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Redaktionen har ordet
Da redaktionen for et års tid siden skrev indledningen til det seneste årsbrev, hed det, at 2020 havde
været et besynderligt år, men at man kunne håbe, 2021 ville vise sig at blive lysere. På sin vis blev
det langt fra tilfældet. Pandemiens fortsatte rasen betød, at det fortsat var meget vanskeligt at
gennemføre arrangementer med fysisk fremmøde, og Ruslandskonferencerne måtte endnu en gang
udsættes. Men på den anden side, besluttede Landsledelsen (på grundlag af et københavnsk initiativ)
at forsøge sig med en onlinemøderække. Den kom til at bestå af fire foredrag; ”Kunne Skandinavien
være blevet kristnet fra Byzans” (Uffe Østergaard), ”Peter den Store – Ruslands reformator” (Kim
Frederichsen), ”1991 – Verdenskom-munismens fald og dannelsen af en ny verdens(u)orden”
(Karsten Fledelius), ”Den Røde Hær på Bornholm, 1945-46” (Jakob Seerup).
Landsledelsen lærte meget af disse eksperimenter, og selvom aktiviteter med fysisk fremmøde stadig
vil stå i centrum for vores aktiviteter, så vil der også i fremtiden blive eksperimenteret med
aktivitetsformer og hybride mødeformater som en del af den lære, man kan tage med sig fra
pandemien.
Men om såvel planerne for fremtidige aktiviteter i et landsdækkende pespektiv som om de aktiviteter,
det faktisk lykkedes at gennemføre i 2021, må man selv læsere videre i Årsbrevet.
God læselyst!
Redaktionen

Nyt fra afdelingerne
Region Hovedstaden
Året 2021 har ligesom sidste år p.g.a. corona-situationen været et vanskeligt år for Dansk-Russisk
Forening i København med aflysning og flytning af mange af vore planlagte og annoncerede
arrangementer. På trods heraf er det dog lykkedes os at afholde flere nogenlunde vellykkede
arrangementer, både fysiske og via ZOOM.
Torsdag d. 28. januar prøvede vi for første gang at afholde et virtuelt medlemsmøde via ZOOM. På
mødet holdt Irina Bjørnø et oplæg om Navalnij-sagen set med russiske øjne, derefter var der debat,
dels om oplægget og dels om Foreningens situation generelt, og om interessen for fremtidige ZOOMmøder.
Mandag d. 8. februar afholdt vi sammen med Kulturhuset et internationalt ZOOM-seminar om covidsituationen og -tiltagene i Rusland, USA og Danmark med oplægsholdere fra alle tre lande.
Vores Generalforsamling skulle være afholdt tirsdag d. 9. marts, men det satte corona-restriktionerne
en stopper for, så vi måtte udsætte den til onsdag d. 26. maj, selv om den ifølge vedtægterne skal
afholdes inden udgangen af marts. Generalforsamlingen fandt sted ”i god ro og orden”. Vi tog afsked
med vores tidligere Formand, Erik Insula, og fik i fuld enighed valgt en ny formand, Anne Hedeager
Krag. Anne er ny her i Kbh. Afd., men har været et mangeårigt, aktivt medlem af Sjælland afdelingen.
Med Anne som Formand er arbejdet i Bestyrelsen kommet ind i en rolig og fornuftig gænge. Vi tog
også afsked med vores mangeårige Kasserer, Lis Foverskov, som syntes, at hun nu havde aftjent sin
”tjenestepligt” i Bestyrelsen. Kassererposten blev dog i familien, idet undertegnede blev udpeget som
ny kasserer.
Inden Generalforsamlingen havde vi d. 12. april i samarbejde med Klturhuset (Det russiske Center
for Videnskab og Kultur) afholdt et stort internationalt Webinar i anledning af 60-året for den første
bemandede rumflyvning (Juriy Gargarin,USSR i 1961). Der var oplægsholdere fra Rusland,
Danmark, USA, Belgien, Luxembourg, Frankrig og Italien. De danske oplægsholdere var: Andreas
Mogensen, første danske astonaut; Emil Arenholt Mosekjær, journalist; Morten Bo Madsen, Niels
Bohr Instituttet; John Leif Jørgensen, DTU-Space og Ole Hartnack, Terma A/S. Arrangementet var
naturligvis også tilbudt de øvrige afdelinger af Dansk-Russisk Forening.
