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REVENTLOWSGADE 12.

Sekretær Ingmar Wagner bød forsamlingen velkommen og foreslog 
arko Erik Nilsson til dirigent.
Erik Nilsson valgtes enstemmigt og oplæste dageordenen:
1) Beretning og tilrettelæggelse afnæste års arbejde.
2) Regnskab.
3) Lovene.
4) Indkomne forslag.
5) Valg o
Inden beretningen overbragte formanden for Foreningen Sovjetunionen - 
Danmark, professor G, Vovtjenko hilsner for foreningen og redegjorde 
for foreningens arbejde.

I. BERETNING
Beretningen opdel tes i to punkter.
Formanden Allan Fridericia redegjorde for arbejdet i den forløbne 
periode.
Sekretær Ingmar Wagner redegjorde for det fremtidige arbejde og 
forelagde Samarbejdsplanen for 1 9 7 2.
Han omtalte bl. a. at i forbindelse med markeringen af 5o-årsdagen 
for dannelsen af Sovjetunionen, at vore planer endnu ikke er færdige, 
men at der bl. a. vil afholdes udstillinger. Udstillinger er iøvrigt 
at meget stor betydning for vort arbejde, og der er stor interesse 
for vore udstillinger. Bl. a. ønsker Københavns Hovedbibliotek vor 
udstilling om Ukraine, når den er færdig i Landsforeningen. Biblio
tekerne ønsker at blive holdt løbende orienteret om vort udstillings
materiale. Vi kan forvente at få meget spændende sovjetiske udstil
linger hertil, bl. a. en meget Værdifuld udstilling, der bl. a. inde
holder en del ting fra Eremitage-Museet i Leningrad. Udstillingen skal 
løbe over en 4-^rig periode. Muligvis vil den kunne udstilles på 
Lousiana. Der er også kommet tilbud om en anden sovjetisk udstilling, 
der omhandler russiske folkedragter i det 18. og 1 9 . årh.
Landsforeningen har forhandlet med Irs. Hermod Lannung om at afholde 
en udstilling over hans russiske malerisamling, der stammer fra 
tiden lige før, under og efter revolutionen. I denne anledning har 
man ansøgt Kulturministeriet om økonomisk støtte. Denne vil også kunne 
vises i provinsen, den skal blot forsikres forsvarligt.
Vi har fået at vide, at vi i anledning af 5o-årsdagen vil modtage 
15 film, fra hver af den 15 republikker.
Det er stadigt et ønske at få nærmere kontakt med sovjetiske søfolk, 
der er i Danmark. Med de nye lokaler i Reventlowsgade vil der være 
gode muligheder for at arrangere dansk-sovjetiske venslcabsaf tener.
Vedr. udgivelse af bøger kunne han nævne, at vi får et stadigt bedre 
samarbejde med Gyldendal, der bl. a. har henvendt sig for at få ud
givet en sovjetisk bog af Nina Engberg "Leningrad-dagbog".
Han omtalte det gode samarbejde med AOF vedrørende russiskundervis
ningen, og man har bl. a. drøftet udgivelse af en lærebog i russisk.
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Vedr. ensembler omtalte I. ¥. , at vi endnu ikke ved, hvilket ensemble, 
der kommer næste gang, men muligvis bliver det et ukrainsk.
Omtalte,at vi er ved at £å et samarbejde i stand med TV og radioen. De vil 
gerne holdes løbende orienteret om vore grupper, for evt. at transmittere 
nogle af vore koncerter.
Vedrørende nærmere kontakt mellem danske arbejdspladser og de kollektive 
medlemmer af Foreningen SU-Danmark, er det en af de ting, der kan gøres 
