Landsforeningens beretning 1963-64-

Beretningen omfatter denne gang 15 måneders virksomhed. Den. kongres,
der skulle være afholdt inden 1. oltober if'j.or, blev af forskellige grunde
udskudt. Når. forsinkelsen er blevet så langvarig, som tilfældet er, skyl
des det dog navnlig et ønske fra kassereren, som ^orretning^ udvalget til
trådte, omi at Landsforeningens regnskabsaflæggelse fremtidig - ligesom
Københavns-afdelingens - fulgte kalenderåret, som ifølge lovenes § 15 er
regnskabsåre t.
På kongressen i 1963 kunne Landsforeningens daværende formand, pro
fessor Jørgen Jørgensen, fastslå, at det nye lokale, foreningen havde fået
her på GI. Strandjbåde ved dets størrelse og beliggenhed havde tjent til at
højne foreningens omdømgie. Ingen er idag i tvivl om værdien a-f foreningens
forbedrede lokaleforhold. Vi må være glade for, at det lejemål, der, da det
blev indgået, kun gjaldt for 15 måneder, endnu løber. Men som det så ofte
går: mer vil have mer. Når vi holder udstillinger eller medlemsmøder her
og samtidig skal have plads til vore efterhånden store samlinger af bøger,
tidsskrifter og billeder må det erkendes, at det kan knibe med pladsen.
Desværre kan vi ikke i Danmark som i USSR regne med. at staten ser det som
sin opgave at rejse et venskabshus, i hvilket det mellemfolkelige kultur
arbejde kan få den plads, der tilkommer detjog dermed også den plads i offent
lighedens bevidsthed, som det burde have.
Hvert år udveksler vor søsterforening USSR-Dan^ja og vi ønsker med hen
syn til virksomheden i det kommende år. En aftale nedfældes i et dokument,
der højtideligt underskrives af de to foreningers formænd. I 1964 forelå
samarbejdsaftalen først ved jubilæums sammenkomsten den 2 3 . april, så det
tyder jo ikke på, at man tillægger overholdelsen af planens enkeltheder
den allerstørste betydning. Alligevel mener jeg, at det har sin værdi, at
man hvert år får præciseret de opgaver, man gerne vil have løst indenfor de
to foreningers rammer. Det er en vejledning, som vi gerne holder os for
øje, når vi skal se på, hvad vi kan magte.
Samarbejdsplanen onfatter som regel 4 punkter:
1) Udveksling af delegationer, tepræsentanter for kulturlivet og stu
denter,
2) Arbejde med turister,
3) Udveksling af litteratur, billeder og andet informationsmateriale,

