
I den voldsomt ekspanderende litteratur om den 
situationistiske bevægelse, herunder særligt om 
bevægelsens primus motor og teoretiske master-
mind Guy Debord, har potlatch-begrebet hidtil 
haft en beskeden status. Allerede i første nummer 
af tidsskriftet Internationale Situationniste blev 
en række situationistiske kernebegreber (såsom 
dérive, psychogéographie, détournement, situation 
construite m.fl.) defineret,1 ”potlatch” var ikke et af 
dem. Årsagen kan måske findes i det forhold at be-
grebet pegede bagud mod de proto-situationistiske 
aktiviteter og ikke mod den fremtid som situatio-
nisterne på aktivistisk-revolutionær vis ønskede 
at skabe. Ikke desto mindre spillede potlatch- 
begrebet en vigtig rolle i perioden, hvor ’gave-
udveksling’ indgik som en både venlig-  og fjendt-
ligsindet social komponent. I denne artikel skal 
potlatch-begrebet analyseres med særligt henblik 
på Guy Debord og Asger Jorns fælles bogudgivelse 
Mémoires fra 1959. Ifølge Debord skulle bogen 
indtil genudgivelsen i 1993 have eksisteret skjult 
inden for rammerne af en privat gaveøkonomi: 
potlatch. Min tese lyder, at Debords selvheroise-
rende tilbagetrækningsgestus kun i et beskedent 
omfang har fundet sted, idet Mémoires måske nok 
har haft begrænset synlighed, men langt fra været 
usynlig; at bogen ikke har været til salg på lige fod 
med andre bøger i alle boglader, men dog været 
distribueret og solgt en række steder. Målet i det 
følgende er ikke kun at dokumentere at det fandt 
sted, men først og fremmest at undersøge hvordan 
det så rent faktisk gjorde det ved at fokusere på 
Mémoires’ distribution og reception, dvs. kombi-
nere de hidtidige ansatser af kunst- og idéhistorisk 
karakter med centrale elementer fra den boghisto-
riske disciplin.

Tidsskriftet Potlatch (1954–1957)
Potlatch-begrebet anvendtes mestendels i forbin-
delse med de proto-situationistiske aktiviteter. Ud-
bryderfraktionen af Isidore Isous lettrister, de inter-
nationale lettrister (en gruppe, der udover Debord 
bl.a. inkluderede Serge Berna, Jean-Louis Brau og 
Gil J. Wolman), udgav nemlig i perioden 1954–
1957 en bulletin, der just bar dette navn: potlatch. 
Materielt set var bulletinen uprætentiøs: en eller 
flere stencilerede sider, der var hæftet i øverste 
venstre hjørne. Et nøgternt, prunkløst look, ingen 
illustrationer. Debord skrev i 1959, at oplaget lå på 
50 eksemplarer ved tidsskriftets start og hen imod 
500 eksemplarer, da det gik ind.2 Modsat Mémoi-
res (eller i det mindste den forestilling, der hersker 
om værket), hvor gaveøkonomien anvendtes for at 
få en intenderet begrænsning af rækkevidden, så 

handlede det i tilfældet Potlatch om en helt kon-
kret adressering og en udvidelse af rækkevidden. 
Modtagerne var ikke kun samarbejdspartnere og 
sympatisører, men tillige antagonistisk vendt mod 
den franske presse3 samt centrale figurer inden for 
det litterære og kunstneriske felt (Breton, Cocteau, 
Magritte, Tzara etc.). Hos de internationale lettri-
ster blev der så at sige givet ’gaver’ til personer, 
der helst så sig fri. Disse nålestiksoperationer ind 
i det litterære og kunstneriske felt skete ikke for 
at etablere en permanent position inden for feltet, 
men tværtimod for at udfordre, ja sprænge det, via 
”la violence grisante et l’humour cinglant de ses 
attaques”, som Emmanuel Guy og Laurence Le 
Bras skriver i Un art de la guerre (2013).4

Hvad selve ordet ”potlatch” betød, blev kun 
i begrænset omfang angivet i tidsskriftet.5 I Pot-
latch nr. 14, 1954 var der en quiz, hvor redaktionen 
spurgte hvem ”Potlatch” var? Svarmulighederne 
var 1) en russisk spion, 2) en overdådig gave eller 
3) et meningsløst ord opfundet af lettristerne. I 
næste nummer blev det oplyst, at der blev gæt-
tet på alle tre svarmuligheder, men at det var en 
meningsløs problemstilling. Men var det tilfældet? 
Tidsskriftets titel blev først forklaret i sidste num-
mer af Potlatch, nr. 30 (15. juli 1959). Her skrev 
Debord: ”On sait que Potlatch tirait son titre du 
nom, chez des Indiens d’Amérique du Nord, d’une 
forme pré-commerciale de la circulation des biens, 
fondée sur la réciprocité de cadeaux somptuai-
res”.6 Inspirationen til tidsskriftets navn stammer 
højst sandsynligt fra den franske sociolog Marcel 
Mauss (1872–1950), hvis artikel ”Essai sur le don”, 
oprindeligt fra 1923–1924, blev genudgivet i 1950. 
Et andet bud kunne være Johan Huizingas bog 
Homo Ludens (hollandsk originaludgave, 1939) 
der i 1951 blev oversat til fransk og hvori potlatch- 
begrebet anvendtes med henvisning til netop 
Mauss.7 Navnet ”potlatch” bliver i og for sig ofte 
misvisende anvendt. I de fleste tilfælde burde man 
bruge ordet gave (”le don”) og gaveøkonomi, idet 
”potlatch” repræsenterer en specifik praksis hos de 
nordamerikanske indianere, hvor man kunne vise 
sin styrke gennem foræring og/eller destruktion af 
egne midler.

