
ANTON NIELSEN 

Af P. M. Andenen. 

I. 

"Mange mener, at jeg har skabt den danske skolelærerlitteratur, 

vist er det, at jeg var den første, der blev lagt mærke til i blad

kritikken," skriver Anton Nielsen i en af sine mindebøger. Det 

sidste er rigtigt: Han var jo saa meget nærmere end de andre ved 
København, sædet for den dominerende kritik - dengang fuldt 

saa vel som nu. Men ogsaa i tid kommer han et aar før Thyregod. 

Det er disse to, der i forreste række indleder den nye folkelige 

litteratur. 
Paa fædrene side var Anton Nielsen af gammel bondeslægt. 

Hans farfader var husmand og væver i Rørby sogn ved Kalundborg, 

og hans fader, Lars Nielsen (født 1799), havde fra S-aars alderen 

været hyrde- og tjenestedreng, inden han paa grund af sin ringe 

vækst blev sat i skrædderlære og ( I7 aar gammel!) blev mester, 

hvorefter han ernærede sig ved at gaa rundt til gaardene og sy. 

I I82o ledsagede han en anden ung mand, der skulde til optagelses

prøve paa Jonstrup seminarium. Ved en misforstaaelse tog man 

ogsaa skrædderen op til overhøring, og I4 dage efter fik han med

delelse om, at han havde bestaaet, medens hans ledsager, der endda 

var blevet forberedt hos en præst, var dumpet. Lars Nielsen fik 

saa rejst et laan og kom paa seminariet, og efter eksamen blev han 

hjælpelærer i Bregninge ved Kalundborg, hvor han blev forlovet 

med præstens husjomfru, Frederikke Marie Olsen (født 1792), en 
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lægedatter fra Vordingborg. De blev gift 1824, samme aar som 

Lars Nielsen fik embede i Sneslev ved Fuglebjerg, syd for Sorø, 

og her fødtes Anton Nielsen d. 5· maj 1827. 

Hjemmet var meget fattigt, saa fattigt, at faderen end ikke ejede 

en overfrakke, at moderen selv syede klæderne til baade sig selv, 

børn og mand, og at de maatte leje to køer a 3 rd. aarlig til deres 

lille skolelod paa 4 tdr. land. Og kaarene bedredes ikke synderligt, 
da Lars Nielsen 1833 fik embedet som lærer i Reerslev, nord for 

Slagelse - da Anton Nielsen og hans forældre flyttede ud af 

Sneslev Skole, flyttede forøvrigt Erik Bøgh og hans forældre ind. 

Men det var et godt hjem, Anton Nielsen og hans yngre broder 
Ferdinand, der blev Zakarias Nielsens første lærer, opvoksede i. 

Faderen var som lærer ret moderne for sin tid. Han omgikkes 

børnene paa en mere fortrolig maade, end det dengang var skik, 

sang "viser", d. v. s. sange, og altsaa ikke udelukkende salmer 

med dem, og med nødvendigt hensyn til det gejstlige tilsyns for

langende om udenadslæren begrænsede han denne. J. M. Thiele 
nævner ham med særlig tak for hans hjælp ved indsamling af 

folkesagn, ligesom sønnen senere forud for sit forfatterskab ind

samlede folkeminder til Svend Grundtvig - og Jeppe Aakjær forud 
for sit til Evald Tang Kristensen. Lars Nielsen blev forøvrigt meget 

gammel. Efter i 1875 at have taget sin afsked flyttede han med sin 
hustru til sønnen i V ester Skerninge, hvor hun døde aaret efter, 

medens han først døde (i Ollerup) 1888, omtrent 90 aar gammel. 

"Han var," siger Peder R. Møller om ham i hans Olleruptid, "en 
lille, mild og elskværdig mand, som forstod den kunst at vinde 

folk." I sin bog "Gamle Nielsen" (hans kendingsnavn paa Fyn) 
lader sønnen ham fortælle sine minder. 

Trods fattigdom hørte lærerfamilien i Reerslev dog med til sog

nets "standspersoner", saa alle tiltalte dem med "De". Ja, endog 
over for Anton anvendte man denne tiltaleform, endnu mens han 

var en lille dreng, og selv de andre børn sagde "De" til ham! 

Han kunde da heller ikke paa skolepladsen lege sammen med disse 
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eller gaa i skole sammen med dem, men undervistes privat af 
forældrene. Som barn havde han en mægtig læselyst; men det, 
han læste, var mest romaner, som han laante hos præsten, eller de 
gamle folkebøger, han fandt hos bønderne - dog ogsaa skolens 
eksemplarer af Sakse og Snorre. 

Tidligt var han klar over at ville være lærer, og efter en højst 
nødtørftig forberedelse hos faderen blev han optaget paa Jonstrup 
seminarium som den næstsidste af de antagne. Her havde han tre 
gode aar trods knappe pengeforhold og trods det primitive kaserne
liv, som eleverne levede: alle boede og fik kosten paa skolen, elev
kamre fandtes ikke, og hver klasse havde sin fælles sovesal. 

Det, der aabenbart gav ham mest, var samlivet med alle de jævn
aldrende kammerater, der under disse forhold levede saa tæt ind 
paa hverandre. Ikke sjældent var han blandt de forreste, naar der 

skulde festes eller laves spilopper, men nogen egentlig ven fik 
han ikke. 

De kundskaber, de fik, var efter vore begreber yderst mangel
fulde, og gennem undervisningen modtog Anton Nielsen efter sin 
egen fremstilling ingen værdier: Den var aandløs og "blev givet 
paa en maade, der snarere skulde sløve end vække os." Arbejdet 
passede han kun nogenlunde og uden lyst, og "i virkeligheden," 

indrømmer han, "var jeg kun en dum dreng, der gerne vilde være 
skolelærer, men ikke gøre mig nogen umage for at blive det." 
Lærerne talte kun med eleverne i timerne, og naar en skulde irette
sættes, og ingen af dem omtaler han med særlig veneration. Aaben
bart uretfærdig er han dog i omtalen af forstanderen, den konserva
tive, men meget dygtige og ansete professor J. Jensen, der fra 
anden side, f. eks. af Zakarias Nielsen, omtales paa en helt anden 
maade. Den nationale vækkelse og krigsbegivenhederne i 1848 gik 
eleverne ret sporløst forbi, afsondrede og uden aviser, som de var. 
V el blev alle de vaabenføre elever ved krigens udbrud enige om at 
ville melde sig som frivillige; men forstanderen fik dem dog ret 
hurtigt til at opgive det. 

Fynske Årbøger 1955



P. M. Andersen: Anton Nielsen 

Allerede her paa seminariet forsøgte han sig med rimerier, ja, 

"lige siden min barndom, da jeg var 7-8 aar, har jeg altid haft 

"digtende trang", men ikke altid digtende evne." 

Den mest indgribende begivenhed, der indtraf for ham i den tid, 

var nok, at han da oplevede det, som han selv kalder "min første 

og eneste virkelige forelskelse". Genstanden for den var en ung 

gæstgiverdatter fra Nordsjælland, som han ved et bal paa skolen 

kun naaede at danse en eneste dans med, og som han aldrig mere 

saa. Heller ikke ønskede han at se hende, da han mange aar efter 

havde mulighed derfor, men i et digt "Min hvide due" bl. a. skrev: 

"Jeg saa dig aldrig siden: 
det maatte være saa. 
Min levedag blev tung og mørk, 
min røde kind blev graa. 

