
LANDSFORENINGEN TIL SAMVIRKE MELLEM DANMARK OG SOVJETUNIONEN 
Beretning på kongressen den 25. februar 1968.

Arbejdet er foregået under gunstige omstændigheder i det 
forløbne år. Ler har måske været lidt stramning i forbindelse 
med krigsbegivenhederne i det nære østen i juni måned, men 
Sovjetunionens anseelse er ellers i fortsat stigning.

Vort arbejde og vort samarbejde med vor søsterorganisation, 
SSSR-Danija har navnlig været præget af jubilæumsbegivenhederne.

Ved sidste kongres talte vi følgende forberedelser til at 
fejre jubilæet:

a. Grundbog eller foredrag i Radio og TV.
b. Billedhefter på 64 eller 96 sider.
c. Transportabel udstilling.
Desuden var der tale om retrospektive film samt om Sokolov- 

skajas foredrag om rumfartsproblemer.
Disse planer gik i fisk. Derimod lykkedes det at fremstille 

en fotoserie fra Lenins ophold i København i 1910. Billederne, 
som anbragt i et omslag med dansk og russisk tekst, blev be
nyttet som nytårshilsen til venskabsforeninger og andre forbin
delser i Sovjetunionen, blev en succes.
Vi har i 1967 ikke haft nogen skriftlig aftale med vor søster
forening, da man mente, at vi kunne arbejde ud fra de ting, 
der var nedfældet i den forrige aftale. Det har imidlertid givet 
en del besværligheder. Bl.a. manglede vi aftalen, da vi skulle 
sende kulturdelegationen i juni.Ler var heller ingen indbydelse 
til Oktoberrevolutionens jubilæum.
Følgende delegationer har været i Sov.ietunionen:

1. Teaterkunstnere: Erling Schroeder, Ernst Bruun Olsen,
juni måned Lise Ringheim og Henning Moritzen.

2. Faglig delegation i juli måned - 7 mand.
3. Delegation til Tallin: Rahbek Schmidt og Stig Surland. 

Gæster hertil:
1. turistgruppe i maj måned.
2. 2 lettiske gæster - de ville først komme i juni, men kom

langt om længe i september.
3. 6 prominente personer fra Tashkent (i anledning af at

S.A.S. åbnede flyveruten via Tashkent).
4. Sundhedsminister Trofimov og prof. Vovtjenko samt amatør

sangere fra Tomsk - november måned.
5. Besøg af passagerskibet "Baltica" - Landsforeningens 

medlemmer besøgte skibet - der blev set film, samtalet
og drukket vodka.



2.

Re.i se virksomhed. ialt 183 personer.
1. operainteresserede i Moskva i maj
2. Blindeforsorgen: Leningrad-Moskva-Sotji, juli måned
3. Deltagere til Krydstogt med "Baltica", arrangeret af

den svenske venskabsforening, juni måned.4. Fritidspædagoder i Leningrad i juni.
5. Landsforeningens medlemmer: Kirgisien, september.
6. Russisk studerende: 1 hold i Leningrad i juli måned og

1 hold i Moskva i august.
7. Landsforeningens medlemmer: Novemberrejse til Moskva.
8. Vindere af stilekonkurrencen: 2 personer til Moskva i

juleferien.
9. Studieophold for 1 person i august måned.

Boggaver og stilekonkurrence.
Vi har et vist samarbejde med undervisningsministeriet, 

hvorfra vi fra lister over, hvilke gymnasier, der har afgangs
eksamen med russisk. Hvert år sender Landsforeningen en boggave 
til disse gymnasier og overlader til rektors skøn, hvem der skal 
have den. Dernæst samarbejder vi med stilekonkurrencen. I 1967 
havde "Sputnik", der står som indbyder af præmietagerne, fore
slået at sende vinderne i sommerferien. Dette kunne ikke lade 
sig gøre, bl.a. mente vor svenske søsterforening, at konkurren
cen ikke kunne udski-ives i eksamenstiden. Derefter sigtede vi 
efter at sende vinderne til novemberfestlighederne, det lykke
des ikke, da tiden var for kort og de rejste derfor - ligesom de 
foregående år - i juleferien.
Bog- og tegneudstilling.

