
LÆRER ANTON MIKKELSEN 

Af Johannes Høirup. 

Anton Mikkelsen blev født d. 15. marts 1889 i Hørning ved Skan
derborg, hvor faderen var landmand. Hans lyst stod tillærergernin
gen, og 1910 blev han dimitteret fra Rarrum statsseminarium. Han 
var først lærer ved Torrild kommuneskole, men da han følte sig 

stærkere draget mod friskolen, blev han knyttet til "Hjemly" fri
skole ved Hillerslev. I 1919 blev han Peder Pedersens efterfølger 
som leder af Søllinge friskole, og her virkede han, til han i 1944 
blev knyttet til Einar Skovrups frie lærerskole i Kerteminde. Hans 
interesse for historien var stor, og han har udgivet en Danmarks

historie og nordiske gudefortællinger. 
Også for historisk samfunds arbejde interesserede han sig stærkt. 

På Svendborg amts historiske samfunds generalforsamling i Ringe 
d. 26. oktober 1928 blev han indvalgt i bestyrelsen og var et interes
seret medlem af denne. Da sammenslutningen af de fynske amters 

historiske samfund skete d. l. januar 1939, gik han også med ind 
i ledelsen af "Historisk samfund for Fyns stift". Han var i en år
række medlem af forretningsudvalget og skriftudvalget. 

Men da "Den frie lærerskole" i 1948 flyttede til Vestbirk høj
skole, nedlagde han sit mandat, fordi han flyttede fra Fyns stift. 
Havde han vidst, at skolen i 1949 ville komme tilbage til Fyn, til 
Ollerup, havde dette jo ikke været nødvendigt. 

I det sidste års tid havde han lidt af et hjerteonde, der tog stærkt 
på den kraftige mand. Den 6. januar i år døde han på Svendborg 
sygehus. Ved jordfæstelsen i Ollerup blev der udtalt smukke mi:1de
ord både om hans virksomhed i friskolens tjeneste og om hans ar
bejde ved den frie lærerskole, hvor hans evner rigtig var kommen 

på sin plads. 
Også for hans virke i historisk samfund vil vi, der har samarbej

det med ham i den lange årrække, bringe vor bedste tak! 
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