Aa, lad mig aldrig se dig 
i alderdommens skær, 
min ungdoms fagre morgendrøm, 
umistelig og kær." 

Hvor stærkt indtrykket havde været, ses af, at han ti aar senere 

-næsten 50 aar efter, at han saa hende- skriver: "Naar jeg skriver 

disse linier, kan jeg mærke paa mine vaade øjne og mit gamle 

hjerte, at forelskelsen ikke er forbi endnu." Derimod faar det staa 

hen, om han har ret, naar han samtidig skriver: "Jeg er overbevist 

om, at hvis jeg havde faaet hende, var jeg blevet et bedre og lykke

ligere menneske; men jeg er lige saa overbevist om, at saa vilde 

jeg aldrig være blevet forfatter." 

Trods manglende flid blev han i r848 dimitteret med første 

karakter, og efter i et aars tid at have været huslærer hos præsten 

i St. Fuglede og derpaa soldat- det var i r85o, men han kom ikke 

med i krigen - var han i r8 aar landsbylærer. Først var han anden

lærer i Jyderup, derpaa fik han embede i Gierslev sogn, nord for 

Slagelse, og til sidst i Munkebjergby ved Sorø (r858-68). I r857 

blev han gift med Inger Elisabeth Gøtzsche. Hun var født r829 og 

Fynske Årbøger 1955



P. M. Andersen: Anton Nielsen 

datter af præsten i Gierslev, hvis broder var præst i Finderup og 

fader til den senere biskop C. V. Gøtzsche i Ribe (I 8 3 3-I 90 I), der 

atter var fader til biskop Johs. Gøtzsche i Viborg ( I866-I938). 

De levede kun sammen til I868, da han flyttede til Fyn, men blev 

dog først separeret I883 og aldrig skilt. Aarsagen til uoverens

stemmelsen var deres i det hele taget forskellige naturel og vist 

navnlig, at hun ikke kunde følge ham i hans folkelige livssyn. 

Da han i I895 fik meddelelse om, at hun var død hos en broder, 

der var præst i Everdrup ved Præstø, skrev han: "Det gjorde et 

underligt, vemodigt indtryk paa mig; men at jeg skal sørge ved 

dette dødsfald, kan vel ingen forlange. Derimod har jeg grund til 

at sørge over den store fejltagelse, som mit giftermaal var." 

En skelsættende begivenhed i hans liv blev det, da han som 

lærer i Munkebjergby lærte den unge teologiske kandidat Ernst 

Trier at kende efter da en tid at have været tiltrukket af Vilh. 

Becks og Johs. Clausens forkyndelse, hvilket har afsat stærke spor 

i "De "Hellige"" og navnlig i "To gode Venner", I865, og nogle 

fortællinger, der senere er sat forrest i samlingen "Fra først til 

sidst". De to præster var I86I stiftere af Indre Mission og boede 

begge i Anton Nielsens nabolag. 

Det var ved et sommermøde i Konradinelyst skov ved Ruds 

Vedby, at Anton Nielsen fik et klap paa skulderen, og han saa da, 

at det var Trier, "som paa denne ejendommelige maade hilste paa 

mig første gang og herved slog mig til ridder for højskolens sag." 

Dette møde blev indledning til bekendtskabet mellem de to, et be

kendtskab, der navnlig blev fortroligt efter en lang samtale, de 

havde med hinanden under et besøg, som Trier aflagde hos ham 

paa en af sine mange rejser for at holde møder og skaffe elever 

til sin paatænkte højskole i V allekilde - denne aabnede den I. no

vember I865. Trier var der om natten, og næste morgen lod Anton 

Nielsen sin noget dvaske karl Peter (model for "Hans, der kom 
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paa Højskolen") køre ham paa vej i sit enspænderkøretøj. Under 

køreturen fik Trier Peter gjort saa opsat paa at komme paa høj

skole, at Anton Nielsen maatte love ham, at han vilde hjælpe ham 

til at komme paa V allekilde den næste vinter. Baade under Peters 

ophold og senere besøgte Anton Nielsen ofte skolen og blev Triers 

ven, og gennem ham førtes han ind i grundtvigsk aandsliv. I "Ernst 

Trier og Marie Abel. En brevveksling", fortæller Trier sin for

lovede, at han kom "mild, morsom og fornøjelig som sædvanlig", 

at han læste fortællinger for eleverne og talte for dem, og at han 

ved afskeden med skolens første elevhold gav hver elev et eksem

plar af sin bog "Om Hans, der kom paa Højskolen", "som er hel

liget vor skole". Det er ogsaa Trier, der oplyser, at Anton Nielsen 

for at kunne være nærmere ved V allekilde søgte et mindre embede 

(i Faarevejle), men "Bønderne vilde ikke indstille ham". 

I sommeren r 867 fik han saa af digterbonden Mads Hansen op

fordring til at komme til Fyn og blive forstander for hans nye 

højskole i Vester Skerninge. Længe havde Mads Hansens tanker 

kredset om oprettelse af en højskole paa egnen og især beregnet 

for egnens egne unge; men hvorfra skulde pengene komme - og 

hvorfra manden? For Mads Hansen stod det sidste som det af

gørende, og det lykkedes endelig for ham at finde ham. 

Da hans første "Sange" var udkommet, havde han sendt bogen 

til Anton Nielsen, der da allerede havde et landskendt navn som 

forfatter. Anton Nielsen indbød ham saa til at besøge sig i Munke

bjergby, hvilket han gjorde i sommeren r867 sammen med Peder R. 

Møller og en anden ung bondekarl. Her betroede han nu Anton 

Nielsen sin højskoleplan samt, at han vilde videre til København 

for at opfordre Chr. Bredsdorff (r836-92), der var en præstesøn 

fra Vester Skerninge og stifter og leder af Nørrebros latin- og 

realskole, til at blive skolens leder, men at han gerne først vilde 

til Vallekilde, da han aldrig havde set en højskole - mærkeligt 

nok for resten, da Kolds skole i Dalum allerede var begyndt i r862. 

Anton Nielsen kørte ham saa til V allekilde, hvor han talte med 
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Trier om, hvordan man skulde holde højskole, og hvor det til sidst 
kom til en vældig diskussion mellem ham og den iltre Trier om 
dilettantkomedie og flerstemmig sang, hvis værdi Mads Hansen 
holdt paa, men Trier benægtede. I København fik han afslag af 
Bredsdorff, og hjemkommen skrev han saa til Anton Nielsen og 
bad ham anvise ham en mand. Anton Nielsen erklærede, at han 
ingen kendte, men at han selv vilde have været villig, hvis han 
havde duet og havde haft kundskaber nok, og Mads Hansen tog 
ham da paa ordet og sendte ham en opfordring, som han med 
nogen betænkelighed tog imod, hvorpaa han rejste over til Fyn 
for at drøfte planerne med Mads Hansen. 