4 ) Indførelse af offentligheden i de to folks liv og kultur (foredrag,
udstillinger, filmsforevisninger, sprogundervisning)
Hvad punkt 1 angår, må det noteres, at antallet af indbudte delegationer til USSR, som vor forening sender, er dalende. Deri er der intet mærke
ligt. Der kommer et stadigt stigende antal danske til USSR, men enten kom-
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mer de som indbudte af Sovjetunionens myndigheder, institutioner eller fag
lige organisationer, eller også kommer de som turister. Ikke mindst de
sidstnævntes tal har været stærkt stigende. Det skal jeg senere komme til
bage til. I 1964 havde vi tilbud om at sende to delegationer til Moskva:
en arbejderdelegation til 1. maj-festen og en delegation af 3 aktivister
fra Landsforeningen. Den første kom af sted, den sidste havde vi ønsket, at
kongressen skulle udpege, men da den blev udskudt, er det endnu ikke lyk
kedes at få den af sted. Vore forpligtelser m.h.t. indbydelse af delega
tioner i 1964 var begrænset til en delegation i forbindelse med Landsforenin
gens 40 års-jubilæum i april samt 2 sovjetiske lektorer til at holde foredrag i foreningens afdelinger. Begge forslag k©(nne imødekommes, men herom
senere i beretningen.
Til det årlige seminar i Moskva i august-september for udenlandske
lærere i russisk kunne vi i 1964 sende 3 deltagere. Det blev professor
Carl Stief, lektor Helge Povlsen og mag. art Inge Balling. Efterhånden som
flere og flere herhjemme dygtiggør sig til at undervise i russisk, er det
klart, at der vil mærkes stigning i antallet af ansøgere til disse semi
narer. ffiet er vor forenings håb, at dette behov i størst mulig udstræk
ning vil blive imødekommet fra sovjetisk side, og det er samtidig vort
håb, at Landsforeningen også i fremtiden kan gøre sig fortjent til at
blive taget med på råd, når indstilling af ansøgere skal foretages.
2. afsnit i samarbejdsplanen handler om arbejde_med turister. Som
før nævnt er antallet af danske turister i USSR stærkt stigende. I Moskva
mente man, at i 1964 horn antallet af dansle turister op på over 2000. Også
antallet af sovjetborgere på turistbesøg i Danmark er i stærk &£XgK3Ci£g
fremgang. Turistgrupperne kan dels være faglige, dels almene. Som eksempler
på den første type kan nævnes, at ca. 100 danske arkitekter under ledelse
af professor Tobias Faber og en stor gruppe, elever fra Kunstakademiet under
ledelse af professor Riels Lergård har været på studiebesøg i USSR i 1964.
Landsforeningens rejsevirksomhed har været hæmmet dels på grund af de
stærkt forhøjede priser på flyvebilletter, dels af konkurrencen fra
"Folketurist". Selv om vor fo$iming kan opnå de samme betingelser i USSR
som "Folketurist", er det utænkeligt, at vi skal kunne konkurrere, efter
som vi kun kan henvende os til vore medlemmer, mens "Folketurist" gennem
avertering i pressen kan nå ud til hele offentligheden. I 1964 er det kun
lykkedes at gennemføre en rejse, nemlig togrejsen til Pjatigorsk. Man vil
dog ikke opgive at finde nye muligheder for at arrangere rejser på fordel
agtige vilkår for medlemmerne. Dels fordi det giver kontakter, som kan.
få betydning for foreningens øvrige arbejde, dels fordi det betyder et
plus for foreningens økonomi, hvis arrangementerne får god tilslutning.
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For deltagerne i hver af "Folketurist"s grupperejser til Danmark har der
været arrangeret aftensammenkomster her i lokalet, hvor der var lejlighed til
ved en kop te at fortælle lidt om vor virksomhed og iøvrigt at udveksle ven
ligheder om vore to folk. Det er en kontaktform, som man godt kunne ønske
yderligere udbygget, måske med en beskeden gave til gæsterne, f. ex. i form
af en lille illustreret tryksag på russisk om Danmark og dansk-sovjetiske for
bindelser.
Kunne foreningen få lejlighed til at indbyde deltagerne i der danske rejse
bureauers grupperejser til USSR til sammenkomster, hvor man viste film fra
USSR og fortalte om vor virksomhed, ville det formodentlig kunne bidrage til
fremgang i medlemstallet og alene derved være en indsats værd.
Samarbejdsplanens 3. afsnit handler om alt det materiale i form af bø
ger, tidsskrifter, billeder, lysbilleder, film, noder, grammofonplader, under
visningslitteratur vi gensidig bør sende vore respektive søsterforeninger.
På dette område udfolder vore sovjetiske venner en ganske betydelig aktivitet.
Tor samling af sovjetisk litteratur såvel på russisk som på hovedsprogene
vokser stadig. Det samme gælder samlingen af fotografier. Udvalget af løbende
tidsskrifter er betydeligt. Og vi har lov til at sige, at samlingen bruges.

