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Vredens børn Jeppe Aakj\u00e6r Hent PDF "Vredens børn", der udkom i 1904, bliver almindeligvis betegnet

som Jeppe Aakjærs bedste roman. Hovedpersonen er fattighusdrengen Per, der bliver sendt ud at tjene
allerede som 11-årig. Hans nye husbond kan ikke få nok ud af drengen, der helst skal slide som en voksen.
Maden er god, men ellers er der ikke meget ved den plads. Lønnen er mere end ussel, arbejdsdagen begynder
kl. 4 og fortsætter til sent om aftenen, og sengen må han dele med en karl ude i karlekammeret, der ligger i
hestestalden. Her bliver han for øvrigt smittet med fnat. Vi følger Per i nogle år, indtil han som voksen træffer

en temmelig drastisk beslutning. Romanen skabte ved sin fremkomst en enorm debat og flere hundrede
avisartikler. Et af resultaterne blev endda, at rigsdagen nedsatte en tyendekommission, der skulle se på den

gamle og forældede tyendelov fra 1854.
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