ÅBNINGEN AG
LANDSFORENINGEN DANMARK SOVJET UNIONENS KONGRES
Christiansborg, den 28. 2 1971
ved Allan Fridericia
Kære gæster og delegerede, mine damer og h errer.
Tillad m ig åbne Landsforeningen Dan
mark Sovjetunionens kongres med at hilse de delegerede velkommen.
De representerer lokalafdelingerne tæMer representanter fra kollek
tivt tilsluttede fagforeninger, virksomheder og arbejdspladser, og
rummer vor hovedbestyrelse. Mange af de delegerede møder frem
med et rigt erfaringsmateriale fra Landsforeningens virksomhed i
gunstige og i vanskelige situationer. T rods det tidskrævende i denne
frivillige beskæftigelse har de fortsat at arbejde for bedre og rigere
forhold mellem Sovjetunionen og Danmark - ikke mindst i tillid til
at foreningen under alle vilkår fungerer efter sin målsætning: uafhæn
gig af partipolitik som åbent forum for såvel saglig oplysning som
kvalificeret debat om Sovjetunionen.
Jeg vil rette en sæ rlig velkomst til
Sovjetunionens ambassadør i Danmark N. Jeguritsjev, der har vist
vor forening stor interesse siden sin ankomst sidste forår. Det er
en tilfrersstillds* idag at kunne vise ambassadøren foreningens o r 
ganisatoriske funktioner og illustrere, hvordan vi i fællesskab tilret
telægger den bedst mulige fremtidige virksomhed.
Ligeledes vil jeg takke ambassaderåd
Antel fra det finske gesandskab i Danmark fordi han har efterkommet
vor indbydelse.
Landsforeningen opfatter det som en
tillidserldæring til vor virksomhed at fru Nina Popava har fundet
tid til at kommer trods sit omfattende og betydningsfulde arbejde som
formand for sammenslutningen af sovjetiske venskabsforeninger med
udlandet. Fru Popova, medlem af det øverste sovjet, har tidligere
gæstet vort land. Det har dog været i forbindelse med hendes betyd
ningsfulde tillidsposter indenfor andre området. Dette besøg giver vorø
kongres eh særligt præg.
Fra den samme sovjetiske kulturelle
organisation findes idag endnu to representantet: sekretæren for den
skandinaviske afiieling J . Zotikov samt sekretær J Samorchin.
Kongressen hilser endnu en særligt
indbudt udlandsk gæst, prof. G5ran von Bornsdorfiff,formand i F ore
ningen Finland-Sovjet-unionen. Det har aktuel interesse på flere fo r 
skellige områder at prof. Fornsdorff har villet tale her om relation
erne mellem Finland og Sovjetunionen. Hans tilstedeværelse må også
opfattes som udtryk for det voksende og positive samarbejde, der er
godt igang med at udvikles mellem de skandinav.w
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hvis mål det er at fremme de kulturelle forbindelser med USSR.
Endelig vil jeg hilse den lange række
danske gæster velkommen. Mange af dem kender v or forening fra
deres særlige faglige område , gennem vore foredrag., delegations
re jse r, film , udstillinger eller koncerter. Vi er glade over at de
har ønsket at få et bredere indtryk af fcreningens virksomhed, og
det er vort håb, at de vil deltage i debatten, hvadenten det måtte gælde
kritik af vort arbejde eller forslag.
Jeg ønsker at benytte selve åbningen af
kongressen til at rette en tak til Folketingets precidium , som har ladet
os disponere Landstingssalen. Landsforæiiaagen Danmark Sovjet unionen
er et betydningsfuldt forum , dets videreudvikling har nationale dansk
aspekter. I den ånd håber jeg at vore forhandlinger må blive ført, og
i den ånd opfatter jeg presidiets positive beslutning.
Tillad mig endnu engang at hilse de de
legerede og gæsterne velkommen.
Jeg beder dem vælge to dirigenter, som
vil lede de videre forhandlinger. Fra hovedbestyrelsen indstilles:
folketingsmand Kurt Brauer
og
seminarielærer Svend Georg Hansen,
Esbjerg.
Er der andre forslag?