Generelt kan man sige, at ”potlatch” i 
1950 ernes Paris først og fremmest inkarnerede 
idéen om en prækapitalistisk gaveøkonomi, her-
under en art social udveksling, ofte af antagonistisk 
karakter. Analogien i forhold til de nordamerikanske 
indianeres gensidige overbud af gaver og destruk-
tion af værdier skal nok anvendes varsomt. Lettri-
sternes anvendelse af potlatch-begrebet var typisk 
for radikale eller endog revolutionære gruppers 
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appropriering af antropologisk teori, som bl.a. 
antropologen Keir Martin har anført.8 Fra antropo-
logernes side er der en generel skepsis i forhold 
til sådanne grupperingers potentielle forvanskning 
af antropologisk teori, f.eks. i forhold til en alt for 
simpel modstilling af en dehumaniseret kapita-
lisme og en romantisk før-kapitalisme. Keir Martin 
anerkender dog de internationale lettristers be-
grebsanvendelse, for så vidt, at man aktivt forsøgte 
at bryde adskillelsen mellem produktion og konsu-
mering, ja i det hele taget forskød et Marxsk fokus 
på produktionen til et mere dynamisk begreb som 
udvekslingen.

I forbindelse med tidsskriftet af samme navn 
gav ”potlatch” god mening, eftersom der både 
var tale om en gaveøkonomi og et forsøg på at 
etablere en potlatch med de modstandere, der fik 
tidsskriftet tilsendt. Som Debord skrev:

Les biens non vendables qu’un tel bulletin 
gratuit peut distribuer, ce sont des désirs et 
des problèmes inédits; et seul leur appro-
fondissement par d’autres peut constituer 
un cadeau en retour. Ce qui explique que 
dans Potlatch l’expériences a été souvent 
suppléé par un échange d’injures, de ces 
injures que l’on doit aux gens qui ont de la 
vie une moins grande idée que nous.9

Den tilsigtede dialog var af fjendtlig karakter. 
Tilsvarende skrev Debord i et brev til sin bel-
giske samarbejdspartner Marcel Mariën10 d. 11. 
november 1955 om deres publikum: ”hostile en 
majorité, et que seule la formule du cadeau gratuit 
permet d’insulter à domicile”11 Gaver til dem, der 
ikke ønsker dem: At kaste en handske i fjendens 
dagligstue. At udfordre de centrale meningsdan-
nere, et par hundrede stykker, der monopoliserede 
epokens tanker, for at forsøge at tvinge disse i en 
anden retning.12

Mémoires som potlatch
Lad os indlede med at knytte nogle overordnede 
bemærkninger til Mémoires og det andet Jorn-
Debord-værk, som det uløseligt er knyttet sammen 
med: Fin de Copenhague (1957). To værker, der 
har spillet en lidt ambivalent rolle i størstedelen 
af sekundærlitteraturen om situationismen. På 
den ene side har værkerne været betragtet som 
en art anti-kunstværker, dvs. eksemplificering af 
situationistisk teorigods, idet der – hvis man skulle 
følge budskabet fra første nummer af bevægelsens 
tidsskrift Internationale situationniste i 1958 – ikke 
kunne eksistere situationistiske kunstværker, men 
kun en situationistisk anvendelse af kunstens 
midler. På den anden side har værkerne eksem-
plificeret en situationistisk ikonografi på overbevi-
sende vis, en ikonografi, der bestemt havde sine 
æstetiske momenter. Den æstetiske dimension 
eksisterede, indtil de sidste kunstnere i bevægelsen 
blev ekskluderet i 1962. I både Fin de Copenhague 
og Mémoires anvendtes montagen af præfabrikeret 
materiale fra bøger, tidsskrifter og aviser. Tilsva-
rende havde Jorn ”illustreret” disse verbalt-visuelle 
montager med litografisk tusch. Om end ofte 
behandlet under ét, så er forskellene mellem Fin 
de Copenhague og Mémoires væsentlige: Fin de 
Copenhague er et processuelt værk (resultatet af 

et døgns arbejde)13 vs. den styrede rekonstruktion 
i Mémoires (Debords arbejde med stumperne 
i  Paris). Hvor omslaget på Fin de Copenhague 
bestod af et unikamateriale (matricepap), så var 
omslaget af sandpapir på Mémoires et massepro-
duceret, men usædvanligt, ja subversivt materiale. 
Endelig var Fin de Copenhagues lille oplag (200 
stk.) både nummereret og signeret i modsætning 
til Mémoires’ noget større oplag (minimum 675 
stk.) og uden nogen form for inskriptioner.

En tilbagevendende oplysning om Mémoires 
er som sagt, at førsteudgaven udelukkende eksi-
sterede inden for en privat gaveøkonomi. Modsat 
bogmediets almindelige kredsløb, hvor der tilsigtes 
en offentlig distribution og reception, så skulle 
der i Mémoires være tale om en privat håndtering 
af bøgerne, en praksis, der bevidst ekskluderede 
alle andre end en mindre, håndplukket kreds af 
ånds- og kampfæller. Oplysningerne om denne 
’udenomsinstitutionelle’ tilstedeværelse kan – i 
lighed med myten om de 24 timer i forbindelse 
med Fin de Copenhague – imidlertid ikke aflæses af 
selve førsteudgaven.14 Modsat en publikation som 
Rapport sur la construction des situations (1957), 
Debords væsentligste tidligste teoretiske skrift, hvor 
den begrænsede distribution specifikt angives på 
bagsiden.15 Her var der tale om et lukket netværk, 
en afklarings- og mobiliseringsfase.

Oplysningen om at Mémoires’ havde sta-
tus af potlatch er af væsentlig nyere dato. I det 
for beredende arbejde op til genudgivelsen af 
 Mémoires i 1993 skrev Debord et brev til forlæg-
geren Jean-Jacques Pauvert. Her understreger 
Debord værkets anti- offentlige liv: ”Ces Mémoires 
sont réellement un anti-livre, et d’ailleurs d’une très 
bonne époque. C’est célèbre, et ce n’a jamais été 
mis en vente, pas dans un seul lieu, en son temps. 
Ce ne fut donc qu’un cadeau, mais il doit ici cesser 
de l’être.”16 Genudgivelsen af denne ”anti-bog”, 
der aldrig havde været til salg, ville være at ophæve 
Mémoires’ status som potlatch-værk og sikre vær-
ket offentlig distribution og reception. Et led i den 
genudgivelses række, som Debord indledte i årene 
op til sin død.

