alt fald noget klart erotisk i denne park, der i øvrigt, som det 
fremgår af stedet i FW, er fyldt med ’skidt’ og andet affald. Det er også et svinsk 
foretagende, HCE var ude for, da han her belurede de to piger omme bag en busk. Både 
det de foretog sig og selve beluringen var uhumsk. 

 Der kan ikke være tvivl om, at den hvide linje, der går gennem billedet, må 
være stien i Phoenix Park, som HCE følger denne skæbnesvangre dag, hvor han begår en 
synd så stor, som den Adam begik i Paradisets Have. Hvor denne begik den banale 
lovovertrædelse at spise et æble, er HCEs synd dog langt mere vidtrækkende: han ser 
(måske) to piger, der tisser i græsset. Det må vel have pirret Jorn at vide, at den måde han 
malede sit billede på: over en lineær form at dryppe en masse lakfarver, hvis kulør han 
ikke kunne forudberegne, men måtte iagttage med stor nysgerrighed, godt kunne ligne 
HCEs attitude over for de urinerende piger. Også han stirrede på noget, der strintede!  
Siddende på hug i en stilling, man vel godt med lidt (god/dårlig) vilje kunne sammenligne 
med pigernes bag busken. De vandproducerende piger er en af kilderne til den store flod, 
der løber gennem romanen (og Dublin), og, som vi husker, gennem denne teksts egen 
flod. Også i den forstand er HCEs ’synd’ begyndelsen til hans egen genopstandelse, hans 
(Finnegans) Wake. 

 Afgørende er her, hvad det er for et hoved, vi tydeligt (?) ser på Jorns billede 
lidt til venstre for midten, og som rejser sig fra det sted på stien, hvor vi kan formode at 
den fatale handling har fundet sted. Hovedet vender mod højre og har et – måske to – 
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stirrende øj(n)e, der er intenst optaget af noget, der finder sted i denne del af billedet. Det 
kan være den stirrende HCE, men også den soldat, han møder nogen tid efter, eller begge: 
en af de gennemgående pointer i FW-forskningen er at understrege, hvordan de 
forskellige ’modstandere’ (faderen og sønnen, de to brødre, de fire vismænd/evangelister, 
etc.) altid rummer elementer af hinanden. Nicolai Cusanus’ ”Coincidentia oppositorum”, 
som var et af Joyces favorit bon mot’er, og som han måske mest kendte fra den jødiske 
kabbala-mystik. Derfor kunne man godt se en mening med usikkerheden angående, om 
der er tale om ét eller to øjne i det hoved, der stikker op fra stien gennem Phoenix Park. 
Det signalerer en usikkerhed ikke alene i, hvad der ses, men også i hvem der ser og 
hvordan. 

   Denne usikkerhed kan også hænge sammen med fordelingen af lyset i 
billedet. Der er to lyse afdelinger, én i det højre øverste hjørne, den anden modsat i det 
venstre, nederste hjørne. Midt imellem ligger det mørke område, dér hvor den fatale 
handling foregår, og hvorfra arvesynden udgår. Dette mørke understreges af de sorte 
kruseduller, der ender i blinde labyrinter, der står i modsætning til den lyse streg, der 
bevæger sig gennem billedet, og som trods alle vanskeligheder synes at pege et sted hen. 
Helt til venstre i billedet rejser en hestehovedlignende, mørk figur sig og ser den modsatte 
vej end det lyse hoved. Man kommer til at tænke på Paul Klees berømte ”Fremskridtets 
engel”, der bevæger sig mod fremtiden – men med ryggen til, stirrende mod det 
forgangne. Men den har Jorn vel næppe kendt?  

 Dobbeltheden kan uddybes, hvis man læser lidt nøjere ind på den kontekst i 
FW, hvor titlen ”Phornix Park” forekommer: ”Widow Strong […] did most all the 
scavenging from good King Hamlaugh’s gulden dayne […] she left down, as scavengers 
must, her filthdump near Serpentine in Phornix Park… (etc.) (79-80). Kapitel 4 er det 
centrale kapitel om HCEs synd og fald, og derfor også om Dublins smuds. Vi ved godt, at 
manden og byen er et. Vi ved også godt, at det er ALP, der til sidst skal tilgive ham og 
måske ligefrem opvække HCE fra de døde, så det er logisk, at dette kapitel om 
ødelæggelse og affald ender med en hyldest til ALP. ”Dispersal women wondered. Was 
she fast? Do tell us all about”, indledes kapitlets slutsekvens – med annonceringen af den 
berømte hymne til floden og ALP i begyndelsen af ottende kapitel. Tell us: tellus, moder 
jord. 

 Men som altid hos Joyce er affald forbundet med gendannelse, lort med 
gødning, sådan som Blooms toiletbesøg i Ulysses afslører. Kate Strong, der nu er blevet 
enke, efter at hendes ”weaker” er gået heden, og som står for renovationen i Dublin siden 
Kong Hamlets gyldne dage (og Joyce understreger hans danskhed!), ender med at begrave 
brevet om HCEs synder i al det skidt, hun har samlet, og det bliver da til ”the first babe of 
reconcilement, laid in its first cradle of hume sweet hume” (80,18). Humus der er en del af 
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den kompost, der kommer ud af affaldssamling, er grundordet i humititas, ydmyghed. Ud 
af skidtdyngen nær the Serpentine i ”Phornix Park” (der er andre parker end Phoenix, der 
er forurenede, fx Hyde Park. Joyce kunne også have nævnt Fælledparken!), ”(at her time 
called Finewell’s Keepacre but later tautaubapptossed Pat’s Purge)”, dvs. en ren kilde 
forvandlet til et sted for djævlefordrivelse, opstår den store rensende Liffey-flod, der nok 
giver udløb for mange kloakker, som vi ved fra Ulysses, men til sidst leder ud i det store, 
alt rensende og tilgivende hav. Enken Kitty forvandles til den frelsende moder, Anna Livia 
Plurabelle, klagen over smudsen forvandles til hymnen om den rensende vand. "Give it 
over! And no more of it!” (80,36). Freunde, nicht mehr diese Töne. 

 Tager man altså Jorns titel på dens pålydende, handler billedet om smuds og 
affald, læser man citatet i dets sammenhæng ser man, at det også handler om 
genopstandelse og forsoning. Al Kates besvær med ”coach, carriage, wheelbarrow or 
dungcart” på stier der ikke engang var asfalterede ”there being no macadamised 
sidetracks on those old nekropolitan nights” (80,1) – Jorns sorte stier kunne dog tyde på, at 
han mener tiden har rådet bod på dette – forløses i sidste instans af det lys fra øst, vi både i 
Ulysses og her i Jorns billede ser komme snigende ind fra højre.  

Ved at følge Jorns billeder med titler fra FW i værkets kronologiske 
rækkefølge vil vi se, at sådan læste Jorn også FW: en rejse fra mørke mod lys. Det håber jeg 
vil fremgå af det følgende. Men at se på billedet kan i dette tilfælde også give inspiration 
til at lede efter dette, når man læser teksten. I ekfrasens praksis går bevægelsen ikke blot 
fra tekst til billede, men også omvendt.  
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Yggdrasil Man 

 

 

 

”Luxury Paintings” rummer endnu et billede med titel fra FWs fjerde kapitel. Efter at 
scenen for romanen er præsenteret i første kapitel og ursynden i Phoenix Park beskrevet 
og spredt ud i den ganske by i de næste to kapitler, er I,4 helliget retssagen om HCEs 
’forbrydelse’, der foregår i et retslokale i Dublin over for tolv dommere. Forskellige vidner 
og specialister bliver ført, herunder en person kaldet ”mixer”, der har Shaun-lignende 
træk og godt kunne være en udgave af HCEs søn. En af de utallige inkarnationer, han vil 
optræde i gennem FW. 

Retsaspektet spiller så vidt jeg kan se ikke den store rolle for den sekvens, hvor 
Phornix Park navnet bliver nævnt. Det gør det imidlertid, når vi kommer til det andet af 
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”Luxury Paintings” billeder med titel fra FW I,4: ”Yggdrassel Man”. Det står på FW 88,23 
og har i udstillingskataloget nr. 18. Her føres der virkeligt retssag om HCEs meriter, den 
første af mange senere retssager. Hvor Ulysses som bekendt er en stor ”Bloomsday” (der 
hvert år d. 16. juni fejres i Dublin og verden over) er FW på mange måder en ’doomsday’: 
et værk hvor der fældes dom over faren HCE. I sekvensen op til den sætning, hvor titlen 
forekommer, bliver et vidne udspurgt om sin pålidelighed, og om han er ved sine sansers 
fulde fem. Ikke urimeligt, når man har med et vidne i så betydelig en sag at gøre. Efter at 
han har redegjort for det på en øjensynlig betryggende måde, rejser dommerpanelet sig op 
og ”redipnominate” den anklagede. Genbenævner ham med andre navne, men det lille 
”dip” kunne tyde på, at de også dypper ham i et eller andet (tjære?) på en ikke særlig 
diplomatisk måde.  

Den efterfølgende navneliste omfatter da også nogle, der ikke alle tilhørte Guds 
bedste børn, og hvis navne på en eller anden måde er knyttet til vold og forræderi. 
Efterkommere af den Kain, der også flygtede for ansvaret efter at have slået sin bror ihjel: 
”Helmingham Erchenwyne Rutter Egbert Crumwall Odin Maximus Esme Saxon Esa 
Vercingetorix Ethelwulf Rupprecht Ydwalla Bentley Osmund Dysart Yggdrasselmann” 
(88). Ikke så sært at dommerpanelet udbryder: ”Holy Saint Eiffel, the very phoenix” 
(88,24). En fyr (fellow) så stor som Eiffeltårnet, men stadig associeret med den centrale 
park i Dublin, ser vi.  

Listen omfatter en række navne fra den excentriske engelske adelsfamilie 
Tollemache-Tollemache, men også navne på gamle engelske konger og hærførere som 
Oliver Cromwell, Vercingetorix og den mytiske konge Ydwalla fra det 3. århundrede. At 
der også har sneget sig en henvisning til den skrupskøre kronprins Rupprecht af Bayern 
ind i serien, kunne måske begrunde, at gengivelsen af det i nordisk mytologi centrale træ 
har fået et tysk suffiks (-mann). Det pangermanske aspekt i FW. 

For den vigtigste af referencerne i Jorns sammenhæng er den sidste: 
”Yggdrasselmann”, som alle kommentatorer naturligvis er enige om, hentyder til den 
nordiske mytologis verdenstræ Yggdrasil, hvis navn betyder ”Odins træ” – efter 
fortællingen om, at Odin hængte sig i det med hovedet nedad for at få visdom. Det er 
derfor helt meningsfuldt at listen i FW også omfatter ”Odin Maximus”, den store Odin, 
som i denne sammenhæng er Yggdrasils mand, ændringen til ’drassel’, der i 
overensstemmelse med praksis i FW må skulle betyde noget, har jeg ikke kunnet 
identificere. Det får foreløbigt stå hen. 

Men sikkert er det, at alle disse navnes forbogstaver giver Here Comes Everybody, 
HCE, den fyr vi lige har hørt har begået en tårnhøj synd i Phoenix Park, og hvis 
bogstavskombination forekommer i utallige variationer gennem FW. ”[T]he very 
phoenix!” så at sige. At Odin dukker op i denne rækkefølge kan altså derfor også ’blot’ 
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begrundes med, at Joyce savnede et ’o’ til at danne sit akronym. Som altid når vi læser 
Joyces tekst, står vi over for spørgsmålet, om alt er omhyggeligt kalkuleret eller om noget 
også er tilfældigt. Lige som tilfældet er med Jorns billeder. Men når Asger Jorn bruger 
stedet som titel til et af sine ”Luxury Paintings”, må vi gå ud fra, at han har haft Odins træ 
i tankerne. I alt fald kom i tanker om det, da han så det færdige billede. Det var jo sådan 
rækkefølgen var efter hans eget udsagn. 

Er det da også det, vi ser, når vi i dag betragter ”Yggdrasil Man”? Ja, umiddelbart 
må man jo sige, at ved at tage en enkelt identifikation for denne mand ud af en lang række 
ophæver Jorn identiteten af ’Her Kommer Enhver’: figuren er netop ikke enhver, én blandt 
en række herskere, adelsfolk og tyranner, men denne ene, den nordiske gud Odin knyttet 
til sit træ, Yggdrasil. Jorns livslange forhold til og begejstring for nordisk kunst og 
mytologi er velkendt, og det er oplagt, at han i sin leden efter titler opsøger et sted i FW, 
der tematiserer dette. Dem er der flere eksempler på i Joyces senværk, især benævnelser af 
guderne Thor og Odin. Det hænger sammen med det nordiske aspekt af den irske historie, 
som Jorn naturligt nok har været optaget af. Vi vender tilbage til flere billeder med dette 
motiv senere. 

Vi er altså berettiget til at lede efter Odin i billedet ”Yggdrasil Man”. Det viser da 
også utvivlsomt et mandshoved, der ses i profil vendt mod venstre. Vi ser et øje, en 
selvbevidst hage og noget hår, der meget chevaleresk bølger hen over hovedet. Den 
énøjede Odin i sin egenskab af charmetrold? Ja, hvorfor ikke? Den gule baggrund giver 
umiddelbart billedet en lys tone, der understreger det let ironiske, legende præg, der 
hviler over portrættet.  Men også en figur, der har været ude for et slagsmål, og synes at 
have fået næsen slået ind, så den sidder presset ind i kraniet. Eller også er det blod, han 
har i munden, den røde farve midt i ansigtet er i alt fald meget påfaldende og bestemmer 
helt stemningen i billedet. Man tænker: har denne mand fået en blodstyrtning, sådan som 
tuberkulosepatienter får det? Jorn havde jo ikke så længe før han malede dette billede 
været indlagt flere år på et sanatorium med den frygtede sygdom.  

Det er i alt fald (også) et hårdt billede, præget af sygdom, vold og magt. Man kan 
fx få øje på en hvid figur, der snor sig op gennem ansigtet og som kunne ligne en slange, 
hvis mund er åbnet til bid. Det er farligt og råt, og for så vidt godt i overensstemmelse 
med den måde, vidnet i FW på dette sted karakteriserer HCE. En voldsmand, der har 
begået den utilgivelige synd at belure to piger, der tissede bag en busk i parken. Ikke så 
sært at nogle vidner kan have været fristet til at slå ham på tosken! 

Men man kan også se meget andet i billedet. Måske ligefrem en fod og et stykke af 
et ben, der hænger neden ud af billedet: den hængte Odin i træet? Man kan også få øje på 
en række små hoveder rundt omkring (fx et meget vellignende portræt af forfatteren 
Edgar Allan Poe!), af en kat og en bamse. Problemet med disse figurationer er, at de under 
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alle omstændigheder kun kan have været tilfældige. De er nemlig opstået af de dryp af 
lakfarve, som var den afsluttende proces, når Jorn lavede disse billeder. Først 
grundfarven, så snorene der anlagde en vis struktur – og så tilfældighedsprincippet spredt 
ud over mønstret.  

Men lige som titlen på billedet er et omarbejdet udsnit af en lang række navne, 
kan man se det som en gevinst for Jorns billede, at det gennem en tilfældig dryppeteknik 
indsætter muligheden for at se andre ansigter og figurer end den der nævnes i titlen. Jorn 
trækker en enkelt figur ud af en sammenhæng og skaber et billede, der sætter denne figur 
ind i en ny (imaginær) enhed. Hvis denne beskrivelse af processen er meningsfuld, kan 
man konstatere, at man kun kan få øje på den, ved at opsøge titlens konveniens i Joyces 
tekst. Først derigennem forstår man til fulde dialogen mellem struktur og tilfældighed i 
Jorns billede. Og i dialogen mellem tekst og billede. 

Men det er jo heller ikke nogen ringe erkendelse.   
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Chaosmos 

 

 

 

FWs femte kapitel omhandler et brev, som bliver gravet ned i det skidt, vi hørte om i 
”Phornix Park”, og som en høne nu har gravet op. Brevet er skrevet af ALP, som også har 
en delidentitet som hønen selv, og omhandler først og fremmest hendes mand, HCE, hans 
synder og øvrige meritter. Det er en del af det lange forsvar for ægtemanden, som FW også 
er. Anklage og forsvar i samme diskurs, ofte tæt forbundne som modsætninger i det hele 
taget er i dette værk. 

Hoveddelen af kapitlet består dog i en forelæsning om brevet, en ægte litterær 
analyse – eller parodi på samme – som er lagt i munden på en professor, der bogen 
igennem identificeres med Shaun-skikkelsen, HCEs og ALPs søn. Hans tvillingebror, 
Shem, er den kreative digter, en alter ego til forfatteren James Joyce. Det er en anden sag. 

 Der er ingen tvivl om, at brevet i FW er en slags synonym for værket selv, og 
at kapitlet behandler en lang række polemikker og diskussioner, som Joyce og hans 



20 
 

’Work-in-progress’ havde været ude for, mens han skrev på bogen. Ikke mindst i forhold 
til rivalen T.S. Eliot og til andre intertekstuelle relationer. På mange måder har dette femte 
kapitel sammen status i FW som 9. og 14. kapitel i Ulysses. Det udgør det næsten 
obligatoriske element af selvrefleksion i det modernistiske værk, den indbyggede poetik 
om man så kan sige. Værket peger på, at det er et artefakt, et æstetisk kunstprodukt. 

 Siderne 117-119 udgør her en slags opsummering af professorens forelæsning, 
et forsøg på at sammenfatte og præcisere, hvad brevet handler om, og hvilken form det 
har. Og det er selvfølgelig temmelig svært, for ikke at sige umuligt. For selv om man kan 
fastslå mange ting med sikkerhed, fortaber meget sig dog i tågen (”kittchernott darkness”, 
107,20). Brevet er en drømmetekst og analysen af det bliver derfor også en slags ”Sykos – 
’alices” (115,21 – ”when they were yung and easily freudened”, med brug af både Jung og 
Freud!), hvilket dog ikke gør det hele lettere. 

