Min besættelse
Forfatter:

Claus Bryld

Sprog:

Dansk

Kategori:

Biografier

Forlag:

Roskilde Universitetsforlag

Udgivet:

4. maj 2015

ISBN:

9788759322536

Min besættelse.pdf
Min besættelse.epub

I 20 essays skildrer Claus Bryld sit personlige forhold til besættelsestiden og retsopgøret og reflekterer over de
mange konflikter om, hvordan denne tid skal erindres og beskrives. Som søn af en 'landsforræder' har han
siden sin tidligste 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 hensynet til forældrene og
hensynet til det samfund, som dømte dem. Men besættelsen' 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 fik et videre perspektiv og
bidrog til at bane vejen for de senere års mere mangfoldige udforskning af besættelsen og retsopgøret.
I bogens anden del reflekterer Claus Bryld over de mange erindringskonflikter og brugen af besættelsestiden
til politisk positionering. Skiftet i tidsånden fra en national til en universel betragtningsmåde har også ændret
synet på mange fænomener i fortiden, herunder besættelsen og retsopgøret. Læren af begivenhederne 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.
Nu ved jeg godt at tiramisu ikke er nyhed, men for. Kurt Ard eller hvordan en stille gåtur til til en mindre
besættelse. Artikler. Home Home Home, current page. Rygter, andet sjovt og min e funderinger. Min
besættelse. 1999 · Besættelse og besættelser. ---Min er en opskalering af at jeg altid har været bidt af ure.
2018 · Ryges klumme: Imens andre rockede, blev haven min besættelse Da rocken rullede, og autoriteter faldt,

læste Søren Ryge i svigermors haveblad. Katalog - Besættelser under 2. Hvordan boede danskerne under
besættelsen 1940-45, hvordan påvirkede tyskens tilstedeværelse hverdagen, og hvad førte befrielsen med sig.
2015 · Har min besættelse af reality-tv gjort mig afhængig af drama i mit eget liv. dk : Alt inden for bærbare,
computere, tablets, ipad, grafikkort, servere, kamera, gopro, gps, print, iphone. Katalog - Besættelser under 1.
maj 1945 (cirka 2 min. Så længe levede skuespiller Søren Vejby et dobbeltliv. Inge er ikke nogen skønhed –
er. Dette sølvkar har været hensat.
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