I slutningen af april og i maj afholdt Landsforeningen 4 webinarer. Det første, som Kbh. afd. havde
taget initiativet til, blev afholdt d. 26. april med Uffe Østergaard som oplægsholder, emnet var: Kunne
Skandinavien være blevet kristnet fra Byzans. Det var et spændende oplæg og et godt møde, og det
viste mulighederne for web-baserede møder. Webinaret blev også tilbudt de øvrige afdelinger. De
næste tre webinarer var arrangeret af Landsledelsen; 6. maj med Kim Frederichsen, Peter den Store
– Ruslands reformator; 11. maj med Karsten Fledelius, 1991 – Verdenskommunismens fald og
dannelsen af en ny verdens(u)orden; og 19. maj med Jakob Seerup fra Bornholms Museum, Den
Røde Hær på Bernholm, 1945-1946.
Det sidstnævnte webinar var et godt oplæg til vores Sommerudflugt lørdag d. 5. juni, som i år netop
gik til Bornholm hvor vi bl. skulle besøge udstillingen på Bornholms Museum, hvor vi fik en meget
fin rundvisning af Jaob Seerup. Bagefter var der frokost på torvet i Rønne. Inden hjemrejsen var nogle
af os med taxa til de russiske krigergrave på Allinge Kirkegård. Det var en lang, men dejlig dag med
fint sommervejr.
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Efterårets program startede med et møde tirsdag d. 7. september med Foreningen Human Care Russia,
som udfører humanitært arbejde i Rusland i samarbejde med Den russiske Kirke. Elisabeth Louise
Brøker fortalte om foreningens arbejde og dens grundlægger Connie Meyer. Der blev samlet ind
blandt deltagerne til foreningens arbejde, og Bestyrelsen bevilgede også et beløb til foreningen.
Søndag d. 3. oktober skulle vi have haft vores årlige svampetur til Gribskov. Desværre måtte vi aflyse
den p.g.a. vejret, kraftig regn og blæst.
Onsdag d. 13. oktober havde vi møde med Flemming Splidsboel om Rusland efter Dumavalget. Vi
fik en god orientering om den politiske situation efter Dumavalget, og der var megen spørgelyst og
en god diskussion.
Onsdag d. 3. november havde vi møde med ph.d. og adjunkt ved Statskundskab på Aarhus Universitet
Jonas Geil Kaas, som talte om Ruslands Udenrigspolitik efter Den kolde Krig. Det var et rigtig
spændende foredrag, som trak de store linjer op i Ruslands udenrigspolik de sidste 30 år, herunder
sammenhængen mellem national identitet og politisk ageren.
I december kom corona-restriktionerne igen på tværs. Både den annoncerede Ruslandskonference på
Christiansborg d. 8. december og julearrangementet i Kulturhuset d. 18. december måtte desværre
aflyses/udsættes.
Vi har i år prøvet noget nyt. Hos en herboende russisk filmfotograf har vi fået lavet to film. Den ene
er om de H.C. Andersen børnetegninger, der skulle have været udstillet i Kulturhuset. Den kan ses på
youtube: https://youtu.be/QdF9LtPV35k . Den anden er om vores sommerudflugt til Bornholm og
om udstillingen om russerne på Bornholm. Den kan ligeledes ses på youtube:
https://youtu.be/bUsEfoBRXd4 .
Desværre har vores formand været sygemeldt med en lymfecanser siden slutningen af august, men er
ved at komme til hægterne og stiler mod at vende tilbage forhåbentligt i foråret 2022.
Nu håber vi alle på et bedre år 2022 med mindre corona og færre restriktioner og aflysninger. Først
og fremmest håber vi på god bedring for vores Formand, Anne.