 Det er derfor ikke mærkeligt, at udtrykket ”chaosmos” er blevet et centralt 
signalord for FWs form, og samtidigt et af værkets berømteste ”port(e) manteau ord”, dvs. 
ord sammenstykket af forskellige dele, der samtidigt giver en ny dimension. ’Kaos’ som jo 
nok er det første begreb, der melder sig for en læser af FW, men også et ’kosmos’, som når 
man ser ud i verdensrummet, der godt kan tage sig uoverskueligt ud, men som alligevel 
indeholder former og strukturer. Og ordet benævner i sig selv sin metode, idet det 
rummer begrebet ’osmose’, dette at to elementer flyder ind i hinanden.  

 Tidligere i kapitlet har professoren beskrevet brevet som en struktur af linjer 
og lyde (”lines of litters slittering up and louds of latters slettering down” 114,18), men 
vigtigst i Jorns sammenhæng er nok, at passagen sluttes med en stor plet, måske fra en 
tekop, måske fra noget andet dryppende. Læseren kan allerede på dette tidspunkt i 
læsningen dårligt undgå at associere: tissende piger?. Beskueren af Jorns billeder vil måske 
tænke: dryppende lakfarver? Det er i alt fald bemærkelsesværdigt, at denne 
”teatimestained terminal […] is a cosy little brown study all to oneself and, whether it is 
thumbprint, mademark or just a poor trait of the artless, its importance in establishing the 
identities in the writer complexus […] will be best appreciated by never forgetting that 
both before and after the battle of the Boyne it was the habit not to sign letters always” 
(114-115). Den store, universelle plet, der udtrykker forfatterens forskellige komplekser, 
sletter i samme bevægelse hans identitet. Brevet er så at sige ikke signeret. 

 Kan dette så ses i Jorn billede ”Chaosmos”, nr. 22 i kataloget over ”Luxury 
Paintings”? Tjah, billedet består af en stor lys flade i den nederste 2/3, med to store 
udvækster, der ses på baggrund af en mørk sort flade, der meget godt kunne ligne det 
uendelige verdensrum. Altså en figur af kaos op imod et kosmisk rum. Det er den eneste 
gang i disse luxury billeder, at Jorn benytter en så entydig sort grundfarve. Det giver 
”Chaosmos” en mere dyster tone end de fleste af de øvrige billeder, en tone der egentlig 
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ikke svarer til teksten i FW, der både i sine opregninger af HCEs mange synder og i 
professor Shauns gennemgang af brevets form og placering i litteraturhistorien er meget 
muntert. Et eksempel på the Wake som ”a funferall” (udtrykket forekommer flere gange i 
FW, bl.a. i dette kapitel side 111). Grundstemningen i dette billede  taler et andet sprog. 

Dog kan man måske i den figur, der tegner sig i højre side af billedet – på den 
ene af de to udvækster i kosmos – se to personer, der danser med hinanden. Mest åbenlyst 
forekommer det mig dog, at det er to stirrende øjne a la de uhyggelige to på billedet af 
”Danno the Dane”.  Den figur, der befinder sig på den venstre protuberans (sådan en som 
stjerner i verdensrummet udsender eller som man ser fra faldende dråber på et underlag, 
fx dråber af lakfarver), ligner et barn svøbt snævert ind i et klæde eller måske et foster – 
dødt eller levende, det er ikke til at afgøre. Under alle omstændigheder ikke nogle glade, 
positive indtryk, snarere lidt skræmmende, foruroligende. 

 Men Joyces tekst fortæller os, at vi skal ikke fortvivle, snarere lade tvivlen 
komme den anklagede til gode, sådan som hele attituden til HCE er i FW.  For nok er dette 
brev et evigt foranderligt og omskifteligt medie, der forskellige steder i verden har givet 
anledning til strid mellem ”continually more and less intermisunderstanding minds  of 
blots and blurs and bars and balls and hoops and wringles and juxtaposed jottings linked 
by spurts and speed” (118,25) – dvs. det er ikke blot et kaotisk sammensurium af action-
painted pletter – det er også et mønster, der ”by the way of philosophy […] will begin to 
clear up a bit one way or another within the next quarrel of an hour” (119,06). Vi skal blot 
være udholdende i vores læsning af dette gådefulde brev (alias FW), så vil vi forstå den 
rette sammenhæng.  

En af måderne kunne være at betragte Asger Jorns billede af dette begreb og 
den sammenhæng, det står i i FW. Kan teksten belyse billedet, kan billedet vel også belyse 
teksten. Måske er forholdet mellem billede og tekst selv en slags osmose mellem kaos og 
kosmos, mellem forandring og fastholdelse? Måske har billedet ”Chaosmos” i Jorns serie 
af ”Luxury Paintings” samme status som 9. kapitel ’Scylla og Karybdis’ har i Ulysses: 
seriens selvrefleksive æstetiske programerklæring, dens ’poetik’. Det vi tror er kaos er i 
virkeligheden gennemtænkt struktur. 

 Her slår det mig, at de to dansende skikkelser til højre i billedet, som danner 
en øjnelignende figur, også kan være midt i et samleje og at der fra dette udgår nogle gule 
og røde linjer, der peger hen imod og på en måde slynger sig op omkring det 
svøbelsesbarn – eller det foster – som vi aner i kontur i billedets venstre side. Oven i købet 
med en ring over sit hoved, som man, hvis man var katolsk anlagt (og det var Joyce som 
bekendt) godt kunne tolke som en glorie. ”Et barn skal fødes” kunne man kalde billedet, 
og her tænke på det Nietzsche bon mot, som der refereres til i slutningen af 14. kapitel i 
Ulysses: ”Man skal have kaos i sig for at kunne føde en dansende stjerne”. I ”Solens okser” 
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fødes et orgiastisk og kaotisk sprog, der udfolder sig i anarkistisk målestok i 15. kapitel, 
men muligvis finder tilbage til den sikre jord i 18. i form af Mollys jordbundne monolog i 
”Penelope”. Også Ulysses handler om bevægelsen fra kaos til en slags fast form.  

 ”Chaosmos” har ikke en strukturende, gennemgående linje som ”Phornix 
Park”, men især to sorte linjer, der slynger sig omkring henholdsvis øjen-/dansefiguren og 
det lille barn. En grå linje kan alligevel følges – brudt og sammenfiltret med andre linjer – 
fra venstre mod højre, hvor den bøjer nedad mod en lysere figur i højre, nederste hjørne. 
Hvad ligner det? Ja, vel endnu et ansigt, med to øjne og en lang genstand på det sted, hvor 
munden skulle være. En piberygende mand, den unge Cad, der med sit uskyldige 
spørgsmål var årsagen til hele bataljen i FW? Både anklager af, men også søn til HCE, den 
oprørske søn fra Freuds Totem und Tabu som Joyce var meget optaget af, og som er en 
vigtig forudsætning for intrigen i FW? Men det kan jo også være en hvem som helst 
iagttager af den fatale scene i Phoenix Park, og i den egenskab repræsentere iagttageren af 
Jorns billede af scenen. Roligt tilbagelænet, rygende sin pibe venter tilskueren/læseren på, 
at barnet skal blive født, brevet tydet og værket skrevet. Der udgår fra den antydede figur 
i højre hjørne en fortrøstning, som ellers ikke dominerer billedet. Men som der står om 
kaos i slutningen af sekvensen i FW: ”there is a limit to all things so this will never do” 
(119). Selv kosmos, har man jo fundet ud af, er begrænset, lige som et billede af 
”Chaosmos” er det. Gud ske lov for rammen! 

 En parentetisk bemærkning presser sig på til slut, efter at vi har set på dette 
billede. Det er klart, at fremstillinger af øjne i billedkunst har en særlig status, ligesom 
beskrivelser af læsning har det i litteratur. Jeg har i min bog om forfatterportrætter 
beskæftiget mig med forskellen mellem portrætter, hvor den afbillede ser direkte ud på 
tilskueren og billeder, hvor han/hun ser til siden eller ned i forgrunden. Den første slags 
virker meget overvældende og til tider provokerende. Der ligger en skræmmende magt i 
blikket, som vi tilskuere må tage kampen op med. Hvis vi ikke foretrækker selv at slå 
blikket ned og derved undgå at se på billedet/den portrætterede. Og det er jo ikke 
meningen med billedkunst. 

 Jeg vender tilbage til de stirrende øjne i forbindelse med andre billeder i 
”Luxury Paintings”. 
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Hourihaleine 

 

 

 

Titlen på ”Luxury Paintings”-katalogets nr. 6 ”Hourihaleine” refererer til FW 156,36. Vi er 
nu i slutningen af den såkaldte ”The Mookse and the Gripes”-episode, der igen er en del af 
kapitel I,6, hvor HCEs søn Shaun bliver spurgt ud om sine meritter af en forsamling af 
domsmænd i tolv nærgående spørgsmål. Vi må jo være helt sikre på vidnets pålidelighed. 
Et af disse spørgsmål vedrører hans forhold til broderen Shem, et FWs vigtigste motiver, 
og bevæger sig her ind på forholdet mellem rum og tid. I Shauns optik repræsenterer hans 
tvillingebror nemlig universets nederste del, tidens dimension, mens han selv, som det 
hjernemenneske han er, bevæger sig i rummets overordnede dimension. Også fysisk er 
Shem forbundet med de lavere dele af mennesket (seksualitet, fordøjelse, bevægelse), og 
burde underordne sig broderen. Synes denne. 

Shem har naturligvis en anden opfattelse, og da Shaun har rodet sig ud i en 
større, videnskabelig redegørelse for forholdet mellem rum og tid, som han godt selv kan 
høre bliver lidt vidtløftig, beslutter han sig til at ”revert to a more expletive method which 
I frequently use when I have to sermo with muddlecrass pupils” (152,6-8). Ved som i 
rosenlake-kommentarerne kun at identificere ordet ”middleclass” bag karakteriseringen af 
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tilhørerne går man selvfølgelig forbi den fornærmelse, der ligger i udtrykket 
”muddlecrass”: tykpandede, skrupforvirrede elever med mudder i hovedet. Kun endnu et 
eksempel på, at selv de mest udfoldede kommentarer aldrig er fuldt tilstrækkelige. Man 
kan altid tilføje noget mere. Ordet ”mudder” gemmer vi lige lidt, det kommer vi tilbage til. 

Til denne forsamling, der ikke forstår den højere filosofi og videnskab, vil 
Shaun nu fortælle en fabel. En gammel én, forstår vi, og Shaun ”will give my easyfree 
translation of the old fabulist’s parabel” (152,12). Og så får vi Joyces fabulerende version af 
Æsops romerske fabel om Ræven og druerne, i dansk sammenhæng mere kendt som 
Ræven og rønnebærrene. 

Der er dog kun en ganske svag forbindelse til Æsops gamle fortælling i Joyces 
episode. I modsætning til den meget mere omfattende brug han senere gør af den gamle 
romer i fablen om ”The Ondt and the Gracehoper” (Æsops ”Myren og græshoppen”). Her 
i kapitel I,6 befinder The Mookse, en kombination af Fox, Moocow og Ox, og 
identifikationen for Shaun, sig på den venstre bred af en flod og ser på den anden side en 
klase druer, inkarnationen af Shem. Dem vil han naturligvis gerne have, men kan ikke nå, 
og han kaster sig derfor som kompensation ud i en heftig beskyldning mod druerne/Shem 
for alverdens ting. Der alt sammen hænger sammen med, at han er flygtig, seksuel og 
intellektuel underlegen, bundet af tid. Selv bliver han episoden igennem ustandselig 
associeret med forskellige paver, til sidst også kirkefaderen Thomas Aquinas. Der er noget 
dogmatisk, stift og diktatorisk over hans holdning, han er bundet af erkendelsesformen 
rum.  

The Gripes får derimod gennemgående lagt ord og udtryk af Wyndham 
Lewis i munden – den Lewis, der havde anklaget Joyce for at være en ”tidens mand”, og 
en nedbryder af den klassiske, realistiske litteratur (Time and Western Man fra 1927, som er 
et vigtigt mål for Joyces satire gennem hele FW). Jeg er gennemgående skeptisk over for at 
udnævne Shem til en alter ego figur for Joyce selv, men i denne episode gælder det. 
Modsat er det klart, at ræven (Mookse) i Joyces version udstilles som formynderisk og 
vulgær, opstyltet og pralende, sådan som den vel også bliver det i Æsops udgave. 
Rønnebærrene er sure, sagde ræven, for han kunne ikke nå dem. Dum. 

Hele episoden løber ud en slagudveksling af skældsord, hvor de to 
kombattanter (in casu: brødre) dænger hinanden til. The Gripes har ellers øjensynligt fået 
det sidste ord, idet han forsonende erklærer, at ingen af dem nogensinde vil blive ”the last 
of the first”, og tilføjer: ”Mee are relying entirely, see the fortethurd of Elissabed, on the 
weightiness of mear’s breath. Puffut!” (156,30-34). Den sidste sætning er vigtigt, fordi The 
Gripes (Shem) her i fuld tillid til Dronning Elizabeths lov til støtte for fattige personer, 
trækker vejret med lethed. Han lever så at sige på sit åndedrags vægt. 



25 
 

Det må nemlig være dette åndedrag, der optages i det ord, der har givet Jorn 
sin titel til nr. 6 af ”Luxury Paintings”. Efter The Gripes’ udsagn, der afsluttes med 
udbruddet ”Perfect” følger to linjer, der synes at være en forfatterkommentar: 
”Unsightbared emboucher, relentless foe to social and business succes! (Hourihaleine) It 
might have been a happy evening but…” (156,34-36). Titelordet er ligesom indsat i 
parentes efter en hurtig association, næsten undskyldende. Men budskabet er klart nok: 
Shem er en skødesløs livsnyder uden sociale og erhversmæssige ambitioner, han lever af 
og for sin ’emboucher’, dvs den musikalske tone han kan frembringe. Han er en 
kunstnertype, én der hengiver sig til tidens gang uden at skænke morgendagen en tanke. 
”Det kunne have været en dejlig aften, men…” Denne sætning kan være Shauns 
karakteristik af sin løsagtige tvillingebror, men parentesen oplever jeg som indsat af en 
alvidende fortæller (forfatter), der ved, hvad der kommer. 

Nemlig et liv i drømmerier, sådan som en muslimsk martyr må have det, når 
han begår en dødbringende handling i troens navn. Da venter der ham ifølge Koranen 72 
jomfruer i Paradis (”Hourierne”), så har åndedraget forvandlet sig til dem. Eller det er nu 
dem, der trækker vejret. Som alt i FW er passagen tvetydig, men det er klart, at den 
signalerer fablens slutning og leder over til den fortsættelse, som dette forsøg fra Shauns 
side på at oplyse de uvidende dommere, må føre med sig. 

For nu dukker Issy op i et forsøg på at forsone de to brødre. De følgende to 
sider er nogle af de mest rørende og betagende i FW, på linje med andre passager om 
lillesøster Isolde, hvis skæbne er så tæt forbundet med navnesøsteren i Wagners opera. 
Det skal ikke beskæftige os her, det ligger trods alt for langt væk fra Jorns billede. Hvis 
man, som jeg, fastholder, at titelordet ”Hourihaleine” må have noget at gøre med Issys 
vejrtrækning, kan man nøjes med at konstatere, at hendes indsats som forsoner i striden 
mellem The Mookse og The Gripes mislykkes: ”[s]he tried all she tried to make Mookse 
look up at her (but he was fore too adiaptotously farseeing) and to make the Gripes hear 
how coy she could be (though he was much too schystimatically auricular about his ens to 
heed her) but it was all mild’s vapour moist” (157,19-23). Foreningen af synsmennesket 
Shaun med øremennesket Shem er “loves labors lost”.  

Det lykkes ikke for Issy, der derfor til slut i episoden fælder en tåre ned i 
floden – den der skilte de to kombattanter og som altid hos Joyce er det store, universelle 
forsoningssymbol: ”And into the river that had been a stream (for a thousand of tears had 
gone eon her and come on her and she was stout and struck on dancing and her muddies 
name was Missisliffi) there fell a tear, a singult tear, the loveliest of all tears […] for it was 
a leaptear” (159,10-16). Vi bemærker i farten at tallet 29 er med i sætningen i form af 
skudåret: Issy og hendes 28 veninder fælder alle en tårer i floden! Floden svarer hende 
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forstående, men beklager ikke at kunne give anden trøst end at flyde videre. Ligesom vi 
læsere, vi skal også videre. 

Er det da Issys sørgmodige åndedrag, hendes kvindelige velvilje midt i den 
agonistiske strid mellem rum- og synsmennesket Shaun og tid- og høremennesket Shem, 
vi ser i Jorns billede med titlen ”Hourihaleine”? Ja, det vil jeg hævde, ikke fordi det 
udelukker andre synsmåder, men ganske enkelt fordi det giver mening for mig. Vi ser en 
stor, næsten monokrom flade, holdt i douce, gule og rødlige farver med enkelte blå klatter 
– isprængt sorte mønstre, som man gerne ville få til at samle sig i figurer, men de synes at 
undvige. ’Houri’ går på arabisk tilbage til et ord for en gazelles sorte øjne: flygtige, 
flirtende og hurtigt væk. Stakåndede? 

