
/ //(
Landsforeningens kongres i Vartov 
søndag den 1. . oktober 1961 kl. 14-

Formanden åbner kongressen med at byde de delegerede 
velkommen og retter en særlig velkomst til orofessor 
Nikolskij, næstformand for den naturvidenskabelige sek
tion i Det sovjetiske selskab for venskab og kulturelle 
forbindelser med andre lande. .Professor Nikolskij over
bringer fra venskabsforbundets nræsidium og fra bestyrel
sen for foreningen SSSR-Dania en hjertelig hilsen til del
tagerne i kongressen og til Landsforeningens medlemmer 
med ønsket om et godt og frugtbart arbejde for kongressen. 
Man værdsætter den indsats, der af Landsforeningen gøres 
for at udbrede kendskabet til Sovjetunionen og udtrykker 
håbet om, at den fortsat må bidrage til at konsolidere 
og styrke det gode naboforhold og tilliden og forståelsen 
mellem det sovjetiske og det danske folk.

Formanden takkede nrof. Nikolskij og beder ham bringe 
de bedste hilsener med hjem tillige med vores tak for den 
gode støtte, vi fra venskabsforbundets side har fået i 
vort arbejde for at udvikle de gode forbindelser mellem 
vore to lande.

Deltagere i kongressen:
( x) medl. af hovedbestyrelsen)

København-: Professor -Jørgen Jørgensen x) , fhv. minister 
Alfred Jensen x), Fabrikant Søren Madsen x), Hotelejer 
A. Harboe x), Fru Agnete Olsen x), fhv. Arbejdsdirektør 
Kr. Korsgaard x), Fagforeningsfmd. Svend Jensen x), Pia
nisten Ole Willumsen, Fagforeningsfmd. Finn Wenzel Peter
sen, Lektor Erik Stahl, Læge Ivan Osiier, Saorvejsfunkt,. 
Harry Madsen, Civiling. Finn Jørgensen, Kommunalbestyrel
sesmedlem Peter Petersen, Forretningsf.Ifrim Jensen, 
Trafikkontr. H. Loft.
Ålborg: Provisor Allan Jensen x), Direktør fru K. L Beeh, 
Insoektør Rødtnes, Fru Fina Fuglsang, Kommunelærer Swing, 
Fabrikant Fjelsten, Læge Tage Meyling, Fru Ebba Møller.



Århus: Mag. art. K. Rahbek Schmidt x) , Sekretær Thomas 
Christensen x) , "Willy Bahnson Jensen.
Odense: Tegneren Poul Jølbæk x), Tandlæge fru Aase Secher 
Verner Larsen.
Esbjerg: Læge C.. C hr.. Bager x) , Overass. Robert Gram. 
Randers: S. A. Nielsen x), Fru Sofie Koch.
Bornholm: K . E. Insen.
Afbud meldt fra: Lektor J. A. Bundgaard x), Stadsbibliote
kar' Carl Thomsen x), Museumsdir. Riismøller, Ålborg x) ,
F. Schaumburg-Muller, Bornholm x), Teaterdir. Allan 
Fridericia, Fuldm. B. Søgaard-Hansen, Fagforeningsfmd. 
Inger Gamburg, Carlo Andersen, Århus.

Peter Petersen vælges til kongressens dirigent. Det 
fastslås, at kongressen er lovligt indvarslet. Dagsorden 
i henhold til lovene.

1) Derefter aflægger formanden beretning over det for
løbne års virksomhed:

Dette år har været et af de bedste i foreningens 
historie. Interessen for Sovjetunionen og for samarbejdet 
med det sovjetiske folk og dets organisationer har været 
voksende. De enestående tekniske og videnskabelige resul
tater, som har manifesteret sig i de seneste rumtogter, 
og det nye orogram for overgangen til et kommunistisk 
samfund har vakt opmærksomhed verden over, og et udtryk 
for den voksende interesse herhjemme er også den nye 
handelsoverenskomst mellem Danmark og Sovjetunionen.
Det må dog samtidig tilføjes, at eftersommerens spændte 
verdenspolitiske situation har haft en vis negativ ind
flydelse .

