


Introduktion af Jeppe Aakjær 

 
Opvækst og uddannelse: 
Skolegang i Fly skole. han var hyrdedreng, dog kun en sommer, den ny lærer, Niels Jakobsen, hjalp ham på Staby Højskole (1882). 
Indsamling af sagn og fortællinger til Ewald Tang Kristensens “Skattegraveren” 
Præliminæreksamen fra Blågård Seminarium i 1886. 
Fængsel i Viborg arrest i 1887. 
Askov Højskole 1888 
Underviser 1888-1892 
Filosofikum på Kbh. Universitet 1895 
Litterær debut 1897: Missionen og dens høvding 
 
Ægteskaber og familie: 
Gift 1. gang 11. juli 1893 i København (b.v.) med forfatter Marie Bregendahl, født 6. november 1867 i Fly sogn ved Skive, død 22. juli 1940 i København. Ægteska-
bet opløst 1907. Med Marie Bregendahl fik Jeppe Aakjær sønnen Svend Aakjær. 
 
Gift 2. gang 25. april 1907 i København (b.v) med billedskærer Nielssine Juliane Nanna Jensen Krog, født 23. januar 1874 på Store Døs, Måbjerg sog, død 4. au-
gust 1962 på Skive Sygehus. Med Nanna fik Jeppe Aakjær datteren Solveig (gift Bjerre) 8. oktober 1908 – 2001 og sønnen Espen Aakjær 2. juli 1911 – 1958. 
 
Jeppe Aakjærs første bogudgivelse Missionens og dens Høvding i 1897, måtte han selv betale for at få trykt, da alle, han henvendte sig til, ikke ville trykke og 
udgive bogen, da bogen var ret polemisk. Så Jeppe lånte 300 kr. af mejeriejer Esper Andersen, Jebjerg. Bogen udkom i 1.500 eks. 
 
I 1899  udkom fortællingen Bondens Søn. Herefter fandt Jeppe ud af, at han jo kunne leve af at skrive, og forlod Marie Bregendal og sønnen. 
 
I 1902 træffer Jeppe helt tilfældigt Nanna Krogh fra Maabjerg ved Holstebro. De forelsker sig i hinanden og beslutter, at de vil giftes, men Jeppe var jo gift 
med Marie Bregendal, og skulle først skilles. Seperationstiden var dengang 5 år. 
 
I 1904 udkom romanen Vredens Børn, bogen vakte stor opsigt og bragte Jeppes forhold til gårdmændene på frysepunktet, idet bogen indeholdt detaljerede be-
skrivelser om, hvorledes tyendet på landet blev behandlet og boede i usle karlekamre. Der kom i alt mere end 1.000 avisartikler imod bogen. Gårdmændene sag-
de, at Jeppe var fuld af løgn og usandheder. Regeringen nedsatte i konsekvens af bogen en tyendekommission, der resulterede i, at Tyendeloven fra 1854 blev 
ophævet. Bogen blev oversat til svensk, tysk, hollandsk, norsk, fransk og russisk. 

Forældrene: 
Gårdejer Jens Peder Jensen (1834-1901) 
Catrine Marie (Margrethe) Jeppesen (1839-1890) 

Søskende: 
Margrethe, født 1862 
Jens, født 1864 
Kirsten, født 1869 
Jens Christian, født 1872 
Hans Peder, født 1878 
Bodil, født 1881 

Jeppe Jensen (Aakjær): 
Født i Aakjær ved Fly den 10. september 1866 
Død 22. april 1930 på Jenle 



Jeppe i dagens Danmark 

Kan vi bruge Jeppe Aakjær til noget i dag? 
 
Flere spørger i dag hvorfor gøre noget ud af en gammel digter, hvis forfatterskab ligger over hundred år tilbage? 
 
Jo, for han gjorde med sine tekster og personlige engagement opmærksom på forhold, der var gældende på hans tid, men som vi i nutiden også kan drage nytte 
af. 
 
Det første man kan nævne, er sangene, hvori han gør os opmærksom på den natur, vi er så heldige at ha’ her i landet, ikke mindst her på egnen, fauna, fugle, åen 
og fjorden. 
 
Sange vi synger stadig den dag i dag, og hvad også kan konstateres ved, at Aakjær er én af de forfattere, der har flest sange med i højskolesangbogen. 
 
Desuden er Aakjær med til at fortælle vores og vore forfædres historie med udgivelserne af sine studier på landsarkivet, og hvad er vi uden vores fortid. 
 
I dag kan vi også bruge Aakjærs forfatterskab til at forstå, hvad han ville sige os med hans sociale engagement, hvor han gjorde oprør mod den tanke, at der-
som man ikke var ejer af økonomiske værdier, så havde man ikke en plads/stemme af betydning i samfundet. Aakjær agiterede for at man var et medlem af det 
fællesskab man nu engang levede i og som sådan også et individ, der skulle tages hensyn til på værdig vis, for hvordan kan et godt demokrati fungere, hvis ikke 
alle er med – både rig og fattig – uden skelen til standsmæssig status. 
 
Der er dem der i dag tænker på hvordan de, som individ, kan få mest ud af at udnytte fællesskabet til ens egen fordel, og tænker mindre på, hvordan man i ste-
det kan bidrage til samfundet. 
 