Forældrene var imod, at han vilde forlade sin sikre stilling for 

at gaa ind til noget uvist. "Gamle Nielsen" fortæller, at "da kunde 
han ikke trives iblandt smaabørn længer, og hidtil havde han dog 

været saa glad over dem", og selv skriver han: "Før jeg lærte høj
skolen i Vallekilde at kende, havde børneskolen været mit kæreste 
arbejde; men nu syntes jeg dog, det var langt mere lønnende at 

være lærer for ungdommen." Vinteren r867-68 fik han ved hjælp 
af en lægeattest orlov fra sit embede og opholdt sig paa V allekilde 
for at "lære at holde højskole". Han var samtidig lærer og elev, 
og Peter, som var blevet brystsyg, og som forøvrigt døde snart ef

ter, havde han med sig. Og paa hans 4r-aars fødselsdag d. 5· maj 
r868 aabnedes saa Vester Skerninge højskole med ham som for

stander. J. S. Brandt (r812-98), der var præst i Ollerupi 6o aar og 
baade folkeligt og religiøst øvede en betydelig indflydelse, ogsaa 
uden for sit egentlige virkeomraade, skulde holde foredrag paa 
skolen en gang om ugen, og en elev fra V allekil de, Povl Sams, blev 
Anton Nielsens medhjælper - afløstes tre aar efter af forfatteren 

Jens Skytte. 
Begyndelsen var i alle maader ringe. 
Ved hjælp af laan havde Mads Hansen erhvervet et præste

enkesæde, et ældre, straatækt bindingsværkshus, hvortil der hørte 
12 skpr. land. Dette hus omdannedes til skole; men da det snart 
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viste sig uegnet til formaalet - navnlig fordi der ikke var plads 

til, at eleverne kunde bo paa skolen, og fordi det laa lige op ad 

landevejen - maatte han to aar efter med stor økonomisk risiko 

rejse en ny bygning. Den laa bedre: afsides bag præstens have, og 

i den var der plads til bolig for 24 elever. Hvert aar gav skolen 
underskud; men det var Mads Hansen, der havde det økonomiske 

ansvar, ogsaa med hensyn til husholdningen og forstander- og 

lærerlønningerne. 

Ogsaa elevantallet var den første sommer ringe: 14 piger, hvortil 

senere kom 3 til, og paa egnen mødte skolen fjendskab fra nogle 
og mangel paa forstaaelse hos de fleste af befolkningen. 

Mads Hansen underviste ikke paa skolen - han var for tilbage

holdende og havde ikke i samme grad ordet som pennen i sin 

magt - men han besøgte den flere gange om ugen og stod i for

troligt forhold til eleverne. En af de første af disse fortæller: "Saa 

kom Mads Hansen og tittede ind til os. Af og til med en ny sang i 

lommen og altid med et straalende ansigt, glad over, at hans høj
skole gik og nok skulde gaa. " Senere skiftede forholdet mellem 

Mads Hansen og Anton Nielsen karakter. Paa grund af Mads 

Hansens politiske anskuelser (han var "Højre-grundtvigianer" og 

skrev og talte mod "Det forenede Venstre") fandt Anton Nielsen, 
der selv var venstremand, det nødvendigt for ikke at skade tilgan

gen til skolen at bekendtgøre, at Mads Hansen boede i et andet 

sogn og ikke var lærer ved skolen. Dette maatte naturligvis gøre 

Mads Hansen, der for at faa skolen i gang havde sat næsten hele 

sin økonomiske velfærd paa spil og følte sig saa nær knyttet til 
den, ondt. Navnlig efter skolens salg til Anton Nielsen ophørte 

den nære og hyppige forbindelse mellem Mads Hansen og skolen, 

hvilket ogsaa kom af, at der var opstaaet andre divergenser end 

de politiske mellem de to mænd, særprægede som de begge var. 
Men det kom aldrig til noget egentligt brud mellem dem, og Mads 

Hansen vedblev at komme paa skolen og vise den interesse. 
Selv om højskolen først naaede de helt store elevantal efter 
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Anton Nielsens afgang, gik det dog stadig fremad. I 1874 købte 

han skolen for mellem 3000 og 4000 rd., hvorfra hans tilgode

havende i løn, der havde været 400 rd. om aaret, blev fradraget. 

Tre aar efter udvidede han den, saa den kunde rumme 6o elever, 

og 1882 købte han for 3o.ooo kr. "Himmerigsgaarden" i nabobyen 

Ollerup, der var paa 40 tdr. land, og flyttede saa skolebygningen 

dertil. Kun to aar var han i Ollerup, saa afstod han skolen, maaske, 
som Kr. Lohmann mener, fordi han følte, at udviklingen krævede 

bedre og friskere kræfter. Hans to sidste skolehold var paa 57 karle 

og 40 piger-ialt havde han haft 1246 elever. 

* 
Hvorledes var nu Anton Nielsen som højskolemand? 

Forskellige udtalelser foreligger herom. 

Selv skriver han som gammel mand om sin første højskolesom

mer: "Jeg gik lige løs paa verdenshistorien og det paa den maade, 
at jeg fortalte blot begivenhederne uden forklaringer eller betragt

ninger. Jeg kunde nemlig ikke finde paa noget af den slags ... 
Litteraturhistorie var jeg noget mere hjemme i. Men danmarks

historien foredrog jeg paa samme maade som verdenshistorien; jeg 
kunde ikke gøre det anderledes." Med undtagelse af pastor Brandts 

foredrag "var vor skole ikke andet end som en nederste klasse af 
en realskole". Men, hævder han, var der ikke højskoleforedrag, 

var der højskoleliv, og senere kom han ogsaa ind paa at foredrage 

paa en anden maade, "idet jeg fik mere forstand paa historiens 
filosofi og historiens praktiske betydning ... og naar jeg nu her

efter nævnte personer eller begivenheder, havde jeg altid betragt

ninger af kulturhistorisk, moralsk eller religiøst indhold." 

Ved hans død skrev folketingsmand Kr. Lohmann i Aasum 

(r852-1919), der havde været hans elev i vinteren 1869-70: "Som 
højskoleforstander indtog Anton Nielsen aldrig nogen fremragende 

plads ; men han indtog, hvad mere er, en ejendommelig plads . .. 
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Var de midler, hvormed Anton Nielsen virkede, end temmelig 

ringe paa grund af, at hans kundskaber næppe var fuldt tilstrække
lige, og han selv ikke anlagt for et energisk arbejde paa at holde 
sig paa højde med udviklingens krav, saa fik hans gerning dog be
tydning ved den personlighed, som levede-i den. Medens jeg næppe 
tør sige, at hans foredrag nogensinde har gjort stærkt indtryk paa 
mig, erkender jeg dog med tak den betydning, samlivet med ham 
har haft for mig. Han havde en egen evne til at vinde sine elevers 
fortrolighed og ved samtale med dem at føre dem fremad." 

Redaktør Hans Jensen, Slagelse (1852-1944), der i vinteren 
1873-74 var lærer ved skolen som stedfortræder for Jens Skytte, 
har bl. a. givet følgende karakteristik af ham: "Saa var der for
standerens to daglige foredrag, hvor verdenshistorie og danmarks
historie i regelen var teksten. Anton Nielsen var ikke særlig 
veltalende, heller ikke af de med Grundtvigs tankegang mest for
trolige. Men han kunde tale jævnt og mange gange indtrængende. 
Jeg vil i det hele kalde hans foredrag sund, nærende aandelig 
kost. Han forstod og havde levende kærlighed til bondeungdom
men, og hans tale gik den ikke over hovedet. Øjnene kunde tidt 
være duggede efter eftermiddagsforedraget, som altid var det be
tydeligste." Et andet sted siger han, at han var en udmærket fore
dragsholder for de elever, der søgte skolen. Ordene gik ikke hen 
over hovederne paa dem, og han fik tidt sagt gode ting. Ringest 
var nogle religiøse foredrag - de var for lange og kunde blive 
sentimentale. Om livet paa skolen bemærker han, at det ikke var 
løjer og fest altsammen. Som Anton Nielsen selv var præcis som 
et urværk og ikke forsømte en eneste dag, saaledes krævede han 
en intensiv og lang arbejdstid af eleverne og taalte ikke over
trædelse af forbud, f. eks. at eleverne gik paa kroen. Men "kamme
ratskabet var ganske udmærket. Vi var som een stor familie". 