I samarbejde med Mezdunarodnaja Kniga og Land og Folks bog
handel arrangeret en udstilling af kunstbøger og grafik. Ud
stillingen var anbragt neden under Landsforeningens lokaler, i 
Galerie Gammel Strand. Samtidig var en udstilling af sovjetiske 
børnetegninger ophængt i vore lokaler sammen med en udstilling 
af plakater fra tiden omkring og efter Oktoberrevolutionen.

Begge udstillinger var godt besøgt, beliggenheden her er jo 
også fin. Blandt de besøgende var repræsentanter for Statens pædagogiske Studiesamling, der var meget interesseret i samlin
gen af børnetegninger, som de ønskede at låne. Denne samling 
cirkulerer nu rundt i landet sammen 2 film om børn og kunst.
Vi har nu 2 sådanne samlinger, der cirkulerer, idet de tegninger, 
vi fik for et par år siden, stadig lånes ud til ophængning på 
skoler og seminarier.
Novemberfestlighederne

Vi begyndte 1. november med modtagelsen af en gruppe turi
ster fra Tomsk fra Tomsk, der samtidig var et amatørkor.

1. 14 turister fra Tomsk, optrådte ved 13 arrangementer i 
København og rundt om i landet.

2. Transportabel udstilling, bestående dels af de tilsendte 
plakater fra tiden omkring og efter revolutionen dels af vort 
eget materiale(fotos, kunsthåndværk oversigtstavler).



3. Minister Trofimov og professor Vovtjenko besøger Danmark 
København, Ålborg, Århus og Esbjerg - i København deltagelse i 
festmøde i Det ny teater- modtagelse i Indenrigsministeriet, 
Risø, Polytekniske læreanstalt. Lidt efterslæt og vanskelighed- 
der i forbindelse med Farmaceutisk højskole„

4, Pestmøde i Det ny Teater: J.O.Krag og Trofimov er talere 
sovjetiske og danske kunstnere optræder.

Københavnsafdelingen arrangerede festmåltid hos Josty.
Ialt har vi haft 13 arrangementer med ca, 8.000 deltagere 

plus TV og Radio„
7. Sidste arrangement i 1967: besøg af Jevtosjenko.

I København: Odd Pellow palæet og Universitetet 
i Århus: Studerforeningen,

8. I øjeblikket besøg af professor Komarov, som medbringer 
retrospektive film. Besøget er kommet i stand i samarbejde med 
Filmmuseet. Vi har som sædvanligt underrettet proseinsafdeli.il- 
gerne. Professor Komarov har vist sine film ved 2 arrangementer 
i København og ved en lejlighed i Århus.

—  oooOooo-—

Den kommende virksomhed.
Rejser: Bl.a. nye priser i Sovjetunionen og kronenedskærin- 

gen har skabt vanskeligheder. Ikke destomindre sendte vi igår 
(25/2) 46 seminarie-studerende til Leningrad. De "opera-inter
esserede har planlagt rejser i maj og juni. En gruppe bygnings
arbejdere rejser i juli måned. Desuden har vi planlagt rejser 
for medlemmerne til Mellemasien og til Tallinn, Forhandlingerne 
herom ikke endeligt afsluttet. Vi finder priserne for høje.
Det samme gælder sprogkurser i Leningrad og Moskva.
Andre ting:

Der foreligger ingen skriftlig aftale med SSSR-Danija om 
det kommende års virksomhed. Det finder vi er uheldigt, da vi 
af sammen grund har haft vanskeligheder i det forløbne år.

løvrigt er følgende planlagt,:
1. Besøget af Sokolovskaja nu fastsat til marts.
2. Den 2 9 . marts ankommer en gruppe turister.
3. I april anløber skibet "Estonia" København.
4 . Endnu en gruppe amatører (i lighed med Tomsk-gruppen) 

er anmeldt til september-oktober,
5. Vi regner med at gentage stilekonkurrencen.

