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Da krigen kom tilbage Ove C. Kronborg Hent PDF Forlaget skriver: Slaget om den tyske hovedstad Berlin i
1945 var ikke kun et, men to slag. Langt det største og mest afgørende slag fandt ikke sted inde i byen, men
mellem Oder floden, Berlin og Elben. Der led Hitlers Værnemagt og SS et knusende nederlag til den Røde

Hær i det største og blodigste slag under 2. verdenskrigs kampe i Tyskland. Et nederlag, der førte direkte frem
mod delingen af Tyskland i to stater - den kommunistiske DDR stat og den demokratiske forbundsrepublik 

Vesttyskland.
Bogen er en dokumentarisk beretning om begivenhederne uden for den tyske hovedstad i løbet af krigens
sidste 100 dage, hvor langt flere soldater deltog i kampene end i selve hovedstaden. Den følger Hitlers og
generalernes dispositioner, de knap voksne unge mænd og de gamle, der blev indkaldt og efter kun lidt eller
helt uden træning blev kastet ind i slaget. Også de civile beboere blev hårdt ramt af krigens følger og de

sovjetiske soldaters hærgen.

87 fotos, 17 kort og kortskitser.
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