Paa linie hermed nævner forfatteren Peder R. Møller, at han 

"havde en betydelig evne til at virke ved sin personlighed, sin 
daglige og inderlige omgang med eleverne inden skolens vægge", 
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og en elev fra vinteren r873-74 skrev anledning af hans hun
dredeaarsdag: "Han hørte ikke. til de store aander. Nej, men han 
hørte til de store høj skolemænd. Hvorfor? Fordi han kunde hjerte
tage vi unge! Han kunde, jævn og rolig, som han var, tænde ilden 
i vore hjerter. Han kunde knytte os til sig, og han kunde knytte os 
sammen. Han kunde sætte et præg paa os, der aldrig er slidt 
helt af os." 

Naar man skal sammenfatte indtrykket af Anton Nielsen som 
højskolemand, bliver det da, at han som foredragsholder ikke hørte 
til de betydelige. Selv om han i den henseende udviklede sig med 
aarene, bares hans tale aldrig af de store syner eller det stærke 
aandens vejr, hvilket ogsaa stod i forbindelse med, at han var 
trængt for lidt ind i mesterens, Grundtvigs, verden, og at han 
havde for faa kundskaber, for snævert et grundlag. 

Det, hvori han havde sin styrke, var derimod hans evne til at 
virke paa eleverne gennem samtaler og hans, den hjemløses, evne 
til at gøre skolen til et hjem for dem. Det var ikke saa meget 
bibringelse af kundskaber, han saa som sit maal, som i kristen
dommens aand at gøre eleverne til gode mennesker, og ved at stille 

sig paa lige fod med dem - han lod dem tiltale sig med "du" og 
"Anton" - skabte han et kammeratskab og fællesskab, som gjorde 
dem trygge og glade. Hvilken betydning, han - ogsaa efter skole
opholdet - fik for dem, ses af, at mange ogsaa senere søgte ham 
om raad og hjælp, og af den omfattende brevveksling, han førte 

med tidligere elever. Han besvarede hvert brev og "bruger derfor 
det meste af min fritid til at skrive breve". 

I en saadan række breve til en tidligere elev, der mange aar 
efter hans død offentliggjorde dem, fortæller han om, hvorledes 
han holdt møde i en skole paa Samsø, og "da jeg gik derfra, stod 
der tre unge karle, som aabenbart ventede paa mig. De fortalte, 
at de havde stor lyst til (høj-)skolen; men de maatte ikke. Jeg 
gjorde nu en bedrøvelig rundrejse omkring hos deres forældre, der 
kom ikke andet ud deraf end kaffe . . . sønder paa er der heller 
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intet haab .. . jeg udvikler en forbavsende virksomhed i at støve 

elever op - skønt jeg holder ikke af den jagt". - Til bladene leve

rer han forskellige bidrag, for "jeg maa jo være om mig paa en 
skikkelig maade, da jeg skal bruge mange penge til sommer til 

byggeri, til udenlandsrejse o. s. v." - Paa en rejse skriver han fra 

Paris: "Hver dag tilbringer jeg det meste af formiddagen med at 

skrive, og i den tid kunde jeg jo ellers fare vidt omkring. Men 
dersom jeg ikke fik breve, saa kunde jeg da slet ikke udholde at 

være her ... de mange velsignede breve." - I november r88r 

tænker han paa at flytte skolen til Ollerup: "Vi har nok faaet 
mange venner paa egnen; men i selve byen er jeg næsten lige saa 

fremmed som for 14 aar siden, hvorimod næsten hver mand i 

Ollerup er min ven." 

* 
I 1873 havde han Det anckerske Rejselegat, og fra da af til sin 

død foretog han hvert aar en udenlandsrejse, hvis indtryk og op

levelser han udnyttede i rejsebreve i bladene og i sine fortællinger 

fra andre lande. Han besøgte mange af Europas lande og var i 

1890 endog i Amerika - "han er blevet en ren landstryger", siger 

"Gamle Nielsen". Hjemme var han hele sit liv umaadelig flittig, 

baade som lærer og som skribent. 
Sine bedste aar havde han som forstander. Han følte sig oplivet 

og glædet ved samværet og arbejdet med de unge. Faa aar efter 

sin overtagelse af skolen skriver han i et brev til Zakarias Nielsen: 

"Jeg er meget glad over min højskole og tror, at jeg her er kommet 
paa den rette hylde. Jeg tror, at jeg ved denne gerning kan ligesom 

holde paa ungdommens friskhed; der er noget smitsomt ved den 

ungdomsglæde, man saadan stadig er omgivet af: Jeg kan endnu 
lege, som da jeg var 20 aar." 

Men ellers var han - og mest i sine senere aar - langtfra nogen 

lykkelig mand, dels fordi der var noget uroligt og ujævnt i hans 

natur, dels paa grund af ensomheden efter det mislykkede ægte

skab, og dels fordi han følte sig skuffet over sit arbejdes resultat. 
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I et af sine digte (til Mads Hansens bryllup r869) udtrykker han 

det selv saaledes: 
"Som blind kan tale om farvepragt, 

som døv kan tale om tonens magt, 
saa kan om lykken jeg kvæde." 

Kr. Lohmann skriver om ham: "Efter sin ældgamle, elskelige 
faders død var han frændeløs og selv midt i kredsen af trofaste 
venner ensom og urolig. Han var en meget ejendommelig person
lighed og havde som saadan sine særheder, som det kunde falde 
haardt nok for folk, der ikke kendte ham nøjere og navnlig ikke 

forstod hans hjertes dybe kærligheds trang, at forlige sig med." Og 
i en nekrolog i "Politiken" udtaler Henrik Pontoppidan: "Han, 
som i sin tid - og med rette - var blevet hilst som en fornyer, 

følte sig halvt glemt og helt overset. Han, der i sin tid som ingen 
anden digter havde vundet bondens øre og hjerte, fandt til sidst 
kun med vanskelighed en forlægger til sine skrifter." 

Det var til en af sine første og kæreste elever, den senere lands

tingsmand Niels Johansen (r85o-r9r5), han i r884 solgte skolen. 
Niels Johansen havde i syv aar været Jens Skyttes efterfølger som 
lærer ved skolen og fik nu skole og gaard for den billige pris af 
33000 kr., skønt der siden Anton Nielsens køb var kommet skole
bygning, besætning og inventar til. Samme aar antog han Kristen
sen-Randers som forstander, i hvis 30-aarige ledertid højskolen 
voksede op til at blive en af landets største. 

Anton Nielsen flyttede efter salget til København; men det viste 
sig snart, at han alligevel ikke kunde trives uden i forbindelse med 
sin gamle gerning, og godt et aar efter vendte han tilbage til Olle
rup, hvor han fik en lejlighed og nogle timer paa skolen. Efter sin 
tilbagekomst skriver han i et af de foran citerede breve: "Dersom 
N. Johansen forbygger sig og maa sælge skolen, tror jeg aldrig, 
jeg kan føle mig hjemme noget sted i verden mer, for nu har jeg 
lært, at den plet er den bedste for mig. Men ligesom jøderne maatte 
jeg i landflygtighed først for at lære det." Heller ikke nu blev 
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opholdet dog for stedse. Herom skriver han i sine erindringer: "Jeg 

boede nu i 8 aar paa højskolen, som det var min agt aldrig at for

lade, da arbejdet og livet der dog altid bliver det kæreste for mig. 