I samme brev skrev Debord, at der ikke var 
så meget at sige om Mémoires, hvorfor han ville 
foretrække at skrive om de tematikker, ”dont votre 
auteur a offensé son siècle” samt om 1950’ernes 
mest radikale kunst. I det korte efterskrift, som det 
endte med, ”Attestations”, der er dateret ”octobre 
1993”, skrev Debord indledningsvist kun ganske lidt 
om sine fåtallige, tidlige værker (Mémoires, filmen 
Hurlements en faveur de Sade fra 1952 og sloganet 
”Ne travaillez jamais” – Fin de Copenhague næv-
nes ikke). Først og fremmest uddybede Debord de 
oplysninger han i brevet havde givet forlæggeren:

J’ai offert cet anti-livre à mes amis, sans 
plus. Personne d’autre n’a été avisé de son 
existence. ”Je voulais parler la belle langue 
de mon siècle.” Je ne tenais pas tellement 
à être écouté. […] Je n’ai en tout cas dit 
le moindre bien de ces  Mémoires, en leur 
temps. Et je ne crois pas qu’il y aurait plus 
à en dire maintenant. J’avais prouvé d’em-
blée ma sobre indifférence envers le juge-
ment du public, puisque celui-ci n’était-il 
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pas dépassé. Ainsi mes Mémoires, depuis 
trente-cinq ans, n’ont jamais été mis en 
vente. Leur célébrité est venue de n’avoir 
été répandus que sur le mode du potlatch: 
c’est-à-dire du cadeau somptuaire, qui met 
l’autre au défi de donner en retour quelque 
chose de plus extrême. Des gens si hautains 
montrent par là qu’ils sont capables de tout, 
mais dans leur sens.17

Ingen annonceringer, intet salg, Mémoires som 
en gave til vennerne, ingen andre. Med andre ord: 
en art venligsindet potlatch modsat den, der blev 
praktiseret i Potlatch. Via denne praksis skulle 
Debord have foretaget en tredobbelt unddragelse: 
Gennem anvendelsen af det masseproducerede og 
ensartede bogmedie annullerede han det klassiske 
kunstbegreb (kunstværket som unika og place-
ret inden for kunstens traditionelle institutioner, 
gallerierne og museerne); gennem fravælgelsen 
af centrale elementer i det traditionelle kredsløb 
for bogmediet (den offentlige distribution og 
reception) annullerede han bogens offentlige liv; 
gennem materialevalget (sandpapiret) obstruerede 
han principielt de gængse læsnings- og opbeva-
ringsrutiner. Paradoksal celebrity på grund af dets 
fravær. Men kan Mémoires både være ukendt og 
berygtet?

Debords korte efterskrift ”Attestations” er 
utvivlsomt referenceteksten i forhold til potlatch-
principperne. En tekst, der, heller ikke i de forsk-
ningsindsatser, der har beskæftiget sig mest 
indgående med Mémoires,18 er blevet sat spørgs-
målstegn ved. Værkets manglende distributions- og 
receptionshistorie har været med til at forme myten 
om dette værk, der i vidt omfang er blevet betragtet 
som et dokument i den situationistiske teoridan-
nelse, ”a Situationist Primer” som Greil Marcus har 
betegnet bogen.19 Potlatch principperne passer 
perfekt ind i historieskrivningen om situationistisk 
internationale.

Distribution og salg af Mémoires
Kun ét sted er jeg stødt på en forsker, der anfægter 
denne usynlighedsmyte: Jorn- forskeren Karen 
Kurczynski strejfer dette aspekt i en fodnote i en 
artikel fra 2008:  “Although Debord claimed that the 
collaborative artist’s book Mémoires was distribu-
ted only to friends as a gift, it was sold in various 
Left Bank bookstores and at Wittenborn in New 
York”.20 Kurczynski uddyber ikke disse oplysninger 
i artiklen.

Oplysningen om Wittenborn hidrører forment-
lig fra parateksten til førsteudgaven af Mémoires. 
På bogens sidste side, en side, der vel at mærke 
ikke gengives i genudgivelserne af bogen i 1993 og 
2004, står oplysningerne: ”Imprimé au Danemark 
par/ Permild & Rosengreen,/ Copenhague, 1959./ 
Distribution en U.S.A./ Wittenborn and Company/ 
Publishers and booksellers/ 1018 Madison Ave., 
New York, N.Y.” Med andre ord anføres det, at bogen 
sælges og distribueres gennem Wittenborn and 
Company, den vigtige kunstboghandel, der siden 
1956 havde ligget på Madison Avenue i New York.21 
Denne information er blevet ignoreret, hvilket kan 
skyldes, at førsteudgaven af Mémoires var,  eller 
rettere: med årene blev, relativt sjælden (hvilket 

kan forklare, at man har overset dette forhold, men 
det undskylder det ikke: for hvilken seriøs forsker 
beskæftiger sig med et, i øvrigt relativt ringe, genop-
tryk? Jo, det kan man, hvis man er kunsthistoriker og 
mere optaget af koncept end af boghistorie og edi-
tionsfilologi).22 At USAs førende kunstboghandel di-
stribuerede bogen hænger imidlertid meget dårligt 
sammen med påstanden om at værket eksisterede 
usynligt og kun cirkulerede som gave i en snæver 
vennekreds!23 Permild & Rosengreen har formentlig 
stået for denne del af para teksten, men kunne det 
tænkes, at værkets faktiske distribution fungerede 
som Debord har beskrevet den? Det kunne være en 
plausibel forklaring, men at det skulle være tilfældet, 
er der imidlertid intet, der tyder på. Som vi skal se, 
strider denne idé mod bogmediets natur: Modsat 
unikakunstværket lader den masseproducerede bog 
sig kun vanskeligt begrænse.

