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Handlingen foregår efter 2. verdenskrig i en barak i udkanten af Flensborg. Det var en blandet dansk og tysk
verden, hvor forfatteren hjemmevant svømmede rundt i både den tyske og den danske kultur. Barakken var en
kvindeverden, og næsten alle kvinderne var enker, der brugte al deres tid på at skaffe mad til deres børn og sig
selv. De få mænd, der lidt efter lidt kom hjem fra krig og fangenskab, var fuldstændig ødelagte af krigen og
ikke noget forbillede for barakkens drenge, der fulde af energi og livslyst måtte finde deres egen måde at
håndtere tilværelsen på. Han gik i dansk skole, hvor nogle af lærerne havde været tyske soldater under krigen.
De var alle markante personligheder og havde klaret sig igennem krigen uden at miste deres menneskelighed.
Forfatteren dumpede i 1. klasse i den danske skole, fordi han ikke havde nået at lære at læse i 1. klasse. Først
nogle år senere lærte han – ved et rent tilfælde - at læse. Derefter kastede han sig med stor iver over hver en
bog, han kom i nærheden af. Moderen var et typisk barn af denne dansk-tyske verden. Krigen og
efterkrigstiden havde traumatiseret hende, så hun til sidst ikke kunne mere. Det kom til at sætte sit præg på
forfatterens opvækst. Uddrag af bogen: Da hr.
og fru Jensen flyttede ind i barakken, havde de allerede været medlem af det danske mindretal i nogle år, og
børnene gik i dansk skole. Fru Jensen nåede at føde ikke mindre end 6 børn, og vi plejede at sige, at børnene
blev ringere og ringere og dummere og dummere. Men det passer nok ikke. Det var derimod tydeligt, at hele
familien blev fattigere og fattigere. Dette skyldtes forældrenes dovenskab, for det var almindelig kendt i

barakken, at de to gamle lå i sengen det meste af dagen. De havde bekendtgjort, at de begge led af
kredsløbsforstyrrelser, og at de derfor var tvunget til at ligge i sengen. En lidt mærkelig begrundelse, men de
var overbeviste om, at sygdommen kun kunne bekæmpes ved, at de bevægede sig så lidt som muligt. Om
forfatteren: Rolf Erbst er født i Flensborg i januar 1946. Han gik i dansk skole, og efter endt skolegang havde
han forskellige ufaglærte jobs. Han har bl.a. arbejdet i Flensborg, København og Bayern, og som 19-årig rejste
han ud i verden og arbejdede 2 år i Afrika.
Efter Afrika gik han to år på studenterkursus i Odense, hvor han mødte Annemarie, som han senere blev gift
med.
Efter studentereksamen i 1970 læste han på Københavns Universitet, hvorpå han i henved 30 år arbejdede
som gymnasielærer i København, på Fyn og på Færøerne. Rolf Erbst har udgivet en række lærebøger til
gymnasiet og hf og produceret hjemmesider med undervisningsmaterialer. I dag er han gået på pension, men
stadig aktiv, og i forårssemestret 2011 underviste han i engelsk som frivillig på en Grundtvig-inspireret
højskole i Indien (Mitraniketan, Kerala). Rolf Erbst udfører stadig nogle jobs for det færøske
undervisningsministerium.
september - at Alfred E. Barakkerne – havde 192 værelser til soldater og deres familie – blev opført fra 1818
renoveret i 2001 Velkommen på Historiecenter Dybbøl Banke. Navn: Kode: Velkommen til
Hornsherred-landet mellem Roskildefjord og Isefjordene. Barakkerne har en fortid som krigsfangelejr,
interneringslejr, kaserne, hospital og rekreationshjem. Ejer 1731- Lipertsen, Lydick Hans, bager. Horsens
billeder beskrivelse. Oplev livet for de politiske fanger under den tyske besættelse af Danmark. 3.
verdenskrig havde sat byggeriet i stå, og … Frøslevlejren Besøg den tidligere straffelejr. En times kørsel fra
København finder man dette skønne område, med slotte, godser og herregårde, yndige landsbyer, hyggelige
kroer, fantastiske naturområde, gode fiskemuligheder, små fjordstrande og meget meget mere. Bruger log ind.
Det var i 1940 - helt præcist den 3. Her træder du lige ind i danmarkshistorien under krigen på Dybbøl Banke
mellem danskerne og preusserne i 1864. sÅ er der ikke lÆnge til Åbninsdagen - glÆder mig til at byde jer
velkommen til den nye sÆson i mallemukken vi Åbner lØrdag 24. og billeder fra Frederikshåb og Vandel fra
årene 1946-49 Det er 136 grunnskoleer og 100 videregående skoler i byen, inkludert 30 gymnasium.
Folkekuranstalten ved Hald eller blot Folkekuren bruges fortsat som navn for en samling røde træbarakker,
som ligger i Hald Ege sydvest for Viborg. verdenskrig helt autentisk Frøslevlejren Velkommen til
Frøslevlejren Frøslev Frøslevlejren - Et historisk mindesmærke. Folkekuranstalten ved Hald eller blot
Folkekuren bruges fortsat som navn for en samling røde træbarakker, som ligger i Hald Ege sydvest for
Viborg. Her træder du lige ind i danmarkshistorien under krigen på Dybbøl Banke mellem danskerne og
preusserne i 1864. Gratis adgang. Den 1. sÅ er der ikke lÆnge til Åbninsdagen - glÆder mig til at byde jer
velkommen til den nye sÆson i mallemukken vi Åbner lØrdag 24. FOOTSTEPS.