Men jeg maatte afsted endnu engang, haardt imod min villie. Denne 

gang var det ikke trækfuglenaturen, der drev mig bort; men der 

opstod en misforstaaelse, som jeg mente, at jeg ikke kunde klare, 

og derfor rejste jeg til Svendborg." "Misforstaaelsen" var vist mel

lem ham og Kristensen-Randers, og det er vel sandsynligt, at den 

skyldtes, at han ikke altid forstod, at hans stilling ved skolen nu 

var blevet en anden, end den havde været før. Heller ikke i Svend

borg kunde han dog føle sig hjemme, og han vendte snart tilbage 

til egnen igen. I 1895 købte han et boelssted i Øster Skerninge nær 

Ollerup, og her boede han saa de sidste halvandet aar af sit liv. 

Han havde stadig ligesom et andet hjem hos Niels Johansens, var 

økonomisk ret velstillet: havde digtergage og en lille formue, og 

til det sidste havde han litterære sysler for. Dagen før sin død 

sluttede han sit gennemsyn af Gyldendals nye fødselsdags-folke

udgave af "Fra Landet" . Han døde den 6. marts 1897, omtrent 

70 aar gammel. Paa hans fødselsdag tre aar efter rejstes der ham 

ved landevejen i Ollerup "af taknemmelige venner i det danske 

folk" et anseligt minde med portrætmedaillon udført af R. Bøge

bjerg, og i sommeren 1949 blev der rejst en mindesten for ham i 

Munkebjergby. Paa begge mindesten er anført hans vers: 

"At kvidre som spurv ved bondens tag, 
at sprede lidt lys i hans tunge dag, 
at lette hans byrder, som trykke, 
det blev min lod som min lykke." 

II. 

Det er som forfatter, Anton Nielsen har haft sin største betydning 

og er blevet mest kendt, og at han har kunnet give saa gode og 

virkelighedstro fremstillinger af bondelivet, skyldes, at han saa at 

sige hele sit liv færdedes blandt bønder, og at han nærede en stor-
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maaske fra faderen nedarvet - kærlighed til dem. Som han 1 en 

kritik af Schandorphs bondefremstilling selv siger: "Den, der vil 

skildre bondelivet sanddru, maa have levet iblandt dem og elsket 

dem, ja, han maa selv være en bonde." Og i fortællingen "Min 

Dagbog i Allerup": "Skal jeg sige, hvad jeg især ynder hos den 
sjællandske bonde, da er det hans trohjertethed og jævne væsen, 

hans sindsro og gemytlighed." 

I "Sorø Amtstidende" har han engang fortalt om sine første trin 
paa forfatterbanen. Allerede i 1851 skrev han den vise, der, som 

"Gamle Nielsen" siger, "snart gik hele landet over som en yndet 
ungdomsvise", og hvis første vers lyder: 

"Til pinse, n a ar skoven bli' r rigtig grøn, 
da maa derud hver en bondesøn, 
og saa er det skikken nu her til lands 
at svinge de piger i lystig dans." 

Den blev digtet en dejlig anden pinsedag, mens han - utilfreds 

og misfornøjet - gik hjemme i Jyderup skole, efter at han - af 

hensyn til, hvad folk vilde sige, hvis "skolelæreren" nedlod sig til 
sligt - havde maattet sige nej til en soldaterkammerat, der havde 

bedt ham om at følge sig til dans i skoven. Først nogle aar efter 

blev visen trykt i et blad-nu findes den i hans digtsamling "Spurve

kvidder" og i en af hans fortællinger "Par om Par" ("Bondeliv", I) 
der er bygget over den. 

Maaske har Svend Grundtvig uden at vide det været med til at 

lede ham ind paa forfatterbanen, idet han i anledning af, at Anton 
Nielsen havde sendt ham indsamlede sagn, skrev til ham og tak

kede ham, fordi han havde det rette greb paa at gengive bondens 
væsen og tale med naturtroskab. 

Det første, Anton Nielsen fik trykt, er en fortælling "En Vinter
aften i en Bondestue", der under mærket "A. N." kom i ugebladet 

"I Hjemmet", juni 1859. Det er en historie, som han havde hørt af 
en gammel sjællandsk bonde, og som han nu - sat i ramme - lader 
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ham morsomt genfortælle (den er optrykt i "Fra Landet"). Hans 

næste fortælling hedder "En Mormonhistorie" og er en bagatel, 
der - som det først trykte med hans navn under - stod i "Flinchs 

Almanak" for r86r og indbragte ham hans første honorar: 30 rd. 

Saa skrev han historien om "En lille Hyrdedreng", som han nær 

ikke havde faaet trykt, fordi den erklæredes for at være for barnlig. 

Først efter samraad med Frederik Barfod dristede et blad sig til at 
tage den. Men da han nu skrev flere fortællinger, og de var for 

lange for bladene, samlede han dem r86r efter tilskyndelse af 

redaktøren af "Flinchs Almanak" Claudius Rosenhoff i et bind 

"Fra Landet. Billeder af Folkelivet i Sjælland", der r862-63 fulgtes 

af to bind til. Det er disse tre bind, der indeholder kernen af 
Anton Nielsens forfatterskab. De er skrevet i hans første Munke

bjergbytid og er kommet i mange oplag og udgaver siden - sidst 

i Det danske Forlags udgave 1948. 

Samlingerne indledes med den lille fortælling "Hyt"dedrengen'', 

hvis indhold støtter sig til "Gamle Nielsen"s beretninger om sin 

hyrdedrengetid. Med den indføres hyrdedrengen i litteraturen, og 

der er vel endnu mange, der fra deres skoletid kender den og 

husker den og dens indledning: "Ved Sengetid titte vi ind i et fat
tigt Huus". Nu er den forlængst gledet ud af læsebøgerne, og som 

samfundsskildring svarer den jo heller ikke længere til tiden. Som 

realistisk skildring - om end ikke som kunst - kan den sagtens 

maale sig med senere forfatteres hyrdedrengefremstillinger, og med 

sin beretning om en lille forladt drengs nød og sorger og med sin 

naivt-trohjertede fortællemaade vil den dog vist endnu kunne røre 
børn og - i god forstand - barnlige sjæle. 

En langt omstændeligere beretning om en fattig drengs onde 

kaar er der givet i "Løbetossen", der er en hel lille roman. Beskri
velsen af de usle forhold i det plejehjem, som fattigvæsenet har 

givet drengen, og af behandlingen af ham er usminket og levende, 

og der er ogsaa en god skildring af en juleaftens forløb paa hin 
tid. Et par af personerne er især vellykkede: den komisk-højtidelige, 
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men inderst inde godmodige sognefoged og den forsultne, pjaltede 
Rasmus, der nok er god og from, men alligevel slet ikke er blevet 

gjort til noget rent englebarn. 
Saa er der historien om den sindige, ligevægtige "Ole Ligeglad", 

der langmodig føjer sin arrige, hysteriske kone i hendes urimelige 
forlangender, selv om det kun er til et vist punkt, denne Jeppe 
lader sig kujonere af sin Nille. Som følge af, at der tilfalder ham 
en god arv, mildnes konen dog, og det hele ender i god harmoni. 
Som model for skomageren, den vindige og forsultne giftermaals
mægler i denne og flere af Anton Nielsens fortællinger, har han 
benyttet en person, han huskede fra sin barndom. En slags fortsæt

telse af "Ole Ligeglad" er "Ole Ligeglads Svigersøn" (i samlingen 
"Nye Fortællinger", r866). Fortsættelsen staar paa sin vis ikke 
tilbage for begyndelsen - viser f. eks. en virkelig - og motiveret -
karakterudvikling hos en af personerne. 

