
 

SEPTEMBER 2020 

30.09.2020 
Er atomkraft vejen til en fossilfri energiforsyning? 
Bent Lauritzen er MSc, PhD, Head of Section, Institute of Physics, Technical University of 
Denmark. 

23.09.2020 
Fokus på videnskaben – Rundt i verden på jagt efter nogle af videnskabens store 
opdagelser i vor levetid: Fra atombomber og plastic, over kontinentaldrift og fossiler, fra 
DNA til mikro RNA og gener til exoplaneter med vand og organiske molekyler. 
Vi får besøg af Thorkild Bøg-Hansen fra mandagsklubben. Et meget interessant og 
spændende indlæg. 

16.09.2020 

 

09.09.2020 
Retsopgøret efter Besættelsen 
I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet efter fem lange besættelsesår. 
De første efterkrigsår var præget af retsopgøret mod de mange danskere, som på 
forskellig vis havde arbejdet for tyskerne under besættelsen. 
Det skete med en række tillæg til straffeloven, hvorefter bl.a. tysk krigstjeneste på 
Østfronten, uniformeret vagttjeneste, deltagelse i bekæmpelsen af modstandsbevægelsen 
og angiveri blev straffet hårdt – fra 4 år til dødsstraf. 
Foredraget vil sætte fokus på Retsopgørets baggrund, forløb og afslutning.  
Og tillader tiden det, vil jeg gerne give en introduktion til de mange hyldemeter arkivalier, 
der blev produceret i forbindelse med Retsopgøret, som i dag findes på Rigsarkivet. 
Foredragsholder: Peter Birkelund, arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet i København. 



 

02.09.2020 
Colombia – en lang og usikker vej til fred. 
Mogens Pedersen er for øjeblikket senioranalytiker på DIIS – Dansk Institut for 
Internationale Studier. Jeg har været ansat i udenrigsministeriet i mange år og været 
ambassadør i flere afrikanske og latinamerikanske lande, sidst i Colombia. 

AUGUST 2020 

26.08.2020 
Kemi, der påvirker din dagligdag. 
Vi fik besøg af Kjeld Schaumburg, der er cand.polyt. & lic.techn. , Adjungeret 
professor, Institut for Naturvidenskab og Miljø og Adjungeret professor, Kemi. 
Et meget interessant og spændende foredrag. 

19.08.2020 
Jan Haugvik og Leif Jürgensen førte os gennem dette møde. 

12.08.2020 
Så mødtes vi igen i Byens Hus  
Vi fokuserede på hvad der er hændt under Covid 19 lukningen, fik et foredrag af Carl-
Henrik Brogren og fortalte om de kommende initiativer.  
Vel mødt igen. 

 

https://forskning.ruc.dk/da/organisations/institut-for-naturvidenskab-og-milj%C3%B8
https://forskning.ruc.dk/da/organisations/kemi

