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Asger Jorns mor 
sørgede godt for sine 
børn, selv om var 
alene og økonomisk 
hårdt spændt for

AF LIS THAVLOV
Leder af Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE I 2014 har Silkeborg 
fejret 100-året for Asger Jorns fødsel. 
Der har været mange spændende ar-
rangementer og udstillinger. Måske er 
det nu på tide at vende blikket mod 
den verdensberømte kunstners bag-
grund og familie. Især mod hans mor, 
Maren Jørgensen, der nåede at give 
flere interviews om sin berømte søn, 
og som på hans opfordring i perioden 
1956-60 nedskrev sine erindringer om 
barndom og voksenliv - herunder om 
sit og børnenes liv i Silkeborg.

»Ekko fra fortiden«
Opfordringen til at skrive kom under 
et besøg i Paris i maj 1956. I et inter-
view i Søndags B.T. fra 15. juli 1966 
fortæller Maren: »Nu var det ikke 
blot om sin fars død, Asger ville have 
mig til at skrive, men om alt, hvad jeg 
kunne huske, lige fra jeg var barn ...« 
og så lagde han et hæfte og en blyant 
foran hende. Maren tog udfordringen 
op og påbegyndte med det samme de 
skriverier, der med tiden skulle blive 
til otte spiralbind med knap 800 sider 
håndskrevne erindringer. Hun kaldte 
dem »Ekko fra fortiden«. De findes i 
dag i flere eksemplarer og indgår bl.a. 
i Silkeborg Arkivs samlinger.

Født på landet
Maren fortæller, at både hun og hen-
des mand var opvokset på landet. Lars 
Peter Jørgensen var født i 1887 og vok-
sede op i Udby Sogn nord for Holbæk 
på Sjælland. Efter sin lærereksamen 
kom han lige efter nytår 1911 til sta-
tionsbyen Vildbjerg vest for Herning. 
Her blev han andenlærer ved den nye 
centralskole, og her mødte han Maren 
Nielsen, som var skolens forskolelæ-
rerinde. 

Maren selv var født i 1886 og vok-
sede op på hedeegnen nær Herning på 
gården »Vesterisen«, der havde været 
i faderens slægts eje siden 1740’erne. 
Om sin fødeegn fortæller Maren i et 
interview, at den »var præget af  den 
kristne vækkelse, der gik over Midtjyl-
land før århundredskiftet som en re-
aktion mod drikfældighed og anden 
dårligdom«. Efter konfirmationen 
kom Maren i huset flere forskellige 
steder, bl.a. hos sin søster i Silkeborg, 
hos sine gamle forældre og hos en 
skuespillerinde i København.

Forskolelærerinde
At Maren skulle blive »forskolelæ-
rerinde«, var noget, hun havde drømt 
om siden sin skoletid. Hun skriver: 
»Hvordan jeg var kommet på den idé, 
forstår jeg i grunden ikke. Vi havde 
ingen lærerinder ved vor skole, der 
kun havde to klasser og en lærer«. At 
det på ingen måde var almindeligt, at 
en pige med hendes baggrund og fra 
hendes hjemegn fik en uddannelse 
ses af, at hendes velhavende morbror 
ligefrem udtalte, at »det var en utidig 
vigtighed … at ville forlade husger-
ningen og bondearbejdet«. 

Der var desuden det problem, at 
hverken Maren eller forældrene havde 
pengene til at betale de omkostnin-
ger, der var forbundet med at gå på 
seminariet. Men det lykkedes hende 
at låne 600 kr., som så skulle dække 
udgifterne i det år, uddannelsen va-

rede. Heldigvis kunne hun bo og spise 
billigt hos sin søster - til gengæld for, 
at hun havde været i huset hos hende 
i to år uden at få noget særligt i løn.

Forskoleseminarium
Maren besluttede sig for at søge op-
tagelse på Th. Langs Forskolesemi-
narium i Silkeborg. Her havde man 
siden 1891 uddannet »forskolelærer-
inder«, der skulle undervise børn i 
1. og 2. klasse i landsbyskolerne og 
oplære den kvindelige landboungdom 
i håndarbejde. For at kunne uddanne 
sig til forskolelærerinde krævedes det, 
at man bestod en optagelsesprøve. Den 
fandt for Marens vedkommende sted 
først i november 1906 og varede flere 
dage. 