mere ved, og vi håber, det vil lykkes for os at få en gensidighed i dette 
arbejde«, Der er udmærket kontakt mellem nogle danske arbejdspladser og 
tilsvarende i SU, men der er langt støree muligheder.
Vi er også meget interesseret i at øge samarbejdet med Leningrad, som be
søges af de fleste danske turister og delegationer«,
Omtalte indstillingerne til 1j-månedslærerseminar i Moskva. ÅnkusxxH Der har 
været mange ansøgninger, men Århus får 1 plads og København 1. Men vi ville 
gerne have flere pladser end de to, vi kan disponere over.
Vedr. lo —månedersxkhxmx kursus har vi fået mange ansøgninger, men kun to 
kan komme afsted.
Vedr. stilekonkurrencen vil vi i denne omgang arrangere den for Hovedstads - 
regionen. Senere kan der arrangeres konkurrence for andre områder.
Vedrørende de faglige kontakter sagde I. ¥., at vi flere gange er blevet 
kritiseret for, at Landsforeningen ikke nok beskæftiger sig med faglige om
råder. Der er imidlertid en udvikling igang mellem begge lande og der er 
sket en hel del, bl. a. var DASF med Anker Jørgensen i SU, Fællesorganisa
tionen i Herning o. m. a.
Vi formidler kontakt mellem fagforeninger og fællesorganisationer, men des
værre lykkedes det ikke at formidle kontakt til SU's LO-kongres, men for
håbentlig vil det faglige samarbejde snart komme op på LO-pi an. Men iøvrigt 
rejser mange arbejdere på studie- og turistrejse til SU, bl. a. B & ¥ og 
Berlingeren, Elektrikerne.
Nævnte det udmærkede samarbejde med Folketurist i forbindelse med sovjeti
ske turisters besøg i Danmark.
Omtalte de mange bøger, vi modtager fra SU. Desværre kan vi jo af økonomiske 
årsager ikke yde det samme.
Omtalte af Arkitekternes Landsforbund har inviteret to sovjetiske arkitekter 
til at besøge Danmark. Kulturministeriet har støttet økonomisk, forhåbentlig 
vil det også lykkes for as at opnå ølcon. støtte til vore arrangementer.
Omtalte, at Ålborgs borgmester rejser til SU for at drøfte venskabsby med 
Leningrad. Også Brøndbyernes borgmester rejser til SU for at drøfte venskabe
lige forbindelser mellem Brøndbyerne og en satelitby ved Moskva.
Omtalte forskellige organisationer, vi har været behjælpelige med kontakter.
Omtalte, at det væsentligste arbejde ligger i København, men udtrykte ønske 
om, at provinsen kom mere aktivt med.
Om fremtidige arrangementer nævnte I. ¥. gæstespil i samarbejde med Goslconcer 
de to balletgæstespil, der kommer i efteråret. I oktober 2o balletdansere 
fra Bolshoi el. Kirov. De vil også komme til provinsen. Senere kommer 
Bolshoielevskolens afgangsklasse med ialt ca„ loo dansere i ca. lo dage. De 
kommer også til provinsen. Vi håber de vil være her i den periode, hvor SU 
fejrer 5o-året. Vi håber, at kunne afholde en festaften, hvor bl. a. stats
ministeren vil tale og ambassadøren.
Omtalte de nye lokaler, og hvad man vil gøre for at udvikle aktiviteten om
kring lokalerne. Skal være centrum for diskussions- og filmsaftener også 
med andre organisationer. Han havde bl. a. fået en henvendelse fra børnein
stitutionerne på Vesterbro, om de måtte kommer herop til filmforestillinger.



