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Aakjær er ikke blot Jens Vejmand og Jeg er havren... selv om hans prosa nu kendes mindre end hans
lyrik.

I “Vadmelsfolk”, denne vidtfavnende samling fortællinger (noveller), har vi hans fortællekunst i fuldt flor.
Selv søn af en bonde i små kår og med start som hyrdedreng var og forblev han fortaler for de små i
samfundet, med inderlig indlevelse, dyb forståelse og indigneret kritik – og med et vågent blik og en

rammende replik for både den ubevidste og den tilstræbte komik.

Aakjærs noveller i Vadmelsfolk er fortalt med humor, indfølelse og social indignation skildrer hedebondens
barske liv i Midtjylland i slutningen 1800’tallet og begyndelsen 1900’tallet

”Vadmelsfolk” er indlæst af Kjeld Høegh

i 1985 for Lytteratur hos AV Forlaget

Noveller i bind 1:

Fortale ; Mens pølsen koger ; Eros og bierne ; Da lampen tændtes ; Dødsfjender ; Bakgården og dens beboere
; Frederik Tapbjærgs plovgilde ; I Dålum Mølle ; Jens Tanderup ; Ene ; En omløber
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