"Min Dagbog i Allerup" indeholder en del af kulturhistorisk 
interesse, og "Enken" har en interessant beskrivelse af et stort tre 
dages barselgilde og af, hvorledes en forbindelse ordnedes, uden 

at pigen adspurgtes eller turde gøre indsigelse. Denne gamle maade 
blandt bønder at afgøre ægteskab paa, som naturligvis ofte frem
kaldte sorg og fortvivlelse hos de unge elskende, bruges af Anton 
Nielsen som taknemmeligt motiv i flere af hans fortællinger; men 
han nænner dog aldrig at lade fortællingen ende uden en lykkelig 

udgang, selv om han- som i "Enken" -nødes til at lade moderen 
under datterens flyttekørsel hen til fæstemanden vælte og slaa sig 

ihjel. Ogsaa den kønt fortalte "En Kærestehistorie" ender lykkeligt, 
skønt den ellers har motiv fælles med "Det var en Lørdag Aften". 
I moderens skikkelse er der tilløb til karakterisering af en fromhed, 
der kun er af udvendig art. 

"Søren Pedersen og hans Familie" er en virkelighedstro beretning 
om, hvorledes brændevinen foraarsager en families uafbrudte øko
nomiske tilbagegang - og her er der ikke tale om nogen uventet 
arv. Saavel her som i andre af Anton Nielsens fortællinger gives 

33 
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der gode billeder af fattigfolks kaar paa hin tid, og trods den rent 

refererende fremstilling af begivenhedernes ulykkelige udvikling 

mærker man bag ordene forfatterens medfølelse med de skildrede 

og hans uvillie mod den maade, hvorpaa de fattige behandledes. 

Det er først Pontoppidan, der i nogle af sine fortællinger ("Fra 

Hytterne", "Sandinge Menighed") - med større beskhed og stær
kere udtalt harme, ofte under ironiens maske - fortsætter Anton 

Nielsens angreb paa urimelige sociale forhold. I "Paa Herregaar

den" er folkenes færd i borgestue, paa arbejdsplads og ved fest 
skildret som ret harmløs; men i et par senere fortællinger er der 

skarp omtale af det raa liv, som der føres: fordi de er mange sam
men, og fordi de - modsat hos bønderne - er udelukket fra at faa 

del i et familieliv. "De "Hellige"" er en kombineret forbryder-, 
kærligheds- og omvendelseshistorie, der er meget overbevisende 

fortalt, men - hvad det sidste angaar - skæmmes noget af, at for

fatteren ikke ganske kan afholde sig fra selv at prædike med. 

Tonen og tendensen i historien er ikke uden forbindelse med den i 

aarene 1858-63 i Stenmagle-Stenlille ( r866-77 i Ryslinge og r877 

-85 i Nørre Lyndelse-Højby) virkende unge præst Johs. Clausens 
forkyndelse. Han er model for præsten i Voldby. 

Af de tolv fortællinger, som de tre samlinger af "Fra Landet" 
tilsammen indeholder, skal til sidst - men ikke mindst - fremhæves 

de to, der er skrevet i vestsjællandsk dialekt: "Fodovelsesgildet hos 

Morten i Næsby" og "Kaffesladder". Navnlig den sidste er noget 
af et fund, giver et udmærket lille situationsbillede af et par kaffe

og sladresøstre med deres meget ubesmykkede tale. 

"Fra Landet" fulgtes af en lang række fortællingsamlinger, 

hvoraf de fleste godt kunde have baaret samme navn. Af dem 

skal nævnes "Bondeliv" (tre bind r867-69) og "Livet paa Landet" 
( r87r). Fem og tyve aar efter, at første del af "Fra Landet" var 
udkommet, afsluttede han sine hjemstavnsfortællinger med to bind 

"Fattigmands Færd". De kom r885-86. I sidste del er personerne 
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hovedsagelig fynboer, uden at der dog er givet dem noget fynsk 

særpræg. 

* 
Ud fra en nær fortrolighed med sin tids bonde, hans ydre for

hold og levevis, hans tale og tankegang er det, Anton Nielsen har 
skrevet sine fortællinger, og de gamle træge, konservative vestsjæl
lændere er fremstillet sanddru og for største delen meget naturtro. 
Han har intet kunstnerisk formaal - eller nogen særlig kunstnerisk 
evne - men vil kun vise landboere og landboforhold, saaledes som 
de var. Der er megen ægte følelse i skildringerne og en varm sym

pati for de mange optrædende fattigfolk. Han har blik for daglig
livets morsomme træk, har lune og humør ("Løbetossen", "Ole 
Ligeglad"), og han har en skarp iagttagelsesevne, ser sine personers 
ejendommeligheder og særheder, kender deres fortrin og fejl, og 
replikskiftet er tidt udmærket realistisk gengivet. Det er netop den 
naturtro tale og den hele realistiske fremstilling af de ydre forhold, 
der er fortællingernes fortrin, men som stred mod tidens ideale 

krav, hvorfor ogsaa en anmelder i "Illustreret Tidende" ankede 
over, at "den fotografiske troskab bragte mangt et træk af raahed 
frem, som ikke hørte væsentlig med, og hvorved fortællingerne 
tabte i værdi ... der fattedes med andre ord idealitet". 

Tværtimod er det for megen "idealitet", der er fortællingernes 
svaghed - ikke saa meget ved, at den tidt gode handling dog saa 
godt som altid formes saaledes, at forviklingerne opløses i yndig 
harmoni, som ved, at de er tynget af for megen moralsk og religiøs 
tendens. Man tror ikke rigtig paa al denne gudfrygtighed hos 
mange af personerne - i alt fald ikke paa, at de i den grad lader 
den komme til udtryk - og mindst heldigt er det saa endda, at 
forfatteren undertiden selv kommer med smaa moralske og navnlig 
religiøse indskud. Disses karakter - og personernes "forkyndelse" 
- forandres noget efter Anton Nielsens overgang til grundt-
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vigianismen. I "Ole" ("Bondeliv", III) er det pietistiske (samt det 
hykleriske) stillet op som modsætning til det mere frigjorte kristen

domssyn. 
Med hensyn til personskildringen kan det jo ikke nægtes, at den 

ikke er meget dybtgaaende og kun lidet varieret. Ikke ret tidt sker 
der nogen egentlig karakterudvikling, og naar der foregaar en 
sindsforandring - fra ondt til godt eller omvendt - er det sjældent 
motiveret saaledes, at man rigtig tror paa det eller føler sig over
bevist om det følgerigtige deri. 

Samtidig med realismen i tale og samfundsskildring er der saa
ledes baade i handling og personskildring for megen romantik. 
At godhed, fordragelighed og gudsfrygt sejrer og til sidst skaber 
forsoning, sker i virkeligheden, og det er derfor ikke livsforfalsk
ning at lade det ske ogsaa i litteraturen. Men det er jo alligvel ikke 
helt godt, naar en forfatter altid lader det gaa saadan- eller lader 
pludseligt indtrædende heldige omstændigheder løse konflikterne. 