I et brev fra Asger Jorn til trykkerne V.O. 
Permild og Bjørn Rosengreen fra d. 14. februar 
1958 nævnes et ønsket oplagstal for den kom-
mende udgivelse Mémoires på 1.000 eksempla-
rer plus hvad trykkerne selv ønskede at trykke 
oveni.24 Oplaget af førsteudgaven af Mémoires 
var på minimum 675 eksemplarer, hvoraf 200 stk. 
blev i Danmark hos Permild & Rosengreen og de 
resterende 475 stk. blev sendt til Paris.25 Disse 
tal og denne fordeling hænger på ingen måder 
sammen med Debords påstand om at ”j’ai offert 
cet anti-livre à mes amis, sans plus”. Oplagets 
størrelse og fordelingen er i sig selv bevis nok på 
at Debord enten huskede forkert (hvilket er stærkt 
tvivlsomt) eller at han bevidst manipulerede. I et 
brev Jorn fra d. 11. juli 1959 skriver Debord: ”As-tu 
des nouvelles de Mémoires? Chez Gugusse26 ou 
ailleurs? J’en aurai besoin, maintenant, non seule-
ment pour Wittenborn mais aussi pour un libraire 
qui veut les diffuser en Argentine, ainsi que Pour 
la forme.” Brevet dementerer med al tydelighed, 
at Mémoires som udgangspunkt var tænkt som en 
usynlig udgivelse. Wittenborn- forbindelsen bliver 
her bekræftet. Endvidere nævnes en boghandel 
i Argentina(!),27 der ønskede at distribuere både 
Jorn og Debords fællesværk samt Jorns skrift om 
æstetik fra året før. I et brev fra Debord til Jorn d. 4. 
januar 1960 skrev Debord, at han havde brug for 
de 100 eksemplarer af bogen, der lå hos Augu-
stinci (Galerie La Rive Gauche), idet Le Terrain 
Vague skulle have monopol inden for Frankrig 
for distribution af Internationale situationniste og 
situationisternes bøger.

Hvad samarbejdet med Wittenborn i USA 
angik, så fortsatte det i hvert fald indtil 1962, hvilket 
dokumenteres af et (særdeles utilfredst) brev fra 
d. 26. februar 1962 fra Jorn, Bernstein og Debord: 
”Il semble que la rare qualité de nos œuvres vous 
échappe complètement. Peut-être que vous n’avez 
pas réussi à former une clientèle d’un niveau assez 
élevé. Nous attirons donc votre attention sur ce 
grave problème de votre entreprise.”28 Endvidere 
handlede brevet om, at Wittenborn ikke vil have 
små (rest?)oplag liggende; at firmaet ikke havde 
bestilt de sidste 3–4 numre af ”notre revue” (Inter-
nationale situationniste), og at det var Wittenborn, 
der skyldte dem penge og ikke omvendt. Intet 
svarbrev er tilsyneladende gemt.
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Hos Karen Kurczynski fremgår det, at ikke kun 
Wittenborn, men også nogle bog lader på venstre 
Seinebred skulle have solgt bogen. Kurczynski 
interviewede Jacqueline de Jong i 2007,29 hvor de 
bl.a. diskuterede situationisternes distributionska-
naler. De Jong, der trådte ind i den situationistiske 
bevægelse i 1960, nævner i dette interview Wit-
tenborn, men uden specifikt at nævne Mémoires.30 
Direkte adspurgt af denne  artikels forfatter i 2014 
skriver Jacqueline de Jong:

It was probably at the Minotaure book-
shop in the Rue des Beaux Arts that I saw 
 [Mémoires], they did sell the IS bulletin 
and later on The Situationist Times and 
other publications related to the I.S. So 
did le  Divan and La Hune in Paris. Might 
have been others. And it was no Potlatch 
as Debord pretends, I am almost certain. 
Wittenborn was our connection and the ICA 
[Institute of Contemporary Arts] in London.31

Men ét er, at de øvrige situationistiske publikationer 
blev distribueret, noget andet er, om Mémoires blev 
solgt via Wittenborn og de øvrige distributions-
kanaler? Det kan vi formode, men det er svært at 
dokumentere ud fra de foreliggende oplysninger.

To centrale steder eksisterer Mémoires ikke. 
Værket er ikke registreret i Bibliographie de la 
France (fra 1959). Den franske nationalbibliografi 
inkluderer materiale trykt i Frankrig, men i og med 
at Mémoires blev trykt i Danmark unddrager den 
sig den officielle registrering, på trods af, at den 
efter alt at dømme blev solgt i kommission hos de 
nævnte boghandlere og distributører. Mémoires 
var en trykkeopgave for Permild & Rosengreen ud-
ført for ”udgiveren” L’Internationale Situationniste 
(og betalt med Jorns malerier), hvorfor den skulle 
registreres i det danske bogsystem. Men bogen 
blev ikke pligtafleveret,32 hvilket den burde, efter-
som bogen blev trykt og distribueret i Danmark, 
jf. § 2. i ”Lov om pligtaflevering af offentliggjort 
materiale”. Mémoires blev heller ikke  registreret i 
Dansk Bogfortegnelse for årene 1955–1959. I en 
vis forstand kan det  betegnes som en transnational 
tilbagetrækningsstrategi.