BERETNING VED LANDSFOENINGEN DANMARK SOVJETUNIONENS
KONGRES. Christiansborg slot, den 28. 2.1871 ved
Allan Friderieia
F ør jeg aflægger beretning, vil jeg
gerne mindes to mangeårige medlemmer af Hovedbestyrelsen, som
sidste sommer afgik ved døden. Det var et følelig tab for os at miste
fagforeningsformand Svend Jensen. Ved talrige lejligheder har han
givet arbejdets den bredde i det kulturelle perspektiv, som åbnede op
for kendskabet til nøgåe af de værdifuldeste sider i det sovjetiske
samfund og skabte kontakter mellem brede kredse i de to lande. På
næsten samme tidspunkt mistede vi hoteldirektør Harboe. Hans ene
stående hjælpsomhed i frobindelse med sovjetiske kulturpersoners og
kunstneres ophold i Danmark kom længe til at give os et meget godt
navn. Hoteldirektør Harboe var en meget klog rådgiver i vore forhånd-

Landsforeningen Danmark Sovjetuni
onen har både forige og sidste år været i stadig væxt, hvadenten ens
vurdering bygger på medlemstilgangen, på forøgelsen af antallet ar
rangementer , eller på udvidelsen af aktivitetsområder. Fremgangen
gælder ikke blot København, men er karakteristisk over hele landet.
Landsforeningens væxt afspejler den
enormt forøgede interesse for Sovjetunionen i den danske befolkning.
Den er skabt ved unionens videnskabelige bedrifter i himmelrummet
og her på jorden (tag som es. den lynsnare nedkæmpelse af sidste som 
m ers dødensfar lige køleraepedimi) , - praktisk bistand til den tidli
gere kolonier (med Assuan-dæmningen som et beundringsværdigt høj
depunkt) , - og sociale fremskridt for de sovjetiske folk , som det ses
i den heldige kamp mod bolignød eller ses gennem målsætningen for
den nyligt offentliggjorte, kommende 5-års plan.
Sovjetunionens kulturelle, videnskabe
lige, kunstneriske og menneskelige fremskridt er den egentlige bag
grund for vor forenings fremgang.
Hertil kommer den så at sige eenstammig støtte
in itia tiv # i international fredspolitik* møder
f 2 dcrv -iCunrMAJuind
i DanmarkVrVi/erl overbevist om betydningen af de forskellige aftaler
vedrørende kontrol med atom-våbnene, - vi befaragter den vesttyske
jM v u t

so vj etiske aftale som en
r s

og den danske

i efterkrigstidens internationale
tti
initiativer vedrørende

C h tiru t

sysies

indkaldelsen af en europæisk sikkerhedskonference m hævet over parti
skel, og også over i n d s tillin + .-in n t n
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Kontakten mellem Danmark og Sovjetunionen er i bemærkelsesværdig
vækst. Danske folketingsmedlemmer, regerings- og embedsmands representanter har aflagt Sovjetunionen adskillige besøg med flere be
tydningsfulde resultater, overenskomster på videnskabelige, tekni
ske og koromereielle områder, aftalen om luitfartssamarbejde og un
derskrivelsen af den ny kulturaftale.
Landsforeningen hilser denne udvikling med stor tilfredshed. Vi
ønsker at lægge vor virksomhed tilrette,

så vi bidrager til at give

de statslige overenskoraster et levende indhold.
For at løse sådanne betydningsfulde opgaver har vor Kongres an
taget em ny karakter, der understreger Landsfordningens brede og
fordomsfri karakter. På kongressen er der lejlighed til at lære.
vor organisation grundigere at kende. Vi opfatter det som eh be
tydnings fuldfcx styrke at vor organisation er selvstændig. Vel møde*
vi udstrakt velvilje fra sovjetisk side gennem Foreningen USSR-Danmark gennem tilsendelse af bøger, film, udstillinger, ved modtagel
sen af danske kulturdelegationer os v . . Men det ændrer intet i at
Landsforeningen er en dansk forening, der uden nogen indblanding
bedriver sin irirksomhed og vælger sin egen ledelse.
Denne baggrund for virksomheden er ønskværdig og giver Landsfore
ningen en betydelig autoritet.
Det er vor hensigt at understrege det vidtspændende i foreningen
og bl.a, gennem denne kongres skabe baggrund for en virksomhed,der
på mange områder af snust samfundslivet kan bibringe større viden
om Sovjetunioneix her i landet.
Befragter man Landsforeningens arrangementer i det forløbne år,
kan de tage sig næsten forvirrende forskelligartede ud. Imidlertid
falder de indenfor en række fælles områder, hvoraf der er særlig
grund til at fremhæve d e aktuelle.
Det har stor interesse at visex opbygningen af Sovjetunionen osv
man det skal ikke nægtes at den offentlige debat i endnu højere
grad end tidligere skaber blæst, snart
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eet, snart om eet andet