Et gennemgaaende træk i fortællingerne er forfatterens had til 
alt standshovmod og hans fremhævelse af, at det kun er bondelivet, 
der duer. Fra herregaardene kommer der intet godt, og forekommer 
der sympatiske købstadfolk, er de næsten altid indvandret fra 
landet. Men bliver bondekarlen omplantet i "fine" omgivelser -
i nogle af fortællingerne som herskabstjener - bliver hans hele 
væsen forlorent og forkvaklet. 

Anton Nielsen kulminerede straks som forfatter med "Fra Lan
det", der har flest af hans fortrin og færrest af hans mangler. Kun 
faa af de følgende fortællinger staar helt paa højde med den, f. eks. 
nogle i "Bondeliv"; men ellers bliver efterhaanden realismen min
dre og tendensen tydeligere, og der bliver mere usikkerhed i gen
givelsen af de mere bevægede optrin og af samtalerne - de bliver 
tid t for "rørende" og ordvalget unaturligt eller banalt. 

At forfatterskabet saaledes efterhaanden tabte i litterær lødig
hed, hænger sammen med, at Anton Nielsen skrev for meget. Men 
det hænger ogsaa sammen med, at han skiftede maal. Fra først af 
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var dette, efter hvad han selv et sted meddeler, at lære de dannede 

klasser at kende bonden, saa de derved kunde komme til at agte og 

respektere ham. Men senere "fik jeg et andet maal, som jeg satte 

jævnsides med det første, og det var at hjælpe til efter fattig lejlig

hed at føre bonden frem i humanitet og kristendom", saa han 

kunde se, hvad der er kønt, og hvad der er hæsligt. Det er med 

andre ord den folkeopdragende gerning, han føler sig kaldet til at 

røgte, som forfatter saavel som højskolemand - men til skade for 

forfatterskabet. 

At han senere var betænkelig ved de første fortællingers for 

stærke realisme, ses af en bemærkning i et af hans breve: "Den 

sidste historie, "De Hellige", er vel ikke værd at læse op uden den 

forklaring, at den har jeg skrevet paa et tidligere standpunkt. De 

mange eder og banden, som jævnligt forekommer, maa vel for det 

meste helt springes over." 

Hvordan lød nu samtidens dom om forfatterskabet og hvordan 

eftertidens ? 

En læsers - ganske vist et barns - refereres saaledes af Kr. Loh

mann: "Jeg husker endnu den højtid, der var i hjemmet, naar min 

ældste broder i begyndelsen af tresserne hen paa efteraaret kom 

hjem fra bogladen med en ny samling af Anton Nielsens fortæl

linger "Fra Landet", der altid af Fr. Wøldikes forlag var givet et 

meget tækkeligt og stilfuldt ydre. Jeg fornemmer endnu det liv 

og den velsignede hygge, som bredte sig i stuen under oplæsningen 

af disse jævne, snart morsomme, snart rørende, altid levende, friske 

og grunddanske fortællinger." Og Kristensen-Randers fortæller, 

at "naar min fader ved juletid kom hjem med Flinchs Almanak, 

bladede vi børn den straks ivrigt igennem for at se, om der var en 

historie, som Anton Nielsens navn stod ved, og naar der var en af 

ham, læste vi den atter og atter". 

Blandt de voksne læsere - baade de litterært dannede og de mere 
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jævne - vandt "Fra Landet" stor yndest og udbredelse. Ogsaa kri
tikerne modtog "Fra Landet" med velvillie, selv om ogsaa nogle 
var forargede over fortællingernes dengang uvant skarpe realisme. 
I en længere anmeldelse i "Fædrelandet" fremhæves derimod det 
fortjenstfulde i, at "det er sjællandske bønderfolk fra gaard, fra 
hus og fra inderstestuen, hverdagsmennesker i hverdagsklæder, med 
den indskrænkede synskreds og den indskrænkede virkekreds, som 
her føres frem for os, lyslevende, som de staar og gaar, taler og 
handler". For fortællingernes naturtro billeder af dansk folkeliv 
og folkekarakter er de en berigelse for dansk litteratur, selv om der 
fra et æstetisk synspunkt kan indvendes adskilligt mod "disse sjæl
landske billeder, der vel ikke er mesterværker, men gode svende
stykker i en for tiden hos os kun lidet dreven profession". 

Senere aftog interessen baade hos kritikere og publikum: Der var 
ingen udvikling i forfatterskabet, og der fremkom for mange rene 
ubetydeligheder, og i nyere tid er svaghederne og manglerne ved 
Anton Nielsens fortællinger ofte nok fremhævet. Alligevel har 
man samtidig stadig ydet dem al anerkendelse for den virkeligheds
troskab, hvormed folkelivet er gengivet. "Det danske bondeliv har, 
naar alt kommer til alt, haft faa saa opmærksomme iagttagere som 
han," har Jeppe Aakjær skrevet om ham, og Vilhelm Andersen: 

"I ægthed er Anton Nielsen (og Thyregod) ikke overgaaet af 
nogen af den senere litterære realismes forfattere undtagen af 
Henrik Pontoppidan." Denne selv slutter sine mindeord om ham 

ved hans død: ""Fra Landet" vil blive staaende i vor litteratur 
som et mindesmærke og en mærkepæl. Han hørte virkelig med til 
"Gennembrudets mænd"." 

* 
Anton Nielsen var en meget flittig - næsten alt for flittig -

skribent. I samlingerne med bondefortællinger er der ogsaa nogle, 
hvori personerne er hentet fra andre samfundsklasser (købstad
folk, ja, endog folk fra adelige kredse), hvilket ogsaa er tilfældet 
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med en bog fra I875: "Udenfor Bondestanden", med en god for
tælling, "Præstens Drenge". I det hele mærkes det dog, at naar 
han ikke er sammen med sine kære og kendte bønder, er han paa 
mere usikker grund. Dette gælder ogsaa i nogen grad de fortæl
linger, hvortil han har hentet stof paa sine mange udenlandsrejser, 
saaledes de tre sammenhørende historier i bogen "Brydninger i 
Folkelivet. En Familiehistorie fra Syd-Italien", skønt de er livligt 
fortalt og har en god handling. 

Ogsaa bøger med rejseskildringer skrev han. Det er mest om 
hans oplevelser i Svejts og Italien; men i "En Sommer i Amerika", 
skrevet til oplysning for de paa den tid talrige udvandrere, giver 
han desuden en livlig skildring af en fire maaneders rejse, som han 

i I89o gjorde rundt om i Staterne. Han bruger sine øjne godt, og 
skildringerne er krydret med anekdoter og referater af samtaler 
med folk. I det hele taget er det - naturligt nok - folkelivet mere 
end museerne og seværdighederne, der har hans interesse. Et sted i 

"Brydninger i Folkelivet" hedder det: "Fra det øjeblik af da blev 
natur og kunst kun det andet og tredie for mig der i landet: Folkets 
liv blev nu det første." Dette gælder ogsaa for hans rejsebøger. 

