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retsopgøret og refl ekterer over de mange konfl ikter om, hvordan denne tid skal 
erindres og beskrives. Som søn af en ‘landsforræder’ har han siden sin tidlig-
ste ungdom følt sig tvunget til at tage stilling til tiden 1940-45 og dens udløber 
i retsopgør og udrensning. 

I bogens første del fortæller han om den splittelse, han har følt mellem hen-
synet til forældrene og hensynet til det samfund, som dømte dem. Men ‘besæt-
telsen’ af tiden mundede også ud i en kamp for at få åbnet arkiverne og skaffe 
sig oplysning om, hvad der faktisk skete – en kamp der fi k et  videre perspektiv 
og bidrog til at bane vejen for de senere års mere mangfoldige udforskning af 
besættelsen og retsopgøret. 

I bogens anden del refl ekterer Claus Bryld over de mange erindrings konfl ikter 
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en national til en universel betragtningsmåde har også ændret synet på mange 
fænomener i fortiden, herunder besættelsen og retsopgøret. Læren af begiven-
hederne dengang er en anden i dag end i 1945. 

Bogens essays har tidligere været offentliggjort i blandt andet Politiken, 
Jyllands-Posten, Information, Historisk Tidsskrift og tidsskriftet Kritik. 
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9FORORD

FORORD

The past is not dead.  
It is not even past yet.

William Faulkner

Ordene ‘besætte’ og ‘besættelse’ har flere betydninger. Den store Ordbog over 
det danske Sprog opregner dem og giver eksempler på et par benyttelser: “… den 
ældste Datter [var] bleven gift med en af Fjendens Officerer, der under Besættel-
sen havde haft Kvarter i Faderens Hjem”, er Henrik Pontoppidan citeret for. Det 
henviser nok til den tyske besættelse af Jylland i 1864. “Den aandelige Besæt-
telse er … mere omfattende end den legemlige. Thi naar Djævelen aandelig ud-
drives, som sker i Daaben, da ophører ogsaa den legemlige Besættelse, men ikke 
omvendt”, som Troels-Lund er citeret for. På den ene side en fysisk, territoriel 
kendsgerning, på den anden side en både legemlig og psykisk hos det enkelte in-
divid.

Selvom den legemlige besættelse også hos mig er blevet uddrevet ved dåben, er 
den åndelige dog forblevet eller rettere kommet til. Og den drejer sig om besæt-
telsen. Ikke den i 1864, men den fra 1940 til 45. Både på grund af mine familie-
forhold og min profession som historiker har jeg altid været “besat af besættel-
sen”, som et højskolekursus hed i 2014, og af retsopgøret. Jeg er dog ikke besæt-
telseshistoriker, men har mest skrevet om andre, for mig mere opmuntrende, hi-
storiske emner såsom arbejderbevægelsens historie, så djævelen har måske ikke 
altid huseret lige stærkt. Men arven fra en opvækst i besættelsens og retsopgø-
rets skygge har hele tiden været der og vil forblive, indtil djævelen i sidste instans 
kommer og tager mig. Fanden ta’ det …

De foreliggende 20 essays er fra perioden 1979 til i dag, med et enkelt fra 1965. Et 
er nyt ligesom indledningerne til de fire dele. Mellem 1965 og 79 er der ingen es-
says, de tager først fart med min kamp for at få arkivadgang og dermed opnå vi-