Københavnsafdelingen har besluttet at sammensætte en liste af 
foredragsholdere, som kan semdes til foreninger, højskoler, 
gymnasier og lignende. Heri kunne indbefattes foredragsholdere 
fra provinsen.

— 000O000—



S.A.Nielsen, Randers, anker over kommunikationens ønsker op- 
lysninger om deres ønsker, hvad det koster o,s v 

Ønsker endvidere ambassadesekretærer stillet til rådighed som 
foredragsholdere. Ilar kontaktet teknisk skole angående Soko- 
lovskaja, men tror at hendes foredrag ligger på for høj y plan. 
Opfordrer Irhus afd„ til at invitere Randers afdl. til mødet 
med Sokolovskaja i Århus
C. Qhr, Bager,, Esbjerg, har ikke bestilr meget. Haft planer i 

anledning af 50-året og har inviteret, men for
slag har ikke haft genklang. Besøget af Tomsk-amatørerne var 
en stor sukces. Afdelingen arrangerede besøget på statsskolen* 
hvor ca, 300 mennesker kom, Bager mener, at dette har stor be
tydning, Professor Vovtjenko og minister Trofimov blev modta
get af byen,
Allan Jensen, Ålborg; har udfoldet stor virksomhed: film, fore

drag og studiekreds. Rejse med farmaceuterne lyk
kedes over forventning* Vovtjenko stod som indbyder i Moskva 
Værdifulde kontakter opnået. Tomsk-gruppen var i Ålborghallen* 
hvor ca, 200 mennesker så dem. Samtidig besøg af prcf. Vovtjen
ko og minister Trofimov, Allan Jensen ankede over rejsearran
gementet og korrespondancen i forbindelse med lettiske gæsters 
besøg samt over svigtende samarbejde i forbindelse med Vovtjen- 
kos og Trofimovs besøg - Allan Jensen havde ønsket gennemført 
besøg på Farmaceutisk højskole i København - dette lykkedes 
ikke,
K. Rahbek Schmidt. Århus: takker for sprogkurserne. Forsøger 

altid at skaffe den rette kontakt til Landsfore
ningens gæster og glæder sig når det lykkes- Afdelingen arran
gerer møder uden for medlemmernes kreds. Arrangerer sammenkom
ster mellem gæster og medlemmer eller andre. Turistbesøgene 
giver frugtbarj kontakter - gæsterne er taknemmelige« Jevtu- 
sjenkos besøg var en stor sukces løvrigt beherskede 'initia
tiver ,
Foldager, Odense: Eneste egent’! ige arrangement var .novemberfe

sten med de 14 Tomek-amatører. Hvis den næste 
amatørgruppe er af højere kvalitet, er Foldager meget forvent
ningsfuld, Havde hyggelig aften med turistgruppen i maj 1967, 
ville have inviteret pressen* hvas man på forhånd havde været 
klar over* hvem det var* der kom. Stifttidende bragte interview 
uden adf,* s medvirken. Turistgruppen besøgte kamgarnsspinderiet 
hvad der gav stødet til rejse fra spinderiet. Direktør Søgård, 
som er medlem, har været i Sibirien i 15 år. Foldager læste 
brev fra dir,. Søgård højt,, Bøsøget af let lænderne forløb godt, 
man besøgte Havstrup fabrikker om aftenen var der dagligstue
sammenkomst. I oktober besøg af gruppe, der ville holde fore
drag. .Foldager har sat store forhåbninger til kontakten med 
universitetet, skriver dertil, men får ingen resultatet..
Stig Surland bemærker, at man ikke skal 
men henvende sig personligt til professo 
grupper. Odense universitet endnu så nyt 
så langt fremme i deres studier.
Foldager har kontakt med Kirstine 
er vanskeligt med så mange emner,
26 turister ma 
malt modtager 
turister.
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Carl Ejner Ibsen, Bornholm: Har ikke gennemført egentligt fore
ningsarbejde i det forløbne år, man har taget 

stilling til tilbud om gæster, men føler at gæsterne har ligget 
på for højt plan. I den seneste tid har afd, knyttet kontakter 
med gymnasiaster i Rønne. Der har været besøg af et par skibe, 
men på grund af sprogvanskelighederne har man ikke haft større 
glæde heraf. Ibsen er ikke selv tilfreds og mener heller ikke 
at hovedafdelingen kan være det, Poreslår iøvrigt at man søger 
at få sovjetiske turistskibe til at lægge ind ved Rønne.