Men det er et dejligt billede, man fristes til ligefrem at kalde det ’smukt’, en 
terminologi der ellers ligger fjernt fra en moderne æstetik som Jorns. Den gæliske 
oprindelse til ordet Isolde er omstridt, men mange filologer udlægger det som ’smuk’, 
attraktiv’, o.l. Billedet er ’isolde’. I et nutidigt billedunivers kunne man forestille sig en 
flyvning henover et mudret, bevokset landskab, enkelte dyr kan måske anes på jorden, 
måske også små træer. Der er noget svævende over optikken, som også stemmer med den 
position, hvori Issy betragter sine to stridende brødre: ”Nuvolleta in her lightdress, spunn 
of sisteen shimmers, was looking down on them, leaning over the bannistars and listening 
all she childishly could” (157,8-9). Vi bemærker at stjernen har sneget sig ind i gelænderet, 
den stjerne som Issy flere gange forvandles til og ses som. Det er Issy, der sidder i sin 
himmel og stirrer ned på den mudrede, men farverige jord.  

For nu er ”muddlecrass” pludselig blevet smukt! Så har Issys indgriben 
alligevel haft en effekt, og Jorn har opfanget den. Det er hendes forsonende, udglattende, 
fredsskabende vision, han maler i sit billede, hendes åndedræt der styrer vores beskuelse 
af det. Af sammenhængen ved vi, at hendes forehavende ikke lykkes, men hvad gør det? 
Vi har mødt – ikke 72, men én – jomfru i Paradis.  

Hurra for det! Hourihaleine! 
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Beklagelse 

 

Herværende undersøgelse er behæftet med en mængde mangler. Først og fremmest af min 
egen ufuldstændige overblik over FW og utilstrækkelige forståelse af detaljer i teksten. Og 
derud over selvfølgelig af min manglende uddannelse som kunsthistoriker og deraf 
følgende utilstrækkelige evne til billedanalyse. Når jeg alligevel har kastet mig ud i dette 
vanvittige forehavende skyldes det – som præciseret i indledningen – at ingen andre har 
gjort det, og at jeg principielt er overbevist om at det er givende at gøre det. Helst af én 
med større forudsætningen end mine, men hvor findes vedkommende?  

En af de ydre, mere tekniske forhindringer, dette projekt har mødt, er, at der 
har været store vanskeligheder med at få fremskaffet brugbare farvereproduktioner af 
Jorns billeder, som kunne danne udgangspunkt for min – i forvejen utilstrækkelige – 
undersøgelse. Når jeg har valgt at gennemgå Jorns ”Luxury Paintings” i den rækkefølge 
deres titler citerer fra kronologien i FW, støder jeg efter analysen af ”Huorihaleine” på det 
første eksempel på denne mangel. For fablen om ”The Gripes and the Mookse” må have 
fascineret Jorn i særlig grad, eftersom endnu et af billederne i ”Luxury Paintings”-serien 
har titel fra den historie: katalogets nr. 9, Enobarbar, der citerer en af de inkarnationer, 
som Joyce har iklædt de to kombattanter, nemlig ”Enobarbarus”, et af den romerske kejser 
Neros mange øgenavne. Det er ikke af sammenhængen til at se, om det henviser til Shaun 
eller Shem, men det nok også underordnet. De er et par barbarer begge to, og altså ikke til 
at styre for den stakkels Issy.  

Navnet optræder en lille side efter ”Hourihaleine” – 157,27 – men er netop et 
af de billeder, det ikke har været mig mulig at finde egnede farvereproduktioner af. Jeg vil 
derfor undlade at forholde mig til det og endnu en gang kun beklage vanskelighederne 
med at skaffe materiale til en undersøgelse som den herværende. Ærgerligt! 

Når man nu følger titelcitaterne i den rækkefølge, de forekommer i FW, 
gælder denne manglende fremskaffelighed også for de to næste. Det er katalogets 
nummer 17, Plurabella, og katalognummer 20, Allysloper. Det første må være et portræt 
af FWs kvindelige hovedperson, Anna Livia Plurabelle, HCEs kone og gennem alle 
kontroverserne og ægteskabelige problemer hans trofaste elskede. Citatet er fra det 
berømte ottende kapitel, slutningen af første bog, hvor to vaskekoner står på hver sin side 
af Liffey-floden og diskuterer HCEs karakter og ægteskabelige forhold. Et af de stilistiske 
højdepunkter i FW, og det kunne have været morderligt interessant at have set Jorns 
version af denne passage. Men det må jeg altså i denne sammenhæng undvære. 

Det andet, ”Allysloper”, stammer fra den fortælling, ”The Mime of Mick, Nick 
and the Maggies”, der fylder det meste af niende kapitel, det første i FWs bog II. Det er 
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endnu en af værkets mange skildringer af mødet mellem og skænderierne imellem de to 
tvillingebrødre Shem og Shaun, der også her optræder under utallige forskellige navne. En 
af årsagerne til at det er så svært at holde styr på fortællingerne i FW. Titelordet er den 
betegnelse Issy slynger i hoved på Shem (Glugg), idet hun forgæves forsøger at få ham til 
at forstå det ord, han skal bruge til et svar på et af Shauns angreb. Hun kalder ham da 
”Allysloper”, en halvtumpet figur i engelske 1700-tals komedier. En forholdsvis uskyldig 
betegnelse, der mest tyder på Issys kærlige og hjælpsomme forhold til sin bror. Det kunne 
have været interessant at se Jorn male det. Men det kan altså heller ikke p.t. lade sig gøre. 
Igen: ærgerligt. 
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Tre nordiske mandshoveder 

 

Når jeg nu kommer til det næste billede med titelcitat fra FW, ”Finnfinn the Faineant” 
(254,20), ændrer jeg igen på den form, jeg hidtil har brugt i denne undersøgelse. Ikke fordi 
jeg ikke har kunnet fremskaffe brugbare reproduktioner af Jorns billeder, men fordi deres 
karakter gør en anden rækkefølge logisk. Hidtil har jeg behandlet titlerne i Jorns Luxury 
Paintings en af gangen i den rækkefølge, de forekommer i i FW. Brugt titlerne som 
udgangspunkt for at gå ind i teksten og se, om den og dens kontekst kunne tilføre 
billederne noget æstetisk udbytte. Det har der været god grund til: teksterne har indgået i 
længere fortællinger, som spiller med i netop de ord, Jorn har pillet ud og gjort til titler på 
sine billeder. Præmissen for denne undersøgelse er, at det må Jorn i alt fald delvist have 
vidst og medtænkt, når han navngav sine billeder. 

 Der er imidlertid tre billeder i Jorns suite, der skiller sig ud fra denne 
kontekstbaserede ramme. De viser alle tre mandshoveder med nordisk tilknytning. 
Selvfølgelig indgår titlernes forekomst i FW i en eller anden kontekst, men den synes ikke 
at have nogen synderlig relevans. Mit gæt er, at Jorn har valgt disse titler for at 
understrege sine billeders forbindelse med den gamle nordiske kunst, som han dyrkede så 
flittigt og siden slutningen af 1940’erne havde forsøgt at få bøger udgivet om. Med større 
og mindre held. Alle de tre mandshoveder har tydelige berøringspunkter med de 
sandstensudskæringer, som Jorn fandt på fx Gotlands, kirker og som han sammen med sin 
fotograf forevigede og beskrev.  

At den skandinaviske forbindelse så også er en vigtig streng i FW og var 
vigtig for Joyce, vidste Jorn selvfølgelig godt, og det var givetvis en årsag til hans interesse 
for FW. Men den nærmere, tekstuelle tilknytning var ikke så afgørende lige netop for disse 
billeder. Jeg har derfor valgt her at behandle dem sammen, uafhængig af de kontekster, 
titlerne hver for sig har i FW. Jeg ser dem som et samlet eksempel på Jorns interesse i at 
betone FWs skandinaviske/danske forbindelse. 
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Finnfinn the Faineant 

 

 

  

Det første er katalogets nr. 8: ”Finnfinn the Faineant”, der jo rummer navnet på den 
gæliske sagnfigur, som har givet hele værket navn, og det kunne derfor godt fremstå som 
noget af et nøglebillede i forståelsen af Luxury Painting- serien. Det kan jeg dog på ingen 
måde se: myten om Finn MacCool er blot en af mange figurationer, som Joyce 
gennemspiller sit familiedrama gennem, og egentlig har den ikke nogen privilegeret 
status. Rygtet der siger, at Joyce brugte dette navn, var fordi Nora tilfældigvis arbejdede 
på Finn’s Hotel i Dublin, da de mødte hinanden, skal såmænd nok være rigtig. En vigtig 
reference for forfatteren og et betydningsfuldt tema i værket, men ikke enestående. 

 Titlen forekommer da også i denne sammen som betegnelse for romanens 
egentlige hovedperson: HCE, der her anråbes med sine forbogstaver i en parodi på den 
vulgære udlægning af nadverens budskab: dette er mit legeme, etc. Hoc est enim corpus 
meum. I denne version: ”Hocus Crocus, Esquilocus”. Altså det rene hokuspokus. Fup og 
fidus. HCE kan jo godt på mange måder opfattes som en trylleformular til hele værket, 
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sådan som hans forbogstaver på mangfoldige måder indgår i utallige kombinationer. På 
den måde er han tekstens evige transformative, foranderlige princip. Dens hokuspokus.  

 Men den bestemmelse Jorn har valgt til titel for sit billede kommer 
umiddelbart efter: ”Finnfinn the Faineant” og her virker det temmelig underordnet, at 
kommentarerne nævner, at Faineanterne var navnet på nogle merovingske konger. Vigtigt 
må være, at betegnelsen står, hvor den middelalderlige formel tilføjer: ”hokus pocus 
filiokus”, dvs. ’dette er også min søns legeme”, den tilføjelse til nadverritualet, der i den 
danske karikatur er blevet til ”filihankat”. Den efterfølgende bestemmelse hos Joyce 
understreger med sine mange f’er denne udlægning: ”how feel full foes in furrinar”. Den 
stovte kriger Finn MacCool er først og fremmest en ’dovenlars’, der ikke laver noget som 
helst (fait neant), og som forestiller sig sine fjender langt væk i fremmede lande. Ordbogen 
oversætter ’furrinar’ som en gammel formel for ”foreigner”. Lidt af en filihankat. 

 Det er nok for meget at sige, at det er denne hankat, vi ser på Jorns billede. 
Men: der er helt klart tale et en trekantet hoved, med en hvid pande over to øjne og med 
noget, der ligner et overskæg (eller fremhævede knurhår!) nederst på ansigtet. En 
antydning af et fipskæg, eller måske et lille slips kan måske også identificeres. Omkring 
ansigtet hvirvles noget hår, der synes at blive blæst fra venstre mod højre. Farverne er 
holdt i blå, hvide, gule, det er et lyst billede og stemningen er munter. En atmosfære af 
gøgl og tryllekunst, som det selvfølgelig bliver nemmere at få øje på, når man kender 
konteksten i Joyces tekst.  

 Det afgørende er imidlertid, at ansigtet på billedet har umiskendelige træk af 
de hoveder, som væggene på gamle nordiske kirker er så fyldt med. Masker der stirrer 
gådefuldt mod én med skræmte øjne, både komiske og uhyggelige, manende. Titlen på 
Jorns billede med dens uomtvistelige allusion til HCE, den faderlige figur i FW, står midt i 
en passage og et kapitel, der først og fremmest skildrer børnenes oprør mod faderen, hans 
version af Freuds Totem und Tabu, som Joyce kendte og var meget optaget af. Den skræk, 
der også kan anes i portrættet, er vel den gamle mands skræk for sine oprørske sønner. 
Fjenden er ikke så langt væk endda, HCE har den i sin egen familie. At FW er en lang 
historie om faserne i denne kamp, kan næppe have undgået Jorns opmærksomhed, han 
der selv var en oprører mod alle autoriteter. Når det kom til dette oprør, var det ikke 
hokuspokus det hele. 
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Danno the Dane 

 

 

 

Det af billederne i ”Luxury Painting” serien, der mest eksplicit afbilleder øjne, er 
imidlertid ”Danno the Dane”. Titlen står på side 330,6 i FW, men bogen rummer adskillige 
henvisninger til en stor mand af dansk proveniens, og ALP kalder direkte på side 201 HCE 
for ”my old Dane hodder dodderer, my life in death companion”. Stedet i FW optræder 
midt i fejringen af brylluppet mellem den norske sømand og den irske skrædders datter, 
igen en af FWs små, paradigmatiske historier, som Joyce selv spøgte med, at der var 1001 
af. Det er dog i overkanten. Men umiddelbart efter omtalen af Danno the Dane flettes den 
norske nationalsang ”Ja, vi elsker dette landet” sammen med den irske folkesang 
”Cannons roar and rifles’ peel”, og der er almindelig fest i gaden. Det er et af de få ægte 
lystige passager i FW, ”funforall”, kun ”Danno the Dane grimmed”. Han er altså ikke med 
i festlighederne, og det kan man godt se på Jorns portræt af ham. Det viser ikke blot en 
person, der surmuler over at være blevet holdt udenfor, det er et veritabelt 
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dødningehoved. Finnfinns muntre, skæmtsomme øjne er her blevet til uhyggelige huller, 
der er ikke noget forsonende over dette billede, ingen komisk hokuspokus.  

I den bog om Skånes stenskulptur under 1100-tallet, som var det eneste færdige, 
der kom ud af Jorns store projekt om 10.000 års skandinavisk kunst, er flere hoveder af 
samme stirrende karakter. Der er ligefrem en figur fra Örtofta kirke, der er udstyret med 
samme slags skæg som Danno the Dane, men han er i Gerard Franceschis fotografi set i 
profil, så det er svært at se øjnene. Der er som sagt ikke tvivl om, at æstetikken i mange af 
Jorns billeder i ”Luxury Painting” af nordiske personer er taget fra kirkernes portrætter. 
Næste gang betegnelsen ”Danno” optræder i FW er i øvrigt ikke så mange sider længere 
henne, hvor Joyce udstyrer en soldat, der tydeligvis kæmper på den irske side i slaget i 
Clontarf 1014 med denne betegnelse ”Danno O’Dunnochoo” (348,19). Øjensynlig en 
assimileret viking, der er gået over på irsk side. At være dansker er i FW en lige så 
tvetydig identitet som HCE selv. Det er en sammensat karakter. 

Men en irsk assimileret stor dansker, der kigger så uhyggeligt og insisterende 
på os fra et billede, må vel udløse en refleksion hos en dansker, der ser tilbage på ham. 
Subsidiært hos en maler, der maler ham. Er vi virkelig sådan, vi gæve efterkommere af de 
vikinger, der i 800-tallet erobrede den grønne ø og slog sig ned i det, der senere blev til 
Dublin, ser ud? Portrættet af ham her i ”Luxury Paintings” serien er tydeligt inspireret af 
den tidlige kirkekunst, som Jorn var så interesseret i og skrev om. De teknisk primitive, 
men kunstnerisk udtryksfulde stenhuggerarbejder, som man finder rundt om på danske 
og skandinaviske kirker fra vikingetiden og tidlig middelalder. Det er en kender af 
skandinavisk billedkunst, der her giver et portræt af hovedpersonen i FW. Det er én 
”Great Dane”, der ser på en anden ’Danno the Dane’. Æstetikken i billedet er i dette 
tilfælde vigtigere end den kontekst, det står i i FW.  

Det er den æstetik, der må have fascineret Jorn. Hele hans bestræbelse i alle 
disse års arbejde med nordisk kirkekunst var at understrege billedæstetikkens primat over 
for tekstuelle former. At billeder er ”et selvstændigt udtryk for menneskelig tænkning i 
forhold til lingvistikken orale verden”, som han skrev i en artikel fra begyndelsen af 
1970’erne. Man kan måske se noget symbolsk i, at de billeder i ”Luxury Paintings”-serien, 
der har mindst relation til den tekstuelle kontekst, er de nordiske mandsportrætter. Der er 
også i den henseende noget oprørsk over dem. Man behøver ikke at være enig med Jorn i 
dette æstetiske princip, men det synes at have været hans udgangspunkt. 
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Tycho Brahe 

 

 

 

Jeg formoder, at Jorn har været fascineret af, at der var en virkelig, historisk eksisterende 
”Great Dane” nævnt i FW, med sit rigtige navn. Eller rettere: næsten sit rigtige navn, for i 
FW 260,10 bliver det nævnt, at man i Dublin kan bevæge sig op ad ”Tycho Brache 
Crescent”, som ganske rigtigt er en halvmåneformet, lille afkørsel fra en større boulevard i 
den nordlige del af byen, og som i konteksten nævnes sammen med en lang række andre 
vejnavne, der er kaldt op efter berømte videnskabsmænd, kunstnere og filosoffer. 
Herunder altså også den danske astronom Tycho Brahe, som Jorn så i sin billedtitel 
tillader sig at skrive rigtigt. Det skal vi nok ikke lægge noget betydningsfuldt i, Jorn har 
ganske enkelt registreret, at hans landsmand var nævnt, og har villet kvittere med at sætte 
ham som titel til at af sine ”Luxury Paintings”. Som led i understregningen af den 
”skandinavisering” som FW utvivlsomt rummer, og som må have tiltalt Jorn. 



35 
 

 Der er imidlertid anbragt en note ved denne uanseelige sidevej i Dublin, der 
kan føre til betragtningen af Jorns billede: ”Mater Mary Mercerycordial of the Dripping 
Nipples, milk’s a queer arrangement”. Noterne fortælle os, at man skal passere Mater 
Misericordiae Hospital på vej op til vejen, og Joyce benytter lejligheden til at udstyre den 
gavmilde Jomfru Maria og hendes store trøstende hjerte - med mælkedryppende bryster. 
Mælk er jo tit noget mærkeligt noget, der kan komme på tværs ved givne lejligheder. 
Hvad han nærmere tænker på, må vi gætte os til. Men det er noget kærligt.   

