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Verdenskrig havde voldsomme konsekvenser for hele den tyske befolkning, men værst gik det ud over den
del, der boede i de tyske østområder. I alt blev her mere end ti millioner tyskere fordrevet, mange af disse var
med under verdens største evakuering over havet nogensinde. I TYSKERNES KATASTROFE fortælles deres
historie i store linjer, samtidig med at vi kommer helt tæt på enkelte menneskers tilværelse og barske skæbne.
Bogen perspektiverer til øjenvidnernes tilværelse før og efter krigen, så læseren får et førstehåndsindtryk af,
hvilke konsekvenser nazismen havde for Tyskland selv. Blandt øjenvidnerne møder vi bl.a. Rosemarie, som
var en af de 250.000, der nåede til Danmark, og hvis lillesøster døde i en flygtningelejr i København, Martha,
der sagde nej tak til en togbillet, der kunne have reddet hende, inden Den Røde Hær angreb, og soldaten
Heinz, der mirakuløst overlevede store slag på Østfronten. Forfatteren har personligt opsøgt en række af

øjenvidnerne og indsamlet deres historier. Fra lektørudtalelsen: En gribende bog om en århundredegammel
hjemstavnskultur, der blev splintret for evigt de sidste måneder af 2. verdenskrig. Ole Steen Hansen er

forfatter, fotograf og oversætter. Han har oversat internationale bestsellere om nyere historie af forfattere som
Antony Beevor, Martin Gilbert og Stephen Ambrose. Selv har han bla. skrevet 1945 – kampen for Europas og
Danmarks befrielse samt mange bøger og artikler om flyvning og flyvehistorie, der er udkommet i en række

lande. Hans seneste bog er BOMBEMÅL BERLIN.
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