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Drengeår og knøsekår Jeppe Aakjær Hent PDF "Drengeår og knøsekår" er en fortsættelse af de erindringer,
som Jeppe Aakjær begyndte i bogen "Fra min bitte-tid". Den begynder i 1879, da han kun havde et års tid
tilbage i skolen og slutter med et højskoleophold på Askov i 1887, som bestemt ikke får en rosende omtale.

Blandt bogens hovedpunkter er et ophold på Blaagaard Seminarium 1884-86, hvor han tog en
præliminæreksamen, som kostede faderen 1500 kr. Beretningen indeholder mange gode detaljer om datidens
københavnerliv, for Aakjær var en interesseret ung mand, der opsøgte begivenhederne. I den forbindelse er
der f.eks. fine beskrivelser af Georg Brandes, og hvis vi går i en hel anden retning, får han selv et gevaldigt
nakkedrag under en politisk demonstration i 1885. Endnu fyldigere er dog omtalen af Estrups forsøg på at
knægte ytringsfriheden ved at fængsle politiske modstandere. Her blev Aakjær således varetægtsfængslet 17
dage under kummerlige forhold i Viborg i 1887, anklaget for at have afholdt et revolutionært foredrag. Og så

var forklaringen endda, at foredraget kun havde omhandlet Den franske Revolution i 1789.
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