Annonceringer af Mémoires
Allerede et stykke tid før udgivelsen (og kort efter 
færdiggørelsen) af Mémoires, blev dets eksistens 
annonceret af den tyske gren af situationist-
bevægelsen. Dette skete på en flyveseddel med 
overskriften ”Nervenruh! Keine Experimente!” fra 
1. januar 1958 i München. Asger Jorn og Hans 
Platschek stod som underskrivere på flyvesedlen, 
hvor man i bedste dada-stil, om end ikke helt med 
samme absurde komiske talent, bragte en række 
nyheder og informationer. Her lød det blandt andet: 
”Er hat viel durchgemacht!/ Guy Debord Mémoi-
res./ Sensationelle lettristische Enthüllungen/ des 
jüngsten und  erfahrensten/ Memoirenschreibers 
der Neuzeit”.33 Om Debord bifaldt denne annon-
cering er uvist. Hans Platschek blev ekskluderet fra 
bevægelsen i februar 1959.

Fin de Copenhague blev officielt annonceret 
i lettristernes organ Potlatch i 1957.34 En tilsva-
rende annoncering finder man ikke af Mémoires 
i tidsskriftet Internationale  situationniste. En til-

bagevendende klumme i tidsskriftet var ”Rense-
ignements situationnistes”, hvor der blev oplistet 
større og mindre situationistiske aktiviteter. Her 
havde det været oplagt at inkludere udgivelsen,35 
men udgivelsen af Mémoires, hvilket efter alt at 
dømme skete i april 1959,36 faldt mellem tidsskrif-
tets andet (december 1958) og tredje nummer 
(december 1959). Mémoires optrådte dog, om end 
diskret, to steder i situationisternes officielle organ. 
Første gang i det usignerede essay ”Le détour-
nement comme négation et comme prélude” i 
Internationale situationniste nr. 4, 1960,37 hvor 
Mémoires indgik som eksempel på anvendelsen af 
détournement sammen med Jorns modifikationer, 
Constants skulpturer og Debords film. Anden gang 
var der tale om et visuelt citat, idet første montage 
i Mémoires optrådte som en illustration i Interna-
tionale situationniste nr. 5, 1960,38 men, typisk for 
tidsskriftets billedside, uden angivelse af ophav.

Debord nævnte desuden Fin de Copenhague 
og Mémoires i en tekst, ”La Démesure mesurée”, 
der var et svar på Torben Brostrøms programartikel 
”Det umådelige mådehold” i tidsskriftet Vindrosen 
nr. 1, 1960, hvor Brostrøm agiterede for en moder-
nistisk poesi og kunst i Danmark. Debord mente 
bl.a. at Brostrøm ikke kunne se hvad der skete 
lige for næsen af ham, idet ”ce sont deux litho-
graphes de Copenhague, Permild et  Rosengreen, 
qui nous ont donné les moyens de réaliser deux 
livres expérimentaux dans les derniers dix-huit 
mois, avec des procédés nouveau qui ont été 
imités presque aussitôt en Amérique.”39 Debords 
svar, hvor værkerne ikke nævntes ved navn, endte 
imidlertid med aldrig at blive trykt i Vindrosen og 
blev derfor først tilgængeligt, da det blev optrykt i 
Œuvres (2006),40 men intentionen var tydeligvis 
ikke at skjule udgivelsen af de to værker. En anden 
reference, der aldrig kom på tryk, var Asger Jorns 
tale til SI-konferencen i Göteborg d. 28.–30. august 
1961 i Göteborg. Under dæknavnet ”Keller” talte 
Jorn, hvis han har fulgt sit to siders håndskrevne 
manuskript, om nødvendigheden af ”de troubler, 
de divertir, de jouer et de jouir de notre nouvelle 
liberté envers l’image desidolisée [sic!], libéra-
tion déjà [arrivent?] avec nos publications Fin de 
Copenhague et Mémoires”,41 men denne del blev 
skrevet ud af det officielle referat i Internationale 
situationniste.42 Derimod blev Mémoires nævnt 
i Jorns forord, ”Guy Debord et le problème du 
maudit”, til Debords bog Contre le cinéma (1964), 
hvor Fin de Copenhague og Mémoires nævntes 
som hastigt producerede, détournement-værker. 
Endvidere indgik oplysninger om Mémoires i Guy 
Atkins og Erik Schmidts Bibliografi over Asger 
Jorns skrifter til 1963 (1964) samt Jean-Jacques 
Raspaud og Jean-Pierre Voyers bibliografi fra 1972 
over de situationistiske udgivelser.43

Udstillinger af Mémoires
Mémoires indgik i 1963 på en udstilling om relati-
onen mellem skrift og billede inden  for litteraturen 
og kunsten. Udstillingen hed Schrift und Bild og 
blev vist på Stedelijk  Museum i Holland og Staatli-
che Kunsthalle Baden-Baden i Tyskland.44 Fokus lå 
på de historiske eksempler og avantgarderne, så-
som Kurt Schwitters, El Lissitzky, F.T. Marinetti og 
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1 Jørgen Nash: ”Meddelelse til den skandinaviske presse”, 
 pressemeddelelse, april 1959.
2  En side fra Guy Debords Mémoires optrykt i kataloget til 
 udstillingen ”Schrift und Bild” på Stedelijk  Museum og 
 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 1963.
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Illiazd. Eftersom Jorn havde fået sit internationale 
gennembrud ved verdens udstillingen i Bruxelles 
i 1958 og Debords navn i bredere kredse endnu 
var fuldstændig ukendt, afhang Mémoires’ kultu-
relle kapital af, at det var et Jorn- værk.  Mémoires 
optrådte sammen med andre af Jorns samarbejds-
værker: Stavrim, Sonetter (s.m. Jørgen Nash, 1960) 
og Je lève, tè leves (s.m. Christian Dotrement, maleri 
1948). Ikke alle udstillede værker blev reproduceret 
og ikke alle reproducerede værker indgik i udstillin-
gen, men Mémoires blev både udstillet og repro-
duceret i kataloget. Værket optrådte som en af de 
få illustrationer i farve og indgik som illustration til 
Helmut Heißenbüttels artikel: ”Zur Geschichte des 
visuellen Gedichts im 20. Jahrhundert”, imidlertid 
uden at værket nævnes i selve artiklen.45 I artiklen 
optræder mere oplagte kandidater som Stéphane 
Mallarmés Un coup de dés, Filippo Marinetti Les 
mots en liberté futuristes, Hugo Balls Lautgedicht 
og Guillaume Apollinaires Calligrammes, hvortil 
kommer en række andre navne, herunder eksem-
pler på 1960ernes konkrete poesi.46