Før selve prøven havde Maren brugt 
fire måneder på at læse op på pensum. 
Hun havde fra seminariets side fået at 
vide, hvilke bøger hun skulle kunne og 
»hvad der ellers fordredes. Så lavede 
jeg en plan over, hvor meget jeg skulle 
læse hver dag … men hvor jeg sled«.

Skoleliv
Maren bestod optagelsesprøven og 
kunne nu tage hul på et nyt kapitel 
i sit liv. Så 8. november 1906, på sin 
20-års fødselsdag, var hun for første 
gang til undervisning. Hun mindes i 
erindringerne, at »dette år ... var et slid 
og slæb for at nå lektierne og for at 
få alt håndarbejdet færdigt ved siden 
af, at man gik i skole fra klokken 8 
morgen til 9 eller 10 formiddag, og fra 
2.30 om eftermiddagen til 7.30 aften… 
Det var først om aftenen, når man var 
færdig med at spise ved ottetiden, at 
man kunne gå i gang med forberedel-
serne til næste dag«. 

Der blev krævet meget af  de unge 
forskoleseminarister. De skulle klare 
et stort pensum på det ene år, uddan-
nelsen varede. Hun noterer da også 
lakonisk: »Kravene steg år for år. Vi 
var vist også det sidste hold, der kun 
læste i eet år”. Og det er ganske rigtigt 
- uddannelsen blev forlænget til 1 1/2 
år og i 1954 til 2 1/2 år. Forskolelæ-
rerindeuddannelsen gled først ud ved 
Læreruddannelsesloven af  1966.

Gift med Lars Peter
Efter afsluttende eksamen i oktober 
1907 kunne Maren så kalde sig »for-
skolelærinde«. Hun fik efter kort tid 
ansættelse først i Vodskov nordøst 
for Aalborg og fra januar 1908 ved 
Vildbjerg Centralskole ved Herning. 
På skolen var der en førstelærer, en 
andenlærer og to forskolelærerinder. 
De boede alle på skolen, hvor der var 
indrettet lejligheder til dem.

Det var her, Lars Peter gjorde sin 
entré efter nytår 1911. Hun fortæller, 
at »det der tiltrak mig mest hos min 

nye ven, var hans åbne og oprigtige 
væsen, der var så fuldstændig fri for 
bagtanker og beregning«. Allerede 
otte måneder senere blev Maren og 
Lars Peter forlovet og i oktober blev 
de gift. 

Maren fortsatte som lærerinde også 
efter, at hun i 1912 havde født deres 
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første barn, Henning. Hun vikarierede 
bl.a. for sin mand, mens han under 1. 
Verdenskrig i flere omgange var ind-
kaldt til sikringsstyrkerne og derfor 
ikke var hjemme i lange perioder.

I de følgende år havde Lars Peter an-
sættelse flere forskellige steder. I 1912 
fik han en stilling som førstelærer i 
Vejrum i Vestjylland mellem Struer og 
Holstebro. Her fik de børnene Asger 
i 1914, Esther i 1916, Gudrun i 1918, 
Vagn Ove i 1919 og Jørgen i 1920. 

I 1921 brød familien op og flyttede 
til Kalvehave ved Vordingborg på 
Sydsjælland. 

Det var tilsyneladende ikke helt let 
for familien at falde til på Sjælland. 
Så allerede i januar 1924 søgte de til-
bage til Jylland. Denne gang blev det 
til en stilling ved Aulum Byskole tæt 
på Herning og Vildbjerg, hvor Lars 
Peter og Maren havde mødt hinanden. 
Det må have glædet Maren, at hun nu 
atter var tilbage på sin hjemegn. Nær-
heden til Herning betød desuden, at de 
to ældste sønner, Henning og Asger, 
kunne komme på mellemskolen der. 

