Befrielsesforedrag 5. maj 2011
kl.19.30 på Stadsarkivet Odense

Interneringen af de danske
kommunister

Historisk
Foredragsforening
Odense

I august samme år "legitimerede" Folketinget interneringerne med endnu et
grundlovsbrud, idet tinget med tilbagevirkende kraft vedtog en lov mod kommunistisk virksomhed.
Michael Kjeldsen har et indgående kendskab til de danske kommunister under
besættelsen og arbejder bl.a. på en biografi
om kommunisten og modstandsmanden
Mogens Fog.

25-års jubilæumsforedrag
Ordinær Generalforsamling efter foredraget

Gaver til "kirken" i
senmiddelalderen

17. feb. 2011 kl.19.30
på Stadsarkivet Odense

- Messestiftelser i dansk middelalder

v. Historiker, Ph.d., RUC
Michael Kjeldsen

Med Nazi-Tysklands angreb på Sovjetunionen den 22. juni 1941 ændredes de danske
kommunisters situation sig brat.
Med henvisning til de danske kommunisters internationalistiske sindelag og Moskva-tro linje forlangte besættelsesmagten
straks om morgnen den 22. juni at den danske regering internerede samtlige "ledende
danske kommunister".
Selvom det var i strid med Grundloven,
beordrede regeringen derfor en internering
af kommunisterne, som i første omgang
ramte 168 DKP-medlemmer. Flere aktioner
fulgte i de følgende måneder og over 300
danske kommunister blev interneret.

20. jan. 2011 kl.19.30
på Stadsarkivet Odense

v. Historiker Per Seesko

1986-2011
Jubilæumssæson

Det er almindeligt kendt, at kirker og gejstlige i senmiddelalderens Danmark modtog
omfattende jordegods til gengæld for
læsningen af sjælemesser. Ved at kaste et
nøjere blik på de bevarede gavebreve, vil
foredraget imidlertid åbne op for en diskussion af hvorvidt der overhovedet var tale
om "gaver" der tilfaldt en ikke nærmere
defineret "Kirke".

Mordet på
Oluf Palme
1986
v. Historiker, journalist og forfatter
Paul Smith

Oluf Palme blev skudt i Stockholm 28.
februar 1986 kl. 23.21 i krydset ved
Tunnelgatan. Han og hans hustru Lisbet
var på vej hjem til deres lejlighed efter en
tur i biografen.
Oluf Palme blev skudt i ryggen af en
mand. Den kriminelle Christer Pettersson
blev anholdt og dømt i byretten men blev
senere frikendt i landsretten. Oluf Palme
var ikke bleg for at sige sin mening og
kaldte blandt andet Francos fascistiske
regering for "disse satans mordere". Han
var desuden stor modstander af USA og
imperialismen.

Paul Smith er forfatter til dokumentarromanen "Opklaringen af et meget
omtalt mord" fra 2006.
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Oluf Palme i sine velmagtsdage

Prinsesse Augustas mand, baron BlixenFinecke, fik næppe den
anerkendelse, han fortjente. Hvad angår
prinsessen er hun nærmest ukendt i dansk
historie, selvom hun som enke var et fornøjeligt centrum for den kongelige familie.
I begyndelsen af prinsesse Augusta og BlixenFineckes ægteskab boede de på Dallund.
Augustas ældre søster Louise af Hessen var
dansk dronning fra 1863 til 1898. Prinsessens
bror, Friedrich af Hessen-Kassel, som ofte
kom på Dallund, var nærmest til at overtage
den danske trone - og ikke den senere
Christian IX. Det fortæller Augustas kilder
også om.
------------------------------------------------- 25års jubilæumsforedrag
17. marts 2011 kl.19.30
på Stadsarkivet Odense

31. marts 2011 kl.19.30
på Stadsarkivet Odense

Den livlige prinsesse
Augusta

Fra amatører til
professionelle stjerner

v. Historiker, forfatter Gitte Kjær

Gitte Kjær er medforfatter til bogen "Den
livlige prinsesse" om prinsesse Augusta
(1823-1889) der var gift med baron C.A.F.
Blixen-Finecke. Bogen bygger primært på
en dagbog, der er fundet på Hesselagergård.
Prinsessens dagbog var låst og havde ikke
tidligere været åbnet. Dronning Margrethe
og prins Henriks Fond har støttet den kommende udgivelse og åbnet flere af
kongehusets arkiver for foredragsholderen.

idræt tillagde spillet et opdragelses - og
dannelsesaspekt.
Dansk fodbold fastholdt som et af de få
europæiske lande amatøridealerne helt frem til
1978 og først herefter kunne man gradvis
begynde at stille med de bedste spillere på det
danske landshold. Men der skulle ikke blot
gøres op med amatøridealerne, der skulle også
gøres op med en "dansk mentalitet" så
spillerne kunne begynde at yde det ypperste.
Dette blev den tyske træner Sepp Pionteks
opgave. Dansk fodbold i Mexico kan ses i
lyset af det skifte, der skete med opgivelsen af
amatøridealerne og et mentalitetsskifte, der til
en hvis grad spillede sammen med de
nyliberalistiske tendenser, der politisk begyndte at dominere på samme tid.

- Dansk Fodbold og VM i Mexico 86´
v. Lektor, SDU Jørn Hansen

VM i Mexico 1986 indvarslede sammen med
EM i 1984 dansk fodbolds anden storhedstid.
Den første var da Danmark sammen med
England og Skotland var dominerende i
forbindelse med fodboldspillets internationale
udbredelse frem til OL i 1912.
Det var som amatører, fordi fodbold var et spil
for gentlemen og fordi man som med anden

Sepp Piontek og VM-drengene under indspilningen af
Re-Sepp-ten 1986.

7. april 2011 kl.19.30
på Stadsarkivet Odense

Kongen kommer til Odense
- Kongerejser fra 1700-tallet til i dag

v. Historiker Nina Seirup

Kongelige besøg er historien om imponerende vogntog, smældende Dannebrogsflag,
pragtfulde æresporte og jublende menneskemængder. Men kongelige rejser er også
historien om dybtliggende spændinger og
ulmende oprør. Foredraget vil se nærmere
på fire regenters besøg i Odense fra
Frederik d. 5's militærinspektioner i midten
af 1700-tallet til Dronning Margrethes
seneste besøg. Fokus vil ligge på kongerejsernes udvikling - især hvordan Odense
fejrede kongens besøg igennem tiden. Ritualerne omkring rejserne afslører befolkningens skiftende legitimering af kongemagten og giver vigtige fingerpeg om,
hvorfor monarkiet endnu eksisterer i dag.
Se næste side for 5.maj-foredraget