Medlemstallet er stort set uforandret. For Ålborgs 
vedkommende kan noteres en fremgang. København-afdelingen 
har omkring 1500 medlemmer og tre kollektivt tilsluttede 
foreninger. Økonomisk har året været godt, hvilket først 
og fremmest har sin årsag dels I den arv, som foreningen 
modtog sidste år, dels i den omstændgihed, at årets turist 
rejser mod sædvane har givet overskud.
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løvrigt er virksomheden foregået efter de linier, der 
blev trukket on nå sidste kongres. Det vil sige, at der 
er lagt vægt nå at udnytte turistmuligheder, udveksling 
af delegationer, lærerkræfter i russisk og udstillinger,
I begyndelsen af juni besøgte Sovjetunionens kulturmini
ster, fru Furtseva, Danmark, og der arrangeredes et sær
deles velbesøgt møde i Studenterforeningen.

Der har været besøg af flere sovjetiske turistgru^oer, 
f.eks. en delegation af kulturpersonligheder, én af land
brugssagkyndige og i sentember en delegation af forfattere 
og videnskabsmænd.

Professorerne Kolli og Gorlinskij var kongressens 
gæster i 1960 og aflagde under ouholdet i Danmark besøg 
i afdelingerne. I venskabsmåneden gæstedes foreningen 
af urofessor Sokolov, der holdt foredrag om Leo Tolstoj, 
og af balletdanserne Leokadia Maslennikova og Georgij 
Pankov, samt uianisten Nikolaj Mironov. Foruden Køben
havn besøgte denne delegation - samlet eller delt - 
Odense, Esbjerg, .Åbenrå, Århus, Ålborg og Bornholm.

En dansk, faglig delegation besøgte Sovjetunionen i 
maj, og der foreligger i øjeblikket indbydelse til endnu 
en. Til 1. maj-festlighederne afsendtes desuden en dele
gation, bestående af Asger Lundbak og Leo Hansen, begge 
sagkyndige inden for rumforskningen, samt urovisor 
Allan Jensen og førstelærer Sehaumburg-Muller som akti
vister fra landsforeningen.

Der arrangeredes to turistrejser: til Riga (uris 4-20 kr) 
og til Moskva (uris 960 kr), og deltagerantallet var hen
holdsvis 22 og 167 uersoner. Denne virksomhed må betragtes 
som særdeles tilfredsstillende.

Der har været arbejdet nå at få arrangeret en udstil
ling af sovjetiske børnebøger i Danmark, men materialet 
hertil er først fornylig ankommet, og vi regner med at 
kunne åbne udstillingen i København i november i år.



Mødevirksomheden har været noget forskellig i foreningens 
forskellige afdelinger. Flittigst i så henseende har København 
og Alborg været. Filmvirksomheden har næsten været begrænset 
til forevisning af smalfilm, og det må anses for ønskeligt, 
om der kunne fremskaffes en række nye og gode film.

I februar havde vi besøg af en dansk-talende lærerinde, 
fru Jefremova fra Leningrad. Hun besøgte København, Århus og
oilborg, hvor hun drøftede undervisningssoørgsmål og desuden 
deltog i nraktisk* undervisning. Fra Ålborg-afdelingen er der 
taget initiativ til indbydelse af 4 dansk-studerende sovje
tiske studenter. De har netop været en uge i København, og 
er nu taget videre for at besøge Odense, Århus og Ålborg. 
Endvidere har foreningen fået indbydelse til at sende to 
danske russisk-lærere, der arbejder i kontakt med foreningen, 
på et 2 ugers oohold i Moskva, og der arbejdes nå at få dette 
arrangement i stand.

På grundlag af den stående bemyndigelse til hovedbestyrel
sen til at inddrage nye kræfter i foreningens ledelse er der 
rettet henvendelse til rigsantikvar, orofessor P. V. Glob og 
fiskeauktionsmester Søren Møller Petersen, Grenå, om at ind
træde i foreningens ledelse. Begge har givet deres tilsagn.
På en tredie henvendelse foreligger der endnu ikke svar.