150-200 bøger og et stort antal tidsskrifter er udlånt til vore medlemmer
i årets løb. Mange henvendelser fra skoler rundt i landet om lysbilleder,
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fotos, plakater, foldere vidner om, at man beskæftiger sig med Sovjetunionen
i danske skoler. Også forlag, journalister, forfattere, korledere, frimærke
samlere, rejseinteresserede har været blandt dem, der søgte stof i Landsfore
ningens samlinger, og denne virksomhed vil uden tvivl øges i takt med ud
viklingen af vor informationstjeneste.
Det ville være ønskeligt, om vi kunne gennemføre en sagkyndig gennemgang
af vort bibliotek i samarbejde med Det kgl Biblioteks ekspert i russisk
litteratur, således at væsentlige huller kunne blive udfyldt og bøger, som
kunne undværes, skilt ud. En katalogisering er naturligvis også ønskelig.
Foget tilsvarende kan siges om vor samling af grammofonplader. Men begge
dele kræver en arbejdsindsats af kyndige, som vi foreløbig ikke har fundet
udveje for at engagere. Jeg tillægger Landsforeningens informative virk
somhed den største betydning. Ler findes nemlig ingen anden institution i
Danmark, der som hovedopgave har at sprede saglig oplysning om Sovjetunionen.
Derfor bør vor forening efter mit skøn samle flest mulig af sine kræfter om
at udbygge det oplysningscenter, der engang med tiden kan blive det ins&'tut
for sovjetstudier, som vi forlængst burde have haft, (Sammenlign USA’s biblio
tek i Kbh.).
Der var engang, da vor forening havde sit eget organ, Sovjetunionen idag
1947-49. Det kunne vi i længden ikke magte. Men til gengæld fik vi fra 1951
Fakta om Sovjetunionen, der både indholds- og udstyrsmæssigt og ved sin præ
cision hævder sig smukt imellem de tidsskrifter, der udgives i Danmark om
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fremmede lande. Ganske vist forlanges der nu - i modsætning til hvad der er
tilfældet med andre landes propaganda-tidsskrifter - betaling: 12 kr. årlig.
Men dels har vi den aftale, at vore medlemmer får tidsskriftet til halv pris,
dels har vi gennem Fakta en mulighed for at komme i forbindelse med tusinder,
som ikke står tilsluttet vor forening, men af hvilke mange er potentielle
sovjetvenner. Jeg må indrømme, at vi endnu ikke rigtigt er kommet igang med
at udnytte de meget betydelige muligheder, aftalen med Fakta’s redaktion gi
ver os. Men det er mit håb, at det skal lykkes i 1965*
Hvis man spørger, hvad vi fra dansk side har gjort i 1964 for at for
syne vor søsterforening i Moskva med materiale om Danmark, må jeg bekende,
at vor forenings indsats, så vidt mig bekendt, er yderst beskeden, så beske
den af der slet ikke kan tales om nogen gensidighed på dette punkt. Det var
ønskeligt,om vi havd© en noget klarere forestilling om det behov, der måtte
være i USSR for informationsmateriale om Danmark, end vi faktisk har. Der
findes mig bekendt ingen kulturattaché ved den danske ambassade i Moskva.
Det danske Selskab, som har kulturudsendinge i en række europæiske lande,
har ingen udsending i USSR. Burde vor forening ikke rejse spørgsmålet over
for vore myndigheder? Er det for indbildsk at mene, at den interesse, der
allerede findes i USSR for vort folk og dets kultur, bør støttes og udbygges?
Alle, der går ind for"en åben verden" må medvirke til, at det mellemfolkelige
oplysningsarbejde bliver så gensidigt som muligt.
Til slut skal der berettes om det arbejde, der gøres gennem møder og
sammenkomster af forskellig art, og på det punkt har vi lov til at sige, at
Landsforeninger har haft et stort program i perioden siden forrige kongres.
To store begivenheder har præget året 1964 . Den ene var markeringen af
40årsdagen for oprettelsen, af den første dansk-sovjetiske venskabsforening.
Den anden var ministerpræsident Hrustjovs besøg. Om jubilæet må berettes, at