Enke med seks børn
Glæden varede dog kort. Allerede i 
1926 mistede Maren sin mand, der 
endnu ikke var fyldt 39 år. I sommer-
ferien var han som passager involveret 
i en alvorlig bilulykke, kom sig ikke 
over sine mén og døde i begyndelsen 
af  november. 

I interviewet i Søndags B.T. fortæl-

ler hun: »Han var en alvorlig kristen 
(indre missionsk), og hvis man kan 
sige, at nogen dør en skøn død, ja 
så gjorde han det. Der er så mange 
smukke minder fra de dage, han lå 
syg. Hele den sidste nat sad Asger, 
der var tolv år dengang, hos sin far og 
holdt hans hånd og talte med ham, når 
han var ved bevidsthed. Hans ældre 
bror kunne ikke klare det«.

Maren blev altså pludselig alene 
med seks ukonfirmerede børn. Hun 
besluttede at forsøge at klare sig med 
sin enkepension frem for at benytte 
sig af  sin lærerindeuddannelse. Og en 
livsforsikring gjorde det lige akkurat 
muligt for hende at købe et lille hus i 
Aulum. En lærerenke kunne jo ikke 
blive boende i embedsboligen.

Et hårdt liv
Hvor hårdt det var for hende at klare 
sig økonomisk, når hun samtidig øn-
skede en god skolegang for sine børn, 
vidner følgende om: »Da vi boede i en 
landkommune, kunne vi ikke få gratis 
skolegang, som byens børn fik. Bøger 
måtte vi også betale. De var også gra-
tis for byens børn. Og så var der bil-
letten til toget. Den kostede over 100 
kr. for hver af  drengene om året. Alt 
dette var en meget tung belastning for 
mit budget. Men vi kom da igennem, 
så de fik eksamen - Henning real- og 
Asger mellemskoleeksamen«.

Livet som enke var nu også hårdt 
på anden vis. Maren følte sig ensom 

og savnede sin livsfælle. Senere i erin-
dringerne noterer hun: »At stå alene 
med fire drenge og to piger og at skulle 
bestemme for dem, når de ikke selv 
kunne og se at finde en udvej af  de 
vanskeligheder, der meldte sig, var 
ofte meget svært ... det var (ikke) de 
økonomiske besværligheder, der var 
det værste, skønt det skal siges, at de 
var brydsomme nok. Men det ingen at 
have at tale med … det var det tunge-
ste for mig i min ensomhed«.

Til Silkeborg
Efter mange overvejelser besluttede 
Maren sig til sidst for at flytte til Sil-
keborg: »Hvor jeg havde tilbragt fem 
år som barn og ung, og hvor jeg tog 
lærerindeeksamen i 1907«. Og hun for-
tæller videre: »Asger talte om at blive 
lærer, men han ville gerne først have 
en studentereksamen … De mindre 
børn voksede jo også efterhånden til, 
og dem ville jeg gerne give en god sko-
leundervisning, og den ville ihvertfald 
blive billigere, når vi boede i byen«.

Ved en af  sine gamle lærerinders 
mellemkomst fik Maren pr. 1. okto-
ber 1929 en stuelejlighed i en villa på 
Remstrupvej 35. Maren husker, at det 
blev en stor forandring at bo til leje: 
»Det kneb især for børnene at forstå, 
at de kun havde ret til at opholde sig i 
lejligheden, og at vi havde meget min-
dre plads, end de i hele deres liv havde 
været vant til«.

Maren vender flere gange tilbage til 

det med, at hun var nødt til at holde 
en vis ro i lejligheden, fordi værtinden 
var efter dem, hvis der var for megen 
larm. Hun tilføjer senere: »Jeg blev 
ganske nervøs af  alle de idelige hen-
stillinger om at passe på. Det var godt, 
de alle var optaget i skolen mere end 
den halve dag og også skulle bruge en 
del af  tiden hjemme til lektielæsning 
og andet skolearbejde«.

