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Vadmelsfolk Jeppe Aakjær Hent PDF "Vadmelsfolk" består af 16 noveller. De fleste af dem var med i den
første udgave, der udkom i 1900, medens resten blev skrevet i de følgende år. Jeppe Aakjær betegner selv ved

bogens fremkomst de sæder og skikke, vi møder i novellerne, som stadig eksisterende.

Grisen, der slagtes til jul, ligger vel endda ikke så langt fra vor egen tid. Egentlig kan vi vel også sagtens
forstå det lidt vovelige i at anskaffe sig en olielampe i 1880 erne. Men kan det virkelig passe, at der var en i
Grundtvigs samtid, som ikke kendte denne mands erhverv. Ville det ikke svare til, at nogle i dag kunne være i

tvivl om Michael Laudrups beskæftigelse?

Jo, men dengang havde folk ikke fjernsyn og kunne holde forskellige blade. Derfor var der ikke så mange
kopier, men mange flere originaler, og derfor skal Aakjær såmænd nok have ret i sine anførte betragtninger.
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