takket være vore sovjetiske venners store imødekommenhed kastede e^ielegatiom
bestående af fru, Galina U1anova, generalmajor Korotkov, fru Valentina Kopnina
og journalist VI . Savko glans over begivenheden. Selve festaftenen den 23, april
havde samlet ca. 250 deltagere på Langeliniepavillonen, hvor professor Jørgen,
Jørgensen for sidstå gang fungerede som Landsforeningens formand og hoddt
hovedtalen. Generalmajor Korotkov overbragte den sovjetiske søsterforenings
hilsen og fru Ulanova bragte en personlig hilsen. Den kunstneriske underhold
ning præsteredes dels af skuespillerinden, fru Berthe Quistgaard. dels af pia
nisten Afojter Blyme og cellisten, professor Bløndal-Bengtsson.. For det efter
følgende meget påskønnede traktement havde hr. Andreas Harboe sammen med
stedets vært ansvaret og æren.
Ved sammenkomstens afslutning kunne jeg med stærk tilslutning fra for
samlingen takke den afgåede formand ikke blot for denne vellykkede aften, men
for de mange års faste og kloge ledelse af Landsforeningen.
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Vore sovjetgæster besøgte også nogle afdelinger i provinsen. General
Korotkov og Vladimir Savko talte i Aalborg og Odense og fru Ulanova var
irhusafdelingens gæst ved en aften i irhus Teater. I København havde
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aften i Oddfellow-palæet, hvor fru Ulanova fortalte om sit liv og sin kunst,
og hvor en film om hende blev vist, samlet ca. 500 tilhørere, og på Det kgl.
Teater, hvor vore sovjetiske gæster overværede opførelsen af ballettern
"Romeo og Julie, blev fru Ulanova efter forestillingen fejret på scenen af
hele den danske ballet med teaterchefen som ordfører.. I Fakta om Sovjetunionen

1964 nr. 18 har fru Ulanova udtalt sig meget sympatisk om sit besøg i Danmark.
(Anna Lærkesens studiebesøg i Moskva blev et resultat af fru Ulanovas ophold
her).
Ministerpræsident Hrustjbvs besøg i Danmark var jo et statsbesøg med
et meget stramt program, og det var derfor på forhånd givet, at der ville
være meget snævre grænser for, hvor stærkt Landsforeningen kunne komme ind
i billedet.Der var bestræbelser igang både i irhus og København for at få
gæsten til at tale ved møder arrangeret af vor forening. Det eneste, vi
kunne opnå, var at blive accepteret som medindbydere til et møde, som af
ministeriet forud var lovet Studenterforeningen i København. At dette møde
blev transmitteret i sin helhed over radio og TV bådede i nogen grad på
vore skuffede forventninger om et massemøde i Forum. At der var rift om
de 265 pladser,vor forening kunne disponere over i Studenterforeningen,
er indlysende. Men vore venner gjorde det ud for et massemøde, hver gang der
var anledning til at applaudere taleren. Takket være talerens villighed til
at besvare spørgsmål fra forsamlingen blev mødet mere interessant, end vi
havde turdet håbe. At hr. Hrustjov i sin tale havde indlagt et afsnit med
anerkendende ord om vor forening, bemærkede vi med tilfredshed. Af et brev
fra Erevan ser jeg, at Hrustjov efter sin hjemkomst har omtalt Danmark som
et "smukt og meget velordnet land", og at hans udtalelser har skabt inter
esse for Danmark.
Meget var sat i scene for at skabe baggrund for statsbesøget: Den
sovjetiske filmuge i Palladium 8 .-I4 juni havde vor forening ingen andel i,
udover at vi sendte et cirkulære til vore medlemmer. De sovjetiske marineres
besøg i samme periode gav mulighed for afholdelse af en koncert, men da
sådanne forud var arrangeret både på Plænen i Tivoli og i Fælledparken,
måtte foreningen renoncere. Kiev-ballettens gæstespil I 4 .-I9 . juni indled
tes med en generalprøve, hvortil vore medlemmer fik adgang til væsentlig
reducerede priser. Udstillingen Dansk-russiske forbindelser gennem. 500 år,
der åbned% i Kunstindustrimuseet den 16. juni af kulturminister Jul. Bomholt og formand for USSR’s