Ser vi nu på Jorn billede af Tycho Brahe med denne tekst i bevidstheden, kan 
det være svært at se noget egentligt portræt som i de to andre billeder af store 
skandinaver. Der kan måske med lidt god vilje anes et mandshoved, men hvordan det 
vender, eller hvilket udtryk det har, er umuligt at tyde. Derimod er billedets koncentration 
af en samling lyse prikker midt i et stort mørkt rum en næsten direkte gengivelse af et 
fotografi af mælkevejen. Det objekt, som Tycho Brahe så intenst iagttog, som en del af den 
stjernehimmel, det var hans store indsats i videnskabshistorien at have kortlagt. 
Mælkevejen nævnes i øvrigt yderligere en gang i FW, i en sammenhæng der ikke har 
noget med denne at gøre. Men stjernehimlen som stedet for Issy og hendes veninder er 
velkendt, og stjernebegrebet bruges gennemgående i FW. Det forekommer mig ikke 
nødvendigt at bruge disse associationer i forbindelse med Jorns billede af Tycho Brahe, 
men det er svært ikke at medtænke en mulig association, når man læser FW. Ikke alle 
referencer er dog lige gode, nogle er længere væk end andre. Som stjerner! 

Joyce fandt mælkevejen i en sidegade i Dublin, og associerede den med Tycho 
Brahe, som han må have hørt noget om. Jorn spottede den så i Joyces tekst og overførte 
den til moderne billedsprog, man kunne fristes til at associere videre på billedet: Tycho 
Brahe kiggede på stjernehimlen med sine stærkt forbedrede instrumenter, det var hans 
afgørende indsats i videnskabshistorien, og årsagen til at han her dukker op i Joyces række 
af ’stars’ fra kulturhistorien. Jorn læste Joyces tekst med sit skarpe blik for dens maleriske 
kvaliteter og fokuserede på denne lille, ubetydelige sidestjerne i et kosmisk mønster. Men 
det var en stjerne, der stod hans hjerte nærmest – for den var dansk.  

Også han må have været forbi Mater Misericordiae på vej til Tycho Brahe.    

  

 

 

 

  



36 
 

Narcolepts on the lake of Coma 

 

 

 

Følger man den kronologiske rækkefølge af titlerne på Jorns “Luxury Paintings” i FWs 
tekst, kommer man nu til to billeder, der – med et par mellemliggende billeder - begge i 
deres titler indføjer sig i sammenhænge med begrebet ”amen”. Det sidste har oven i købet 
ordet i sin titel. De kan da godt ses/læses i forlængelse af hinanden. Umiddelbart kan Jorns 
udvælgelse af FW-titler til sine ”Luxury Paintings” tage sig tilfældig ud, men ved 
nærmere betragtning viser der sig dog nogle ’”klumper”: titler, hvis tekstforlæg tematisk 
og narrativt har noget med hinanden at gøre. Det gælder også for ”amen”-billederne.  

Det første er ”Narcolepts on the lake of Coma”, katalogets nr. 12, der som titel 
optræder i FWs kapitel II,4, det såkaldte Mamalujo-kapitel, det sidste i værkets anden bog. 
Baggrundsfortællingen er her den gamle keltiske myte om Tristan og Isolde, som jo også 
Wagner (og mange andre) udnyttede, og som er et gennemgående tema i FW. Vi er i dette 
kapitel ombord på den båd, der fører Isolde over til Kong Mark, ledsaget af Tristan, og vi 
ved, at det går gruelig galt. De to unge, Isolde og Tristan, drikker af en trylledrik og 
forelsker sig i hinanden, og det ender som bekendt efter forskellige forviklinger med, at de 
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begge dør. Historien bruges af Joyce i forskellige varianter i FW, men i denne udgave 
centreres om det fatale kys, de to giver hinanden på båden, og som signalerer den 
ventende død. Dødskysset så at sige. 

 Historien fortælles i fire udgaver, idet de fire evangelister (Mathæus, Marcus, 
Lucas og Johannes, deraf forkortelsen) alle er til stede på båden og overværer 
begivenhederne. Alle fire er optagne af at sætte denne romance ind i den irske historiske 
kontekst, som de fortæller mere eller mindre historisk pålideligt (som Deasy i ”Nestor” i 
Ulysses!). Den sidste af evangelisterne, Mathæus, “Matt Emeritus”, er også engageret i at 
finde ud af, hvad ikke kun Isolde, men også andre damer på skibet foretager sig: ”[a]nd 
their pair of green eyes and peering in, so they say, like the narcolepts on the lake of 
Coma, through the steamy windows, into the honeymoon cabins, on board the big 
steamadories, made by Fumadory, and the saloon ladies’ madorn toilet chambers lined 
over prawn silk […]”(395,7-15).  Det er altså hans voyeuristiske begær, der bliver 
karakteriseret som psykisk uligevægtigt. 

Men alle på skibet er øjensynlig mere eller mindre vanvittige. Selv dampskibet 
bliver tre gange erklæret for ”mad”. Og i en gensidig beluringssekvens er det både de fire 
gamle herrer, der ser på damer gennem vinduet, og damerne der ser på hinanden i deres 
sindssyge påklædningsværelse. Alle er søvngængeragtigt på grænsen af en coma-tilstand, 
en vanviddets søvn, hvor alt vendes op og ned. Narkolepsi er som bekendt en frygtelig 
sygdom, hvor individet pludselig gribes af utæmmelig søvntrang. Og godt kan 
forekomme at være på grænsen af sindssyge. Hulter til bulter. Det er både i skikkelse af 
”hee, hee hee” og ”shee, shee”, at folk springer rundt i sovekamrene og ter sig. Totalt 
vanvid. 

Men så zoomes der ind på den ægyptiske dødebog med de døde der sejler 
væk fra livet, åbnende deres munde (for at sjælen kan finde tilbage til kroppen efter 
ankomsten til dødsriget), og da vi nu er i det ægyptiske kan vi lige så godt vende Tut-ank-
Amon om til Nema Knatut – med en opfordring til at kysse: ”so pass the poghue for grace 
sake. Amen” (395,24). Poghue er keltisk for kys.  

 Det sker ved at Tristan stikker sin tunge ud og ”druve the massive of 
virilvigtoury flshpst the both lines of forwards (Eburnea’s down, boys!) rightjingbangshot 
into the goal of her gullet. Alris” (395,36-396,3). Alt imens Issy (“one of romance’s fadeless 
wonderwomen”) “with a queeleetlecree of joysis crisis she renulited their disunited” (395, 
32). Fornyede og forenede deres adskilte læber. MacHugh vil have det afsluttende udbrud 
til at være armensk for “bravo”, men det er i alt fald også en variant af amen. En 
gentagelse af passagens første ”Amen” citeret ovenfor, og en variant af den i FW i alt trette 
gange forekommende afslutning på noget. Der i realiteten aldrig bliver afsluttet. Med 
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kysset bliver kærligheden bekræftet, men også den ventende død. Der Liebestod. Men 
hele FW handler jo om at genopstå fra de døde og gentage hele kærlighedshistorien forfra.  

 Det er efter min mening det kys, Jorn maler i sit billede. De to forwardkæder 
(det er også fodbold, det her) bevæger sig virilt sejrende ud af Tristans mund på vej hen til 
Isoldes dito. Den ser vi ikke, den ligger uden for billedet. Det afgørende i dette er de to 
linjer og den kraft hvormed de slynges ud fra det, der må være en slags hoved. Dette er 
ikke noget romantisk billede, ikke en liebestod scene, hvor de elskende i inderlige 
symbiotisk omfavnelse synker i døden, det er en eksplosion af en protuberans, der slynges 
ud i verden, som Blooms masturbatoriske udløsning i ”Nausika” i Ulysses, der bliver 
forlænget af en raket fra Mirus’ Bazar. At Joyce så i sætningen, hvor Issy udsender et lille 
skrig af forløsningens glæde (a little crisis of joy), indsætter sit eget navn som en form for 
krise, kan ikke undre. Det gør han mange gange i FW, han er altid med i det, der sker. Der 
er i øvrigt noget der tyder på, at også den hellige Mathæus, sin emeritus-status til trods, er 
på bristepunktet af ophidselse ved alt det han har set gennem skibets koøjer. Det kan også 
være hans udløsning, Jorn her maler. 

 Formelt rejser den tolkning, jeg her skitserer, det problem, at vi skal finde den 
narration, Joyces tekst har tilført Jorns billede, en god halv side længere henne end titlens 
direkte forekomst. Hvorfor har Jorn i sin titel villet betone det narkoleptiske og det 
dødssyge, når det er den erotiske potens han maler? Der var jo andre gode formuleringer i 
kyssesekvensen, han kunne have valgt. Det har jeg ikke noget svar på, men jeg mener, at 
den umiddelbare sammenhæng for citatet i alt fald kan ti (lføje billedet en dimension, det 
ikke ville have haft uden denne kontekst. Det er jo ikke forbudt at læse videre i en tekst, 
man ved en eller anden tilskyndelse er begyndt på at læse. En stor del af glæden ved at 
læse handler om dette. At læse videre. 

 Det har Jorn tydeligvis selv gjort, for det næste billede med titel fra FWs 
kronologiske forløb rummer et ord, der forekommer i teksten kun nogle få sider længere 
fremme end ”Narcolept on the lake of Coma”: katalogets nr. 16 Miss Yiss you Fascinator. 
Det er endnu et af de billeder, jeg til lejligheden ikke har kunnet finde en egnet 
reproduktion af, men jeg kan konstatere, at teksten igen handler om Issy og hendes fatale 
kys med Tristan: ”down to death and the love embrace, with an interesting tollow 
complexion and all now united” (398,10), som der står. Stilen er nu mere afslappet, næsten 
post-coital, de fire evangelister er forenet i lovprisningen af ”Miss Yiss”, den tiltrækkende 
irske prinsesse i en ”lavasteamadoration to Ladyseyes” (398,17). Vi konstaterer, at vi 
stadig befinder os på dampskibet på vej fra Irland, hvor vi beundrer damernes smukke 
øjne. 
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 Det kunne selvfølgelig have været interessant at se, hvad Jorn fik ud af denne 
situation. Foreløbig har jeg altså måttet nøjes med at se hans version af kysset i ”Narcolept 
on the lake of Coma”. 

 Man kunne imidlertid forestille sig, at Jorn har villet fremhæve narkolept-
begrebet for at understrege, at FW er en natbog, en drømmetekst, der ikke alene handler 
om drømme og søvn, men også læses som om man var en søvngænger. En søvngænger på 
bredden af den smukke Comosø med udsigt til de sneklædte Alper. Kapitlet slutter med 
en visionær, meget smuk hymne til Issy, skrevet i kursiv, en anråbelse af datteren, der ikke 
behøver at være ensom, fordi hendes kæreste har fået sin andel af koldt kød: ”You won’t 
need be lonesome, Lizzy my love, when your beau gets his glut of cold meat and hot 
soldiering/Nor wake in winter, window machree, but snore sung in my old Balbriggan 
sourtout” (399,06-09). Det er ikke længere en evangelist, der her taler, og opfordrer sin lille 
pige (som han stadig forbinder med et vindue!) til at gemme sig i hans tykke vintervams, 
men en stemme, der formelt må være Issys far, HCE, men måske reelt er forfatteren James 
Joyce.  

Han taler til de to unge, hvis kys blev så skæbnesvangert: ”Hear, O hear, Iseult 
la belle! Tristan, sad hero, hear!” (398,31). En besyngelse af kærlighed, der slutter den 
heroiske tidsalder. Nu kan den menneskelige begynde.  
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Shem the Gracehoper 

 

 

 

Vi skal ikke meget længere hen i FW, før vi støder på titlerne på de næste af Jorns billeder i 
”Luxury Paintings”. Og her møder endnu en variant af ordet ”amen”, som Joyce 
gennemgående bruger i FW, når han vil afslutte en sekvens eller delfortælling med fynd. 
Ordet er som bekendt hebræisk og udtrykker en form for sikkerhed: ”Ja, sådan er det. Lad 
det ske”. Går man nærmere ind i dets etymologi, finder man bibetydninger i retning af: 
”det skjulte er blevet åbenbaret, det dunkle blevet oplyst”. Om Joyces brug af ”amen” i 
FW som helhed rummer denne dobbelthed har jeg ikke overblik over, men det er måske 
nyttigt at medtænke, når man læser de enkelte episoder. 

De billeder, vi nu kommer til, er fra den måske mest kendte og læste af FWs 
små historier: fablen om ”The Ondt and the Gracehoper”. Episoden befinder sig i tredje 
bogs første kapitel, der efter opspillet i slutningen af anden bog synes at foregå i HCEs 
hoved, formodentlig i delvis sovende tilstand. Man har diskuteret, om FW i sin helhed kan 
forstås som en drømmetekst, styret af logikker som dem, Freud havde beskrevet i sine 
tidlige værker. Jeg mener, at det er for snæver et perspektiv at forstå FWs særlige stil med, 
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dertil har den for meget struktur og overordnet fortælling. Men i mange passager fungerer 
en slags drømmelogik, bl.a. i denne, hvor HCE på egne og andres vegne, herunder 
tvillingebroren Shems, udspørger Shaun om hans liv: arbejde, proveniens, forventninger 
til fremtiden og andet. Shaun figureres fx som en tønde, der driver ned ad floden Liffey og 
sådanne buldrer som bekendt mest. Også andre groteske billeder af sønnen dukker op i 
HCEs (halv)sovende bevidsthed.  

Kapitlet kan nu læses som Shauns forsvarstale, hans plaidoyet over for en 
forsamling af dommere, der kritisk udspørger ham. Flere steder med allusioner til 30’ernes 
stalinistiske skueprocesser i Sovjetunionen, som må have fundet sted, mens Joyce skrev 
kapitel. Så slemt er det dog ikke altid, som regel behandler de ham ret kærligt, denne 
”moreboy” (410,29). På gælisk også en drenge-dreng. Både feminin og maskulin. 

Det hele ender det med, at Shaun i stedet for al denne selvretfærdige 
forsvarstale – eller sang, som forsamlingen kalder det, Shaun er i dette kapitel den 
tenorsøn, som HCE (og Joyce selv) altid har ønsket sig til at opfylde sine egne bristede 
ambitioner – erklærer hellere at ville ”spinooze a fable one, feeble too”. En fabel der skal 
erstatte den bibelske fortælling om Jacob og Esau, som han hidtil har brugt til at figurere 
sit forhold til broderen Shem. Og så fortæller han sin version af Æsops gamle fabel om 
Myren og Græshoppen, ”The Ondt and the Gracehoper”, måske FWs mest kendte og 
yndede historie, morsom og elegant, rimelig let at gå til – og med en dybt moralsk pointe 
om forsoning og familiær samliv. Og på det filosofiske plan en drøm om i kunsten at 
kunne forene et tidssprog med et rumsprog. Alt sammen meget opbyggeligt, helt rimeligt 
at slutte sekvensen af med et amen.  

Her løber vi imidlertid igen ind i det irriterende problem, at kun den ene af 
Jorns billeder af tvillingebrødrene, der har været til at finde på nettet, den anden ikke. Den 
onde Shaun – den myreflittige indsamler og opbevarer af alle ting (også minder og 
personlige papirer), og den tålmodige postombærer – kan vi kun se på et billede, gengivet 
hos Karen Kurczinsky, der forestiller Jorn i den karakteristiske hugsiddende position set 
fra ryggen. Og med en undertekst, der oplyser, at billedet på billedet er Shaun the Ondt. 
Det kan vi ikke bruge til meget. 

 Lad os da i mellemtiden se på brormand, Shem, the penman, måske det 
nærmeste man i FW kommer en alter ego figur af forfatteren, parallel til Stephen i Ulysses. 
Her støder vi fra starten på en variant af det problem, jeg nævnte i indledningen: titlerne 
på ”Luxury Paintings” er alle citater fra FW, men ikke altid direkte 1:1. Nogle steder har 
Jorn ændret lidt i teksten uden at vi kan vide, om det er bevidst med henblik på at ”sige” 
et eller andet, eller der blot er tale om fejl opstået i farten. Og en sådan karakteriserede 
som bekendt Jorns liv i allerhøjeste grad. 
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 For kombinationen ”Shem the Gracehoper” forekommer strengt taget ikke i 
FW. Navnet Shem nævnes i alt 18 gange direkte og er selvfølgelig betegnelsen for en af 
HCEs og ALPs tvillinger. Concordancen nævner derud over 17 varianter af navnet i 
forskellige iklædninger og omskrivninger, og det skulle ikke undre mig, om der er flere. 
Også concordancer er jo lavet af mennesker, og de er jo ikke altid lige pålidelige. 
Gracehoper-begrebet optræder derimod kun en gang – i den nævnte fabel – så det er 
rimeligt at se billedet som en kommentar til den. På den anden side har vi her med det 
samme problem som i tilfældet ”Danno the Dane”: titlen kan ganske vist stedfæstes 
nøjagtigt, men har også en mere generel signifikation. Leder vi på concordancen efter ord 
som ”Denmark” ”Danish”, ”Dane”, ol. får vi en masse varianter. Danno the Dane er på 
den måde Jorns bud på, hvordan en dansker ser ud – i FW og sådan i al almindelighed. 

 ”Shem the Gracehoper” er et dejligt billede, men også svært at tolke. 
Bundfarven udgøres af en tæt struktur af mørke, blå eller sorte dråber, ovenpå hvilken der 
er lagt en tæt masse af snorelinjer, hvoraf de hvide danner en form, der tydeligt udgør et 
hoved. Så langt så godt, dette er – naturligvis - et portræt, ikke blot af en eller anden 
abstrakt og almen figur, men af en bestemt mand: Shem. Det er imidlertid meget svært at 
se noget præcist i dette ansigt, de øjne som ellers er så karakteristisk for Jorns portrætter, 
kan jeg ikke identificere, heller ikke hverken næse eller mund. Det er som om Shem har 
tabt begge dele – næse og mund – sådan som idiomet siger, at man kan. Tabe både næse 
og mund. Når man er blevet meget forskrækket over et eller andet, og derfor hverken kan 
lugte noget eller sige noget. Til det hele. Så kan man jo kun vente på nåden. 