Til forstærkelse af foreningens arbejde og aktivitet, 
har arbejdsudvalget truffet aftale med sceneinstruktør lohs. 
Ewald Rasmussen om at fungere som landsforeningens sekretær.

Bestræbelserne på øget aktivitet med hyonigere korrespon
dance mellem kontoret og afdelingerne, mellem foreningens 
ledelse og selskabet Sovjetunionen-Danmark vil blive fortsat. 
Der er ikke alene olanla.gt hyonigere og mere omfattende 
skriftlig information, men også besøg i afdelingerne af 
sekretæren. I en erindringsliste vil vi bringe navne på 
foredragsholdere. Der vil blive sat ind for flere delega
tioners og kulturpersonligheders besøg her i landet. I øje
blikket arbejdes der nå forberedelserne til venskabsmåneden, 
og vi håber, at nærmere informationer snart kan forelægges.
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Endvidere går vore rianer ud på at foreslå flere dele
gationer til Sovjetunionen, ligesom det er meningen fort
sat at arbejde for turistrejser. Hvis det er muligt, vil 
vi allerede i indeværende år arrangere en teaterrejse til 
Moskva. Det er tanken at lave en ny rejse til Riga, måske 
rå fem dage i stedet for tre, og måske udvide den til 
også at gælde andre byer i området, f.eks. Tallin eller 
Novgorod. Også turistrejsen til Moskva bør gentages, evt. 
i forbindelse med en tur til Krim eller Kaukasus.

Sektionstanken vil blive taget o d . Københavnsafdelingens 
forsøg med russiske foredrag vil blive genoptaget. Man har 
også drøftet muligheden af at holde filmforevisninger og 
foredrag for faggrunoer. Det er naturligvis od til Afde
lingerne selv at' finde frem til de rette former.

Til slut skal det fremhæves, at vi skylder vort 
søsterselskab Sovjetunionen-Danmark tak for beredvillig 
hjæln, som er af uvurderlig betydning for vort arbejde.

Bemærkninger til beretningen:

S. A, Nielsen, Randers, erindrer om, at han i fjor 
sagde, at Randers i og for sig ingen afdeling havde, men 
ville forsøge at oprette en. Det er nu lykkedes så vidt, 
at der er ca. 20 medlemmer.

Allan Jensen, Ålborg, beretter om den livlige aktivitet, 
der er udfoldet af afdelingen i Ålborg, og som også har 
afsnejlet sig i en ret omfattende og Dositiv omtale i den 
lokale oresse. Underskudet nå forskellige koncertarrange
menter er i de senere år blevet mindre og mindre. Afde
lingen har 35 nye medlemmer og har nu ialt ca. 195.
Direktør P. Ri i smøller har meddelt, at han ikke længere 
har tid til at varetage hvervet som hovedbestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen for Ålborg-afdelingen er derfor enedes om at 
indstille fru K. L. Bech til dette hverv.
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Kommunelærer Swing, Ålborg,,omtaler koncertvirksomheden 
og udtaler, at der i Ålborg er stor Interesse for sovje
tiske koncerter. Hvis det v^r muligt at få kontraktlige 
aftaler i orden i god tid, f.eks.,et år forud, og lægge 
det an på forretningsmæssig basis,.ville resultaterne 
kunne blive langt bedre, .og der ville kunne bydes kunst
nerne ordentlige honorarer.

K. B. Insen, Bornholm, meddeler, at formanden for 
Bornholm-afdelingen,.Schaumburg-Muller,. er rejst fra øen,, 
men man vil søge at føre afdelingen videre. Der er ca. 20 
medlemmer.■

Rødtnes, Ålborg, ønsker, at landsforeningen skal lade 
fremstille oro grammer med fotos etc. i forbindelse med 
landsomfattende koncertarrangementer etc.

C.- Ghr, Bager, Esbjerg, beretter, at afdelingen har 
gennemført enkelte, men ganske vellykkede arrangementer. 
F.eks. har en koncert givet et overskud nå 600 kr.

