NYHEDSBREV
FRA DEN KONSERVATIVE PRESSEFORENING
Den 28. august 2021

Se Kastellet og hør forfatteren Vilhelm Topsøe fortælle om bl.a. stedets berygtede
fange Werner Best

Vi mødes mandag den 13. september 2021 for at se Kastellet og høre forfatteren,
cand.jur. Vilhelm Topsøe fortælle om den seneste bog fra hans hånd: ”Var neutralitet
umoralsk”.
Programmet er:
18.00-19.00 Rundvisning
19.00-20.00 Vilhelm Topsøe: ”Var neutralitet umoralsk”
Pris for rundvisningen er 75 kr. Foreningen betaler denne entre for medlemmer.
For dem, der vil styrke sig inden rundvisning og foredrag, så mødes vi på Cafe Skt.
Petersborg, Bredgade, hvor vi får en lun fiskefilet med rejser, asparges og mayonnaise
ledsaget af en vand/øl for 160 kr.
Vilhelm Topsøes bog ”Var neutralitet umoralsk” kaster et nyt lys over besættelsestiden.
Topsøe fremhæver, at det var den århundredgamle, danske neutralitet, der blev
stridspunktet i besættelsestidens politiske og moralske historie. Det officielle Danmark ville
gennem hele besættelsen fastholde Danmarks neutralitet, unge danske mænd skulle ikke
dø som soldater på en fremmed slagmark. Men modstandsbevægelsen blev, efterhånden
som 2. verdenskrig udviklede sig, mere og mere forarget over, at Danmark ville være
neutral i kampen mod Hitler. Vi skulle også yde noget.
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Siden 1949 har Danmark været med i den vestlige alliance, vi er ikke længere neutrale,
men vi spørger jo alligevel i dag os selv, om det var rimeligt, at danske soldater døde på
slagmarkerne i Afghanistan. Der er stadig stof til diskussion.
Tilmelding til presseforening@gmail.com senest mandag den 6. september kl. 12.00. Husk
ved tilmeldingen at oplyse om man deltager både kl. 16.30 og kl. 18.00. Ved tilmeldingen
oplyses mødestedet i Kastellet.
Arrangører: Den Konservative Vælgerforening i Gentofte og Den Konservative
Presseforening

Kommende arrangementer:
Mandag den 4. oktober møder vi i S-117 (”Rottehullet”) på Christiansborg med Britt Bager,
der er nyvalgt retsordfører for Den Konservative Folketingsgruppe.
Julemiddagen bliver som sædvanlig på Phoenix Hotel, Bredgade København. Aftenen er
den 7. december.
Vi venter med at melde noget ud om generalforsamlingsdag, indtil vi har en taler på plads.
Vi minder om Det Konservative Folkepartis Landsråd den 18.-19. september.

Bestyrelsen er redaktion for nyhedsbrevet:
Niels J. M. d. C. S. Langkilde (ansvarshavende og formand)
Frank Korsholm (næstformand)
Finn Elkjær (kasserer)
Thomas Suenson (sekretær)
Søren Vandsø (sekretær)
Redaktionen træffes på presseforening@gmail.com.
Adresse: Sandholt, Rishøjvej 2, 2 th., 5672 Broby

2