sovjetisk problem. Landsforeningen har i det forløbne år øøgt at
bidrage til en vis afklaring på sådanne punkter. Lad mig her nævne
forfatterforeningens sekretær, forfatteren A.Tjakovskij, som i
vort land talte om digternes stilling i Sovjetunionen, og stillede
sig til rådighed for fri debatter, både med pressen og ned offentved
ligeheden - på universiteter og x velbesøgte møder. Professor
Sopronov har talt om den sovjetiske humanitære blåtand til Vietnam
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og en gruppe sovjetiske borgere stillede sig til rådighed for en
paneldiskussion, der havde den omfattende titel: Spørg om hvad de
vil angående Sovjetunionen.
Aktuel - omend af en anden art - var Ladsforeningens mange ar
rangementer i forbindelse med 100 året for Lenins fødsel. IGver
hele landet har vi arrangeret møder, b h & s h ofte sammenkoblede med
film, udstillinger eller kunstnerisk underholdning. Der er særlig
grund til at fremhæve den store aften i Folkets hus, København
ijvor forfatteren Hans Scherfig talte. Ved flere af aftenerne med
virkede skuespillerinden Laila Anderdersson.
Landsforeningen sendte representsant til flere internationale
Leninseminarer i Geneve og i Moskva.
En helt ny form for arrangement var en aften, viet den hviderusssiske republik. De neget gunstige erfaringer tyder på, at en
betydelig del af vor fremtidige virksomhed bør tilrettelægges om
større, landsomfattende udstillinger, optrædender osv. der fortæl
ler nærmere om hver af Sovjetunionens republiiker.
På alle d-sse områder - såvel hvor det drejer sig om brændbare
spørgsmål som de mer almene -er der grund til at fremhæve den in
teresse, meget store dele af den danske presse har ofret arrange
menterne.
Studiekredsvirksomheden er fortsat i samme niveau som tidligere,
Der er grund til at nævne Ålborgs rækker. Den første om aktuelle
sovjetiske spørgsmål, den anden, i samarbejde med flere organisa
tioner om veje til socialismen.
Københavnsafdelingen har i det sidste år foretaget et stort ini,
tiativ i forbindelse med russisk undervisning. Der findes fem hold
for mennesker, der i højere eller mindre grad behersker det russisi
spfoog. Hver af dem har to ugentlige undervisningstimer.
Men herudover kommer mange kontakter medb- og hjælp til - de
russisk studerende ved de tre universiteter.
Og endelig skal nævnes de studieophold i Sovjetunionen, vi har
kunnet tilbyde. Enten de meget vigtige 10 måneders kurser eller
eet månedskursus for færdigtuddannede russisk lærere. Som sædvan
ligt har vi kunnet formidle et betydeligt antal pladser til sommer
seminarer for studerende.
Det er værd at bemærke, hvorledes Landsforeningen i stigende
grad blandt aktive medlemmer tæller mennesker, som har fået chancer
til at studere i USSR gennem os.
Landsforeningen har afholdt mange udstillinger, der stadig tournerer landet rundt. Det gælder såvel fotosamlinger som kunstudstil
linger. Dette arbejde er kommet ind i en velorganiseret bane. Vi
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tilrettelægger og producerer til stadighed et betydeligt antal
sådanne udstillinger.
Filmsforevisninger har i ret betydeligt antalt fundet sted såvel
i provinsen som i København. I København har der udover vore egne
aftener været et stadigt, og godt samarbejde med studenterorgani
sationer. Interessen for de sovjetiske filmklassikere synes at
være voksende. De ny spillefilm presenteres efterhåndend bedre,
blandt andet fordi vi i ikke helt få tilfælde modtager prægede
exemplarer med dansk tekst.
Der er grund til at pege på de særlige dokumentarfilm, som vi har
koncentreret os oia i det forløbne år. Dels ved den nævnte hvide
russiske aften, dels som særlige forestillinger. Dette uhyre vær
difulde materiale, der gennemgående er komplet ukendt udenfor
Sovjetunionen, har vi mulighed for at tilbyde det danske TV. Såx
isdsK Men vore initiativer her, har hidtil ikke ført til nogetsom
helst.
Sidste år havde vi besøg af