Efter beretningerne var der debat om de forelagte ting:
LANDSFORENINGEN DANMARK SOVJETUNIONEN 3o

Erik stahl - omtalte flytningen og biblioteket. Fremhævede Otto Engholts 
store indsats i biblioteket. Omtalte de mange henvendelser vi får fra 
bl. a. skoler om Sovjetunionen. Omtalte den store samling af nye sovjeti
ske lærebøger, vi har modtaget. Omtalte grammofonpladesamlingen. Udlånet 
må desværre stoppe til enkeltpersoner, da der er forsvundet en del plader. 
Kun org. og lign. kan låne plader. Ellers må folk komme og afspille dem på 
bånd.
Alfred Jensen - Omtalte, at kongressen sidste år diskuterede at få frem- 
skaJrfet holdbart historisk materiale om Danmarks og Sovjetunionens for
hold til hinanden fra revolutionen indtil nu. Der nedsattes dengang et ud
valg med bl. a. rektor Berthel sen fra Køge og Alfred Jensen samt suppl. med 
yderligere 3 personer. Rektor Berthelsen har givet op. Og sagen er gledet 
ind i en anden bane. Vi mener stadig, det er nødvendigt med dette materiale, 
men må have hjælp hertil fra bl. a. sovjetisk side.
Endvidere foreslog Alfred Jensen, at general Korotlcov, Bornholms befrier, 
gøres til æresmedlem af Landsforeningen. Dette kunne ske i forbindelse med, 
at generalen om kort tid fylder 70 år. Han kom derefter ind på den histori
ske betydning a£ de sovjetiske troppers ophold på Bornholm.
Dirigenten satte herefter Alfred Jensens forslag om, at general Korotlcov 
gøres til æresmedlem af Landsforeningen, til aftemning, og dette vedtoges 
enstemmigt.
Helge Kierulff, Polketurist omtalte samarbejdet mellem Landsforeningen og 
Folketurist, der stadig udvikles. Folketurist har haft en voldsom vækst af 
turiststrømmen til Sovjetunionen. I 197o var der l.ooo turister, i 1971 var 
der 3.000 turister og i år havde man allerede nu passeret de 3.ooo turister 
til Sovjetunionen. Omtalte også de mange indgående turistgrupper fra Sovjet
unionen. I anledning af 5o^.ret for dannelsen af USSR gennemfører Folketu
rist 4 rejser til SU, hvor man vil lægge vægt på 5o-årsdagen til vinter og 
3 i efteråret.
Også de populære teaterrejser vil blive fortsat i næste sæson. Fra SU mod
tager Folketurist over 3.ooo turister hvert år. Kunne oplyse, at der nu 
kommer en dansk turistbrochure på russisk. Omtalte, at man gerne med Lands
foreningens medvirken ville have en dansker permanent i Moskva til vareta
gelse af programmerne for de danske turister i SU.
Helge Schmidt, Danina Film - omtalte det gode samarbejde mellem Landsfore- 
ningen og Danina, hvor man har støttet hinanden i arbejdet. Der er en vold
som udvikling i arbejdet med distribuering af film. Stadig større kredse 
ønsker film fra bl. a. SU. Oplaget af brochurer må igen sættes op, da de 
hurtigt slipper op. Trykkes nu i 6„ooo eksemplarer.
Man har nu kontakt til bl. a. Tekniske Skoler, der tidligere var svære at 
komme i kontakt med. Idag har der været vist film på næsten alle skoler.
På grund af centraliseringen af bibliotekerne kommer man nu længere ud end 
tidligere. Ligeledes kommer man ud på langt flere skoler, da centralskolerne 
i langt højere frad benytter audivisionelle undervisningsformer, hvor bl.a. 
film indgår.
Den stigende udvikling er kun i sin vorden, man må regne med endnu større 
stigning. Man har også fået et godt samarbejde med Statens Filmcentral, der 
er den største distributør af film i Danmark. I 1971 har 426.172 personer 
set vore film mod 299.6oo i 1969 og tallet stiger stadig. Omtalte herefter 
de enkelte områder, hvor filmene fordeles sig.
Kurt Brauer, MF - omtalte de nye, smukke lokaler og mente, at mange organisa
tioner var interesseret i at benytte lokalerne. Omtalte betydningen i Fol
ketinget af Kosygins og den sovjetiske parlamentarikerdelegations besøg. 
Stemning var positiv overfor Sovjetunionen. Omtalte også betydningen af, at 
en del danske politikere har besøgt SU, det har præget stemningen.
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Vedr, planens omtale af en kulturdelegation til SU foreslog han, at 
det blev en deleg, af socialarbejdere, der i forbindelse med den nye 
socialreform kunne hente megeh nyttig viden i SU.
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Søren P. Laursen, Randers - ønskede bedre information fra København. 
Vedr. ensemblerne, man tilbød, ønskede man at få besked \ år i forvejen. 
Ønskede også garanti for, at Landsforeningens materialer kom ud til 
afd.
Rahbek- Schmidt, Århus - omtalte fremgangen og den øgede aktivitet 
i afdelingen. Man havde fået nye, unge ind i bestyrelsen. Ønskede an
tallet af stipendier forhøjet.
Mads Østerby, Odense - talte ikke som repr. for afdelingen, efterlyste 
oplysninger om udvalget, der blev nedsat vedrørende oplysninger om SU 
i danske aviser og tidsskrifter. Støttede Rahbek - Schmidt i hans røakxe 
ønske om udvidelse af stipendierne. Odense ønskede mere oplysning om 
s tip end ierne .
Foreslog, at der nedsættes et redaktionsudvalg vedr. en udgivelse j i 
anledning af 5o-års jubilæet i Landsf oreningen. Ønskede Rahbek-S med i 
dette udvalg og Erley Olsen samt arkivmand fra L og F. Takkede Alfred 
Jensen for hans forslag om Korotkov.
Ørelæge Bager, Esbjerg - Takkede for hjælpen fra København. Håbede 
på medlemsfremgang, da seminariet har fået russiskundervisning.
Rahbek - Schmidt - svarede Mads Østerby vedr. udvalget. Omtalte, at 
rektor Berthelsen forbereder bog om dansk presse behandling af SU.
Helge Kierulff - fcaræsiag foreslog, at man forsøgte at få besøg af sov
jetisk cirkus i København.
Formanden Allan Fridericia svarede på de rejste spørgsmål.
Herefter godkendtes beretningen enstemmigto 
Samarbejdsplanen for 1972 godkendtes -