kulturelle statskomité Romanovski

var et statsligt foretagende, som vor forenibgikke havde andel i. Men den

smukke lille bog, som af arrangørerne blev udsendt i forbindelse med ud
stillingen, har vi kunnet tilbyde medlemmerne til halv bogladépris.
Hvad den almindelige mødevirksomhed angår, er det værd at nævne,
at vi siden forrige kongres har haft en række udmærkede eksperter fra
USSR 'som gæsteforelæsere. Jeg nævner:
Landbrugsminister i den Estiske Sovjetrepublik
E.Tynovist: Estlands udvikling under socialismen
Fiskeriminister i USSR
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A. Isjkov; Fiskeriet i USSR

30.9.63 i Kbh.
2.10.63 i Århas
3.10.63 i Odense
i Kbh.

Digteren Dolmatovski: Udviklingen, i Sovjet
litteraturen

3i.lO.63 i Kbh.
i Odense
i Århus

Professor A. Mileikovskij: Sovjetunionens økonomi

25.ll.63 i Kbh.
26.ll.63 i Århus
29.ll.63 i Ålborg
i Esbjerg
i Odense

Professor Jurij Zamoschkin: Den personlige frihed
under socialismen

12.10.64 i
i
i
i

Kbh.
Ålborg
Århus;
Odense

Næstformanden i Sovjetunionens faglige centralorganisa
tions afdeling for udenlandske forblindelser
Vladimir Sergejev: Industrielt demokrati i USSR
I9 .ll.64 i Kbh.
S. besøgte alle Landsforeningens afdelinger
En samtale med hr. Sergejev fremkom senere i TV’s serie"Horisont"
Pressemodtagelser har i en række tilfælde været arrangeret med vore
gæster og flere gange med godt resultat.
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Af vore hjemlige eksperter er der grund til at nævne'^professor
Rahbeck Schmidt, aasr i anledning af digteren Lermontovs 150 årsdag har
talt såvel i Kbh.,Arhus og Aalborg.
Af vore filmsarrangementer er der grund til at nævne Det russiske
under, som vistes 1. marts 64 i Kbh., og som senere er blevet købt af TV.
Også i anledning af revolutionsfesten i november 64 havde vi en films
forevisning (farvefilmen Liljeja, indspillet af Kievballetten). Hr. am
bassadør Levytkijr talte ved denne lejlighed for ca. 500 deltagere.
I almindelighed må det desværre siges, at mødedeltagelsen har været
beskeden i Kbh. i forhold til de ofre, der er bragt såvel fra talernes som
fra foreningens side. Og jeg vil gætte på, at afdelingernes repræsentanter,
mår de redegør for deres erfaringer, kommer til det samme resultat. Man kam
så prøve at trøste sig med, at blot det er de rigtige, der kommer til mø
derne, er anstrengelserne ikke forgæves. Eller man kan spørge: står det
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bedre til i andre foreninger herhjemme, og komme til det resultat, at det
gør det sikkert ikke. Mødetrætheden er almindelig og vanskelig at bekæmpe.
Kun når der er tale om noget, der skaber lidt feststemning, som f.ex. en
god film eller fornemmelsen af hyggeligt samvær, som f.ex. et fælles kaffe
bord, får vore arrangementer større tilslutningJvT" er ikke mange i vor for
ening. Det nøjagtige medlemstal har jeg ikke. Men der kan næppe blive uenig
hed om, at hvis vi skal få noget ud af vort arbejde, der står i forhold til
opgavens betydning, burde vi have kontakt med adskilligt flere end vi har.
Det har også været drøftet i forretningsudvalget, hvad der eventuelt kunne
gøres for at give Landsforeningen et bredere grundlag at arbejde på. Men vi
er ikke nået til beslutninger, som vi kan bede kongressen tage stilling til.
Det er ikke mindst spørgsmålet om at få ny ungdom ind i arbejdet, der er
et problem. Por mig at se har vi kun mulighed for at interessere den unge
generation for Samvirket, hvis vi kan give de unge opgaver, som de finder
det umagen værd at prøve kræfter på. Vi, der har stået i Landsforeningen i
en længere årrække og måske er blevet for gamle til at tænke i nye baner,
kunne nok ønske at se en fornyelse gennem aktivisering af yngre årgange.
Lykkes det ikke at fange de unges interesse for opgaven, må vi se i øjnene,
at den foreningsmæssige aktivitet langsomt dør ud sammen med den generation,
for hvilken november-revolutionen og årene derefter vare-åen^4Sgr^enhed i
verdenshistorien, som skulle forklares, fortolkes og forsvares overfor en
kompakt modstand af tvivl, fordomme og had.
Hvis man finder, at jeg i min beretning har sagt for lidt om arbejdet
ude i landet, så erkender jeg, at det er rigtigt^__Jeg kunne nok have lyst
till at give en beretning om de indtryk, jeg fik af vilkårene i de byer, jeg
besøgte i september ifjor. Når jeg ikke gør det, er det udelukkende for ikke
at trætte forsamlingen. Jeg vil nøjes med at sige tak til repræsentanterne
fra Odense, Esbjerg, Ålborg, Århus og Randers for den venlighed og gæstfri
hed. med hvilken man modtog mig. Som mit hovedindtryk af rejsen kan jeg sige,
at en afdeling kan blive så lille, at det er et spørgsmål, om man er tjent
med at opretholde fiktionen om, at der er en afdeling. Derimod tror jeg,
at der skulle være brug for initiativ-Udvalg i en række byer, hvor man
ikke kan opretholde afdelinger. Tænker man sig f.ex., at den meget aktive
Ålborg-afdeling tog sig af Ålborg, Hjørring og Thisted amter, var der
mulighed for at 5-5 interesserede kunne findes i hver af byerne i hele om
rådet, således at arrangementer også kunne gennemføres (og medlemmer hverves)
i byer som Thisted, Hjørring, Frederikshavn, Sæby og Brønderslev. På damme
måde kunne Århus-afdelingen tænkes at opdyrke Midtjylland. Esbjerg Vestjylland
osv.
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Denne tanke fremsætter jeg helt for egen regning. Jeg ønsker blot at give
bolden op til en diskussion om, hvad der eventuelt kan gøres for at give Lands
foreningen en sådan bredde, at man regner med foreningen som en folkelig til
kendegivelse. Af erfaring ved vi heldigvis, at USSR har mange flere venner
i dette land end dem, der står tilsluttet vor forening. Alle - tror jeg - der
har besøgt USSR en eller flere gange, er positivt indstillet overfor værts
folket, ganske uden hensyn til, om de er tilhængere eller modstandere af
USSR’s politiske og økonomiske system. Det føles af mange danske, hvad Bodil
Koch gav udtryk for efter sin hjemkomst fornylig:Menneskene i Sovjetunionen
er den store oplevelse. Stående midt i den amerikaniserende udvikling, som vi
gør, føler vi, at der i Sovjetunionen leves på værdier, som giver håb om,
at humanismen virkelig har en fremtid. Hvis vi tror på, at den sovjetiske
holdning overfor menneskelivets og samfundslivets problemer virkelig har
betydning som et varigt og værdigt korrektiv til Vestens kulturmønster,
så må vi kunne inspireres til at betragte den opgave, Landsforeningen har
påtaget sig, som en yderst vigtig opgave, der kunne kræve en indsats af1
mange flere end dem, der idag står tilsluttet foreningen.