orskellige amatørkunstnergrupper,

der har representeret kulturarbejdet på så forskellige steder som
i den karelske rep.,den russiske - på fabriker, på landet og i
skibe.
Dis 3 e ensembler har optrådt landet over. Deres betydning er dobbell
dels giver de nogle halt enestående gode forskelliger, som betyder
en virkelig glæde sfior mange tusinde mennesker, dels fortæller de
unge amatører noget vigtigt om den sovjetiske kulturåolitik og -op<
opdragelse.
På kunstneriske områder er der grund til at nævne de tre store
matineer, som sidste efterår fandt sted i Mercurteatret i Københavi
De var viet sovjfeSti teater, ballet og musik. En lang række danske
kunstnere optrådte i russiske kunstværker og foredragsholderne
med kgl skuespiller Erik Mørk i spidsen fortalte om deres møde med
ogindstilling til sovjetisk kunst.
Det er værd at notere, at alle foredragsholderne har fået mulighed
for at lære sovjetisk kunst at kende ved at deltage i vore kultur
delegationer.
SidxlsxsicfcKX Vi har udsendt en del delegationer til Sovjetunionen.
En i forbindelse med Leninjubilæet, een til Lithauen, der fejdede
sin 25 års dag, og en - der var sammensat af ingeniører og tekni
kere - til Moskva og Leningrad. Hertil kommer faglige delegationer
bl.a. af skibsværfsansatter.
Til gengæld har vi modtaget en hel del sovjetiske delegationer og
såkaldte turistgrupper. Mår det er nødvendigt at sige "såkaldte’'
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skyldes det, at de ofte tæller deltagere,

der ikke kommer til vort

land for at bade eller drive, men derimod gerne for at studere på
deres eget felt. Vi har meget betydeligt ansvar overfor disse tu
rist-studiegrupper. Føler at de nok kunne sammensættes bedre fra
sovjetisk side, således at de ikke omfattede helt s i mange forskel
lige interessegrupper. Derved bliver det svært at give alle det
fulde udbytte - for hvor ligger mellemproportionalen mellem den
mejerikyndige og urfabrikkens ingeniør.
Organisatorisk kendetegnes året ved en medlemstilgang, størst i
København hvor den er 250, men betydelige i visse provinsafdelonger. Når dette ikke fremgår af regnskabet skyldes det, at vort kon
tor har indkrævet kontingent noget senere end forige år.
En stor og glædelig begivenhed er, at fællesklubben på B & W har
besluttet at indmelde arbejdspladsen som kollektivt medlmen. Dette
er endnu et eksempel på, hvorledes Landsforeningen

får et bre

dere og bredere grundlag at bygge på.

Vort samarbejde med Sovjetunionen bygger hovedsageligt på Forenin
gen USSR-Danmark. Denne forening kunne ved juletid holde kongres,
hvor Ingmar Wagner representerede os og med rette kunne fremføre
vor tak, for den betydelige interesse og hjælp man viser os. Frå
den sovjetiske forening har vi modtaget bog-,billed- og fotogaver,
talrige gange har man hjulpet os med praktiske oplysninger og altid
modtaget vore delegationer og danske turister med overstrømmende
imødekommenhed.
Ligeså vigtig er imidlertid to b e t y deMngsfulde nyskabelser, orga
niseret og bekostet af Foreningen USSR-Danmark. Vi har for første
gang fået en fastboende representant fra foreningen her i København
det drejer sig om sekretær Jyri Samorchin. I den forløbne tid har
han været os til stor hjælp, ikke mindst ved at stille sin betyde
lige viden til vor rådighed. Og det er nødvendig; interessen her
hjemme for Sovjetunionene er nemlig i de sidste år vokset så meget
at vort kontor dagligt modtager flere