Men der skelnes i det tilhørende katalog 
ikke mellem enkeltsider og en anvendelse af hele 
bogformatet, hvilket jo ellers er en af de væsent-
ligste forskelle mellem 1910ernes og 1920ernes 
avantgarders montager i forhold til kunstnerbogens 
anvendelse af hele bogen som en konceptuel 
helhed fra 1950erne og 1960erne og frem. Her 
er ingen fornemmelse for bogmediets rolle eller 
samarbejdets kohærens, når der i kataloget står 
”Asger Jorn: Memoires [sic!] (nach Texten von Guy 
Ernest Debord)”.

Indlemmelsen af Mémoires i udstillingen og i 
kataloget skete uden Debords vilje. Dette fremgår 
af en notits i I.S. nr. 9, august 1964, hvori det lød:

Un livre de Guy Debord a figuré sans son 
autorisation, et sans qu’il en soit averti 
d’aucune manière, à l’exposition ”Schrift 
und Bild”, à Baden-Baden, puis à Amster-
dam. A une première protestation adressée 
aux organisateurs quand cette manœuvre 
nous a été finalement signalé, les Alle-
mands de Baden-Baden répondent que la 
responsabilité en incomberait au Hollandais 
Ad. Petersen, du Stedelijk Museum d’Am-
sterdam, tandis que ce musée affirme, en 
même temps, que le choix dépendait de 
l’Allemand Mahlow, directeur du Kunsthalle 
de  Baden-Baden (à suivre).47

Det blev ikke angivet hvilken bog, der var tale om, 
men Debords udgivelsesliste var i 1964 overskue-
lig, desuden indikerede udstillingens tema hvilket 
værk, der var tale om. Protesten afspejlede modvil-
jen – i 1964 – mod at lade Mémoires tilgå en større 
offentlighed. Med eksklusionen af kunstnerne 
fra den situationistiske bevægelse i 1962, foran-
drede konteksten for Mémoires sig. Nu fremstod 
Mémoires som alt for kunstnerisk og æstetisk i 
forhold til den nye, antikunstneriske og idelogiske 
linje, der havde vundet indpas. I forhold til Stedelijk 
var der øvrigt også en modvilje, der gik tilbage til 
1960, hvor museet skulle have vist en udstilling 
med  situationisterne og som Debord & co. efter 
uenighed med Sandberg dog endte med at trække 
sig fra. Nu vendte Sandberg, der fra 1945 til 1962 

havde bestridt posten som direktør på Stedelijk, så 
tilbage som kurator.48

Modviljen bekræftes af to breve, der er trykt 
i andet bind af Debords Correspondance: Det ene 
brev (dateret d. 21. juli 1964) var stilet til Dietrich 
Mahlow og Willem Sandberg,49 kuratorerne 
bag udstillingen i Kunsthalle Baden-Baden og 
Stedelijk- museet i Amsterdam. Det andet brev 
(20. august 1964) var stilet til S.H. Levie, ansat på 
Stedelijk og Sandbergs efterfølger i direktørstolen. 
I brevet til Mahlow og Sandberg protesteredes 
mod at Mémoires var inkluderet i udstillingen 
”sans mon accord et même sans m’en prévenir, 
ni avant, ni pendant, ni après”.50 Debord skrev, 
at eftersom bogen var udgivet af Internationale 
Situationniste havde museerne ingen juridisk eller 
moralsk ret til at inkludere Debord i udstillingen. 
Debords opgør med det kunstneriske felt kan 
aflæses af formuleringer som: ”Il s’agit donc là 
d’une escroquerie caractérisée et, vu les position 
des mes camarades situationnistes sur la culture 
actuelle, d’une imposture grave.”51 Derfor er det 
lige så interessant som paradoksalt, at han i brevet 
i sine retoriske spørgsmål til kuratorerne gentagne 
gange anvendte netop ordet kunstner (”artiste”), 
når han skulle hævde sine rettigheder: For at 
kunne hævde (indadtil), at han ikke var kunstner, 
måtte han (udadtil) påberåbe sig, at han var det. 
Sagen blev sendt videre til S.H. Levie på Stedelijk. 
Vi kender desværre ikke ordlyden af Levies brev, 
eftersom dette ikke befinder sig i Debords arkiv på 
Bibliothèque Nationale, men vi kender Debords 
svar på det. I spørgsmålet om copyright måtte 
Debord nødtvunget indrømme, at han ikke kunne 
spille copyrightkortet for at forhindre at bogen blev 
udstillet og at Debords navn blev nævnt. Debord 
nægtede ikke museet deres ret til at udstille 
 erhvervede genstande, men Debord skrev, at 
denne ret (en ret, der, hvis man skal følge Debord, 
nødvendigvis kun kan være moralsk, ikke juridisk) 
ikke gjaldt for en ”exposition d’actualité, orientée 
idéologiquement, esthétiquement”.52 Mémoires 
burde ikke udstilles, fordi det indgik i en aktuel, 
ideologisk-æstetisk kontekst, som Debord prøvede 
at løsrive Mémoires fra.

Slutteligt truede Debord museet med en lidt 
spøjs trussel: at hvis de fastholdt princippet (hvilket 
vel vil sige: hvis de ikke gav ham en undskyldning), 
så ville Debord og situationisterne bruge alle 
nødvendige magtmidler uden at Debord specifice-
rede hvilke virkemidler, der i givet fald var tale om. 
Formentlig skete der ikke mere i den sag. En lille 
krølle eksisterer dog. I et brev fra Debord til Stede-
lijk Museet fra d. 21. april 1966 citerede passagen 
fra Internationale situationniste og brevet sluttede 
med ordene: ”Vu la malhonnêteté intellectuelle 
du Stedelijk Museum, il ne saurait être question 
de vous envoyer le numéro 10 d’I.S., à quelque 
prix que ce soit.”53 Abonnementet blev opsagt, 
andre muligheder for sanktioner, endsige regulære 
hævnaktioner, synes der ikke at have været.

