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En gård midt i verden J\u00f8rgen Nielsen Hent PDF Som indlæg i mellemkrigstidens debat om forholdet

mellem individ og samfund valgte Jørgen Nielsen at skrive om en familie i to generationer. Romanen En gård
midt i verden kan ses i forlængelse af mellemkrigstidens kendte, danske kollektivromaner. Hans Kirk tog et
enkelt udsnit af samfundet, nemlig en gruppe fiskere, som han skildrede i romanen Fiskerne fra 1928. Den

viser, hvordan folks tanker hang sammen med deres materielle vilkår. I stedet for en samfundsgruppe
fokuserede H.C. Branner i romanen Legetøj fra 1936 på en hel virksomhed fra direktør til lagerarbejder.

Romanen tegnede et legetøjsfirma som et billede af et samfund med grobund for den fremvoksende nazisme.
Jørgen Nielsen foretrak i sin kollektivroman at beskrive en enkelt familie, fordi han især var optaget af

individernes psyke og fællestræk i en familie. (Silkeborg Arkiv)
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