Harry Madsen, København, udtaler, at han og andre 
aktivister,, som i mange tilfælde har hjulnet med fore-, 
ningens nraktiske arbejde, er meget utilfredse med den 
måde, hvornå arbejdsudvalget har foretaget omlægninger i 
kontorets arbejdsformer.. Det er hans onfattelse, at Ifrim 
Jensen er "blevet gået”, og han håber, at kongressen vil 
bringe dette forhold i orden igen.

Thomas Christensen, .Århus, udtaler, at det hidtil har 
været vanskeligt at få svar fra kontoret nå foresnørgsler 
og informationer om ola nlægningen af arbejdet. Det er hans 
opfattelse, at arbejdsudvalget har holdt hånden over Ifrim 
J ensen.

Allan Jensen mener, at forretningsudvalgets provins- 
medlemmer burde have været informeret om denne sag. Et 
møde i hovedbestyrelsen kunne måske have gjort situatio
nen bedre.
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Alfred Jensen: Det har flere gange før været drøftet, 
at koncertarrangementer skulle tilrettelægges i god tid, 
men det har vist sig vanskeligt at få det gennemført, idet 
vi ofte får svaret rå de ønsker, vi fremsætter, for sent. 
Med hensyn til koncertbureau-virksomheden nå forretnings
mæssig basis må det tages i betra.gtning, at man fra sovje
tisk side i højere og højere grad træder i forbindelse 
med de eksisterende bureauer, og når det drejer sig om 
også her anerkendte kunstnere, kan vi ikke regne med at få 
dem. Det samme gælder iøvrigt med film-. Naturligvis ville 
det være hensigtsmæssigt, om nrogrammer kunne trykkes nå 
forhånd, men snørgsmålet er, om vi får den nødvendige 
tidsfrist hertil. Det har været interessant at høre beret
ningerne fra afdelingerne - de viser, at der er foregået 
mere, end der er fremgået af de skriftlige beretninger.
Det er ikke rigtigt at Ifrim lensen er "blevet gået";
Han er indtrængende blevet onfordret til at tænke over 
sagen og gå ind i et samarbejde under de ændrede former.
Vi så gerne, at han blev, men han har ikke villet.

Rahbek Schmidt, Århus, omtaler de mange, der er begyndt 
at lære russisk. Når den nye gymnasieordning træder i kraft, 
vil 25 gymnasier begynde undervisning i russisk. Der er her 
en stor grunoe unge mennesker, som vi bør se at få kontakt 
med.

Poul Jølbæk, Odense. Arbejdet i Odense har ikke været 
særlig aktivt, da vi ikkj. har haft meget at arbejde med 
- men det vi har haft, er gennemført med større eller 
mindre held. Ønsker, at Ifrim Jensen skal vide, at man 
fra Odense ikke har været utilfreds med hans indsats.

Ifrim Jensen finder, at omtalen af ham i beretningen 
ikke er, som han mente at kunne vente det efter 15 års 
arbejde for foreningen.

Formanden udtaler, at han gerne havde set, at Ifrim 
Jensen fortsatte at arbejde for foreningen. Ifrim Jensen 
har et stort organisationstalent, men der har også været
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alvorlige mangler i arbejdet, og som det nu ser ud, synes 
der ikke at være muligheder for samarbejde. Efter det, der 
er berettet for mig, har Ifrim Jensen ikke villet, ønsker 
at takke Ifrim Jensen oprigtigt for det store arbejde, han 
har gjort.

Beretningen godkendes enstemmigt af forsamlingen

2) Regnskabet onlæses og udviser en kassebeholdning på 
19.239,kr.

Thomas Christensen foreslår, at man i fremtiden lader 
regnskabet mangfoldiggøre, så kongresdeltagerne kan få et 
eksemplar af det.

g. A. Nielsen ønsker, at der udarbejdes en beretning 
over kongressen, indbefattet regnskabet, og at den sendes 
ud til afdelingerne. Dette vedtages.
Regnskabet godkendes.

3) Lovene. Da der ikke foreligger 'forslag til ændringer, 
gælder lovene fortsat.