Debord reagerede i øvrigt ikke på kataloget 
– det er tvivlsomt, om han har set det. At reprodu-
cere en side fra Mémoires uden Debords tilladelse 
er juridisk set tvivlsomt, men forfattere kan ikke 
kontrollere hvor og i hvilken sammenhæng (f.eks. 

 6



3  J.V. Martins annonce for bl.a. Mémoires i Jyllands-Posten 
 d. 16. december 1962.
4  Annonce i Situationistisk revolution nr. 1, oktober 1962.
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en udstilling) deres artefakter optræder. Kritikken 
rettedes mod de ansvarlige på Stedelijk Museet og 
Kunsthalle Baden-Baden, men spørgsmålet er, om 
det ikke snarere var Jorn, der burde kritiseres, ef-
tersom Debords bog optrådte i serien af Jorn-sam-
arbejdsværker? Selv refererede Jorn i hvert fald i 
anden sammenhæng i et læserbrev i Information i 
1967 til Mémoires og Schrift und Bild uden at dette 
aspekt problematiseredes.54 Jorn forsøgte tvært-
imod aktivt at bruge sine bogværker, herunder 
Fin de Copenhague, til at booste sin kunstneriske 
karriere.

Mémoires i Danmark
På trods af den manglende pligtaflevering og den 
manglende indføring i Dansk Bogfortegnelse har 
bogen ikke desto mindre haft et dansk liv. Det 
er også et liv, som Debord ikke har kendt til – og 
heller ikke haft mulighed for at kontrollere, hvilket 
igen understreger bogmediets grad af autonomi. 
Permild & Rosengreen beholdt som tidligere nævnt 
200 eksemplarer af Mémoires. Eftersom der ikke 
foreligger salgsregnskaber eller tilsvarende fra 
Permild & Rosengreen (og bogen indgik jo i den 
bytteøkonomi som trykkerne kørte med Jorn …) 
kan det være svært at følge bøgerne. Det kan dog 
dokumenteres at Statens Museum for Kunst i 
København købte Mémoires hos Permild & Ro-
sengreen 7. april 1960 for 30. kr. (Jørgen Nashs 
Stavrim, Sonetter indgik i handlen).55

 Modsat Fin de Copenhague forefindes 
ikke en liste, hvor det fremgår af hvem Jorn har 
sendt eksemplarer til,56 men i et brev fra Nash 
fremgår det, at Jorn har sendt Mémoires til sin 
tidligere kone Kirsten Lyngborg og sine to børn.57 
Takkebreve til Nash fra folk i det litterære felt fra 
maj 1959 vidner i øvrigt om at Mémoires blev 
sendt ud.58 Op til at bogen skulle udkomme skrev 
Jørgen Nash en tekst, ”Introduktion til Guy-Ernest 
Debord”, der var blevet til på baggrund af opteg-
nelser, som Nash og Jorn havde lavet i fællesskab. 
Teksten, der befinder sig i Nash-Jorn-arkivet på Det 
Kongelige Bibliotek, var både tænkt som artikel 
til tidsskriftet Vindrosen og dele af teksten skulle 
endvidere fungere som pressemeddelelse. I tekster 
skrevet af Lars Morell og Jakob Jakobsen forlyder 
det, at pressemeddelelsen blev sendt ud.59 Men 
udgivelsesdatoen, der hos Morell angives til 1. 
maj bekræftes ikke af Nashs korrespondance fra 
perioden, og det faktum, at der foreligger en skitse 
(teksten i arkivet indeholder rettelser og stavefejl), 
betyder ikke, at den rent faktisk blev sendt ud. 
Nashs rolle som talsmand for den skandinaviske 
del af den situationistiske bevægelse og hans 
øvrige omfattende pr-praksis, ville umiddelbart 
indikere sidstnævnte, men det er uvist.

I forbindelse med salget af et eksemplar af 
Mémoires fra auktionshuset Bruun Rasmussen i 
november 2014 så en tekst, der grangiveligt ligner 
en færdig pressetekst, dagens lys. Teksten, hvis 
overskrift er ”Meddelelse til den skandinaviske 
presse”, er kortere og den slutter med de bemær-
kelsesværdige ord, der nok må tilskrives Nashs 
egen livlige fantasi: ”Prisen er 40 kr pr x i Skandina-
vien og det dobbele [sic!] i Paris og New York, hvor 
det meste af oplaget har været forudbestilt [sic!] og 

sikkert vil blive udsolgt allerede på udgivelsesda-
gen den 1. maj.” Man undres over Nashs tekst, der 
så at sige détournerer détournementet ved bl.a. at 
beskrive Mémoires som investeringsobjekt og ved 
at placere det entydigt i kunstfeltet.

Herved adskiller pressemeddelelsen sig fra 
indholdet i ”Introduktion til Guy-Ernest Debord”, 
hvor det er det subversive, der understreges. Både 
introtekst og pressemeddelelse er dog skrevet 
med løs hånd, der måtte ligge Debords velslebne 
skrivestil særdeles fjernt, og indeholder en række 
faktuelle fejl. Pressemeddelelsen slutter med de 
følgende linjer:

”Da dette erindringsværk på trods af det 
folkelige sandpapir, der er valgt til perm, vel 
nok ligger i det mere eksklusive plan, som 
indtil videre næppe frister til store oplag, vil 
kun et begrænset antal eksemplarer komme 
i handelen, resten er potlatch. Men i en tid, 
hvor alle civiliserede nationer kæmper for at 
opnå den største popularitet med hensyn til 
industriel formgivning og serieproduktion af 
kunstgenstande og husflid på verdensmar-
kedet, vil en virkelig upopulær bog være et 
hårdt tiltrængt særsyn. ”Memoires” [sic!] er 
en sådan bog, dens ophavsmænd tilhører 
kunstens hårde kærne af anti-designers, 
som har styrke til at gå andre veje end de 
arkitekttegnede supermænd i koksfarvet tøj, 
der i stedet for 30-ernes musegrå social-
prosa i dag vil frelse os alle med deres non-
figurative personlighed, som ikke forestiller 
noget som helst. Det er for meget plastic. Vi 
foretrækker sandpapir.