forespørgs&er, der hver

C•
kræver en omhyggelig besvarelse.
Øen anden betydelige nyhed er, afc man jast nu har oprettet en
sarlig Leningrad-afdeling af Foreningen U S S R-Danmark. Det ar vi
meget tilfredse med, ikke raindst, fordi danske billige tunrisfcrejser naturligt går til Leningrad. Vi anser at det sovjetiske initia
tiv rummer store og positive muligheder - •&! beder de delegerede
notere sig denne kendsgerning. Mellem Leningrad og danske studenter
bør der kunne oprettes nære og venskabelige forbindelser.
Hermed strejfer jeg den del af vor virksomhed, som har med turisme
at gøre. Gennem de senere år har vi ladet den traditionelle del af
turismen iaer og mer overgå til rejsebureauer. Vi opretholde et begrænseSt

antal, ca tre pr.år., og koncentrerer os i stedet om

studieprægede ophold. Her gennemførte vi 14 rejser for skoler, stu
denrende og fagrupper sidste år.
Vi søger i stigende grad a-t give deltagerne en forhåndsorienterinc
enten om deres fags stilling i Sovjetunionen eller om de byer, de
skal besøge. En vigtig men vanskelig opgave, idet den forudsætter
konpetente - og ubetalte - danske indledere.
hår interessen for rejser til SU på faglig basis or stigende hængei
det måske sammen med en helt ny virksomhed vi optog 1970. Det dreje
sig om tilbud til gymnasier og seminarier om foredragsholdere, der
er specialister på et eller andet sovjetisk område. Vi har ha-ft
glæde af initiativet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke hver af foredragsholderne.
Netop i denne forsamling har interesse at fremhæve: hver af disse
kar* bevidne at Landsforeningen aldrig har lagt pres på dem i forbil
delse jaed deres foredragsindhold eller den vurdering, De personllgl
er fremkommet med angående Sovjetunionen.
Vore samlinger i biblioteket har gennemgået en meget betydelig for'
bedring i årets løb. Lektor Stahl

og hans wodarbjedere har ikke

alene gjort bogsamlingen oversigtligt - hvad der har resulteret
i et betydeligt øget udlån - det er lykkedes at skabe en oversigt
og katalogisering over billedåsamlingen, således at den nu er ble
vet et smidigt instrument. Vi kan Imødekomme mange forkselligartede ønsker fra presse og fra skoler.
Virksomheden har også resulteret i visse udgivelser: dels en stør
re bog ora Sovjetunionens geografi, økonomi ogs.v. dels en større
pjece om Sovjetisk teater og muik.
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Jeg håber at det fremgår, at årets virksomhed rummer to eleoaenfN

ter, dels

7 ty

^

arrangementerne, dels en optgggende, fremadrettet

Indsats, udgivelsen af tryksager, tilrettelæggelse af bibliotek
osv, Efter hovedbestyrelsens opfattelse

bør 1371s virksomhed ses

ud fra samme perspektiv. Det er klart, at vi hermed stilles overfor betydelige vanskeligheder - når vi, fx. i forbindelse med et
kommende besøg af ønt folkeensemble ønsker at udgive en tryksag om
vedkommende republik, eller når vi gerne givor en aktuel debat ét
lidt videre sigte ved at fremkomme ned et skriftligt materiale om
sagen som sådan. Lad mig her nævne problemerne i forbindelse med
jødisk kultur og jødernes stilling i Sovjetunionen.
Ud fra disse motiver har Hovedbestyrelsen besluttet at anvende
don aulighed for en kulturdelegation til Sovjetunionen som vi har
i 1971 til, allerede i dette forår, at udsende en gruppe, som re~
presenters mange forskellige sider af uddannelsen på mellemniveau
et dvs nfør universitetet. Give disse deltagere lejlighed til på
forhånd at sætte sig ind i sovjetisk udda-nnelse for efter rejsen
at uda-rbejde en rapport, som vi håber at trykke, om deres møde
med undervisningen i praxla og komme med en sammenligning til danske
og skandianiviske forhold.~

