VREDENS BØRN

Om Vredens børn
Vredens børn er en forestilling, der dels handler om den fattigdom,
som fandtes på landet i
Danmark for godt hundrede år siden, dels om
den begyndende modstand blandt de fattigste mod at skulle leve
under disse usle kår.
Teaterstykket er bygget
over romanen af samme navn skrevet af Jeppe Aakjær i 1904. I dag
huskes han mest for
sine digte og bøger om
sin hjemstavn, men han

var også en forfatter,
der havde et skarpt øje
til sin tids sociale
uretfærdigheder. Han
talte landarbejdernes
sag og blev af den
grund lagt for had af
nogle af de mægtigste
storbønder. Især beskæftigede Aakjær sig
med de forhold, som
bøndernes karle boede
under på gårdene. De
sov ofte i en aflukket
del af stalden, der dog
ikke var mere tillukket,
end at stank og urenhe-
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der trængte ind til dem.
De usunde forhold førte
til sygdomme, og fnat,
der er en lille hudmide,
som får det til at klø
voldsomt, var udbredt.
Karlenes arbejdsdag var
meget lang, og mange
af dem begyndte at
arbejde i den alder, som
Per er i stykket, altså
omkring de elleve år.
Det var tale om, hvad vi
i dag ville kalde for groft
børnearbejde.
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modtage hjælp, når
man ikke kunne klare
sig, og meget af den
ydmygende stå-medhatten-i-hånden holdning forsvandt. Men
selv om den rystende
fattigdom er væk i dag i
Danmark, og ingen behøver sulte eller fryse,
er der stadig en form
for fattigdom. Der er
familier, hvor der ikke
er penge nok til, at børnene kan dyrke sport
eller gå i modetøj som
deres kammerater. Børnene fra disse moderne
fattige familier kan blive
udsat for ydmygelser,
der føles lige så nedværdigende som dem,
Per og Dorre blev udsat
for. Det er de færreste i
dag, der måler deres liv
i forhold til, hvordan
livet var for hundrede
år siden, vi ser derimod
på vores venner og naboer og danner os på
den måde en opfattelse
af, om vi hører til de
velhavende eller knap
så velhavende. Derfor
vil der sikkert også være
mange, der fuldt ud kan
genkende de ydmygende følelser, flere af personerne i Vredens børn
kæmper med, og den
vrede og afmagt − eller
kampvilje − den fører
med sig.