Carl Erik Foverskov
Medlem af Kbh. Afd.’s Bestyrelse
Medlem af Landsledelsen
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Region Sjælland
Corona, Covid 19, delta - og sydafrikanske varianter, smittespredning og smittesporing, 1., 2. og 3.
måske 4. stik, kviktest, PCR-test, hjemmetest, smitteapp., karantæne,
genindførelse af mundbind, Coronapas, mere sygehuspersonale,
restriktioner i lufthavne, tog, natteliv, restauranter, sportsbegivenheder,
koncerter osv., osv.
Hvor meget tid, energi, frygt og håb har vi ikke brugt på disse begreber,
som for kort tid siden var stort set ukendte størrelser. Hvor stor betydning
har vejret ikke haft for, om planlagte aktiviteter kunne gennemføres eller
ej. Varme, sol og sommer har været betingelsen for at folk kunne leve
nogenlunde normalt.Vintermørke, regn, sne og kulde har medført aflysninger, selvisolation og
depressioner.
Vaccinationer på globalt plan er en forudsætning for, at man kan sætte en endelig stopper for
Coronaepidemien. Den erkendelse er ikke til stede på nuværende tidspunkt. Indtil vi har forstået det,
må vi leve videre med nye og farlige mutationer og hovedsageligt nationale lappeløsninger.
Arktisprojektet: Mange husker sikkert den opstandelse, der opstod, da daværende præsident Trump
i august 2019 ville købe Grønland. Det gav et vældigt postyr. Da mange andre lande også kastede
lystne blikke på netop dette område, kunne vi være stensikre på, at konflikten ville være aktuel i lang
tid frem over. Det var baggrunden for, at vi bad vi en række eksperter fra Forsvarsakademiet om at
se nærmere på især Ruslands (Jørgen Staun), Kinas (Camilla T. N. Sørensen) og USA’s
særinteresser i området, samt Rigsfællesskabets dilemmaer pga. denne stormagtskonflikt (Peter
Viggo Jakobsen). Erik Torm, mangeårig projektrådgiver ved Uummannaq Polar Institute skulle
indlede foredragsrækken fra en grønlandsk udkigspost.

Desværre opstod der i foråret 2021 så alvorlige smitteproblemer, at vi måtte udsætte projekt Arktis
til foråret 2022. I december 2021 fik Omikron, en ny og særdeles smitsom sydafrikansk variant,
smittetallet til at eksplodere med hidtil uset fart. Prognoserne for foråret 2022 ser fortsat usikre ud.
Bliver vi igen nødt til at opgive / udsætte vores Arktisprojekt? Da jeg skriver dette bidrag til DRF`s
årsbrev i dagene mellem jul og nytår 2021, så lever vi fortsat i håbet om, at et mirakel vil redde
projektet med forårets komme.
Dog kan vi glæde os over, at vi i efteråret 2001 afholdt tre meget velbesøgte og spændende foredrag,
det første den 15. september, hvor vi også fik afviklet den udsatte generalforsamling for 2020. Det
var Flemming Ulrich Østergaard, som på baggrund af mangeårige erfaringer i det danske forsvar fra
den kolde krig, gennem krigene i Eks - Jugoslavien, Irak og Afghanistan skulle have fortalt om sit
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ændrede syn på Rusland. Det gjorde han ikke. Uden af informere nogen, ændrede han foredraget til
at handle om den danske krigsindsats i Afghanistan, omtrent samtidigt som USA trak sig ud af landet.
Det var et fantastisk hit, den bedste oplysning om landet Afghanistan, krigen i Afghanistan og om
krig i almindelighed, som jeg nogensinde har fået. Jeg overdriver ikke, men publikum lyttede tydeligt
berørt og bevæget - næsten i tårer. Flemming Ulrich Østergaard er mere end tilgivet for sit
uautoriserede emnevalg.
