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Siden luftskibe og fly omkring år 1900 erobrede luften, og skibene blev til flydende kolosser,
har den lurende katastrofe været den teknologiske udviklings evige skygge. Titanics
forlis lammede verden, men siden er vi gang på gang blevet mindet om, at tragedien
aldrig er længere væk end et øjebliks uopmærksomhed eller et svagt øjebliks hovmod.
I 100 års katastrofer beskriver historiker og forfatter Rasmus Dahlberg 11 af de seneste
100 års mest spektakulære katastrofer i dramadokumentarisk form. Vi er med på broen
på Titanic i de skæbnesvangre minutter, før et isbjerg river skibssiden op. Vi er med
raket-konstruktør Mikail Jangel helt ude på afyringsrampen den oktoberdag i 1960,

da hele det sovjetiske rumprogram forsvinder i en gigantisk ildkugle, og vi er med fra det
banale tab af en papkasse, til et inferno af ild og eksplosioner ryster Seest ved Kolding.
Med sin store viden om katastrofe- og videnskabshistorie analyserer Rasmus Dahlberg
de 11 katastrofers årsager og virkning og giver et bud på, hvilke katastrofer vi vil se i

fremtiden.
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