 Det mest påfaldende ved dette ikke-portræt er vel ellers de lyse farver, der 
dominerer det. Røde, gule og lidt grønne prikker og snore, der dynamisk og livsglad 
falder ud af billedet, ud mod tilskueren, på baggrund af den mørke baggrund, der falder 
tilbage i billedet. Ham Shem vil os noget, han appellerer til vores sympati og deltagelse, 
måske er det fra os betragtere, at nåden skal komme. Måske savner han, at vi siger: det 
ske! Amen. Slår man op på ’amen’ i Wikipidia, får man først de omtalte gængse 
betydninger, men derefter ”esoterisk betyder det: den skjulte”, hvorefter opslaget meget 
bekvemt tilføjer: kilde ukendt. Selv kilden til betydningen er skjult. Lad os lige gemme den 
lidt. 

 ”Shem the Gracehoper” er et af billederne i ”Luxury Paintings”, der nærmer 
sig det nonfigurative, den såkaldte abstrakte kunst. Det er så meget mere 
bemærkelsesværdigt, som Shem-figuren jo er en af de centrale størrelse i det, man må 
kalde FWs grundfortælling. Dens plot, som John Gordon så provokativt har trukket det 
frem i titlen på sin bog. Kom ikke og sig, at det her ikke er en roman, med handling, 
scener, figurer og alt til faget henhørende! Ved at vælge titler til sine billeder fra en roman, 
abonnerer Jorn automatisk på denne narrativitet, han ansporer betragterne af sine billeder 
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til at finde fortællingen i billederne, lige meget hvor meget han understreger, at det er ikke 
spor enkelt og direkte. Når vi ser billedet, spørger vi med teksten og dens kontekst i 
bevidstheden: hvad betyder dette? 

 Og da er min påstand om netop dette billede: vi får ikke noget svar. No 
answer, sådan som det gang på gang i FW forekommer, at man ikke får. I mange 
sammenhænge. Både HCE og ALP bliver i begyndelsen af værket (23) spurgt om noget og 
begge betegnet ’Noanswa’, de svarer ikke – i alt fald ikke direkte. HCEs top er ligefrem 
dækket af tåge. De er da også begge med i betegnelsen for Nilens kilder, Albert and 
Victoria Nyanza, som man i det 19. århundrede så ihærdigt søgte, men ikke fandt. Også i 
dette tilfælde var kilden ukendt. De opdagelsesrejsende søgen gav i alt fald intet svar. 

 Nu er det meget farligt at påstå om et billede (eller en roman eller noget 
andet), at det ikke betyder/forestiller noget. For lige pludselig kommer der en dag én og 
påstår, at han eller hun kan se dette eller hint. Og i FW er man fri til at finde alle de 
betydninger, man vil, der er ingen autoritet til at sige: dette passer ikke, det står der ikke. 
Nogle er bedre end andre til at gøre det, men alle er kaldede. Man er også fri til ikke at 
mene noget og gøre - som Jesus, da Pilatus spurgte ham, om han ikke ville sige noget til 
alle dem, der anklagede ham for en hel masse. ”Men han svarede ikke et ord”, som der 
står i Marcus evangeliet. En formulering, der har fået en næsten ikonisk status i megen 
moderne litteratur, bl.a. som titel på en af Heinrich Bölls romaner. 

 I den sammenhæng i FW, som dette billedes titel indgår i, er det ikke så meget 
et svar som nåden, ’ the grace’, Shem håber på. Når det gælder den okkulte tro, som både 
Jorn og Joyce var fascineret af og vel også i en eller anden forstand troede på, var det 
måske et og det samme. Nåden er det der kan gives os, når der ikke findes et (éntydigt) 
svar på vores spørgsmål. Den gives på trods af.Den instans, der i Heinrich Bölls roman 
ikke siger et eneste ord, er i alt fald en Gud, der bliver spurgt, hvordan han kan lade dette 
forfærdelige ske i krigen – og ikke siger et eneste ord. Og så alligevel…  

Hele det kapitel, ”The Ondt and the Gracehoper” indgår i (III,1) er jo netop et 
kapitel, hvor Shaun bliver stillet til regnskab, ikke kun for sine egne, men også for sin fars 
synder. Og de er som bekendt mange. I stedet for at synge ud, fortæller han så denne 
fabel, forstå den, hvem der kan. Dommeren kan i alt fald ikke, og resten af kapitlet former 
sig som en lang udspørgen af Shaun, angående hvad han egentlig mente med sin fabel. 
Shaun er en venlig mand og gør, hvad han kan, men konklusionen er vel, at de 
(dommerne og vi læsere) ikke får noget svar. Ikke noget ordentligt i alt fald.  

 Så når vi ser på Jorns billede og ikke synes, at det rigtigt forestiller noget, 
kunne man hævde, at det netop afspejler det sted i Joyces værk, der handler om det 
samme. At man ikke får noget svar. Men betyder det så netop ikke, at man får nåden? Lige 
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som Jesus’ budskab til Pilatus og menneskeheden bestod i ikke at tage til genmæle mod 
anklagerne mod ham. Når nogen slår dig på den ene kind, etc…  

Jeg standser her, før jeg roder mig ud i alle mulige teologiske skinforklaringer. 
I sidste instans kan dette billede vel ikke rigtigt forstås uden sit tvillingebillede, og det må 
jeg/vi indtil videre ikke se. Det er måske kilden til i det mindste noget af opklaringen af 
gåden, men den er altså foreløbig ukendt.  
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Allmen 

 

 

 

Fablen om ”The Ondt and the Gracehoper” slutter efter mange diskussioner og 
kontroverser mellem de to brødre med en form for forsoning. Shem rækker hånden ud 
mod Shaun og siger (i parentes!): ”(May the Grace I hoped for sing your Ondtship song 
sense)” (419,06), hvorefter han håner ham for ikke at have kunnet besejre tiden, dvs. ham 
selv. En stærkt betinget forsoning. 

 Men alligevel: der kan godt gives grunde til at slutte historien med et ”amen”. 
Det bliver i Joyces tekst til ”Allmen” – og det maler Jorn. Kuratoren af 1961-udstillingen, 
Guy Atkins, syntes ikke at have haft nogen intention om at nummerere Jorns billeder 
kronologisk i forhold til Joyces tekst. Hverken Jorns udvalg af titelcitater fra Joyces værk 
eller Atkins orden af udstillingen (som vi ikke ved om også har været 
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foreslået/sanktioneret af Jorn selv) tyder på, at der har været nogen forestilling om at 
fortælle FWs grundplot. Disse billeder er ikke en illustration af FW, de er ikke nogen 
billedbibel. 

Men at placere dette billede sidst i udstillingen er oplagt: det betyder jo 
åbenlyst ”amen” og skal derfor stå som afslutning på en prædiken eller en bøn. Dette var 
hvad jeg/vi ville sige om Finnegans Wake: ”Allmen”! Hvis man fik den kætteriske, 
feministiske tanke, at kurator/Joyce dermed sagde, at ”det er mænd det hele”, er det 
naturligvis helt forkert. Mange af billederne har værkets kvinder som tema, og når det 
gælder mændene, er de selvfølgelig set i forhold til kvinder. Alt andet ville være 
unaturligt, og det er det ikke noget, der er i FW. 

Men altså alligevel: ”mænd det hele”? Når jeg gennem mit lange liv i 
forsamlinger med mange kvinder har diskuteret litteratur (og det har jeg ofte), og efter at 
have analyseret denne og hin persons forhold til dette eller hint vanskelige, filosofiske 
problem og/eller etiske problemstilling, bliver mødt af bemærkningen: ”Men det er jo bare 
mænd det hele. Hvor er kvinderne?”, har det tit haft en nedslående virkning på mig. Man 
ville begå en ”freudful mistake” (411,36) ved at kalde det en direkte kastration, men lidt 
mismod følte jeg altid i de situationer. Som om selve det at tilhøre mandskønnet var en 
diskvalifikation, var et handicap man havde på forhånd, en barriere man ikke kunne 
overskride. Som om man som Shaun befandt sig i en retssal og skulle forsvare sig mod en 
fjendtlig indstillet dommerstand. 

Er det den stemme vi hører i denne udgave af FWs ”amen”? Her slutter den 
store, forsonende apoteose i fablen med ordene: ”In the name of the former and of the 
latter and their holocaust. Allmen” (419,10).  Der selvfølgelig er i faderen, sønnens og 
helligåndens navn, men også den første (Shem) den anden (Shaun) og deres forsoning. Det 
sidste ord (holocaust) lyder mildest talt uhyggeligt i moderne ører, men jeg har ikke i 
nogen kommentar til FW kunnet finde en antydning af en forbindelse til udryddelsen af 
jøderne og KZ-lejre. De var vel også knap nok rigtigt begyndt, da Joyce skrev på FW. 
Ordet er derimod tidligere blevet brugt om udryddelse af mindre folkeslag, også jøder, 
bl.a. i Rusland i det 19. århundrede, og Joyce må have kendt den variant af begrebet. At 
det oprindeligt betyder noget med "brændoffer" altså en røg der stiger til himmels, kunne 
give mening i denne sammenhæng. Joyce var glad for Shakespeares Cymbeline, hvis 
slutlinjer han delvist citerer i slutningen af ”Scylla og Carybdis” kapitlet i Ulysses: ”Laud 
we the gods; and let our crooked smokes climb to their nostrils from our blessed altars”. 
Smukt ikke?, men stedet her i FW er tvetydigt. Hvad er ikke det i FW? 

Kan det så ses i Jorns billede med denne titel ”Allmen”? Ja, nu bliver vi nok 
nødt til at bide hovedet af i alt fald nogen skam, for den første association, jeg i alt fald får, 
når jeg ser denne mærkelige pølse med en tot hår for enden, omgivet af et sindrigt 
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spindelvæv af fine snore, er en ikke helt erigeret penis, set lidt i fugleperspektiv, snoet fra 
siden. En approximativ erektion, som Bloom får den i slutningen af 17. kapitel i Ulysses, da 
han med hovedet i den forkerte ende af ægtesengen betragter Mollys kvindelige ynder. 
John Gordon ser i øvrigt en hentydning til denne scene i beskrivelsen af Shauns 
kærlighedsliv 405,15-17, men jeg er nu ikke helt sikker. Referencerne i FW tilbage til 
Ulysses er I virkeligheden altid uhyre præcise, og der er efter min mening ingen 
forbindelse mellem Shaun og Bloom.  

Penisreferencen i Jorns billede af ”Allmen” er dog umiskendelig, hvad der da 
også fint svarer til fablens beskrivelse af Shem som en erotisk fribytter, der ”was always 
making ungraceful overtures to Floh and Luse and Bienie and Vespatilla to play pupa-
pupa and pulicy-pulicy and langtennas and pushpygyddum and to commence insects 
with him, their mouthparts to his orefice and his gambrills to there airy processes, even if 
only in chaste, ameng the everlistings, behold a waspering pot” (414,24). Mens The Ondt 
(Shaun), ”that true and perfect host” sidder i sin massive kropsfylde og tænker over 
”thingsumanythings”, så det er lige til at få myrekryb over! Koblingen af the pen-man 
Shem, skribenten over dem alle, med penis, er jo oplagt og bruges flere steder i FW. Alle 
billedets mange lyse snore bag den (halv)strittende penis kan godt være de dansende, 
vibrerende pigebørn, der driver deres gæk med det sprælske mandfolk. Han vrider og 
vender sig og kan ikke rigtigt finde blivende sted. Han er helt bestemt tidens symbol, 
sådan som den samtidige kritiker Wyndham Lewes havde beskyldt Joyce (og i øvrigt også 
Proust og andre udmærkede forfattere) for at være. Polemikken mod Lewes er 
gennemgående i FW, ligesom polemikken mod så mange andre. 

Men kigger vi lidt nærmere på denne approximativt erigerede penis, fremstår 
den dog også som noget andet. Den kunne da se ud som en tung, sammenkrøben 
skikkelse med et par stirrende øjne, der lidt tøvende ser ud i verden. Uden for billedet, 
uden for tiden. Udstyret med en hestehalelignende hårdusk, ansatsen til en kentaur, hvad 
der så vidt jeg kan se ikke er referencer til i teksten, men som jo godt kunne hænge 
sammen med det overordnede tema: mennesket som dyr, menneske og dyr. En tænkende 
hest eller noget i den retning. Dyrefablens grundpræmis. I så fald ser vi både en tung 
filosofisk iagttager og en sprælsk bevægende penis i samme figur, i samme billede. Og det 
var vel egentlig det, fablen handlede om?  

Dyrefabler er som bekendt et yndet motiv og en udbredt form i Jorns maleri: 
groteske, fantastiske, appellerende figurer, der eksploderer ud i øjnene på tilskueren. 
”After suns and moons, dews and wettings, thunders and fires, comes sabotag”, som 
Shaun siger til de forsamlede dommere. Jorns billeder er naturligvis ikke sabotage, men de 
er sprængte former. Sabotag er både lørdag og ”den nye dag”, noget slutter med, at noget 
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nyt begynder. Både linjerne og fortællingernes snore og dråberne eksplosive tilfældighed. 
De er ”all in all”, som Stephen docerer i ”Scylla og Carybdis”-kapitlet i Ulysses.  

Det maler Jorn, ikke blot et bestemt sted i FW, men overalt i sine billeder. Det 
er denne universalisme, som (også) ligger i titlen ”Allmen”. Amen.   
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The blossom of Blonderboss 

 

 

 

Titlen til katalogets nr. 3 er taget fra FW 442,27 – eller rettere: hovedordet er det. For dette 
billedes titel er et eksempel på, at Jorn nogle gange tog et citat fra FW og lavede om på det. 
På samme måde som Joyce også citerede fra alle mulige kilder, som han ofte forvandlede 
til ukendelighed. Hvilket netop var tilfældet med ordet ”Blonderboss”. Det kommer jeg til. 

 442,27 er midt i bog IIIs 2. kapitel, hvor Shaun holder en lang række 
moralprædiker for en samling unge piger, herunder hans egen søster Issy. De handler 
mestendels om alle de forholdsregler, de skal tage for at undgå fristende mandfolk, og alle 
de straffe han vil udsætte dem for, hvis de ikke adlyder. Det er et meget barsk kapitel, 
fuldt af sadomasochistiske fantasier, vold og splatter, tydeligvis gejler Shaun sin egen 
seksualitet op gennem at advare andre – en teknik, vi jo kender fra megen litteratur (og 
virkeligheden!). Epstein sammenligner et sted kapitlet med Blooms fantasier i Kirke-
kapitlet, og det virker plausibelt. Vi ved jo også fra Joyces breve til Nora, at sådanne 
forestillinger ikke var ham selv ukendte. 
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 Lige rundt omkring stedet 442,27 er Shaun i gang med at formane en pige 
(sandsynligvis Issy) om ikke at tage sig af fremmede herrer, der henvender sig til hende på 
gaden. Hvis han (den fremmede) piller ved hendes ”roundlings” (441,35) eller en 
”sleevemongrel talks to you upon the road” (441,32), så skal han (Shaun) komme efter 
ham og ”reduce he’ll we’ll ournhish liniments to a poolp” (442,31). Massakrere ham til 
plukfisk. Det er i sandhed ’pulp-fiction’ det her, hævngerrig og voldelig over for de unge 
piger, der vover at udvise nogen seksuel adfærd.  

Og her kommer så det citat, der indeholder signalordet i Jorns titel: ”Ohibow, 
if I was Blonderboss I’d gooandfrighthisdualtial dito” (442,30). I sætningen forud har 
Shaun truet med at stikke hovedet op i pigens ”sanctuary” og føle på hendes ”nuptial 
dito” og nu vil han øjensynlig gøre det samme med den formastelige fremmede, der vover 
at antaste pigen. Det er splatter og vulgaritet det hele. 

 Den irske folkesang, der her 442,27 citeres: ”Pretty Molly Brannigan” kendte 
Joyce formodentlig sunget af den berømte tenor John McCormack, der fremførte sange, 
som kommentarerne i rosenlake-arkivet henviser til 48 gange, og hvis stemme stadig kan 
høres på nettet. ”Pretty Molly Brannigan” handler imidlertid om at nævnte Molly har 
svigtet sangeren for en anden, som førstnævnte nu overvejer at skyde: ”If I had a blunder 
gun…”, dvs. en muskedonner, ville han gå ud og duellere med ham. Hellere dø end leve 
uden den smukke Molly Brannigan. I sangens sidste vers forestiller den syngende sig da 
også, at han er død og ligger i graven og hører sin mor synge over ham. Det er i 
bogstavelig forstand meget melodramatisk. 

Og temmelig anderledes end Joyces på dette sted meget rå og barske tekst – et 
indblik i Shauns umodne seksualitet, men måske på vej til støre manddom og modenhed. 
Hvor Joyce har forvandlet folkevisens vemodige smægten til hård pulpfiction, forvandler 
Jorn imidlertid i sit billede (og med sin titel) stilen tilbage igen. For det han maler er ikke 
bare muskedonnerens virke i det rå kød, det er muskedonnerens ”blomst” (blossom), han 
maler. Det er den smukke rose, der opstår af den dræbtes blod, syndens blomst, som 
allerede Baudelaire besang, og som vi kender fra så mange malerier i kunsthistorien. Jorn 
tillader sig endda at tilføje et smukt stavrim, som vi kender det fra den nordiske Edda-
digtning, som han elskede. I øvrigt er selve ordarbejdet i titlen vidnesbyrd om, at Jorn 
havde fattet Joyces metode. Selvfølgelig kan man sige, det var jo baggrunden for at han 
malede disse billeder. 