Fakta om Sovjetunionen omtaler 100 arkitekters besøg i
S.U, 5
disse havde udtalt sig negativt til Randers
Amts Avis med kritik af S.U.'s byggeri - S. A. Nielsen
havde imødegået med et indlæg, som blev vel modtaget, man
han havde ikke tilstrækkelig viden om emnet.
50 medlemmer af Københavns malerlaug med damer havde
været uhyre begejstret for besøg i S.U. Landsforeningen
burde søge at få udtalelser af sådanne mennesker frem i
dagspressen. Hvis dette ikke var muligt, burde de bringes
i FAKTA, hvad der ville være i S.U.'s interesse. Der var
enighed om, at stoffet i FAKTA burde vælges udfra en dansk
læse.rkreds'opfatteIse, af hvad der var af interesse og
ikke ud fra S.U.'s synspunkter om,emnernes betydning.
Ibsen, Nexø: Formanden provokerede os i sin beretning. Vi
er kun en lille afdeling med adskillige vabskeligheder, især
økon :miske.
Ved ofreningens jubilæum havde vi læst at Korotkov kom
til Danmark, Vi håbede, han kom til Bornholm, hvor vi altid
er indstillet på hurtigt at arrangere noget. Men måske er dette
besøg gemt til maj i år. Ibsen ville have holdt foredrag om
S.U«, men en socialdemokratisk borgmester kom først og holdt
ea.25~30 møder (positive) om sin rejse i S.U, - Vor forening
har været repræsenteret ved kransenedlægningen itg vil fortsætte
denne tradition.
Kritik : b~5 år siden besøgte Korotk.olr Bornholm og fremsatte
forslag om en bornholmsk krigsveterandelegation. Overlæge Olsen
havde fået indbydelse, men foreningen vidste intet. "Vi må urts
underrettes direkte og ikke på 2. og 3, hånd. - Sergejevs besøg
var vellykket. Der blev holdt 2 dagligstuemøder og aflagt besøg
på fabrik og i selvbetjeningsbutik'.' God presse.
Man havde drøftet indsamling af børnetegninger på Bornholm til
at sende til S. U., men efter at have set den udstilling, der
for øjeblikket er ophængt i foreningens lokaler, opgiver man
tanken.
I Odense havde den hidtige formand, Jølbæk, ønsket at trække si g
tilbage, da han var flyttet på landet. I stedet valgtes Vagn
Foldager til formand for Odense afd. Man havde set frem til møå
det med Sergejev. A.O.F., Arbejdernes fællesorganisation og
smedeforbundet var stærkt interesseret, men der korn intet resul
tat ud af forhandlingerne. Arbejdernes fællesorganisation skulle
arrangere et udvidet repræsentantsskabsmøde, men det gik i vasken
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Foreningen måtte selv arrangere mødet. Der var 25-30 deltagere
inklusive taler og tolk. Glimrende møde, men for lille tilslut
ning. Vi må i fremtiden arrangere møder sammen med skoler, in
stitutioner og andre foreninger. - Set. Georgs Gildet i Kerte
minde har henvendt sig til foreningen. Ledende folk er inter
esseret iat blive inviteret med delegation til S.U. Set. Georgs
Gildet i Kerteminde vil invitere foredragsholder og arrangere
møde om S.U. i almindelighed eller med særligt emne og hertil
invitere Set. Georgs Gildet i Odense.
Alfred Jensen kommenterede: Bornholm har ikke fået besked, da
indbydelsen til overlæge Olsen er gået igennem Ambassaden, og
i så fald kan vi ikke regne med at blive informeret, Alfred
Jensen havde foreslået overlæge Olsen på møde i frihedsrådet,
men afgørelse blev først truffet langtx senere, og vi blev som
sagt ikke informeret.
Ang. beretningen: Vi havde mange rejser
i 19&3. Kun 2 rejser i 64, den ene en teaterrejse i påsken.
Vi modtog meddelelse om at S.A.S. og den danske regering havde
henvendt sig til Aeroflot og protesteret mod charterbilletter.
S.A,S. nedlagde forbud mod charterfly til Riga. Vifår måske
billigere priser for opholdet i S.U. Indtil for et par år siden
var vi ene herom. Flyrejser er blevet dyrere og vi kan ikke kon
kurrere, da vi ikke må reklamere.
Det samme gør sig gældende på flere andre områder, bl.a.film.
I begyndelsen er vi ene, men når arrangementerne begynder at
betale sig, kommer forretningsfolkene. Det er Landsforeningen,
der gør det banebrydende arbejde.
Vi har dog stadig muligheder med grupperejser. I 1963 havde vi
en gruppe fra Kunstakademiet og 2 fra GI .Hellerup Gymnasium.
I år har der meldt sig et gymnasium. Vore rejser må arrangeres
dels for sådanne grupper, dels for interesserede medlemmer.
Vi opfordrer afdelingerne til at komme med henvendelser fra
grupper.
Ny virksomhed, nemlig rejseudveksling for medlemmer, med beta
ling for rejse og frit ophold, er en mulighed. - Vor forening
har altid klaret sig ved at tage nye initiativer og forny sin
virksomhed.
Ang. FAKTA - vi nåede ikke med vort eget blad ud til så mange
mennesker - derfor er vi mere interesseret i FAKTA, som kommer
ud til 10.000. Vi har givet det til læger, tandlæger og skoler,
hvor mange har lejlighed til at se det. Ang, S.A.Nielsens op
fordring til at bringe pressemeddelelser, kunne vi lave en
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presseafdeling, der kunne give sådanne kommentarer( prof.
Jørgen Jørgensen skrev læserbreve, når noget trængte til at
korrigeres). Det ville skabe interesse om foreningen.
Mange initiativer bar givet resultat. Vi bar bombarderet
Radio og TV. Horisont har nu opfordret os til at benvende os
til dem, når ber kommer prominente gæster(8ergejev i TV)
En del af det, der er nået, kunne have været nået uden os,
men en stor del skyldes vort arbejde og initiativ.
Landsforeningen er anerkendt, den er nævnt i kulturaftalen
mellem vore to lande. Selv om vi ikkefår de mange medlemmer,
bar foreningen stor betydning. Resultatet af des sovjetiske
foredragsholderes besøg kan ikke regnes udelukkende ud fra
det antal medlemmer, der kommer til et møde.
Allan Jensen, Halborg. 16. nye medlemmer siden sidst blus
gymnasieforeningen "Socialistisk debat" (ca. 32. medl.) som
kollektivt medlem. Et medlem herfra var delegeret til kongres
sen.
Ved generalforsamlingen fortalte læge Meyling om rejse i
S.U, I. oktober vistes "Idioten" i fru Bech's biograf. Milchowsky talte for ca. 200 elever fra handelshøjskolen - på møde
om aftenen kom kun 18 (heraf flere elever fra handelshøjskolen)
29/12 - 63'. russisk nytår med russisk teater og spil.
En 16. mm film var af meget ringe kvalitet. Aften meå oplæs_
ning af Tjekov's værker med film cm Sovjet Kirgisien,orienteaf Allan Jensen. Møde i teatersalen med Ambassadør Levytjkin,
med film om sovjetfolkets arbejde, ambassadøren talte, der
solgtes bøger. Ekepoerfirmaet Emborg inviterede ambassadøren
til spisning. Gunnar Jensen talte om. deltagelse i seminar.
Der afholdtes en højtidelighed i anledning af 40-års dagen.
Fru Kopnina og Korotkov var på besøg,
Zamoschkins foredrag havde kun 20 tilhørere - fik god anmel
delse. Allan Jensen mente, at jo højere plan et foredrag lå i,
des færre tilhørere kom der. Sergejevs foredrag blev hønrt af
40 mennesker. Foreningen blev ringet op af arbejdernes fælles
organisation, der blev arrangeret fællesspisning med borg
mesteren og reception med arb. fællesorg., der tæller 10.000
medlemmer. Nytårsfest 64, med ca. 30 deltagere. Rahbeck Smidt
talte om Lermontov, desværre kom kun 17 - godt publikum, men
for få. Man havde inviteret byrådet, pressen g seminarier,
pressen, bibliotek og politiske ungdomsarganis&tioner.