Næste foredragsholder var Jens Jørgen Nielsen, tidligere korrespondent i
Moskva og forfatter til flere bøger om Rusland og Ukraine. Med i bagagen
havde han den 14. oktober desuden en helt nyudgivet bog: ”Rusland på
tværs”, en tyk moppedreng på 415 sider, på forlaget Hovedland. Jens Jørgen
Nielsens ærinde var at sætte spørgsmålstegn ved Vestens traditionelle
opfattelse af Rusland og ”nuancere” den. Det gjorde han med stor
entusiasme og energi, og vi kunne konstatere, at selv om ikke alle tilhørere
var enige om alt, så var to timer ikke nok for et omkringvandrende leksikon
som Jens Jørgen Nielsen. En hel konference ville have egnet sig bedre.
Til sidst i efteråret, den 23. november kom Rikke Helms, imødeset med stor
forventning, siden vi ca. et år tidligere havde været nødt til at aflyse hendes
foredrag om ”Indtryk fra mit liv med USSR og Rusland 1969 – 2020”. Med
udgangspunkt i, hvordan interessen for Rusland og russisk oprindelig
startede, fortalte hun om sit liv som studerende i Leningrad, dansk lektor i
Moskva, institutleder i Baltikum og derefter i Sankt Petersborg, og til sidst
rejseleder. Hun fokuserede især på de forandringer, som er sket fra
Brezhnevs stagnationstid til Gorbatjovs perestrojka og de 20 år under Putin.
Et detaljerigt og spændende foredrag, som også rummede nye og uventede
oplysninger – og så er Rikke noget af en skuespiller. Det var i hvert fald
ingen, der kedede sig.

Tak for året, der gik – med dets op - og nedture. Alle medlemmer, foredragsholdere, venner og
samarbejdspartnere af enhver slags ønskes et Globalt Coronafrit Godt Nytår 2022.
På vegne af Dansk - Russisk Forening, Sjælland.
Med venlig hilsen
Gunvor Andersen
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Region Aalborg og Nordjylland
Året 2021 blev meget præget af Covid 19 pandemien og dens uberegnelige, lumske mutationer.
Nytårsfrokosten, vores mest værdsatte tradition, måtte desværre aflyses i januar. Det er ikke sket
mange gange tidligere gennem foreningens snart 100 årige historie. Situationen resulterede også i, at
vi fik lært hvordan man kan afholde vellykkede digitale møder og webinarer. Som kompensation
for andre aflyste arrangementer tilbød Dansk-Russisk forening 4 online foredrag til medlemmerne
(med Zoom). De fandt sted i april og maj 2021 som følger:
26.04: Uffe Østergård (Dr.phil., Professor emeritus): ”Kunne Skandinavien være blevet kristnet fra
Byzans?” 06.05: Kim Frederichsen (Ph.d., Landsnæstformand, ”Peter den Store – Ruslands
reformator” 11.05: Karsten Fledelius (lektor emeritus, Landsformand): ”1991 –
Verdenskommunismens fald og dannelsen af en ny verdens(u)orden” 19.05: Jakob Seerup (Ph.d.,
museumsinspektør): ”Den Røde Hær på Bornholm, 1945-46”
Som en yderligere kompensation for manglende arrangementer gjorde vi alle 2020-medlemmer af
DK-RUS Aalborg kontingentfri gennem hele året 2021. Noget godt kom der jo så også ud af året, og
nu håber vi at vi kan fastholde og udvide medlemstallet i 2022.
Generalforsamlingen 2021 skulle have været afholdt i 2.
kvartal, men blev på grund af corona-restriktionerne, udsat
til den 19.09. Otte medlemmer var til stede. Ulrik var
dirigent. Regnskabet endte igen i år med små sorte tal.
Beretningen blev godkendt. Jesper, Kai, Thue og
revisorteamet blev genvalgt og hele bestyrelsen fortsætter
med samme konstituering som i 20. Generalforsamlingen
blev afholdt på den primitive lejrplads i Hammer Bakker.
Straks herefter afholdt vi fra samme plads svampeturen
Svampeturen søndag den 19. 09 samlede 23 deltagere.