Foruden en bog fra I862 med indsamlede "Fortællinger, Sagn 
og Æventyr" har han udgivet et par smaabøger med kulturhistori

ske oplysninger fra hans egen og noget ældre tid: "Den danske 
Bonde" og "Landhaandværkere før og nu". Men af størst værdi i 
den henseende er de mindebøger, han skrev i sine sidste aar, sam
tidig med, at de giver oplysninger om hans eget liv. Længst tilbage 
i tiden gaar hans optegnelser af faderens minder i "Gamle Niel
sen"; men navnlig "Landsbyliv i Trediverne", der fortæller om 
hans tilværelse som barn, indeholder interessante træk fra den tid, 
da man skrev med gaasefjer og ikke kendte til tændstikker - og 
degnen, naar bymændene mødte med deres aarlige naturalydelse, 
begrænsede beværtningen til en halv pot brændevin til hver, for at 
de ikke skulde blive berusede. Om sin seminarietid paa Jonstrup 
fortæller han i "Seminarieliv i Fyrrerne" og om forholdet til Trier 
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og Vallekilde og om sin forstandertid paa Fyn i "Højskoleliv i 
Tresserne og senere Aar". Derimod fortæller han intet om sin 
landsbylærertid, netop den tid, da de bedste af hans fortællinger 
blev til. Hvor interessante selvbiografier end ellers er, afgiver 

"Seminarieliv" dog - sammenholdt med en pjece (A. Boberg: "En 
Protest"), der straks efter udsendtes af en af hans tidligere kamme
rater - et eksempel paa, hvor subjektivt farvede erindringer kan 
være - og vel altid er - i deres omtale af forhold og mennesker. 
Boberg bruger stærke ord om Anton Nielsens skildringer af for

skellige personer og kalder bogen "hverken rene fakta eller ren 
digtning, men en bedrøvelig blanding af begge". 

En særlig plads i hans produktion indtager et par af hans bøger. 
"Skolemesterliv", der først udkom efter hans død, viser i et par 

skildringer i fortællingsform, hvorledes degneliv og børneunder

visning formede sig, dels paa Frederik den Sjettes tid (paa Sjæl
land) og dels paa den tid, da friskolerne begyndte at komme frem 
(paa Fyn). I dem er lærernes tarvelige uddannelse (præstens kusk 
bliver degn) og præsteunderkuelse samt prygle- og udenadsrams
ningsmetoden i statsskolen sat op som modsætning til kammerat
skabs- og fortællemetoden i friskolen - dog ogsaa med blik for 
friskolens svage sider og for, at der var gode folkeskolelærere. 

"Om Hans, der kom paa Højskolen", der tilegnedes lærerne og 
eleverne paa Vallekilde højskole i vinteren 1865-66, er af form 
en fortælling, men i virkeligheden et tendensskrift, der indeholder 
et helt højskoleprogram og skal vise, hvorledes et halvt aars høj
skoleophold formaar at forvandle en uvidende og dvask bondekarl 
til et levende og vaagent dansk og kristent menneske med evne til 
at vække andre. Skønt der er tilløb til en god karakteristik, virker 
skildringen i sit videre forløb dog for usandsynlig; men bogen kom 
i flere oplag og har - vist navnlig dens svenske oversættelse - haft 
sin store betydning for tilgangen til højskolerne. Den efterfulgtes 
af en lignende fortælling: "Om Karen, der kom paa Højskolen", 
der er svagere i sin beskrivelse af højskolelivet og endnu usandsyn-

Fynske Årbøger 1955



P. M. Andersen: Anton Nielsen 505 

!igere i sin handling: Næsten ved en enkelt samtale med forstan
deren bliver Karen et helt andet menneske, og forvandlingen er til 

overflod anskueliggjort for læserne ved bogens to kapiteloverskrif
ter: Hvordan Karen var- Hvordan Karen blev. I en anden fortæl

ling ("Den ny Adel" i "Livet paa Landet") rejser grev Rosenfelt 
og Hans Pedersen paa højskole sammen, og "de rejste bort som 
venner, de kom hjem som brødre". I alt dette spores paavirkning 
af Ernst Triers tro paa højskolens næsten mirakuløse evne til at 
kunne omdanne dem, der kom under dens indflydelse, en opfat
telse, som Anton Nielsen dog nok efterhaanden kom noget 
bort fra. 

Ogsaa mange digte skrev han, og i flere af dem er spurven, den 
uanselige fugl, hans emne og hans symbol. I et indledningsdigt til 
"Livet paa Landet" udtrykker han sin tro paa, at bare hans røst 
ligesom spurvens 

"- - - - har sit hjem i hjertets bo 
og springer ud fra livets bedste kilde, 
saa vil den nok, du gav mig, spurv, den tro! 
faa indgang hos de smaa og hos de milde. 

Jeg deler ud, for jeg har ogsaa smaa, 
hvert korn, jeg fandt paa bondens mark og veje, 
og kan det hjælpe dem til vækst at faa, 
det er den bedste løn, som jeg vil eje!" 

Næstsidste linie udtrykker - ligesom verset paa hans mindesten -
det, som han selv havde betegnet som det ene af sin gernings maal: 
at opdrage til humanitet og kristendom. 

I 1873 udsendte han en lille digtsamling, hvori ogsaa spurven 
optræder, ikke alene i titlen: "Spurvekvidder", men ogsaa i sange 
som ,,Vester Skerninge Højskole" ("Der staar en lille hytte i Sker
niuge by, med mostag, med mure saa lave-") og "Kvæld og Gry" 
("Ved solbjergslag -"). Denne sidste digtede han en aften ved 
solnedgang, mens han sad alene 1 den yndige dal ved "Vester
mølle" og hørte nattergalesang i lunden. Men "det var min 
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mening, mens jeg beskrev en aften med sang og kvidder af alle 

slags fugle, tillige at give et symbolsk forsvar for de mindre san

gere og forfattere, som jeg maatte regne mig til". Derfor gaar 

hans tanker til spurvene og deres kvidren hver morgen hjemme i 

buskene under hans vinduer med det'es tilhørerkreds: 

3. "Ved solbjergslag, 
da glemmer folket den lange dag. 
De unge, gamle, de store, smaa, 
nu fuglesangen de lyde paa; 
den synger freden og hvilen ind 
og løfter sind. 

:; . I morgengry, 
i hyldebusken i hyttens ly, 
der sidder spurven, den fattigmand, 
hans tale viser hans ringe stand; 
de store, kloge foragte maa 
den spurv saa graa. 

6. I morgengry, 
ved fattigst hytte i fattig by, 
der priser spurven sit ringe kaar, 
at barnehjerter ham godt forstaar; 
af kvidder og jubel der paa en gang 
blir morgensang. " 

Sangen, der er digtet r869 og først havde været trykt i "Den ny 

Almanak" for r87r under titlen: "Ved Solbjergslag og Morgen

gry", er med sine tre aftenvers, tre morgenvers og sit sammenfat

tende slutningsvers det smukkeste af hans digte. 

* 
"Ved solbjergslag - " kendes og synges endnu. Med udeladelse 

af de tre ovenfor citerede vers findes den i de fleste sangbøger. 

Men bortset fra den og fra "Fra Landet" er Anton Nielsens navn 

og forfatterskab vel nu næsten helt glemt. I litteraturens historie 

vil han dog nok stedse bevare en lille plads som en, der paa sin vis 
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brød nye veje og var en fornyer. I hans bøger er der bidrag til 
tidens kulturhistorie; men vigtigst er vel dog den betydning, de 
havde for hans samtids jævne læsere. Sikkert har de ogsaa været 
med til at skabe forstaaelse og respekt for bønder og bondeliv, selv 
om han jo ikke dækkede over deres fejl og mangler: drikfældighed, 
standshovmod, foragt for de fattige. Paa en forfatter som Zakarias 
Nielsen havde "Fra Landet" en inspirerende indflydelse: "Jeg 
mærkede (efter læsningen) for første gang en egen kriblende trang 
til at prøve mine evner som prosadigter." 
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