4) Indkomne forslag. - Ingen forslag er indsendt.
Efter kort drøftelse vedtages det, at ledelsen bemyndiges 

til at ansætte lønnet arbejdskraft.
Formanden spørger, om kongressen fornyer bemyndigelsen til 

at betale hovedbestyrelsesmedlemmernes og de delegeredes rejse 
rå fællesklasse til kongressen også næste år. Det vedtages.

Dirigenten foreslår, at forretningsudvalg eller hovedbe
styrelse udarbejder regler for dette til endelig vedtagelse 
uå næste kongres.

5) Valg.
Formanden meddeler, at Bornholm-afdelingen ikke har haft 

lejlighed til at drøfte spørgsmålet om afdelingens repræsen
tation i hovedbestyrelsen efter Schaumburg-Mullers afrejse,
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og snørger, om kongressen vil give afdelingen bemyndigelse 
til selv at udoege et medlem. Det vedtages.

Fra Ålborg er fru K. L. Bech foreslået som medlem af 
hovedbestyroIsen i stedet for dir. Riismøller. Det god
kendes under forudsætning af vedtagelse på Ålborg-afde
lingens generalforsamling.

Til hovedbestyrelsen foreslås således:
Alle hidtidige medlemmer undtagen dir. Riismøller 
Fru K< L. Becii, Ålborg
Ft af Bornholm-afdelingen udoeget medlem 
Rigsantikvar, orof. P. V. Glob 
Fiskeauktionsmester S. Møller Petersen, Grenå 

Forslaget vedtages enstemmigt. Samtidig får hovedbestyrel
sen fortsat bemyndigelse til at inddrage nye kræfter i 
foreningens ledelse.

Revisorer:
B. Søgård ønsker ikke genvalg 
H. Loft genvælges enstemmigt.

Forretningsudvalget anmoder om bemyndigelse til at 
henvende sig til fuldmægtig -Jørgen Jensen om at være 
revisor. Fndvidere foreslås Finn Jørgensen. Ved afstem
ning vælges -Jørgen Jensen.

Dirigenten slatter mødet med at rette en tak til for
manden, nrofessor Jørgen Jørgensen. Formanden takker nå 
forsamlingens vegne dirigenten.
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RFGNGKABFT

Det fremlagte regnskab viste en forøgelse af kassebehold
ningen fra kr.' 2 1 1 ,3 0 ved regnskabsårets begyndelse den 1.9.60 
til kr. 1 9.239,20 ved regnskabsårets slutning den 31-8.61.

Der er desuden i årets løb afskrevet kr. 2.160,00 nå inven
tar og tilbagebetalt lån kr. 3-9-00,00.

Det gunstige resultat skyldes dels en arv nå 13.049,48 
og dels overskud nå turistrejser.

Den egentlige kontingentindtægt har kun været 732,80 kr., 
hvortil dir. Korsgaard bemærkede, at der efter hans mening 
var et misforhold mellem kontingentindtægten og de øvrige 
nødvendige indtægter, som foreningen måtte skaffe ved økono
misk risikable arrangementer af forskellig art.

Landsforeningens hovedbestyrelse:

Professor Jørgen Jørgensen 
Fhv. minister Alfred Jensen 
Fabrikant Søren Madsen 
Hotelejer A. Harboe 
Lektor' J. A. Bundgaard 
Fru Agnete Olsen
Fhv. arbejdsdirektør Kr. Korsgaard
Stadsbibliotekar Carl Thomsen
Fagforeningsformand Svend Jensen
Rigsantikvar, orofessor P. V. Glob
Mag. art Rahbek Schmidt
Sekretær Thomas Christensen
Provisor Allan Jensen
Biografejer fru K. L. Bech
Tegner Poul Jølbæk
Tandlæge fru Aase Secher
Læge C. Chr. Bager
Hr. S. A. Nielsen
Hr. K. H. lusen (ifølge meddelelse fra Bornholm udøeget af afd.) 
Førstelærer Fr. Schaumburg-Muller 
Fiskeauktionsmester Søren Møller Pedersen