H . REGNSKAB
Kassereren nævnte, at der fra l/l 1972 var indført nyt regnskabssystem. 
Regnskabet godkendtes.

III. LOVENE.
Arbejdsudvalget ønsker kongressen bemyndigelse til udarbejdelse af nye 
love til kongressen i 1974. Der ville komme et konkret forslag under 
pkt. forslag.
Denne bemyndigelse blev givet.

IV. INDKOMNE FORSLAG
Der var indkommet 4 forslag.
Det 1. fra Arbejdsudvalget - vedtoges.
Det 2. - - -
Det 3. fra Kbhvns.generalforsamlingen om kontingentforhøjelse , der 
udgør:

pensionister ler. 5 »-
studerende - lo,-
enk.medl. - 2 5 ,-
ægtepar - 3o,-
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Det 4. forslag fra Arbejdsudvalget - omhandlede også kontingentet. 
Der foresloges følgende satser:

pensionister ler. 5 ,-
studerende - lo,-
enk.medl. - 2o , -
ægtepar - 25 , -

Det var en del diskussion om forslag 3 og forslag 4 .
Det vedtoges enstemmigt, at forslag 3 kommer til at omhandle 
Københavns-afdelingen og forslag 4 omhandler provinsafdelingerne.

V. VALG.
Thomas Christensen, Århus ønsker at udtræde grundet arbejde. 
Holger Petersen, Randers - -
Prf. Rahbek-Schmidt, Århus - -
Jord- og Betonarbejdernes Fagforening foreslog, at Ole Berthelsen 
udskiftes med sekr. Millo Sørensen i bestyrelsen.
Ålborg afd. foreslog, at man efter en^ samtale med fru Bech evt. 
udskiftede hende med overlæge Rølle , Ålborg.
Derudover foresloges:
Adj. Winnie Stolt, Køge 
Tegneren Herluf Bidstrup 
Poul Terkelsen, Århus 
Museumsass. Guri Dybsand, Randers 
Erik Rahbek-Schmidt, Århus 
Susanne Mathiasen, Århus
Listen suppl med de foreslåede navne vedtoges.
Revisorerne genvalgtes.

AFSLUTNING-
Formanden Allan Fridericia afsluttede. Han nævnte den betydning Lands- 
foreningen har - også i spørgsmålet øgi om større forståelse mellem 
Danmark og SU. Omtalte ønsket om venskabelige forbindelser til SU. 
Sluttede med at takke dem, der forestår det daglige arbejde.
Herunder blev Samarbejdsplanen for 1972 underskrevet af professor 
Vovtjenko og Allan Fridericia.
Prof. Vovtjenko udtalte hertil? Det er 11' gang, denne plan underskrive 
Planen har bidraget til udvikling af samarbejdet mellem begge lande.

Herefter afsluttedes kongressen.



Kongressen, den 7.maj 1972

B E R E T N I N G  

ved Allan Fridericia
Hele det forløbne år har været præget af Sovjet unionens omfatten

de bestræbelser for at skabe et bedre klima i international politik.

Beredvi II igheden til at udbygge den historiske traktat med Vesttysk

land gennem fi remag tsoverenskomst om Berlin oq det hastigt voksende 

samarbejde - på alle samfundsområder - med Frankrig, gør selvfølgeligt

et dybt indtryk på alle, der ønsker at gavne freden og venskabet mellem 

folken e .

