Rakkerne.dk - præsenterer nu årets nye spændende foredrag
Magister, foredragsholder, slægtsforsker og debattør Mette Gundel lægger ikke fingrene imellem, når hun i dette store spændende foredrag fører
sine tilhørere trygt gennem 300 års danmarkshistorie, hvor hovedpersonerne er de mest udstødte og forhadte borgere, Bødlen, rakkerne,
natmændene og de omvandrende kæltringer
Vi kommer meget tæt på bødlen og hans arbejde med at håndhæve Danske Lovs uhyggelige brutalitet, Vi møder natmændene, der tømte de
stinkende latriner i købstæderne - ved håndkraft- og vi møder rakkerne i købstæderne og på landet, hvor de bl.a. skindede selvdøde dyr, De
omvandrende kæltringer, som ernærede sig ved betleri og rapseri og spredte skræk og rædsel hos bønderne med onde trusler, har deres egne
historier.
Kæltringerne var uønskede overalt for deres lovløshed, manglende lyst til at arbejde og til at bosætte sig. De var berygtede for druk, vold og hor.
Mette Gundel sætter navne og ansigter på nogle af dem og fortæller den meget sørgelige historie om Casper Hodde og An Marie Grønning, om den
sidste omvandrende kæltring i Danmark Kjælle Casper, som var gift otte gange. Hans kreative ideer giver anledning til mange grin. Vi slår også et smut
forbi Bjørnemosehus på Dejbjerg Hede (huset ses i baggrunden) og møder Mæt Mus og Niels Kvembjerg
Disse menneskers livsvilkår var mildest talt miserable, og det offentlige rum tålte hverken dem eller deres mange børn. Mange af disse elendige
eksistenser blev jævnligt dømt til tvangsarbejde i tugthusene, eller fik hugget hånd, øre eller næse af, og ofte brændemærket i ansigtet eller henrettet
ved sværd eller økse efter torturering
Deres uhyrligt barske historie er bevaret takket være folkemindesamlernes ihærdige arbejde. Slægtsforskning og kirkebøger afslører deres
familieforhold fra fødsel til død, retsprotokollerne og fattiglisterne sladrer om deres mange domme og tilværelse som fattiglemmer uden
borgerrettigheder i fattighusene eller på de mange fattiggårde rundt omkring i Danmark. Foredraget er ledsaget af en række billeder (Powerpoint).
Der er desuden mulighed for at se og røre ved genstande fra perioden og at prøve kræfter med et gammelt håndværk
Til sidst er det tid til en snak og en debat. Et evigt aktuelt foredrag om en "glemt" befolkningsgruppe, som mange mennesker ikke ved har eksisteret i
Danmark, et foredrag som giver stof til refleksion og eftertanke

foredrag i Sydkystens Slægtsforskerforening mandag den 7. september 2015

