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På den forkerte side Rasmus Hyllested Hent PDF Den 5. maj 1945 var ikke kun en fredens dag i Danmark.
Samtidig indledtes et omfattende opgør med 'landssvigerne': værnemagere, østfront-kæmpere, tyskerpiger og
folk, der havde taget regeringens påbud om samarbejde med tyskerne for bogstaveligt. Nogle blev dømt som
landsforrædere. I mange andre sager blev anklagen frafaldet. Men uden for retssalene ventede befolkningens

eget opgør i form af udstødelse fra arbejdspladser, foreninger og lokalsamfund.

På den forkerte side samler op på historien om landssvigerne og deres skæbne. Hvordan klarede disse
mennesker sig både under opgøret, men også efter stormen havde lagt sig? Hvordan forholdt de sig til at være
på den tabende side og at blive sat uden for samfundets normale rammer? Nogle valgte at skjule deres fortid,

andre gjorde kampen for æresoprejsning til omdrejningspunktet i deres liv. I alle tilfælde fik deres valg
afgørende betydning for både deres eget og deres efterkommeres liv.

Bogen belyser gennem seks landssvigeres personlige historier, hvordan forholdet mellem landssvigere og den
almindelige befolkning har udviklet sig fra efterkrigstiden og frem til i dag og diskuterer, hvor vellykket den

danske model var i sammenligning med andre landes retsopgør.
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