Mest bemærkelsesværdigt i ovenstående passage 
er det, at det angives at kun et begrænset antal 
vil komme i handlen, resten var potlatch. Så pot-
latch-idéen har tilsyneladende været der fra starten 
af, men idéen har ikke været tænkt eller praktiseret 
så radikalt som den retrospektivt blev i 1993.60

Modsat Jorn og Debords Fin de Copenhague, 
har jeg ikke kunnet lokalisere nogen anmeldel-
ser af Mémoires i den danske presse. Men det er 
formodentlig heller ikke den mest oplagte bog at 
anmelde i en dansk avis: En ukendt fransk forfat-
ter, Debord, der har ”forfattet”, dvs. indsamlet, en 
række usammenhængende brudstykker på fransk. 
Skulle bogen være blevet anmeldt, så skulle vink-
len klart have været Jorns medvirken, hans kunst, 
og måske udgivelsens spektakulære materielle 
side.

Mémoires dukkede til gengæld op i forbin-
delse med at J.V. Martin forsøgte at stable et dansk-
sproget situ-tidsskrift, Situationistisk revolution, på 
benene. I et brev fra Marinus Andersen til Asger 
Jorn fra d. 27. august 1962 videresendte Ander-
sen et brev fra J.V. Martin fra d. 15. august samme 
år. I brevet lød det: ”For at skabe det økonomiske 
grundlag for udgivelsen af vort, forhåbentlig inden 
længe udkommende tidsskrift SITUATIONISTISK 
REVOLUTION, – har vi fra vor bevægelses franske 
sektion modtaget et lille restoplag af den franske 
forfatter GE. Debord’s bog MEMOIRES [sic!]”. 
Prisen er 75 kr. Andersen vil høre Jorn eller Nash, 
hvorvidt han skal købe bogen ”ad denne vej?”. Det 
er uvist, hvorvidt et svarbrev er bevaret. I Situatio-
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nistisk revolution nr. 1, der udkom i oktober 1962, 
var der indrykket en lille annonce for ”Memoires” 
(Nash og Martin staver næsten konsekvent bogen 
uden l’accent aigu). Prisen nævntes ikke, men 
bogen kunne rekvireres gennem S.R.s redaktion 
(dvs. J.V. Martin). Nogle måneder senere, d. 16. 
december 1962, indrykkede J.V. Martin en an-
nonce i Jyllands-Posten, hvor der reklameredes 
for Asger Jorns Le long voyage, tidsskriftet Situa-
tionistisk revolution samt Mémoires: ”Med Asger 
Jorns vanlige skaberglæde har han forsynet denne 
fransksprogede bog af forfatteren Guy Debord med 
utraditionelle farveilluminationer af høj kunstnerisk 
kvalitet. Indb. i sandpapir – Kr. 100.” 100 kr. svarer i 
2014-valuta til 1.160 kr., prisen på et samlerstykke. 
Finansieringen af SI-aktiviteter skete uden anven-
delse af potlatch-principperne og det er interessant 
at J.V. Martin gjorde det: Jørgen Nash var netop 
blevet ekskluderet fra den situationistiske bevæ-
gelse, fordi han brød med bevægelsens principper. 
Men som Mikkel Bolt har påpeget i en artikel, så er 
det i grunden overraskende at J.V. Martin de næste 
ti år, indtil opløsningen af Situationistisk Internati-
onale, var en del af grupperingen, for så vidt som 
han holdt fast i billedkunsten som revolutionært 
virkemiddel.61

Summa summarum: Debords potlatch-myte
Debords efterskrift fra genudgivelsen af Mémoires 
i 1993 er et falsum, der ukritisk er blevet videre-
formidlet i sekundærlitteraturen, reproduceret i 
2004-udgaven af værket og har været med til at 
forme denne myte om værket. Mémoires er blevet 
distribueret og solgt i Frankrig, i Danmark, forment-
lig via Wittenborn i USA og måske via Institute of 
Contemporary Arts i London. Værket blev, om end i 
beskeden skala, annonceret, omtalt og udstillet.

Bogmediets karakteristika som massepro-
duceret kommunikationsmiddel er jo netop, at 
det kun vanskeligt kan kontrolleres. Heller ikke af 
Debord, hvis dette da havde været intentionen fra 
starten, hvilket det ikke tyder på. En vis usynlighed 
kan man ikke komme udenom, men det har været 
at gøre en dyd ud af nødvendigheden.

Der er ingen tvivl om at Debord fra starten har 
haft eller i hvert fald relativt hurtigt fik et ambivalent 
forhold til Mémoires. Modsat en pro-situationistisk 
forskning, der anskuer bogen som et dokument, 
så har Debord næppe været blind for og stærkt 
ambivalent i forhold til værkets æstetiske kvaliteter. 
Med Jorns stigende stjerne på det kunstneriske 
firmament og udraderingen af de kunstneriske 
elementer i den situationistiske bevægelse befandt 
Mémoires sig som et overgangsværk på vej mod 
en mere renlivet politisk aktivisme og på den måde 
er værket blevet overflødiggjort af udviklingen, 
hvilket har ført til en retrospektiv udradering, der 
imidlertid aldrig fandt sted i virkeligheden.
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