5.

-mg. formandens omtale af aktivitet i "regionerne", har vi
et medlem i Herning, lektor Merring, der holder studiekreds.
Vil anvende gaven (givet ved hovedbest.mødet om formiddagen)
til at afholde udgifter i forbindelse med besøg af sovjetiske
gæster. - Eahbeck Schmidt mener, man skulle drage professio
nelle slavister ind i hovedbestyrelsen, andre foreslår fag
foreningsfolk. Foreningen bør have stor repræsentation af
slavister, det er døn bedste måde, at give foreningen nyt blod
på og man kan derigennem knytte studenterforeningen til os.
Betydningen af læserbreve. Små grupper hos os har autorisation
til at afvatte læserbreve og skrivelser til Radio og TV.
Lektor Stahl: Formanden nævnte grammofonpladerne, som befinder
sig hos mig. Jeg har visse forbindelser med musikfolk og skaffer
interesserede noder og plader. Har blandt andet lånt ud til
Radioen. Musikkritikere henvender sig til mig*. Det er af stor
værdi at vi kan hjælpe med noder og plader og således sætte
folk i stand til at spille russisk musik. Jeg vil gøre alt
for at videreføre dette arbejde på bedste vis..
Invitationerne til de sovjetiske turister blev omtalt som et fx
fint initiativ. Det samme burde ske i Moskva, ille danske
turister burde få invitation til venskabshuset og få tilsendt
FAKTA, således at de kunne få kendskab til Venskabsforeningen.
FAKTA bør redigeres af mennesker, der kender dansk mentalitet.
Mange mennesker her er forkert orienteret om forholdene i S.U.
hvordan er f . eks. religionens kår i S.U?'sådanne emner bør
behandles i FAKTA.
Alfred Jensen: Alle studierejse-grupper modtages i Venskabshuset. Vi har i samarbejde med "Folketurist" modtaget 4- grupper
på "Folketurist"s regning.
Nina Krymova: overbragte alle en hjertelig hilsen fra præsidiet
for de sovjetiske Venskabsforeninger og specielt fra Foreningen
"Sovjetunionen-Danmark". Jeg er fuld af beundring for arbejdet
her og jeg forstår, hvad det koster. Sammenlignet med Jeres
forening er vor kun et barn, 6 år, men vi har allerede mange
medlemmer, deriblandt mange kollektive. Vi ®r selv forbavset
over, hvor stor interessen er for Danmark. Til møde vi holdt
om Danmark, var der overfyldt, der kom mange unge. Interessen
var livlig og spørgsmålene, der blev rettet om Danmark var in
teressante. Vi inviterer gerne danske turister til Venskabs
huset - vi har modtaget ca. 600. Fn gruppe havde besøgt en