De sovjetiske bestræbelser har - for Danmarks vedkommende - fået 

særlig bemærkelsesværdig karakter gennem de to officielle besøg. Mini

sterp res i dent Kosysin overbeviste den danske befolkning om rigtigheden

og nødvendigheden af afspænding og den praktiske mulighed for et øget
r

sovjetisk-dansk samarbejde. Den parlamentariske gruppe fra den øverste 
sovjet bekræftede og udbyggede tilliden.

Viljen til optimisme er i sig selv tegn på åndelig sundhed og

fysisk overskud. Viljen til optimisme står som samlingsmærke i sovje

tisk politik af idag.

Dette har givet vor forening ganske særlige arbejdsvilkår. Under

årets løb er der vokset mange ny opgaver frem - men der er samtidig 
opstået ny muligheder, og nyt ansvar, for Landsforeningen Danmark

Sovjetunionen. Vi mærker, at Sovjet unionen ikkte alene vinder genklang

i forbindelse med de storpol itiske bestræbelser, men at interessen o-o

respekten for sovjetisk økonomi, kultur og sociale foranstaltninger 
vokser støt i den danske offentlighed.

Landsforeningen har under årets løb søgt at planlægge et program 

der kunne give indblik i de forskellige sovjetiske samfundsprobIemer 

og sovjet menneskets dagi igl iv.

Blandt de betydel igste foredraqshoIdere og debatører må her 

nævnes så forskellige kapaciteter som redaktør Vergel iis, som i tal

rige rfiorsam I i ng er, i TV og ra d i o , op I y ste om de sovjetiske jetders

forhold, Gålina Ulanova, der fortalte om ballet i Sovjetunionen, 
formand for Armen iens sovjet Pachaman med inéeressante oplysninger

om unionens økomiske fremskridt og Armen iens imponerende opblomstring
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under sovjettiden, prof. Lebedev- der nav udmærket fremstilling af 
baggrunden og meningen med den sovjetiske udenrigspol itik, som også

denne beretning måtte tage til udgangspunkt.## 0q andre.

Med foruden disse har foreningen været gæstet af adskillige 
andre sovjetiske eksperter. Gennemgående har deres møder i København

været velbesøgte og det er arbejdsudvalgets håb, at kongressen vil 
fremsætte praktiske forslag, som kan overføre Københavns gode resul

tater til provinsen.

Al le møder viser, at en gammeldags fo red rag sform ikke besidder 

den store tiltrækning - især ikke for unge mennesker. Vi har derimod

glæde af debatter, åbne debatter. Sådanne debatter afslører at der 

eksisterer en overraskende stor uvidenhed om sovjetiske forhold. Jeg 

skal ikke i den anledning anklage eller bebrejde, men hæfte kongres

sens opmærksomhed på to forhold, som før eller senere vil afhjælpe 

denne farlige mangel i dansk orientering:

a. at Danmarks radio har foretaget et betydningsfuldt oplysningsarbej
de i de sidste måneder gennem serien i Skoleradioen om Sovjetunio

nen og ved en personligt engageret udsendelse i Fam i IjespejI et om 
børneopdragelse i øst og i vest.

Vi må håbe at radiorådet og af de I ingsI ederne bemærker sig, at ud

sendelserne har mødt almen interesse og tydeligt viser, at Danmarks

radio ikke behøver XX55 låne sig til propaganda for at udvide befolk

dragel sep(. - i gang .

b. at erfaringerne viser, at alle gæstende sovjetiske borgere: delega

tionsmedlemmer, videnskabsmænd og turister er villige til at medvir 

ke ved sådanne debatter. Vi må i de kommende år gøre den slags ar

rangementer til regelmæssigt tilbagevendende foreteelser. Vi må gen 

nemføre dem i samarbejde med andre foreninger fra unqdomsorgani sa

tioner til pensionistklubber, fra faglige sammenslutninger til pol i 
tiske foreninger. Hverken tilhørerne eller spørgerne reagerer nega

tivt, når de udspørgte sandt må svare, at dette eller hint kender

de intet til - som da pachaman blev spurgt om prisen på et ton rå

jern, og beklagende konstaterede at han aldrig havde haft brug for 

at købe et ton.

ningens viden og sætter engagerende debatter
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Fraser, der er mer end 50 år gamle, lever nemlig i bedste velgående

i dansk befolkning. Derfor bliver mødet rned sovjetiske mennesker 
bestemmende for manges fremtidige reaktion overfor anti sovjet i sk

propaganda og mange u r i me I i g hed e r i presse og X55X TV.