Diskussionen:
Pra flere sider ankedes der over svigtende kommu

nikation fra hovedkontorets side* hvortil blev bemærket, at 
hovedkontoret ofte har vanskeligheder med at fremskaffe de øn
skede oplysninger. Thomas Christensen mente, at man måske ikke 
udnyttede pressen fuldtud. Gunnar Jensen foreslog at man søgte 
at skaffe russiske dansklærere hertil på udvekslingsbasis i 
Carl Thomsen mente* at måske burde overveje at oprette flere 
provinsafdelinger og mente desuden* at man burde invitere f.eks* 
en repræsentant fra den svenske venskabsforening hertil til 
kongressen* Vi plajer dog også at have gæster fra "SSSR-Danija" 
til vor kongres, det har vi ikke i år, hvor det havde været af 
betydning, navnlig da vi ingen samarbejdsaftale har. Alfred 
Jensen svarede hertil, at gæsterne fra Sovjetunionen selv havde 
spurgt om de nu også behøvede at komme. Vi har tidligere haft 
gæster fra Sverige til vor kongres og de vil igen blive invite
ret. Gunnar Jensen og Thomas Christensen påpegede, at der er 
andre initiativer end Landsforeningens og at man i Landsfore
ningen burde søge at koordinere de forskellige kontakter og 
således bedre udnytte dem. Svend Jensen fortalte om kontakter 
med bygningshåndværkere i Sovjetunionen, han henstillede til 
afdelingerne at de satte sig i forbindelse med fagforeningerne 
rundt om i landet og søgte at knytte dem tii foreningen som 
kollektivmedlemmer* lovede iøvrigt i fremtiden at lade Landsfor© 
eningen få meddelelse om de besøg, der kommer til fagforeninger
ne* Alfred Jensen bemærkede, at der kommer mange turistgrupper 
hertil og vi ikke altid er informeret. Vi får ligeledes gæster* 
sota vi har.inviteret og gæster, der kommer uden forudgående 
invitation. Vi skal arbejde for at udvide vore kontakter og 
etablere nye, vor forening har været banebrydende og initiativ
tager i mange ting, som nu går uden om Landsforeningen* Nu 
får vi f*eks* kun en enkelt på seminar, mens vi tidligere fik 
10* men det viser jo blot, at vort arbejde har give.t resulta
ter* vi burde faktisk arbejde på at gøre os overflødige* Spørgs
målet er om foreningen forstår at forny sig* Man er glad for 
råd og anvisninger og det ville have været rimeligt, om afde
lingerne havde fremsendt eller var kommet med konkrete forslag 
og ønsker til kongressen.
Regnskabet: Regnskabet godkendtes.
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Lovene: Efter nogen diskussion vedtoges det at fastsætte 
forretningsudvalget til at omfatte 5 medlemmer:
Formand, næstformand, kasserer + 2 bestyrelsesmed

lemmer.
Indkomne forslag: ingen.

Valg: Det besluttedes at indkalde hovedbestyrelsen om 1
måned til konstituering og til at tage stilling til 

ledelsen, da nogle af bestyrelsen ønsker at udtræde, bl.a. 
Alfred Petersen, der af helbredsmæssige grunde ønsker at 
trække sig ud - det er ønskeligt at få et bestyrelsesmed
lem, der repræsenterer det samme som A.P.

Bestyrelsen genvalgtes og Erik Stahl og Ingmar Wagner 
indvalgtes.
Hovedbestyrelsen bemyndigedes til at supplere sig 
og man henstillede, at hovedbestyrelsen fandt frem 
til et formandsemne, evt. en midlertidig.

Alfred Jensen takkede for fremmødet og takkede ligeledes 
dirigenten, Peter Petersen.

Mødet sluttede kl. 17.20