Endnu en gang havde vi været heldige af få Esben Buch med
som svampefører. Esben er naturvejleder ved Aalborg
Kommune og så er han en af Danmarks mest vidende
svampeeksperter. Uanset hvilken lille svamp han fik
overrakt på turen, så tog det kun ganske kort tid, før Esben
havde identificeret svampen og dens egenskaber.
Desværre havde der ind til
en uges tid før svampeturen
været en lang tørkeperiode.
Derfor var der ikke så
mange svampe i området,
men heldigvis nok til at vi
kunne lære de forskellige
typer at kende – og nok til at
vi fik en god svamperet ud
af det (kombineret med et
glas vodka og et tilskud af
medbragte champignon).
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Russisk-Dansk fægtning. Da vi søndag den 14.11 gæstede Aalborg Fægteklub, blev vi modtaget af
Mikkel Fuglsang der er på top fire listen af fleuretfægtere i Danmark.
Mikkel indviede os på levende vis i fægtekunstens
årtusind gamle historie og i fægtningens udvikling helt
tilbage fra faraoernes Ægypten, op gennem
Mellemøstens riger, og videre til Europa hvor blandt
mange andre de tre musketerer tog hjerteligt imod
fægtekunsten. Hemmelige dueller med våben ebbede
først helt ud hen mod slutningen af Den Første
Verdenskrig. Tabet af alt for mange mænd under
denne krig, har formodentligt været en væsentlig årsag
til at duellerne helt ophørte i Europa.
Siden dengang har fægtekunsten udelukkende været
en sportsgren, og allerede ved de første olympiske lege i 1896 var fægtesporten med på programmet.
I de første mange årtier var fægtesporten domineret af Sovjetunionen, Ungarn og de østeuropæiske
lande.
I sportens udøvelse findes der stadig nogle der bruger ”den russiske
fægtestil” der stammer fra denne periode. Den karakteriserer sig
blandt andet med at fægterne går meget langt ned i knæ og samtidig
bevarer en ekstremt rank holdning i ryggen. Fægtning består faktisk
mest af benarbejde, og det lave tyngdepunkt belaster
lårmuskulaturen voldsomt, men det giver fægterne en meget stabil
balance, og stilen har da også historisk ført til mange store sejre.
Mikkel fortalte os også om Damaskusstålets fortræffeligheder, om
metallegeringer og andre interessante konstruktionsforhold, i de tre
våben som nu anvendes ved fægtesporten i Danmark. Her anvender
vi enten sabel, fleuret, eller kårde. Det var med kårde at vi herefter
selv skulle afprøve fægtesporten.

Mikkel stod for opvarmningsprogrammet og indlæringen, og herefter blev vi sluppet løs for at prøve
kræfter med fægtesporten. Vi blev iklædt fægtedragter og fik udleveret fægtemasker og kårder.
Herefter kastede vi os ivrigt ud i en fægtekonkurrence som blev vundet af Nasha Vej.
Efter fægtestævnet på Vesterkærets Skole tog vi ned til Skudehavnen hvor foreningen var vært ved
et hyggeligt kage the/kaffe arrangement på Café Desserten i Aalborg Steetfood. Alle vi ”nye fægtere”
var enige om at det havde været en meget stor oplevelse, blot en skam at vi ikke havde været flere til
at dele den. Vi var nemlig kun syv tilmeldte til besøget i fægteklubben. Men alligevel blev det en
rigtig fornøjelig og lærerig eftermiddag i selskab med Aalborg Fægteklub.

Kai Hjorth, formand Dansk-Russisk Forening Aalborg, Nordjylland
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Region Midtjylland
De landsdækkende Corona restriktioner i foråret var desværre igen årsag til, at flere oplæg måtte
aflyses. Det forsømte blev dog indhentet i efteråret, hvor flere vellykkede arrangementer blev afviklet.