Skolen ringede dagen efter og indmeldte sig som kollektivt
medlem, eleverne korresponderer nu med "Fgelundshuset" og
børn i Aalborg. Snefnug og Svanesøen har været stor succes.
Der er også stor interesse i 3. U. for dansk teater. Jeg har
i mange år arbejdet med Skandinavien og jeg kender de mange
misforståelser, der forekommer, vi skal kende hinanden et russisk ordsprog siger"For rigtig at lære hinanden at
kende, må man spise 16 kg. salt sammen"
Formanden: vi kan ikke rette kritik mod FAKTA. Jeg foreslår
initiativgrupper i byer uden afdelinger, som foreningen kan
knytte forbindelse med og fa til at støtte arrangementer.
Kollektivtilslutning er værdifuld, det bør man holde sig i
erindring.
Beretningen blev godkendt.
5. regnskab. Regnskabet var blevet mangfolddiggjort og omdelt,
regnskabet godkendtes.
6. samarbejdsplanen 19&5 : foreligger som udkast og ligner det
fra de foregående år. Visse forandringer i delegationerne
V. int. seminar for udenlandske lærere i russisk ( 2 mitex må
arrangeres inden 15/4-) Dansk lærer i russisk til 10 mdr.s
kursus - der er brug for tilsvarende tilbud til russisk-studerende.
Vi betragter samarbejdsplanen som vejledning. Sidste år kunne
vi. f.eks. ikke gennemføre mindedag for Vusorgsky, da vi først
fik planen i April, da var det fer sent. 3.U. fejrer flere
mindedage end vi.
tilfred Jensen: Vi far foredragsholdere med de emner, vi selv
har ønsket. I september m^ned skal der af oides en sovjetisk
industriudstilling i Forum, dette er ikke nævnt i planen.
3.A.Nielsen: Fn konservativ folketingsmand, Asger Jensen, har
været i S.U. og har udtalt sig. ønsker en mand med kendskab
til social forsorg til at svare ham.
Bornholm: Ibsen, kunne tænke sig en foredragsholder med emnet:
Ungdommens uddannelse og fritidsbeskæftigelse.
Gunnar Jensen,del. Aalborg, stiller forslag om fornyelse af
kontakter i S.U. Flever fra Aalborghus Statsgymnasium vil gerne
srbejde en måned i S.U. i deres sommerferie på lige féd med
S.U.'s studenter. De vil gerne have 1 månedsløn ^.lus 1 uges
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Dette har været praktiseret andre steder. Mener vi bør undersøge
mulighederne for at invitere B.U.-borgere hertil, f.eks. unge
landmænd. Det samme kunne lade sig gøre med skoleelever, hus
assistenter, lagerarbejdere m.fl.
Peter Federsen: gode tanker i dette forslag. Inden for fagfore
ningerne har vi folk i U.S.A. i nogle måneder på studieophold,
som deltager i produktionen. Det skulle at få sovjetiske arbej.
dere hertil,
Aalborg, ønsker at invitere pianistinde hertil. Må have rejsen
betalt, men vil spille gratis for foreningens afdelinger.
Formandens vi skal forhandle om man i S.U. vil betale hendes
rejse.
Ole Willumsen: mener at kencertorganisationen GOS er interesseret
'Mistrup: Må man arrangere møder med vore foredragsholdere i
samarbejde med andre foreninger ?
- svar absolut!!!
Samarbejdsplanen vedtaget.
lovene.
der foreligger intet ændringsforslag.
Kongressens placering er i lovene fastsat til september, men
man mener, den fortsat skal afholdes i januar.1 så fald kan
delegationen fra S. U. muligvis stå til rådighed som fore
dragsholdere. Intet ændringsforslag til kontingentet, men det
er drøftet at opfordre til indbetaling af et fxxxiiiiHgi fri
villigt ekstrakontingent. Der er mulighed for præmiering for
at skaffe ekstrakontingent og flere medlemmer.
Lovene forbliver uændret men det protokolleres, at kongressen
afholdes i januar.
Det anses ikke for nødvendigt at ændre lovene for at udvide
forretningsudvalget.
Lovene godkendt.
Udnævnelse af æresmedlemmer: Vi har haft 1 æresmedlem, nemlig
Andersen Nexø, og vi har ingen haft siden hans død. Vi harv
opfordret Jørgen Jørgensen, men han ønsker af princip ikke en
sådan udnævnelse. Fireslår at vi udnævner Finar Thomassen
for hans store indsats, og dernæst foreslås fru Alexandra
Kobetsky, som har bidraget til at udbygge kendskabet til
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dansk kultur og litteratur og hvis, nu afdøde, mand var med til
at grundlægge foreningen.
Dette blev efter nogen diskusion besluttet.
Valg. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer var udgået siden sidst. Kr.
Korsgård, der er død og fru Agnete Olsen og Jgslbæk, der har
trukket sig tilbage.
Resten af bestyrelsen genvalgtes og som nye ksæiqjrex hovedbestyrel
sesmedlemmer valgtes: forv. fagforbundsformand Alfred Petersen,
magister Stig Surland, Vagn Foldager (Odense) og læge Tage Meyling,
( Aalborg).
Revisorerne H. Loft og Jørgen Jensen genvalgtes.
Formanden takkede fpr fremmødet og interessen. Da formanden over
tog formandsposten, var det en aftale, at han efter et år skulle
trække sig tilbage. Dette vil blive drøftet i hovedbestyrelsen.
Formanden rettede en tak til fru Nina Krymova og udtalte, at h'-n
habede, at hr. Zotikov havde fået indtryk af, at selv om vor
forenings er lille vil vi føre dette arbejde videre. Vi vil sta
dig finde nye opgaver, vi vil tage op.
Formanden takkede dirigenten.
Mødet hævedes kl. 17.20