Det Aakjær ville gøre op med var på den tid så herskende individualisme og egoisme. En tendens som desværre også kan konstateres i vores samfund i dag og 
ligeledes globalt, og hvad kan det ikke føre til? 
 
Jo, vi har så absolut noget vi kan bruge Aakjær til i dag. 



Intro til Nanna 

I Jenles facade står et digt af Jeppe skåret i egeplanke af Nanna. Det rummer stor symbolsk værdi, da det både udgør husets amulet og et billede på, at her 
forenes hånd og ånd via det Aakjærske ægteskab. På trods af denne forening mellem litteratur og kunsthåndværk kommer man til Jenle for at få uddybet eller 
bekræftet sin viden om digteren og agitatoren Jeppe Aakjær.  
 
Man har ikke hørt om hustruen med de formgivende hænder. Men efter et par timer på Jenle fascineres man af Nanna Aakjær og hendes baggrund. Man bliver 
overrasket over, hvor meget af Jenle, som er hendes værk. Sammen med arkitekt Povl Baumann fra København udarbejdede Nanna tegningerne til kunstner-
hjemmet. Hun dekorerede både ude og inde med sit kunsthåndværk, som omfattede alt fra skabe til skærebrætter. Jenle er derfor på alle måder Nannas Jenle. 

Nanna Aakjær 1874 – 1962 
 
Nanna Aakjær, f. Krog, dansk snedker og billedskærer 
 
Nanna Krog blev gift med Jeppe Aakjær i 1907. Få dage før de flyttede ind på den nybyggede Jenle. 
 
Nanna fik sat igennem, at bygningen blev opført efter tegninger af arkitekten Povl Baumann. Med sin 
sans for håndværk af høj kvalitet fik hun sat sit præg på huset og dets indretning. Nanna Aakjær  
var en central person i de årlige jenlefester, og hun var aktiv i bl.a. kvindevalgretsforeningen. 
 
Hun boede på Jenle til sin død, men havde forinden solgt stedet til datteren Solvejg Bjerre. 
 
Nannas værksted på Jenle er bevaret. 



Jenle 



Bygninger og stuer 

Jenle ligger ned mod Astrup Vig ca. fem km øst for Jebjerg og ca. 15 km. nord for Ski-
ve. Området er beliggende på kuperet og skrånende terræn ned mod strandengene ved 
Astrup Vig. 
 
Ejendommen er domineret af kulturmiljøet omkring hovedbygningen, de gamle egekrat, 
landbrugsarealerne og en betagende udsigt over Astrup Vig. 
 
Mindestuerne på Jenle er fredet og må ikke ændres i udtryk eller arkitektur. 

Set fra Nord 

1. sal 



Vejmanden står ved indkørslen til Jenle 

Jens Vejmands Sten 
 

Stenbonden i Salling Jacob Vestergård formede Vejmanden  
af en Lavakit-sten i sommeren 2018. 



Vejmanden står ved indkørslen til Jenle 



Jeppe og Nannas hjem 

Swend fik en rundvisning ene og alene for sig selv af en virkelig kompetent guide. Desværre er det ikke tilladt at fotografere i hjemmet. 
 



Jenle udstilling 

15. Jenlefesterne 
16. Billedskæreren Nanna Aakjær 
17. Nannas kommode og kjole 
18. Limfjordsdigtene 
19. Den lille biograf og fotos 
20. Fotos med kunstnerne 
21. Tjenestepigerne omkring gruekedlen 
22. Nanna og hendes køkken 
23. Sønnen Espen Aakjær som globetrotter 
24. Udvandringen. Drømmen om Amerika 
25. Aakjærs død og begravelse 
26. Aakjær som naturelsker 
27. Køkkenhaven 
28. Friserummet 

1. Indgang til Museet 
2. Jeppe Aakjærs forfatteskab 
3. Jens Vejmand 
4. Biograf 
5. Aakjær og det erotiske 
6. Karlekammeret 
7. Fængslet 
8. Stensamlersken 
9. Revolutionen i Fly 
10. Jeppes barndomshjem 
11. Jeppes familie 
12. Hyrdedreng 
13. Den fattige stue i barndomshjemmet 
14. Jenle 



2. Forfatterskabet 



3. Jens Vejmand 



7. Fængslet 



22. Nanna og hendes køkken 



Jenles Mølle 

Nanna Aakjær indrettede den til lysthus, som den er nu - og udsmykkede den 
med sine træskæringer. Især indersiden af døren er rigt udskåret og bog-

staverne i det øverste dørfelt er initialerne til familiens navne: 
 

Nanna - Jeppe Aakjær - Solvejg - Esben og årstallet 1922 
 

Siden 1922 har møllen været Jenles vartegn. 

Møllen er en såkaldt husmølle, der i flere generationer har stået ved en min-
dre ejendom i Jenles nærhed, men den skulle rives ned, da elektriciteten 

kom til Salling efter 1. Verdenskrig. 
Jeppe Aakjær købte den og lod den genopføre her. 



Jenles Mølle 



Udsigten fra hjemmet 