Det er sjældent at årsberetningen har haft anledning til at op

holde sig så længe ved foredragsvirksomheden af sovjetiske gæster. Men

denne virksomhed har vist sig at eje en særlig betydning nu, dels ford

vor søsterorgan i sat ion i Moskva med usædvanlig beredvillighed og til
lid opfylder vore ønsker om eksperter fra eet eller andet felt, som

er blevet "brændende" i den danske debat - dels fordi fler gg fler 
unge indser, at den direkte konfrontation med sovjet-menBesket kan

lære dem adskilligt meget mer om,hvad dette land og dette politiske 
system står for end no tø så mange kommentarer udefra.

I forbindelse med film har foreningen opfyldt forpi igtelser

vedr sovjetiske mærkedage. Her har vi haft god assistence fra

medlemmer af den sovjetiske ambassade, med

ambassadør Jeguritchev i spidsen, der har holdt foredrag ved revolu
tions- og armeens dag, talt om sovjetisk rumforskning m.m.

Fra dansk side er der blevet holdt et voksende antal indlednin

ger om sovjetiske kulturelle forhold, om Lenin og grundlæggelsen af 

Sovjetunionen, om den sovjetiske h^æIp til Vietnam osv.. I langt hø

jere grad end tidligere har vi stillet foredragsholdere til rådighed 

for grupper, som planlagte rejser til Sovjetunionen.

I den ordinære virksomhed er der også god gang i de russiske 

sprogkurser, selvom Landsforeningen jo kom til at mærke den revide

rede fritidsundervi snings I ov som et bagslag. Undervisningen er blevet

gennemført i samarbejde med AOF her i København, oprindeligt et 
AI borg-initi at iv, der burde kunne overføres til alle afdelinger og

som burde rumme mulighed for et bredere samarbejde med AØF, k fx. i 

forbindelse med andre af AOFs studiekredse, hvor vi kan stille ind

ledere til rådighed, i forbindelse med film og udstillinger osv.
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Udstillingsvirksomheden er ikke alene fortsat ad de hidtidige

baner, hvor ikke mindst landets kommunebiblioteker har vist betyde
lig interesse for vort materiale. To store udstillinger er just nu

ved at blive gennemført, den ene i samarbejde med statens pædagogiske 

studiesamling og sovjetisk undervisning. Den anden bekostes oq plan

lægges ene af Landsforeningen. For tilrettelæggelsen står fru Mette 

Høver, der i samarbejde med flere kyndige udsti I I mngsfolk, har ned

lagt et overordentligt stort og smukt arbejde i udstillingen af den 

række ku nst industrieI Ie genstande, grafik, bøger, billeder m.m. vi

har modtaget fra det ukreinske ven skabsforbund.

Det udsædvanlige arbejde vil ikke alene resultere i en smuk 

og seværdig udstilling; det har allerede givet os gode erfaringer 

angående fremtidige udstillinger.

Alt i alt vil Landsforen i noen til efteråret kunne tilbyde ti 

forskellige udstillinger. Noget man vil kunne have betydelig glæde af 

i provinsen.

På det pub I i c isti ske område står det derimod dårligt til. Vi 

har for fe penne til at udgive i større omfang, selvom der ville være 

et virkel igt behov. Det ser vi i forbindelse med den store og jævne 

strøm af henvendelser vi får - ikke mindst fra danske skoler - om op

lysninger vedr. Sovjetunionen.

BesvareI serne af disse uhyre forskeII igtartede henvendelser 

tager ret megen tid, men arbejdet er naturligt og har allerede givet

os en helt ny kontakt til ungdommen.

Vi har dog selv udgivet en *8 serie gamle sovjetiske plakater.

De er godt efterspurgte, ikke alene hos os, men i de øvrige skandina

viske lande, og i samarbejde med APN har vi udgivet pjeser om sovjetiske 

jøders stilling og sociale forhold i Sovjetunionen.

Jævnligt benytter vi spaltepladsen i "Fakta om Sovjetunionen" 
til at orientere om foreningens aktivitet, kommende arrangementer osv.