Qm en måned får vi besøg af et af do interessenteste folkeensembler, som indtil nu har besøgt Danmark. Det drejer sig om det grusins
ske Sinatle

(lyset). Det har modtAGET PRISER VED TRE INTERNATIONALE

UNGDOMSFESTIVALER’ MANGE ANDRE PRÆMIER OG REGNES SOM ET AD DE
YPPERSTE I HELE SU. Vi har ikke tøvet med at skaffe det nogle af
vort lanus største og bedstudstyrede scener. Dets feni~seks forestil
linger bliver et møde med en af verdens store og rige ældgamle
kulturer.
Men vi anser ikke, a-t denne forholdsvis hastigt arrangerede
konccrttourne opfylder don opgave vi har stillet os: atskabe en
kulturuge oa en sovjetisk r©publikum. Derfor foregår disse forbe
redelser sideløbende.
Film og foredragsvirksomhed fortsætter over hele landet. Blandt
de første begivenheder bliver besøget af den verdensberømte sov
jetiske sociolog Samosehkin.
Vi agter tillige at udvikle det samarbejde, der er ved at opstå mel;
mellem de skandinaviske venskabsforeninger til Sovjetunionen.
Et praktisk resultat er jo blevet, at vi idag har en representant
fra Finland-Sovjetunionen, prof. von Bornsdorff.
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Mens det således tegner til at vor virksomhed vil udvikles og
udvides ad samme li jer som i år, føl.a. også gennem sprogundervisningen
findes der et punkt, som volder os problemer slet og ret fordi vi føler
at vi ikke nær lever op til de ønsker, der stilles os - ønsker der eentydigt tjener vort lando
Det gælder de forpligelser, vi hvert år inggår m e d Foreningen Ussr-Dammark med at udbrede kendskabet om Danmark iSovjetunionen.

ønsket om op

lysninger angående vort land er utroligt stort. Vi modtager dagligt hen
vendelser fra skolebørn, videnskabelige institutioner, le^sikaredaktioner,

TV-stationer, fabriker, idæætsfobk osv. Det er ikke tilfæedstillende

ofte at måtte spørgerne nøjes med summariske svar og undlade at sende det
rige materiale, som laktiask findes, idet vi ikke besidder pengemidler!;
til det.
Men forøvrigt skal det dog fremhæves at vi for første gang i 197o har fore
taget et større og bekosteligere forsøg på at løse opgaven. Det gælder
en stor samling grammofonpladser der er blevet afsendt til de 14 ikke
russiske republiker i Sovjetunionen, Samlingen giver et bredt indtryk af
dansk musik.
Det er vort håb at denne kongres kan give hovedbestyrelsen positive mulig
heder til den videre løsning af opgaven.

Når man beskæftiger sig med Sovjetunionen ud fra landsforeningens per
spektiv er det i ;jnefaldende at de lokale bestyrelser og hovedbestyrelsen
gør et betydeligt arbejde. Ikke blot indenfor foreningen, men tillige fx
ved læserbreve, hvor man redegør for problemer, der er blevet summarisk,
fejlagtigt eller fjendtligt behandlet i en avis.
Det kan ikke nægtes, at kendskabet til Sovjetunionen - også indenfor
pressekredse - er overraskende lille. Altfor ofte bliver der derfor tale;
om nyheder, man ha„r viderebragt fra udlandske telegrambureauer eller fra,
tilfældige kilder, I den forbindelse vil jeg pege på den ringe dækning
den faktiske gennemførelse af fem-årsplanen har fået i pressen.
På den anden side ser vi det ikke som ond vilje eller bevidst propagan
da i international politik. Vi tror derfor at vi tjener den danske offent
lighed ved at bidrage til en faktisk oplysningsvirksomhed på alle de vidt
forskellige områder,

der tilsammen giver Sovjetunionen.
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Set i sin helhed har landsforenigen Danmark Sovjetunionen sx£
en arbejdsopgave, der er af national dansk betydning. Vi har betydelige
almen orienterende forpligtelser om en af verdens største nationar med
et samfundssystem, der på mange områder adskiller sig fundamentalt fra
vort egeto Dette gælder langtfra alene politiske problemer, men menne
skelige,

tekniske og handelsmæssige. Lad mig som ex. på det sidste tage

to stærkt diskuterede felter: udnyttelsen af naturgassen i Nordsøen og
den videre udforskning af disse naturrigdomme.