 Jorns ”The blossom of Blonderboss” er et af de få i serien, der ikke 
(umiddelbart) har nogen figurlighed. Det består næsten udelukkende af prikker på en lys 
baggrund, der dog næsten helt er dækket af mørke farver og af en stor central, 
bordeauxrød plamage, som tydeligt ligner en blodpøl. Det er et stærkt, påtrængende 
billede, som let vil kunne ses som udelukkende abstrakt, non-figurativt, men som via 
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Joyces tekst tilføres et minimum af fortælling: her har der fundet en hævnakt sted, eller et 
selvmord. Jorn maler skønheden i døden, omkostningerne ved kærligheden, der 
Liebestod. Det tema, der gennem hele FW forbindes med Issys navnesøster, Isolde, og 
hendes tragiske forsøg på at unddrage sig Kong Marks magt. Den moralprædiken, Shaun i 
dette afsnit udsætter de uskyldige piger for, kunne godt ses som et aspekt af dette 
magttema. Jorn maler ”Metoo#”. 

 For det drejer sig jo også om magt i Joyces tekst. Hvis vi undlader at lade os 
forføre af folkesangens vemod og John MacCormacks smægtende stemme, dvs. hvis vi 
modstår sirenernes lokken, læser vi: hvis jeg var en blond boss (og kunne vi ikke her 
associere: ”et blond bæst”, ”ein blonder Bestie”, nazismens ariske mandsideal), så ville jeg 
skyde rivalen til plukfisk. Vi lægger mærke til, at Joyce staver Blonderboss med stort: det 
er et navn, som Shaun her må tænkes at påtage sig, i øvrigt lige som alle de andre navne, 
han får tildelt gennem værket.  

Jorn maler her op imod skønheden i massakren, maler den røde blomst, 
måske de roser og nelliker, som de russiske kvinder satte i soldaternes geværløb (datidens 
muskedonnere!), før disse drog til fronten i 1. verdenskrig, og som blev symbolet på den 
proletariske fredsbevægelse i mellemkrigstiden. Jorn forblev jo sit liv igennem en slags 
anarkistisk socialist, der netop omkring skabelsen af ”Luxury Paintings” var aktiv i den 
såkaldte situationistiske internationale. Rød front! 

 Her maler han ”Den røde rose”, som de italienske kvinder synger om i den 
berømte kampsang. Modsvaret til den irske ”Pretty Molly Brannigan” og hendes sødladne 
vemod. Jeg er sikker på, at Joyce ville have syntes om billedet.      
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Linkling class girl 

 

 

 

Efter billederne af de to tvillingebrødre kommer selvfølgelig billedet af deres søster: den 
smukke, bedårende og ulykkelige Issy, til hvem nogle af FWs mest rørende passager er 
viet. Vi har før mødt hende i skikkelse af den irske prinsesse Isolde, men nu kommer hun i 
direkte portræt. Billedet af hende, hvis titel optræder i FW 459,4, har nummer 15 i 
udstillingskataloget, men det er givetvis tilfældigt. Det burde under alle omstændigheder 
være anbragt i forbindelse med billederne af de to brødre. Og ikke mindst: lige efter 
”Allmen”, der afsluttede fablen om ”The Ondt and the Gracehoper”. Jeg tror ikke, kurator 
har kendt særlig meget til FW. 

 Det har også at gøre med en sproglig finesse, som Jorn må have bemærket, al 
den stund den er meget fremhævet i FWs tekst. Men først et andet sprogligt problem: 
”Linkling class girl” er igen en af de titler i ”Luxury Paintings” serien, der henviser til FW 
på en let ændret måde. Hvad enten nu fejlen nu er kalkuleret eller ufrivillig. I Joyces tekst 
står ”my linking classgirl”, hvad i sammenhængen knytter (links) Issy til de skolepiger, 



53 
 

den første del af kapitlet III,2 handler om. Dem har Shaun, der nu optræder under navnet 
Jaunty Jaun for at understrege, at han er blevet en værre Don Juan og gul som den 
opgående sol, mødt på sin videre vej i en tønde ned ad floden, og har omfattet i en sand 
sadomasocistisk fantasi, som vi så eksempler på i analysen af ”The bossom of 
Blonderboss”.  

Issy skiller sig nu ud fra gruppen og får også sin rimelige part af Shauns 
perverse forestillinger, før denne ender med at tage afsked med hende. Efter først at have 
formanet hende til at forblive kysk og gemme sine seksuelle lyster til ægteskabet. Det har 
Issy nu ikke tænkt sig, og den passage, som titlen er taget fra, er hendes mere og mere 
stakåndede beskrivelser af den kødelige kærlighed, som hun endnu ikke har prøvet, men 
særdeles gerne vil prøve. Vel at mærke ikke kun med én mand, fx sin bror som denne godt 
kunne tænke sig det, men med – og her kommer det: ”all Men”. Det står der ikke ligeud, 
men hendes ophidsede stemme for enden af fantasien udstøder et ”ah ah ah…” og det får 
Shaun til at konkludere ”-MEN” (461,33).  Han kan dog også i farten have husket forkert. 

Ah-men, All men. Derved får denne afslutning på den kristne bøn en ny 
drejning, som sikkert ikke er forudset i den katolske kirke, men i øvrigt ligger i 
forlængelse af flere omskrivninger og varianter af amen-begrebet gennem FW, som vi 
tidligere har set. 

 Jeg har ikke i ordbøger kunnet finde et engelsk ord der hedder ”linkle” eller 
”linkling”, men side 500.13 i FW optræder et begreb ”linklink” i en passage, der også 
omhandler Issy, så det kan være gennem en kontamination med dette begreb, at Jorn er 
kommet på sin titel. Der har måske været noget i den ringende, klirrende lyd i ordet, der 
har fået ham til at associere til HCE og ALPs datter.  

 Hvordan ser hun så ud, denne lettere seksuelt ophidsede Issy, på vej måske 
mod den store masturbatoriske udløsning? Det er lige som billedet af broren Shem et 
portræt, der fylder billedfladen næsten helt ud, og hvor der ikke er særlig meget fortælling 
i. Når man nu ved, at det forestiller Issy, kan man nok se et øje midt i hovedet og med lidt 
god vilje antydning af en – eller måske to – brystvorter nederst i billedet. Men det er ikke 
muligt at få en anelse om, hvordan hun ser ud, endsige hvad hun gør. Ligesom billedet af 
Shem the Gracehoper er vi tæt på et abstrakt maleri, hvor alene linjer og farver udgør 
billedets virkning. 

 Og her mener jeg, at det er et eksempel på, at lige så vigtig som konteksten er 
for forståelsen af flere af ”Luxury Paintings”, lige så nødvendig kan det være nogle gange 
at abstrahere fra konteksten. Dette er efter min bedste overbevisning ikke et portræt af en 
ophidset, masturberende pige! Det er et billede, Jorn har malet i en serie, han vidste skulle 
have titler fra FW – og så har han tænkt og følt: dette er Issy! Baggrunden er lys, hun 
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udstråler lysegrønne, blå og orange farver, men hele hendes liv og væsen er holdt fast 
(inde kunne man måske ane) af sorte, dominerende streger.  Hvis man var rigtig maliciøs 
kunne man få den tanke, at nogle af linjerne – fx hen over det øverste af hendes ansigt – 
har karakter af tremmer i et fængselsvindue. Eller et gitterværk af en eller anden art. 
Sidder hun derinde og kigger ud på vi tilskuere med sit ene øje? Problemet med det øje er 
jo bare, at det er en sort prik mellem flere andre, bl.a. de to man godt kan se som 
brystvorter. Det sidder bare helt centralt i billedet og provokerer med sin insisterende 
stirren. Beder hun om hjælp, håber hun på nåde? Issy the Gracehoper? 

 Jeg bliver altid lidt trist, når jeg læser om Issy i FW eller om hende i 
kommentarbøgerne. Også selv om hun udstyres med alle mulige storslåede lyriske 
passager, eller som her en frådende seksuel fantasi. Der er noget tragisk, mislykket over 
hendes skæbne, som der var det over Joyces datter Lucia, der var uhjælpelig psykisk syg 
og endte sine dage på et sindssygehospital. Issy er som hun taberen i det drama, som FW 
er, og som Joyces familiehistorie jo var. Måske er det derfor, jeg bliver trist, når jeg ser 
dette billede af Jorn. Jeg synes ikke, der er så meget energi i det som i andre af ”Luxury 
Paintings”, det er som om, den stjerne, Issy senere forvandles til, måske allerede er slukket 
her. Sørgeligt. ”So gullaby, me poor Isley”, som Shaun siger til hende ved afskeden, og 
selv om han lover hende, at han efterlader sin bror, ”Dave the Dancekerl”, alias Shem, til 
at trøste hende med en fyrig svingom, nytter det ligesom ikke rigtigt. Hun er og bliver en 
taber, en stakkels tøs, sådan som hun kaldes mange steder i FW: ”Nouvoletta, a lass” 
(159,05). Ah las!  Ak, ja.   
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Fugabollags 

 

 

 

Titlen til katalogets nr. 7 ”Fugabollags”, der står i FW 541,18, har Jorn taget fra FWs 
næstsidste kapitel, III,4, der er det hyppigst repræsenterede af bogens kapitler blandt Jorns 
titler. Det er et kapitel, hvor en stemme, der er en slags kombination af HCE og byen selv, 
beskriver Dublins grundlæggelse, historie og kvaliteter. Katalogets nr. 2, Pro clam and 
shun, (FW 540,13), som er et af de billeder, jeg ikke har kunnet skaffe en reproduktion af, 
refererer netop til en passage, hvor byens herlighed proklameres og anprises. Det er den 
rene turistreklame, som det kunne have været sjovt at se Jorns udgave af. Det må vente! 

En side længere fremme stiger solen op over Dublin og giver lys til en sidste 
gennemgang af hele HCEs familiehistorie. Før den sidste riccorso giver plads til at floden 
Liffey endeligt kan løbe ud i bugten, og historien kan tage sig en ny begyndelse. Denne 
opsummering synes i særlig grad have tiltrukket Jorn og givet ham inspiration til titler på 
sine ”Luxury paintings”. Det kan også være, at det var det sidste han lige havde (gen)læst, 
før han malede sin suite og derfor bedst kunne huske. Det får vi aldrig opklaret. 
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 Udtrykket ”Fugabollags” optræder i en lang liste, som HCE i sin egenskab af 
Dublin selv opregner af fortræffeligheder, han har fået indført i byen. Han har bygget 
kirker og tårne, har udryddet sygdomme, bremset kriminalitet og har fået økonomiske 
forbedringer bragt i stand. Ganske vist ikke til alle: ”I let faireviews in on slobodens but 
ranked rothgardens round wrathmindsers” (541,25). Optikken i kapitlet er altid 
opmærksom på dobbeltheden i den økonomiske udvikling, og på, at den ikke kommer alle 
til gode. Denne sociale, for ikke at sige socialistiske dimension har givetvis tiltalt Jorn.  

 Det kan ikke undre, at Dublins voksende velstand har tiltrukket fremmed 
invasion af røvere og voldsmænd, som byen alias HCE så har skullet forsvare sig mod. Og 
her er Joyce ikke nærig med historiske paralleller, men trækker endnu engang slaget ved 
Clontarf 1014 af stald og gør HCE til en ny Brian Boru: ”I arose Daniel in Leondon”. Der er 
noget dobbelt i udtrykket: både fatalt og modigt. ”Bulafests onvied me, Corkcuttas 
graatched. Atabey! I braved Brien Berueme to berow him against the Loughlins, alle her 
tolkies shraking: ”Fugabollags!” (541,18). Han er som Daniel gået ind i løvens hule i 
storbyen London, den ungarske hovedstad har misundt ham, og en så fjern by som 
Calcutta har gratuleret ham. Han er virkelig en helt. Så det er meget rimeligt, at han i sin 
tid motiverede Brian Boru til at gå mod skandinaverne (”the Loughlins”) med alle sine 
krigere, råbende det gamle irske slagord: ”Faugh a ballagh”: fri bane, se at komme af 
vejen, for her kommer vi. 

 Udtrykket bruges den dag i dag i visse dele af den irske hær, og har i øvrigt 
en lidt uklar proveniens i et digt af Thomas Moore. Det synes dog ikke at spille nogen rolle 
i denne sammenhæng, derimod er det vel ikke uden betydning, at Joyce også bruger 
udtrykket i Ulysses: i 13. kapitel, ”Nausicaa”, hvor Bloom på stranden efter mødet med 
Gerty MacDowell overvejer søfolks kranke skæbne. Når krigsskibe sejlede ud fra havnen 
med udtrykket ”fuld fart fremad” var det jo ofte en sejlads mod døden. Der er noget 
tvetydigt i udtrukket: både heroisk og tragisk. 

 Jeg har svært ved at gennemskue, hvorfor det klassiske militære og nautiske 
udtryk har fået formen ’fugabollags’ netop på dette sted i FW. Fuga har jo noget at gøre 
med flugt og en hurtig bevægelse og ’bollag’ betyder noget i retning af ’pokkers også’, et 
udtryk af fortrydelse med efterfølgende besindelse: ’lad os se at komme videre’. Det er 
dog svært at se disse betydninger med i dette sted i FW, hvor HCE priser sine heroiske 
gerninger for Dublins vækst og storhed. 

 Men måske er det dem, Jorn har set, da han var færdig med sit billede, og 
derfor valgte denne titel til det. Der er i hvert fald en vældig schwung i det, der måske 
kunne associeres med noget flygtende. Måske lægger Jorn mere vægt på de flygtende 
skandinaver end på Brian Borus sejrende irske krigere. De første sagde vel egentlig: 
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pokkers også, på den igen. De kom jo senere tilbage og endte med at integrere sig i den 
irske nation. En af grundfortællingerne i FW. 

 Der er imidlertid ikke tvivl om, at Jorns billede viser en slagsscene: en 
voldsom blodsøjle rejser sig og spreder sig ud over hele fladen. Til begge sider siver 
blodregnen ned fra oven, uden dog at nå helt ned. I den nederste del af billedet er den 
røde figur holdt inde af lyse områder, ikke alt er krigerisk. 

 Man kan vel også se antydninger af et ansigt for enden af denne eruptive 
ildsøjle eller blodsprøjt. Et mandsansigt, for det synes udstyret med et sort skæg, en 
dansende dervish i en ildsøjle, sådan som mange mytologier forestiller sig det. Ellers 
kunne man godt fristes til at se hele figuren som en danserinde i en stram, rød kjole, med 
gule ærmer. En flamenco-danserinde?; men der er absolut intet i FWs kontekst, der 
indikerer noget sådan. Associationerne omkring billedet går langt videre end den 
tekstmæssige sammenhæng lægger op til. Problemet med en sammenligning som den 
herværende er, at den nok åbner for en række iagttagelser i Jorns billeder, når man kender 
deres titlers kontekst i FW. Men også kan blokere for andre iagttagelser, der ikke kan 
forbindes med Joyces værk.  

 Dertil er bare at sige: ”Pyt med det, fuld fart fremad. Lad os se, hvad vi kan 
se”. Uden hensyn til konteksten. Fugabollags! 
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Formio and Cigalette 

 

 

 

Der er en grundlæggende forskel mellem at blive konfronteret med et af Jorns ”Luxury 
Paintings” og med en tekstbid fra FW, en forskel man tydeligt kan konstatere, når man 
præsenterer de to æstetiske former for et publikum. Først eksponerer man et billede af 
Jorn på skærmen, og folk udbryder begejstret: nej, sikke et dejligt billede, farverigt og 
festligt, og man går straks i gang med at gøre iagttagelser. Så viser man et udsnit af FW på 
skærmen og folks reaktion er diametralt modsat: man forstår ikke et muk, føler sig afvist, 
talt ned til. Man føler sig dum, og hvis man ikke lige er specielt interesseret og bider sig 
fast i teksten, dropper man den. Spild af tid! Billedkunstværket er inklusivt, indbydende - 
tekstkunstværket af afvisende, eksklusivt.  

Selvfølgelig var modtagelsen af Jorns billedverden nok anderledes for 50 år 
siden – vi har vænnet os til denne amorfe, abstrakte stil – men alligevel: går man ind i en 
sammenligning mellem Jorns billeder med FW-titler og de steder i Joyces tekst, hvor 
titlerne stammer fra, støder man på en disproportion i receptionen. Den ene part har en 
umiddelbarhed, som den anden ikke har. Problemet er at få dem til at danse sammen. En 
figur flere af billederne i ”Luxury Painting” serien faktisk gengiver. 

 Ser man fx på ”Formio and Cigalette”, katalogets nr. 25, forstår man godt 
denne spontane reaktion. Det er et dejligt billede, lyst og muntert, to tydelige figurer vendt 
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mod hinanden, tegnet med farverige streger mod en hvid grundfarve, klart afgrænset af 
en mørk linje der strækker sig vertikalt ned gennem billedet. En streg, der ikke adskiller, 
men markerer to identiteter, der søger mod en sammensmeltning. En osmose måske, men 
så langt kommer det ikke, de to figurer har hver sin halvdel.  

 Billedet er et af mange i suiten, der omhandler FWs tvillingepar Shem og 
Shaun, HCE og ALPs børn, der både ustandselig slås med hinanden, men også 
repræsenterer to sider af farens væsen. Inkarnationen af princippet om coincidentia 
oppositorum. Joyce behandler dem igen her med reference til Æsops fabel om myren og 
græshoppen, som vi tidligere mødte i fortællingen om ”The Ondt and the Gracehoper” 
(414-417), forlægget for to af de andre billeder af brødrene i serien. Her i La Fontaines 
udgave ”La fourmie et la cigalle” fra 1668. I denne version har Joyce omsat La Fontaines 
dyrebetegnelser til provencalsk: Formio and Cigalette, der så passende kan give 
associationer i retning af det berømte kærestepar hos Shakespeare: Romeo and Juliet. Det 
er på mange måder en hed alliance, de to tvillinger har med hinanden i FW, men også et 
muntert samliv, fuldt af spøg og skæmt. 