Derimod har vi lov til at omtale vor aktivitet som araangør af
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sovjetiske teater- og danseforestillinger med tilfredshed. De hidtidige 
tourneer med fo IkeensembI er er blevet fortsat, oven i købet således at v

vi i 1972 turde tage Københavns allerstørste lokaler i brug: Tivoli 

koncertsat ved Sinatle og ferek - de kaukasiske ensembler - og Falko

nerteatret ved den baltiske flådes koncert.

Med året kom også til at rumme en helt ny erfaring. Vi modtog 

og gennemførte Moskva dukketeater på rent professionelle betingelser.

Det blev til ni forestillinger i Fa I konerteatret og to TV-produktio- 
ner. Forestillingen blev omtalt i hele den danske presse og publi

kums begejstring var uden ende. For danske kolleger og dansk debat 
om teatrets stilling i samtiden har Moskva kunstnerteaters gæstespil

fået en mer bestående betydning.
De sovjetiske kunstnere var tilfreds med gennemførelsen af arran

gementet, hvilket vi først og fremmest må takke Ingmar Wagner for, 

dette ved vi ikke alene fra kunstnernes udtalelser herhjemme, men, og

vigtigere, gennem det sovjetiske statslige impres ssari ofo retagenée 

Gosskoncert, der gerne vil fortsætte samarbejdet og allerede har frem

sat konkrete forslag.

Denne virksomhed må ikke opgives. Tværtimod, den kan give os 

den praktiske basis for at realisere tidligere opgivne planer om at

bringe unge sovjetiske musikere til danske musikforeninger, fremskaf

fe ny musik til radioen og landsdelsorkestrene og orientere om ny 

sovjetisk dramatik til danske teatre. Altsammen punkter af liinteresse 

for den kulturelle sitaation hos os.

Men samarbejdet kan og skal tillige medføre, at vi foretager 

fremstød for dansk kunst ogdanske kunstnere i Sovjetunionen, således 

at der opnås den gensidighed, som er selve tanken ved kulturelt ud

bytte. Den større og større fortrolighed vi opnår med sovjetiske 

professionelle forhold vil lette os i arbejdet - og sandt at sige

tror jeg under de nuværende omstændigheder at kun en forening af 

vor art, hvor hverken dansk og sovjetisk side mistror vore motiver

el ler frygter at vi sætter kommerciel le Ijensyn foran de kunstneriske, 

har praktisk mulighed for at føre samarbejdet over til at bI ivex

støt voksende o q  gensidigt givende.
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Slutteligt må Landsforeningens rejsevirksomhed nævnes. Også 

den er voksende og af særlig betydning k k  med et stort antal fagligt

betingede og tilrettelagde rejer på turistbasis.

Det er morsomt at vi gennemfører teater- og rekreationsrejser.

For mange er det en oplevelse for livet at deltage i turistrejser,

men vi indser, at stud ierejserne på turistbasis har de største perspekti 
tiver både fordi de får sovfetiske resultater til at blive en nødven

dig del i dansk ungdoms faglige uddannelse og horisont og fordi man 

derved skaber mulighed for fastere fremtidig fagligt og menneskeligt

samarbejde. Men vi indser, at langt fra alle vore rejser forløber 

ideelt. Vi må erkende at udviklingen er sket så hastigt i Sovjetunio

nen at man hverken har organiseret det fornødne centrale organ til 

varetagelsen af programmerne eller helt indser rækkevidden. I øje

blikket gennemføres rejserne af Inturist og ung domsbureauet Sputnik, 

og selvom der gøres et uhyre alvort arbejde - ikke mindst når henven

delsen kommer via vor søsterorganisation - er det klart, at disse 

institutioner fundamentalt ser på spørgsmålet fra et turistmæssigt

synspunkt, mens det burde henhøre under uddannelses og kulturelle 

mynd igheder.

Under arbejdet med disse studiegrupper er det blevet klart at 
mange vestlige lande benytter studierejseformen som en effektiv poli

tisk propaganda. Vi ønsker bestemt ikke at man i Sovjetunionen skal 

kopiere noget sådan, men derimod - bl.a. ud fra vor viden om de bety

delige faciliteter de gæstende unge møder når de kommer til Vestlige 

lande - opfordre sovjetiske myndigheder til at styrke de faglige pro

grammer yderligere. Vi føler os overbevist om, at det hverken er

Iuksus hoteI Ier eller fine souveniers, der gør et indtryk på studende 
ungdom, men derimod den dybe, menneskelige holdning, den fantasi og

nyskabelseK, der ligger i xæxryætxxkxætx et lands epbygning og struk 

tur af produktion, pedagogik osv. og netop på de områder har Sovjetunio

nen uhyre meget at give den øfvige verden.