Skønt Sovjetunionen er

den største producent i verden af naturgas, og ha r større erfaring and
noget andet kand af boring efter olieforekomster under vand, har mulig
heden for at erhverve udstyr og teknisk viden overhovedet ikke været
rejst herhjemme. Eller tag debatten om en tunnelbane i København. Sovjet
unionen, stær hvis storbyer præges af tunnelbaner kunne levere Danmark
materiale til gennemførelsen, hvor man benytter en helt moderne, og i
vesten ukendt teknik.
Hen først og fremmest har Landsforeningen en forpligtelse til,
ved sit arbejde at bidrage til afspænding og venskab mellem vore natio
ner. Hver eneste dansk må vare interesseret i, at krig forhindres og at
vore børn ikke skal vokse op i frygt og i had.
kan vi positivt bidrage til, at der skabes kollegialt givende og menne
skeligt varmende hånd mellem sovjetborgere og danske så har vi gjort
vort til at overgive verden en lille smule bedre til næste generation.

Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen
Hovedvagtsgade 8, llo3 København K, - tlf. 12 34 22.

KORT ORGANISATORISK BERETNING

I 197o udvidede Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og
Sovjetunionen sin virksomhed ganske betydeligt og sine kontakter
til pressen, mange organisationer, arbejdspladser, biblioteker,
højskoler og gymnasier m.fl. Den øgede aktivitet gav en betragte
lig medlemsfremgang, bl. a. indmeldte Fællesklubben B & W Refshaleøen sig i foreningen.
MØDEVIRKSOMHED.
Der gennemførtes i løbet af året en meget alsidig oplysningsvirksom
hed i og udenfor foreningens rammer.
I forbindelse med loo års dagen for Lenins fødsel afholdtes mange
møder, kultur- og filmsforanstaltninger, der samlede tusinder af
mennesker.
De mødeemner, der vakte den største interesse var bl. a. professor
F. Soprunov om Sovjetunionens hjælp til Vietnam, forfatteren A.
Tj akovskij om forfatternes vilkår i Sovjetunionen, fagforenings
formanden V. Ivanov om den sovjetiske fagbevægelse. Desuden af
holdt Landsforeningen mange møder for vore medlemmer, men også på
højskoler og gymnasier med danske foredragsholdere om sovjetiske
emner, bl.a. forfatteren Tørk Haxthausen, læge
Tage Voss, amanuensis Eigil Steffensen, stadsarkitekt Erik Nielsson, redaktør Gelius
Lund, folketingsmændene Morten Lange, Peter Nielsen og Helge von
Rosen, forfatteren Hans Scherfig, professor Joachim Israel m. fl.
Desuden gennemførte Landsforeningen et panelmøde med 2o sovjetiske
turister med emnet "stil spørgsmål om Sovjetunionen".
Der har været glædelig udvikling i arbejdet i lokalafdelingerne
og i en række byer overvejes det at oprette afdelinger af Landsfor
eningen, såfremt der kan skaffes den nødvendige alsidige tilslut
ning. Særligt succesrigt har arbejdet været med kul turens embi e m e ,
møder med film samt udstillinger. Desuden gennemførte lokalafde
lingerne mange møder i samarbejde med andre organisationer f. eks.
Arbejdernes Oplysnings Forbund.
SOVJETISKE FILM.
I Alexandra Teatret gennemførtes 3 filmforevisninger, i Byggecentrum
12 og på Københavns Universitet en serie på 6 film om Lenin. En
del af filmarrangementeme gennemførtes i samarbejde med studenter
organisationerne Clarté og Studentersamfundet.
KULTURARRANGEMENTER.
Med assistance fra det sovjetiske ungdommens rejsebureau Sputnik
inviterede Landsforeningen i 197o 3 sovjetiske sang- og danseensem
bler til Danmark. Det var "Sadko" fra Novgorod, "Runa" fra Karelen
og "Orjol-ensemblet" fra Ukraine. Desuden har vi haft besøg af en