Hjemme
Lejligheden på Remstrupvej blev al-
drig rigtig »hjemme« for familien - og 
det forstår man jo godt. Maren noterer: 
»Vi måtte flytte nogle gange, før vi 
fandt et sted, hvor vi rigtig følte os 
hjemme og havde det hyggeligt. Dette 
sted fandt vi på Frydensgade (11), og 
der boede vi det meste af  en halv snes 
år, og fra dette hjem fløj børnene efter-
hånden ud, så jeg blev ene tilbage. Jeg 
boede der frem til det blev solgt og jeg 
fik fat i en mindre lejlighed«. 

Vi kan følge familiens »rejse« rundt 
i byen i de kommunale mandtalslister. 
I 1930 bor de på Vestergade 121, 1931-
32 på Toldbodgade 18 og i 1933 på 
Valdemarsgade 11. Fra 1934 finder vi 
dem på Frydensgade. Den »mindre 
lejlighed«, som Maren omtaler, synes 
at have været beliggende på Markeds-
gade 2, hvor hun bor fra 1944, mens vi 
fra 1956 finder hende på Tværgade 21.

Maren døde 10. september 1970 og 
blev begravet i stilhed. Der er ingen 
omtale af  dødsfaldet i de lokale aviser, 
bortset fra en dødsannonce. Hun blev 
begravet ved siden af  sin elskede Lars 
Peter på Aulum Kirkegård.

Marens berømte søn
Gennem Marens erindringer og de få 
interviews lærer vi et helt igennem 
jordnært menneske at kende. Samtidig 
er hun en kærlig og opofrende hustru 
og mor. Men man skal ikke tage fejl. 
Hun er også stærk og modig. Hun 
overlever livets tilskikkelser, fordi hun 
vil, og fordi det er nødvendigt. Hun 

får sin lærerindeuddannelse trods den 
modstand, hun møder, og hun klarer 
skærene som enke med seks børn. 

Maren er også et totalt uimponeret 
menneske. I et interview i Jysk Aktuelt 
fra 1. august 1967 bliver hun spurgt, 
om hun er »stolt« af  sin søn. Og hun 
svarer: »Man kan da ikke være stolt 
over, at man har været så heldig at få 
et talent i vuggegave. Man kan være 
glad for det og lykkelig, når man får 
mulighed for at udfolde sine evner, 
sådan som det er lykkedes for Asger 
... Talent gør det ikke alene, og når 
min søn i dag er blevet berømt, er det 
også, fordi han har arbejdet meget 
hårdt med sig selv og sin udvikling. 
Han har hele sit liv været uhyre flittig, 
og når jeg tænker på hans barndom, 
husker jeg ham altid ved en eller an-
den form for beskæftigelse. Hvis han 
ikke tegnede eller malede eller læste, 
arbejdede han i haven«.

Det med »stolthed over sin berømte 
søn« afslutter også interviewet i Søn-
dags B.T.: »Stolt?«, svarer Maren, »Jeg 
kan da ikke se, at jeg har andre for-
nemmelser overfor ham, end jeg altid 
har haft, og som jeg har overfor mine 
andre børn. Han er min søn, som altid 
har været så god og sød ved mig, og 
som jeg holder forfærdeligt meget af. 
Men jeg går da ikke rundt og praler 
med ham. Hans succes har selvfølgelig 
givet mig mange ekstra glæder. Jeg 
var aldrig kommet til udlandet, hvis 
ikke jeg havde ham at rejse ned til…« 

Ja, og vi må tilføje, at hvis hun ikke 
var rejst til Paris i 1956 for at besøge 
sin elskede søn, var hendes helt igen-
nem fantastiske erindringer nok aldrig 
blevet nedfældet. Så tak til Asger for 
at have givet sin mor papir og blyant 
og tak til Maren for at have taget sig 
tid til at skrive. 

Og til dig kære læser - begynd hel-
lere i dag end i morgen på dine egne 
erindringer - og arkivet er klar til at 
gemme dem til eftertiden. 
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 | Forskoleseminariets dimittender årgang 1907.  Det er muligvis Maren, der 
står næstøverst på trappen til højre.

 | Maren Jørgensen fejrer sin 70 års fødselsdag i 
lejligheden på Tværgade 21. 1956.