&Jt f A; ftø føhjm nå/, dkk; fJ-'l -
/ IjfjllM'fSi ti inM  t n f -  m AHcdUmat,

l^  f  )  ø  I It/yri,
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Den daglige drift har været præget af de voksende krav, der 

stilles til de ansatte og til vore aktivister. For kontorets vedkommende

blev det en betydelig omvæltning, at vi skaffede Ulla Lyngbæk på eet 

års sprog-studieophold i Moskva. Heldigvis har Vibeke Jørgensen vist 

sig at være en tigeså initiativrig og loyal medhjælper. Det er ikke 

mindst hendes skyld at vor rejsevirksomhed har kunnet udvides. Vi 

har også fået ypperlig k* hjælp af Karin Nielsen, der har overtaget 

regnskabet. ArbejdsudvaIget og kasseren er enige om, at Landsfor

eningen har nået et sådan udviklingsstade, at omlægningen har været

nødvendig. Foreningen kan ikke længere nøjes med den gamle cigar
kasse til indo q udbetalinger som mange medlemmer vist husker.
rliundl vfrt cUtiøjkf )rni H clx. Ifwiyføt H w .  Vfrnir rtetUu-itn MUfnfa,

Blandt vore aktiveste medlemmer må de, der har med blioteket

under Erik Stahls ledelse, huskes. Der er ved at komme mening i

Landsforeningens bibliotek. Det har ført til forøget kontakt med russisi
studerende og stadige henvendelser udefra.

Alt dette nødvendige organisationsarbejde, registering, katalo

gisering osv. kunne næsten forekomme orn-sonst for få måneder siden, 

da vi begyndée flytningen fra lokalerne i Hovedvagtsgade til Rewent- 

I owsg ade.

Flytningen har sandt at sige ødelagt meget i vor aktivitet i 
det sidste halve år. Men trods dette fortryder Arbejdsudvalget ikke

beslutningen. Hovedvagtsgade - som vi nu fremlejer, men altså stadigt 
har bevaret - var blevet for lille. De første erfaringer her fra

RewentIowsgade er gunstige. Bel iggenhed og lokalernes størrelse passer 

godt for o s .

De vil selv kunne konstatere at der samtidig og sideløbende vil 
kunne finde tre-fire arrangementer dt ed. Vi får instaaleret bred- og

smalfilmsanlæg, hvilket åbner muligheder for at vise en række sovjeti
ske film for mindre, intereserede kredse, der ellers aldrig kunne

stifte bekendtskab rned dem. Dertil kommer at foreningens lokaler nu 
kan stå åbne for mange andre foreninger, oplysende, faglig el

ler oolitisk art. Det er af betydning. På samme måde som de åbne de

batter med sovjetiske mennesker, fordi vi lever i en tid, hvor der 

åbenbart esisterer mennesker, der sætter att ind oå at sprede røgslør
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og modarbejde afspænding og venskab. Jeg vil ikke gå ind på de seneste

begivenheder med halve udvisninger og halve beskyldninger. Jeg vil 

kun pege på, at de prompte har fået efterspil i avis feul letoner om

sovjetisk spionage og sovjetisk hemmelig agentvirksomhed ved ambassa

der. Dette kan kun gavne de, som frygter den sovjetiske vilje til 
optimisme - det kan kun gavne de, som vil isolere sovjetiske menne

sker og skabe frygt og mistillid omkring dem.

Vi i Landsforeningen har en årsberetning at henvise til, der 

er stik mod sa t:
Vi henviser til at tillid og åbenhed overfor Sovjetunionen med

fører tillidsfuld og åben oplysning om landet og om landets problemer 
og dets Ieveomstændi gheder.

Vi tror at vi gavner Danmark bedre på denne måde. De to lande

ligger nær hinanden. Vi ved at et samarbejde på menneskelige, økono
mske og kulturelle områder vil gavne hvert enkelt og sikre vore

børn et fredeligt liv.