 Under deres provencalske navne dukker disse tvillinger op i FWs 16. kapitel, 
ricorso-kapitlet i bogens tredje del, den del der omhandler Vicos menneskelige æra, og 
som fører frem mod værkets afsluttende totalricorso, der skal lede læseren hen til 
omvendingen og den nye begyndelse, som værkets sidste sætning antyder. Vi er altså i 
værkets konkluderende del, hvor en del bo gøres op og et synderegister samles til den 
endelige dom. Det 15. kapitel var det store domskapitel, oplevet gennem HCEs 
drømmesprog, men her i 16. ses begivenhederne også med de fire dommere/evangelisters 
optik, nu forvandlet til ægtesengens fire hjørnestolper. Herfra kan de belure, hvad der sker 
mellem HCE og Alp under dynen og i husets soveværelser. I sekvensen om tvillingerne 
som babyer, der strækker sig fra 562,17 til 563,37, er det evangelisten Mathæus, der 
iagttager, men det er nu underordnet, det vigtigste er det dømmende blik udefra: det er 
HCE og ALP i deres egenskab af småbørnsforældre, vi hører om. De ligger og hygger sig i 
sengen, og børnene vågner, og den evige konflikt mellem omsorg for børnene og hensynet 
til egne behov opstår. Herunder de seksuelle. En konflikt mange sikkert også i dag kan 
genkende. 

 Den stemme, der taler i afsnittet og siger ”O, I see and see!” er dog ikke kun 
evangelisten, men også en af forældrene, sandsynligvis ALP. Der kan muligvis også 
identificeres en fortællestemme i sekvensen, der fx et sted siger: ”you cannot see whose 
heel he sheepfolds in his wrought hand because I have not told it to you”. Scenen er altså 
bestemt af et dobbelt dobbeltblik: der ses i den og der ses på den. Desuden males den altså 
af Jorn med en malers blik – og læses af vi læsere med vores bestemte blikke. En 
multifokalitet der vil noget! Ikke så sært, at Joyce indsætter en allusion til en fyldepen 
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(563,06), der klatter ud over et stykke papir: et kaoselement, der subtilt svarer til Jorns 
pletmaling hen over sine snore i ”Luxury Paintings”. Gud ved om Jorn så denne parallel?   

ALP udviser moderlig omsorg for begge sine tvillinger, først for Shaun, her 
under navnet ”Frank Kevin”, som hun ikke har så store bekymringer for. Han vil snart 
”take his dane’s pledges and quit our ingletears, spite of undesirable parents, to wend him 
to Amorica to quest a cashy job” (562,30). Han skal nok klare sig. Men så vågner den 
anden, Shem, efter at han ”has been crying in his sleep”. Ham er der flere problemer med. 
Den senere så skrivende søn (the penman) har allerede nu som baby ”pipettishly bespilled 
himself from his foundingpen as illspent from inkinghorn”. Det antyder hans kommende 
forfattervirksomhed som en form for ’gründer’-aktivitet, men også som onani (eller som at 
tisse i sengen!).  

Som så mange gange før i værket kan vi finde Joyces eget navn i portrætterne 
af Shem: ”He is jem job joy pip poo pat (jot um for a sobrat!) Jerry Jehu” (563). På russisk 
er ”sobrat” en kammerat, forfatterens alter ego. Det nye navn, han her tildeles, refererer 
ham til en af kongerne i Det gamle Testamente, men også til den danske sprogforsker Otto 
Jespersen, hvis værker Joyce satte stor pris på. Jespersen skriver et sted, at ordet ”jehu” er 
engelsk slang for at køre vildt stærkt. Der er en form for amokløb over Shems, alias Joyces 
skrift. Det kan læseren godt skrive under på! 

Men moren er nu glad for begge tvillingerne: ”But they are two very blizky 
little portereens after their bredscrum, Jerkoff and eatsup, as for my part opinion indeed. 
They would be born so, costarred, puck and prig, the maryboy at Donnybrook Fair, the 
godolphinglad in the Hoy’s Court. How frilled one shall be as at taledold of Formio and 
Cigalette! What folly innocents! Theirs whet pep of puppyhood! Both barmhearts shall 
become yeastcake by their brackfeast” (563,26). Henvisningen til de to brødre fra Det 
gamle testamente, Jacob og Esau, er gennemgående i FW, men her er de som to 
hundehvalpe: deres gode hjerter vil forvandles til godt gærbrød til deres morgenmad. 
ALP vil bestræbe sig på at fordele sin kærlighed ligeligt mellem dem: ”I will to leave my 
copperwise blessing between the pair of them, for rosengorge, for greenafang”. Så får hun 
også lige nævnt et andet berømte par hos Shakespeare: Rosencrantz og Guildenstern i 
Hamlet. Derefter kan hun med god samvittighed sige farvel til dem efter episoden: ”Adieu, 
soft adieu, for these nice presents, kerryjevin. Still tosorrow!”. Den anelse af sorg som det 
sidste ord indeholder, skal ikke forstyrre den gode stemning. 

 Heller ikke på Jorns billede af episoden. Hvis man holder fast i, at linjerne i 
disse billeder er det faste element og prikkerne det kaotiske, er ”Formio and Cigalette” 
kendetegnet ved usædvanligt få prikker. Linjernes slyngede figurer danser lystigt hen 
over lærredet, den venstre figur en smule lysere end den højre, der må være Shem: ”He 
will be quite within the pale”, står der om ham, han tilhører ”the Blake tribes”, også i sin 
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egenskab af kollega til den store engelske forfatter William Blake. Det antydes også, at 
hans bog bliver ”of craven images”, krævende billeder (og det må man vel sige FW er!), 
men også ”graven images”, sådan nogle som Det gamle Testamente advarer mod at danne 
sig. Hvilket den engelske maler og grafiker William Thomas Horton dog ikke rettede sig 
efter: hans A Book of Images fra 1898, som Joyce ejede, består netop af meget uhyggelige og 
skræmmende billeder. Der er flere hentydninger til den i FW. Her antydes igen en parallel 
mellem billede og tekst, der kunne have tricket Jorn. Hvis han havde set den! 

Forskellen mellem de to brødre er dog i Jorns ”Formio and Cigalette” ikke så 
stor som ligheden. De ser venligt på hinanden og synes ikke at indgå i nogen kontrovers, 
billedet er tværtimod karakteristisk ved sin transparens: her er ikke noget at skjule som i 
andre af ”Luxury Paintings”, harmoni hersker: ”Som’s wholed, all’s parted. Weeping 
shouldst not thou be when man falls but that divine scheming ever adoring be”. Det har 
næsten en religiøs klang: din vilje ske! Siger ALP – og den medseende evangelist 
Mathæus, der jo havde øvet sig på stilen i sin gengivelse af Jesu Bjergprædiken. Det 
guddommelige mønster vil evigt bestå, hvad enten du er den ene eller anden: ”So you be 
either man or mouse and you be neither fish nor flesh. Take. And take”.  Ligesom Ulysses 
munder FW ud i en stor bekendelse til accepten af det værende, en hvilen i tilværelsens 
sindsro.  

Et lille spørgsmål står imidlertid tilbage, et spørgsmål der som en sten i skoen 
forstyrrer den fred, der både hviler over dette afsnit om tvillingerne i 16. kapitel og over 
Jorns billede: hvorfor lige netop Romeo og Juliet? Shem og Shaun bliver endnu engang i 
denne sekvens sammenlignet med mange andre dobbeltfigurer: Jacob og Esau, 
Rosencrantz og Guildenstern, Byron og Blake, ”the maryboy at Donnybrook fair” og ”the 
godolphinglad in the Hoy’s Court” (to figurer i irske skillingsviser) og flere andre. 
Hvorfor vælger Jorn som titel på sit billede netop referencen til Shakespeares store 
kærlighedsdrama? Det drama der jo handler om så lidt kærligheden har med et navn at 
gøre. Referencen til FWs tekst er flygtig og skiller sig ikke særligt ud fra de andre 
namedroppings. ”What is a name”, tænker man og går videre.  

Når Jorn fremhæver netop denne allusion og gør den til titel på et billede, 
giver han den en særlig status. Man giver sig til at lede efter en særlig erotisk nuance i 
billedet, ser to elskende, der gerne vil nærme sig hinanden i en dans, men ikke kan. Måske 
giver titlen billedet en tragisk nuance, som det ellers ikke har. Det er ikke alt, der er 
”wholed”, også noget er ”parted”. ”Der kan ikke være forsoning, hvis der ikke har været 
adskillelse” docerer Stephen selvsikkert i 9. kapitel af Ulysses. Men han har jo ret: han er 
ikke for ingenting opdraget i skolastisk dialektik.  

Man kunne få den tanke, at Jorn efter de to dystre og tunge billeder af 
tvillingerne hver for sig, nu bringer dem sammen i ét billede: en lys og venlig negation af 
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negationen, en dialektisk ophævelse i en næsten religiøs forklarelse. Når man kunne få en 
sådan kætterisk tanke, kunne det hænge sammen med, at det sidste tekststed, Jorn maler, 
handler om dette, det dialektiske. ”Dialytics” hedder billedet, og det kommer jeg til i den 
følgende. Det er som om Jorn mærker, at begreber for forsoning og forening tager til hen 
mod slutningen af FW, og han maler sine Luxury Paintings i overensstemmelse med denne 
tendens. Han opfangede den overordnede gang i FW.  

Det er selvfølgelig ikke alt, hvad der er at sige om slutningen på FW, men det 
er en del af tonefaldet. Jorns billede ”Formio and Cigalette” kan godt tolkes i denne 
stemning: carpe diem, grib det værende, let it be! At det i udstillingen i 1961 var 
næstsidste billede i serien og kun fulgtes af ”Allmen”, der også handler om fællesskab og 
accept, kunne have en dyb pointe.  

Men intet tyder på, at tilrettelæggerne af denne udstilling kendte meget til 
FW. Derfor kunne de alligevel godt på nogle punkter ramme rigtigt.  
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Wakeupriseandprove 

 

 

 

Jorn har tydeligvis været fascineret af sovekammerscenen i FW og med god grund. Det er 
en både munter og sørgelig scene, et indblik i en hverdagsoplevelse i de fleste 
børnefamilier, men også et vidnesbyrd om børnenes oprør mod forældrene. Jorn malede 
to billeder af dette motiv, det andet er katalogets nr. 23, ”Wakeupriseandprove”. Scenen er 
næsten en gentagelse af det forrige billede ”Formio and Cigalette”: en af tvillingerne 
vågner og afbryder forældrene i deres erotiske aktiviteter under dynen, og ALP må rejse 
sig og gå ind og se til børnene. Denne gang er det evangelisten Marcus, der belurer scenen 
(selve grundsituationen erindrer om hele værkets urscene: HCEs beluring af pigerne i 
parken), og som kommer med opmuntrende ord til den stressede ALP. Det er hende, der 
har hele ansvaret, synes hun: ”I am not sighing, I assure, but only I am soso sorry about all 
in my saarasplace. Listen, listen! I am doing it. Hear more to those voices! Always I am 
hearing them. Horsehem coughs enough. Annshee lispes privily” (571,26).  ALP føler sig 
som Abrahams hustru, Sara, må have følt, da hendes mand ville ofre deres søn. Shem 
ligger og hoster inde ved siden af, udstyret med faderens forbogstaver, og det er hende, 
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der må træde til og ”hviske fortroligt” med de små. Faren er øjensynligt ikke meget 
bevendt i den situation. 

 Ser man på Jorn billede af situationen, kan man godt ane den stress, der har 
grebet småbørnsmoren. Det består hovedsageligt af store farveflader med stærk udstråling 
og viser tydeligt et ansigt i profil af en figur i hastig flugt mod venstre i billedet. Det ene 
opspilede øje kunne godt tyde på en ophidset tilstand. Nu vågner de igen, de unger, lige 
som vi var ved at have det så hyggeligt. Ærgerligt! Det er ikke til at se, om det er en mand 
eller kvinde, men personen er klædt på i noget, der kunne være en gulbrun natkjole, så 
tanken om, at det forestiller ALP er ikke langt væk. De obligatoriske snorelinjer 
indskrænkes her til et omsluttende bånd, der holder figuren inde i billedet, og brugen af 
prikker er begrænset til figurens ansigt. Hvor de til gengæld er strøet tæt. Man kan 
forestille sig, at personen er noget echaufferet, måske over at et barn kalder på hende – 
måske også på grund af de ting, hun lige har været ved at gøre under dynen. Eller begge 
dele. Situationen er ikke lige let at takle. 

 Marcus’ rolle er at lytte og trøste, det er ikke så slemt, beroliger han: ”He is 
quiter now”, senere opfordrer han ALP til roligt at overveje situationen ”Let us consider” 
(572), og til allersidst sender han hende i seng igen: ”Let us go back […] To bed”. Som 
lægen siger til patienten: ”Der er ikke noget alvorligt på færde. Lad os nu bare gå tilbage i 
seng”. Pluralis majestatis. I det replikskifte, hvori titlen direkte indgår, har evangelisten da 
også kun forsonende ord at sige. Først understreger han, at de to forstyrrede ægtefæller 
har lovlig ret til at foretage sig det, de nu er i gang med. ”Legalentitled. Accesstopartnuzz. 
Notwildebeestsch. Byrightofoaptz. Twainbeonerfish. Haveandholdpp”. Der er citater fra 
flere bryllupsritualer i disse ord, men vi bemærker også, at den gode Marcus dog er klar 
over vanskelighederne: der er ikke alene fri adgang til den legale partner, men også 
indbygget et ”stop art”. Hele scenens æstetiske form er da også en stop-and-go teknik, et 
samleje, ” working tooth and nail overtime”, som ALP siger det lige efter samtalen med 
Marcus. En mors evige bekymring. Det er som om den lille mand er ved at få tænder! 

 Det er til disse bekymringer evangelisten kommer med den opfordring, der 
indeholder billedets titel. Det er klart, at i et værk der hedder ”Finnegans Wake” er ordet 
”wake” særlig vigtigt. I konteksten rummer det sammensatte titelord en dobbelthed i tid: 
umiddelbart en opfordring til at vågne op nu og komme ind til børnene for at konstatere 
(prove), hvad der er galt med dem. ALP er mere tøvende, hun vil lige se tiden an: ”Wait! 
Hist! Let us list!”. Det rimer dejligt. Det sidste ord rummer selvfølgelig først og fremmest 
betydningen ”lytte efter” (om børnene sover), men også i en arkaisk betydning ordet 
”lyst”. Altså: i stedet for at tage os af børnene, lad os så hengive os til vores lyst(er). 
Konflikten i situationen er hele tiden præsent.  
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 Evangelisten Marcus har dog et langt større perspektiv for sin opfordring, han 
fremmaner en morgenstemning af en klart bibelsk karakter: velegnet ”for sacrifice”, et 
offer til Guderne. Der er et skær på himlen, som bebuder, at en rig morgen vil folde sig ud: 
”Huesofrichunfoldingmorn”. Det kan næsten ikke være mere helligt, og varsler 
stemningen fra slutningen på FW, dens apoteose og kærlighedserklæring til den gamle 
ægtemand: ”So soft this morning, ours. Yes. Carry me along, taddy, like you done through 
the toy fair” (628), etc. Lige til det sidste bliver vi mindet om børnenes legetøj, der ligger 
spredt omkring og kræver at blive forceret. Godt at de har været to om det, erindrer ALP. 

 Men som altid i FWs kuffertord sniger der sig en modsætning ind. For ikke 
alene er det en dejlig morgen (”rich” og ”frich”), der venter de elskende der i sengen, den 
har også sorg i sig: ”fold in morn”. Der skal kun tilføjes et ’u’, så har vi sorgen. Som ALP 
siger det med et citat fra Ossian: ”A virgin, the one, shall mourn thee” (602,13), 
morgenstund har nok guld i mund, men også sorg i sinde. Morn og mourning 
kontaminerer hen gennem værket, når man læser den ene betydning skal man også læse 
den anden med. 

 Kan man da se denne dobbelthed i Asger Jorns billede? Ja, nu bliver det jo 
rigtigt svært. Jeg er ikke i tvivl om, at vi her ser en stresset ALP, der i gulbrun natkjole er 
på vej op af sengen og ind til børnene. Det er midt om natten og de mørkebrune gardiner 
er trukket for. Så langt så godt. Men nede i det venstre hjørne ligger to mørke klumper af 
farve, en grå og en gråblå, der hvis det ikke lige var for farverne godt kunne ligne en 
opgående sol. Der er bare ingen lys i dem, men de ligger der og trækker i alt fald billedet 
nedad mod den venstre bundkant. Den fejende dynamik i billedets øverste halvdel bliver 
kompenseret med en tyngende kraft i den nederste halvdel. Formodentlig har Jorn følt, at 
der skulle balance i billedet og det har han opnået. Det er et fortræffeligt billede, stramt og 
rytmisk komponeret, en mester værdig.  

 Hvis der er en spænding – eller balance – i billedet mellem det hektisk 
dynamiske, lyse og det tunge, sørgende kan det kun begrundes i Joyces tekst, hvis man 
tager konteksten med. Selve titelordet er kun lyst og bebudende. Men man må altid huske, 
når man læser FW, at selve kodeordet ’wake’ jo også har en dobbelthed: det betegner både 
en opvågning, alias en genopstandelse, den døde Finn MacCools venden tilbage til livet. 
Og sørgeceremonien i forbindelse med hans død, vågenatten der dog i dette tilfælde ender 
lystigt på grund af den gode Guiness øl. Men ”The Wake” er altså i sig selv både en 
”morn” og en ”mourn”, både en morgenstund og en sorg. Jeg kan godt se de to tunge, 
mørke figurer i det nederste venstre hjørne på Jorns billede som noget møblement i 
soveværelset – en kommode fx, der omtales på første side af FW – men også bare en 
stemningsmæssig understregning af, at alle triumfer har en bagside, at alle rejsninger har 
et fald indbygget i sig.  
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Det er dialektikkens store morale, som slutningen af FW betoner – og som 
Jorns billede af denne slutning viser så tydeligt. Det sidste billede i FWs kronologi:s med 
titlen ”Dialytics”. 
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Dialytics 

 

 

 

Før jeg kommer til det af ”Luxury Paintings”-seriens billleder, der som titel bruger det 
FW-citat, der står sidst i Joyces værk, skal jeg dog endnu en gang beklage, at jeg ikke har 
kunnet finde farvereproduktioner til alle billederne. Således ikke til det næstsidste i FWs 
kronologi, katalogets nr. 24, The Madaman Vantura of Grossguy. Jorns titel er ellers i sig 
selv interessant og kunne gøre én ekstra nysgerrig efter at se billedet. Det er nemlig en af 
de titler, hvor Jorn har ændret i Joyces tekst. Vi kan benytte lejligheden til at samle op på 
det problem. 