sovjetisk skibsbesætning, som optrådte for Landsforeningen.
Koncerterne var en stor succes, og de fik meget rosende omtale i
pressen. De 5 af koncerterne afholdtes i København, resten i pro
vinsen og ofte i samarbejde med Arbejdernes Oplysnings Forbund
bl. a. i Herning, Ålborg og Frederikshavn.
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I november måned gennemførtes 3 søndags-matineer i Merkur Teatret.
Sovjetballetten med Allan Fridericia som indleder og med danserne
fra den kongelige ballet Anna lærkesen og Palle Jakobsen. Om sov
jetisk teater med skuespiller Erik Mørk og om sovjetisk musik med
lektor Erik Stahl og pianistinden Galina Werschenska og operasan
ger Peter Werschenskij. Matineerne vakte stor interesse.
DELEGATIONER, STUDIE- OG TURISTREJSER.
Vor søsterorganisation i Moskva indbød 3 studiegrupper. Den første
med deltagelse af skuespillerne Erik Mørk og Susse Wold, der i
marts besøgte Moskva og Leningrad for at studere sovjetisk teater.
Stadsarkitekt E. Nielsson og lektor Erik Stahl besøgte Litauen i
juli og fabrikant Søren Madsen og direktør K. 0. B. Jørgensen be
søgte Moskva og Leningrad for at studere den tekniske undervisning
og museer.
Sovjetunionens Faglige Landsorganisation indbød i marts lo tillidsmænd fra danske skibsværfter, der besøgte sovjetiske kolleger.
I forbindelse med Lenin-jubilæet inviteredes forretningsfører i
D.A.S.P.
K. B. Larsen og sekretær i Rørlæggernes Fagforening Paludan-Olsen. De besøgte Uljanovsk. Desuden besøgte en delegation,
sammensat af Arbejdernes Fællesorganisation i Fredericia og Esbjerg,
i maj måned sovjetiske kolleger.
Allan Fridericia. og Ingmar Wagner har deltaget i møder med venskabs
foreningen i Sovjetunionen, deltaget i nordiske møder samt haft for
handlinger med venskabsforeningen DDR-Sovjetunionen om udvikling af
vore forbindelser.
Der gennemførtes lo rejser for studenter og pædagoger i samarbejde
med Intourist og Sputnik, 4 rejser for foreningens medlemmer. Alle
rejserne gennemførtes i teknisk samarbejde med firma Folketurist.
Desuden modtog vor forening flere sovjetiske turistgrupper og ar
rangerede møder og sammenkomster for dem.
UDSTILLINGER.
Der har været en voksende interesse for sovjetiske udstillinger,
især på biblioteker og skoler, men også på nogle arbejdspladser.
Udstillinger af sovjetiske b ø m e t e g n i n g e r har været meget efter
spurgt, Derudover har vi udsendt udstillinger om Lenins liv og vir
ke, udstillinger af skolebøger og kunstbøger samt om forskellige
sovjetrepublikker og sovjetiske byer. Endvidere har der i året løb
været stort udlån af farve-dias om forskellige emner
KURSER I RUSSISK.
landsforeningen arrangerede 3 rejser til Sovjetunionen for at stu
dere det russiske sprog. Hovedparten af deltagerne var studerende
ved også Københavns Universitet, 3 studerende har været på lo måne
ders kursus i Moskva, og vi har formidlet kurser for danske rus
sisklærere i Sovjetunionen. I foreningens lokaler arrangeres 5
studiegrupper i russisk, som hver har 4 ugentlige undervisningstimer.
BIBLIOTEKET.
Vi har modtaget mange nye bøger i årets løb, såvel klassisk-som mo
derne sovjetlitteratur. Biblioteket er desuden blevet udvidet med en
musikafdeling. Det tilstræbes at få en afdeling med sovjetisk litte
ratur på dansk.
I 197o har vi udgivet følgende 3 tryksagers "Landsforeningen til
samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen” , "Sovjetisk teater, musik
og film" samt "Sovjetunionen".

