
Tyskere på flugt 
– aktuelt igen og på tysk

Når vi fejrer befrielsen 5. maj, tænker vi på, at danskerne igen kunne se 
mod en lys fremtid. Andre måtte vente. Over 200.000 tyske flygtninge 
havnede i lejre i Danmark, hvor de var alt andet end populære på 
grund af deres nationalitet. 

John V. Jensen tager læseren med ind bag pigtråden til en række 
menneskeskæbner og rejser principielle spørgsmål om skrøbelige 
størrelser som demokrati og medmenneskelighed. Hvordan skulle de 
tyske flygtninge behandles? Nok skulle de have rugbrød, antinazistisk 
undervisning og ordentlige forhold i lejrene, men de skulle på den 
anden side set ikke behandles bedre end danskerne.

Emnet er igen blevet sørgeligt aktuelt. Nu er flygtningene ikke fra 
Tyskland, Afghanistan eller Syrien – nu er de fra Ukraine.

Forfatteren siger: 

Kontakt

John V. Jensen
Tlf.: 23 35 36 99
Mail: jvj@vardemuseum.dk

Thomas Oldrup, forlagsredaktør
Tlf.: 53 55 01 59
Mail: to@unipress.au.dk

Projektet 100 danmarkshistorier er 
støttet af A.P. Møller Fonden

Presse
meddelelse
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”Historien om de tyske flygtninge bliver ved at fascinere mig, fordi den 
belyser stort set alle sider af tilværelsen. Den er rig på ulykke, lidelse og 
familietragedie, men midt i al elendigheden glimter også små solstråler 
om alt fra at slippe med livet i behold over en lykkelig genforening med 
familien, til den umiddelbare glæde over et beskedent måltid.
     Den danske befolkning blev på knap tre måneder forøget med 5 %. 
Ikke nok med det: Flygtningene kom fra den forhadte besættelsesmagt. 
Derfor var det en opgave af danmarkshistoriske dimensioner, der 
skulle løses. Både på det administrative plan og det menneskelige.”

Om forfatteren
John V. Jensen (født 1972) er museumsinspektør ved 
Vardemuseerne. Til juni åbner det helt nye museum FLUGT.

Om serien
Tyskere på flugt udkom i serien 100 danmarkshistorier i maj 
2020. Nu udkommer den også på tysk, Deutsche auf der Flucht. 
Det er første gang at en af seriens titler udgives på tysk.   

Se mere på 100danmarkshistorier.dk
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