Af de 25 ”Luxury Paintings” med titler fra FW er de 21 direkte citater. I en af 
titlerne har Jorn ændret referencen til den danske astrolog Tycho Brahe, så han bliver 
stavet som vi plejer det på dansk. Det er vel rimeligt nok. I en anden føjer han til FW-ordet 
”blonderboss” en helt ny bestemmelse ”The blossom of…”: det giver en nuance til 
tolkningen af dette billede, som jeg har behandlet i det pågældende afsnit. Her bestod 
ændringen altså i en regulær tilføjelse. Det gjorde tolkningen relativt enkel.   
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De to sidste ændringer af billedtitler i forhold til FWs tekst er af billederne nr. 
24 og 14, der begge er fra værkets sidste kapitel, det store ricorso-kapitel, hvor 
opvågningen fra nattens drøm finder sted, og solen står op over Dublin-bugten. På de 
sidste tretten sider – fra 615 til 628 - overtager ALP ordet (som Molly Bloom i slutningen af 
Ulysses), i form af det brev, der har fulgt os gennem hele FW og nu endegyldigt bliver til 
ALPs kærlighedsbrev og erindringsskitse om og til sin ægtemand, HCE. En afslutning der 
er langt vanskeligere at læse end Mollys monolog, men måske i virkeligheden mere 
entydigt bekendende. FW er en stor apoteose til kærligheden og det nye liv, men løber 
som bekendt meget passende ud i en tilbagevending til FWs begyndelsessætning. Denne 
slutning maler Jorn ikke og den skal derfor ikke beskæftige os her. 

 Men opspillet til slutningen maler han. Den første af titlerne fra FWs 
slutkapitel er ovennævnte ”The Madaman Vantura of Grossguy”, hvor Jorn har ændret 
Joyces ”Madamanvantora” til det dobbeltnavn, der umiddelbart får én til at tænke på en 
dame: Madam Vantora, hvem hun så kunne være. FWs kontekst indikerer imidlertid at 
referencen her utvivlsomt er til HCE gennem et spil med associationer, jeg ikke her skal 
komme ind på. Noget tyder på, at Jorn har villet understrege et eller andet dobbeltkønnet i 
titlen, som måske også ville kunne spores i hans billede. At afgøre det må for mig vente til 
jeg får en ordentlig reproduktion at arbejde med. 

Den titel, Jorn gav det andet billede i slutkapitlet (og det sidste i FWs 
kronologi) til sit billede med katalognummeret 14: ”Dialytics”, har imidlertid også en 
ændring, og den er ret tricky. Den refererer til ordet ”dialytically” der står 614,33 i en 
passage, der (endnu en gang!) beskriver værkets egen metode og er placeret mellem det 
afsnit, der beskriver solens spil i tre kirkeruder, der forestiller tre helgener tilknyttet Irland 
og Dublin – og så ALPs afsluttende brev, der starter på side 615.  

Afsnittet udgør altså i sig selv en overgang og handler da også om transitioner 
og forvandlinger, herunder også sådanne som sker i kroppens blodsystem, hvor føden 
gennem en ”exprogressive process” […] recieves through a portal vein the dialytically 
separated elements of precedent decomposition for the verypetpurpose of subsequent 
recombination” (614,33). Joyce når lige i farten at sende en reference til værkets foreløbige 
titel: ”The Work in Progress”, så der kan ingen tvivl være om, at Joyce her beskriver en 
proces, hvor sprogets oprindelige elementer er blevet skilt ad og igennem værkets 
blodårer bliver transporteret frem til en ny sammensætning med forskellige formål. 
Værket, som på det her sted er ved at være færdigt, har altså i sig selv været en 
dialyseproces, selv om min research har vist mig, at den procedure, vi i dag kender under 
betegnelsen ’dialyse’, og som bruges ved nyrepatienter, ikke var opfundet i 1930’er, da 
Joyce skrev FW. Men at udskille noget ved hjælp af en dialyse, kendte han altså til. Det er 
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vel dybest set også det, vi altid gør, når vi læser en tekst: forsøger at skille skidt og kanel. 
”[L]etter from litter, word at ward”, som der står senere i samme sætning. Så langt så godt. 

 Når Jorn ændrer Joyces adverbium ”dialytically” til substantivet ”dialytics” i 
flertal, kan det skyldes en erindringsfejl i skyndingen. Men der kan også ligge en 
overvejelse bag. Begrebet ”dialytics” accentuerer den medbetydning, som også nettets 
noteapparat angiver: dialyse har noget at gøre med dialektisk. Man kunne også let få den 
tanke, at det måske også havde noget med ’dialekt’ at gøre. Den græske forstavelse ’dia’ 
betegner noget med afvigelse, adskillelse eller noget der står i modsætning til hinanden. I 
den forstand kan man vel roligt sige, at FW udgør en slags dialekt – en afvigelse i forhold 
til normalsproget. Et sprog vi kun kan forstå efter en omhyggelig dia-lyse af dets 
elementer med efterfølgende ana-lyse af disses betydning. Det er altså en masse både 
fysisk og åndeligt arbejde, der skal til, hvis man skal forstå dette ord (og det værk, det 
befinder sig i). Ikke så sært at det kan give én nervøse trækninger. Tics. Dialy-tics. 

Men Jorns flertalsform antyder også, at han er klar over, at afvigelserne er 
mangfoldige og finder sted på flere plan. ”Are we for liberty of perusiveness?” (614,23) 
spørger fortælleren i indledningen til sekvensen. ”Peruse” på engelsk betyder en grundig, 
omhyggelig læsning. Sådan én var Jorn givetvis tilhænger af. I sekvensen hvor ordet   
’dialytics’ forekommer beskrives bl.a. en morgenmadsscene i ”dim delty Deva”, alias Dear 
Dirty Dublin, hvor der begynder at blive zoomet ind på Lifey-flodens delta og den pige 
(russisk: deva), som den hele tiden er blevet associeret med, og som nu entydigt bliver til 
ALP. Til morgenmad bliver der på en bakke serveret en par æg, rugbrød og et brev. 
Formuleringen i den færdige tekst: ”Our wholemole millwheeling vicociclometer” anfører 
Joyce i sine noter til FW er ”a wonderful contraption [bakke] – for the matunial 
consumption of eggs and letters!” (614,27). Brevet bliver som sagt senere til ALPs 
slutmonolog, brødet glemmes, men æggene tages op i den følgende sætning, som jeg 
citerede ovenfor, hvor der tales om deres ”exprogressive process, (for the farmer, his son 
and their homely codes, known as eggburst, eggblend, eggburial and hatch-as-hatch-
can)”. Det sidste udtryk har noget at gøre med at ruge kyllinger ud, men også (can) med 
lokum, bagdel, ende. Det er æggenes fordøjelsesproces, omtalt gennem FWs foreløbige 
titel Work-in-progress og HCEs forbogstaver. Der er al mulig grund til at sætte 
transformationsprocessen i flertal.  

Jorn var i øvrigt meget glad for begrebet og fænomenet ’dialektik’, som spiller 
en central rolle i hans æstetiske overvejelser. Joyce i mindre grad: ordet ”dialytically” er 
faktisk den eneste gang i FW han kommer i nærheden af en association til dialektik. Han 
tænkte ikke i denne hegelsk-marxistiske udviklingsform, mere i den skolastiske, giordano 
bruno’ske ”coincidentia oppositorum” tænkning og i Vicos stadier af aldre. Han dukkede 
jo også op i citatet før. I en cirkelbevægelse, ikke dialektisk. 
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 Ser vi nu på Jorns billede med titlen ”Dialytics” må vi derfor spørge: hvad har 
det da med Joyces tekst i FW at gøre? Det er et billede med meget få prikker og en tæt 
struktur af snorelinjer, de fleste sorte, men også nogle fremtrædende hvide og enkelte i 
andre farver: gule, grønne, røde. Grundfarven er lys, men de gule streger har ind imellem 
karakter af større farveklatter, der giver en bestemt toning af billedet: kunne det være 
noget blomme, der er løbet ud over lærredet, da et æg gik i stykker?  

 Dernæst falder det mig i øjnene (og nu i ganske bogstavelig forstand), at 
billedet er for ”Luxury Paintings” som helhed usædvanligt afrundet og harmonisk. Det er 
ganske vist skåret af forneden, så den figur, det forestiller, hviler på en skarp kant uden 
ben. Til gengæld står den sikkert og stabilt. Og til tre sider er de sammenslyngede, klare 
og stærke linjer snoet ind i hinanden, så de efterlader en hvid bræmme ud mod rammen. 
Modsat andre af ”Luxury Paintings”, der er kaotiske, eruptive og konfliktfyldte, er dette et 
roligt billede, præget af en stærk, men inderlig følelse. Et billede, der godt kunne signalere, 
at dagens rejse nu er ovre, og at det er på tide at gå til ro. Den følelse, Joyce sluttede 
Ulysses med (”Han har rejst. Han er træt”), og som han også slutter FW med. Alle forskelle 
til trods.  

Da Bloom lægger sig til at sove i 17. kapitel af ”Ulysses”, ligger han i 
fosterstilling. Når jeg ser på billedet ”Dialytics” med titel fra 17. kapitel af FW (Joyce 
havde noget med 17-tallet!), er mit umiddelbare indtryk: et scanningsfoto i 12. uge. Men 
sådan noget kendte man vel ikke til omkring 1960 (?), og skønt Jorn havde mange børn, 
har han næppe set billeder af dem i moders liv. Men et spædbarn, der ligger og spræller? 
Et håb for det nye liv, der annonceres i slutningen af FW, efter den opvågning, der er 
skildret i sekvensen med ”Dialytically”? Er det drømmen, der helst skal glemmes, men 
”[i]t will remember itself from every sides, with all gestures, in each our word” (614,20). 
Og gudskelov for det, “Dialytics” er et mørkt billede, men hvis det virkelig viser et 
spædbarn i moders liv, rummer mørket i sig lyset. Det må man vel kalde et dialektisk 
perspektiv. 

 Her må jeg så nævne et mærkeligt aspekt, som også har noget med dette 
spædbarn at gøre, og som sætter mig i noget af et dilemma (som man jo ofte bliver i 
læsningen af FW!). For lidt tidligere på side 614 bliver Asger Jorn nævnt ved navn! Eller 
rettere: det bliver beskrevet, hvordan det tidlige morgenlys nu rammer vaskeriet Manor 
Mill Steam Laundry i Dublinforstaden Dundrum, hvor man kan indlevere sit snavsede 
vasketøj og få det igen næste dag Også en slags dialyseproces: ”the fittest surviva lives 
that blued, iorn and storridge can make them. Whichus all claims. Clean” (614,11). 
Noterne til stedet gør selvfølgelig opmærksom på, at iorn er et anagram for ’iron’: det 
strygejern, der behandler de indleverede beklædningsgenstande, fx flipper og manchetter 
(”Caffirs and Culls”). Men man bemærker også, at ”iorna” på gælisk betyder ”hank”, 
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hvilket den engelsk-danske ordbog oversætter med ”garndukke, løjert”. Det sidste er et 
foret klædningsstykke til spædbørn, som kan snøres til mod kulden. Trygt og roligt kan 
den lille så ligge der, mens moderen fx er på arbejde i marken! 

 Det vidste Jorn vel ikke noget om? Næppe, men det er utænkeligt, at han ikke 
har opdaget sit eget navn, når han nu så flittigt læste i sin FW og oven i købet som titel på 
et af sine billeder valgte et ord, der forekommer kun 25 linjer fra hans navn. Og lige så 
mærkeligt: signaturen til billedet er mod Jorns sædvane placeret øverst i billedet – med et 
forbogstav, der i mistænkelig grad ligner et ’i’. iorn. Står der virkelig det? Ikke helt, men 
det tenderer. Hvis dette billede er det sidste, Jorn maler og giver titel efter FWs kronologi, 
er det jo meningsfuldt at han vælger denne titel tæt på det sted, hvor han selv nævnes i 
Joyces værk. Hans signatur så at sige.  

”Innition wons agame”, står der som afslutning på en sætning, hvor de 
berømte forbogstaver citeres ”endnu engang”. Det engelske verbum ”initial” oversættes i 
Gyldendals røde ordbog med ”sætte forbogstav ved, undertegne med forbogstav”. Som 
når Joyce værket igennem utallige gange antyder sine hovedpersoner med deres 
forbogstaver: HCE og ALP. Ikke direkte det, Jorn gør i sin signatur – men der er noget 
med det forbogstav! Det ”vinder spillet”.  

Og så den anden betydning af ”hank”: er billedet en garndukke, det består jo 
da i eminent grad af tråde, måske oven i købet lavet af garn? Måske en bamse med et 
rundt hoved med stritører og en tyk mave. En slags Peter Plys, typisk beregnet til 
krammedyr for et barn, der skal sove. Lullet i søvn af moders stemme, der råder til at 
glemme alt det foregående: ”For newmanmaun set a marge to the merge of unnotions”. 
Hvor meget engelsk kunne Jorn, og hvor langt kunne han følge Joyces associationer i FW? 
Han måtte i alt fald kalkulere med, at vi beskuere af hans billeder kunne risikere at kende 
noget til Joyces værk. Med alt hvad det fører med sig af vilde spekulationer og far fetched 
associationer. 

Hermed forbliver det selvfølgelig ikke, alt skal op igen og gennem endnu en 
vicoviansk riccorso, frem mod den store udmunding i havet: ”A plainplanned liffeyism 
assemblements Eblania’s conglomerate horde. By dim delty Deva”. Her skal hele den 
samlede horde af folk fra Dublin mødes med byens ukronede dronning ALP og hendes 
mand HCE til den store apoteose, forenet i deres forbogstaver. Det maler Asger Jorn dog 
ikke. 

Han maler opspillet. Der kan ingen tvivl være om, at den sekvens, hvori Jorns 
titelord optræder, beskriver en opsamling af elementer fra den foregående bog, en 
separering af dem – en dialyse – med henblik på den sidste, pompøse, endelige riccorso. 
Læg dig nu til at sove, lille læser, med FW som dit sovedyr og glem det hele, i morgen vil 



72 
 

du vågne op til en ny dag og se det alt sammen igen med friske øjne. Den sætning, hvor 
”dialytically” optræder, snor sig i lange bugtninger, der beskriver hvordan noget samles 
op fra fortiden (”since the days of Plooney and Columcellas”, den romerske historiker og 
den irske munk Collumcille i fælles front), og præsenteres for et ”du”, med det gådefulde 
navn ”Cockalooralooraloomentos” (615,8). Budskabet er oven i købet både skrevet på et 
stykke papir og på nogle æg, som en høne både synes at have gravet op og lagt.  

Atter slutter en stor roman af James Joyce med at helten får serveret æg til 
morgenmad, denne gang beskrevet med en kryptisk skrift. Et godt varsel (”omen”). Vi 
bliver dog som læsere også nødt til at sætte os i hanens sted, der på den måde altså ikke 
bliver ene i kurven, for det er jo også for os, at denne opsummerende sætning 
tilrettelægges og skrives frem til ”there’s scriblings scrawled on eggs”. Derefter begynder 
slutbrevet, henvendt til ”Dear reverend. May we add majesty?”. Det sidste må ALP afgøre 
med sin egen samvittighed. 

 Jorn maler situationen i Joyces tekst lige før dette sker. Billedets vigtigste 
strukturtræk er de brede, sorte linjer, der snor sig i bløde kurver og folder sig ind i figuren. 
Hen mellem de kraftige streger ligger gule og røde farveklatter, morgensolens farver, der 
på den mørke baggrund signalerer en ny tids komme. Til højre i billedet balancerer det 
røde med komplementærfarven grøn, mod venstre har den gule frigjort sig og skuer mod 
billedets lyse kant, som bamse/barnefiguren også vender sig mod. Det hele er rammet ind 
af en kraftig, sort kant, en tryg og sikker instans. Det behøver ikke at være noget i teksten, 
blot en følelse ved at se på billedet. 

 Er det da dialektik? Ja, i givet fald en meget fredelig og udramatisk en af 
slagsen. De mange kampe, både sproglige og familiære, som dette kæmpeværk har 
beskrevet, er nu kommet ind i en stille flod, en "plainplanned liffeyism”, der snart skal 
føre os mod det store hav. Med mindre vi tager opfordringen i bogens sidste sætning op 
og begynder forfra. For FWs egentligste struktur er ikke en tilpasning til en 
Hegelsk/Marxsk dialektik mod et utopisk mål (Verdensånden, Kommunismen, etc), men 
cirklen, den stadig kredsen mellem tilbagevending og fremskridt, mellem glemsel og 
erindring, søvn og vågen, en bevægelse der principielt ikke ender. Kun for den enkelte 
med døden.  

Derfor betegner for mig Jorns bløde buer i ”Dialytics” den mest overordnede 
stemning med læsningen af FW: den rolige gliden af sprogets flod, ind mod kernen og ud 
igen, altid på vej mod sindets rødder. Det er den mest inderlige begribelse af ånden i 
Joyces senværk. Det er et storslået billede.  

”May we add majesty?”. 