Generalforsamling blev afholdt i maj, hvor det fremgik, at vores mangeårige bestyrelsesmedlem Ib
Skøtt måtte trække sig fra bestyrelsesposten af helbredsmæssige årsager. Det samme gjorde sig
gældende for Jørgen Kragelund. Vi takker for de mange års samarbejde og ønsker de tidligere
bestyrelsesmedlemmer alt godt i fremtiden. Samtidig kunne vi byde velkommen til et nyt
bestyrelsesmedlem Hanne Thomsen fra Aarhus mod Krig og Terror og Fredsministerium.
Foreningen fortsætter samarbejdet med Etik og Miljø i Østersøregionen (Environmental Ethics Baltic
NGO, EEBS) med fokus på miljøetiske problemstillinger i området. Konkrete praktiske tiltag
involverer engagement i ansøgningsprocedurer i forbindelse med div projekter (spildevands og
økoturisme) i samarbejde med landene omkring Østersøen (Sverige, Norge, Finland, Polen, Rusland
og de Baltiske Stater). Fonde der dækker området er bla.:
EU: https://ec.europa.eu/environment/news/marine-protection-eu-signs-updated-regional-actionplan-clean-and-healthy-baltic-sea-2021-10_en
NORDISK RÅD: https://www.norden.org/da/node/46023
SWEDISH INSTITUTE: https://si.se/en/
Desuden afholder EEBS jævnligt oplæg på Dokk1, med kompetente forskere fra Aarhus Universitet.
Emnerne omfatter miljø/etiske og eksistentielle problemstillinger i samfundet. Se:
https://environmentalethicsbaltic.com/. Medlemmer af Dansk Russisk Forening Midtjylland kan frit
deltage i oplæggene.
UDDRAG AF EFTERÅRSPROGRAMMET FOR 2021

Lørdag d. 11. september kl. 13
Dokk1, M2 ”Klimakrisen i Rusland” Mette Skak, Lektor
Statskundskab, AU. Det fremgik af Mette Skaks oplæg,
hvorledes den globale opvarmning rammer Rusland ekstra
hårdt, fordi op mod 2/3 af landets territorium består af
permafrost. Den bringes til at smelte og det i jordskælvsagtige
ryk, som vi så med dieselolie-katastrofen i Norilsk 29. maj.
2020. Skovbrande og manglende isdannelse i Laptev-havet
begynder at høre til dagens orden ligesom fx Sankt Petersborg
vil rammes hårdt af stigende vandstand i Østersøen.
Ref. af Hasse Schneidermanns oplæg: ”Danmark og Rusland bør samarbejde om FN´s
Verdensmål i Østersøen” Klimaforandringer kan forstærke igangværende konflikter og føre til
krige. Oprustning og krige i sig selv er ødelæggende for miljø og klima, og at den globale
militærindustris og militærapparats miljø- og klimaaftryk er grotesk stort. Man bør ikke tillade
militæret at være undtaget fra de internationale klimaaftaler og at pengene må flyttes, så de reelle
sikkerhedsspørgsmål sættes i fokus, det være sig pandemier, ulighed, klimaændringer,
miljøforringelser eller brugen af atomvåben - bevidst eller ved uheld. Spændingen mellem Vesten og
Rusland er en drivende kraft bag den nuværende øgede militarisering og det nye våbenkapløb, med
både konventionelle og atomvåben.
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Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 14.30 Dokk1, M2 ”Russisk
Udenrigspolitik på Balkan” Oplæg af Lektor Christian
Axboe Nielsen Institut for Kultur og Samfund, Historie
AU. I oplægget blev der sat fokus på Ruslands rolle som vigtig
aktør på Balkan. Særlig blandt nationalistiske politikere i
lande
så
som
Bosnien-Hercegovina,
Serbien,
Nordmakedonien og Bulgarien, hvor Rusland betragtes som
en ven af ortodokse kristne og ”deres” stater. Denne tankegang
strækker sig tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, da diverse
områder langsomt begyndte at løsrive sig fra Det Osmanniske
Rige. I oplægget berettede Christian Axboe om, hvilken rolle
spiller Rusland på Balkan, og hvordan forholder Rusland sig
til det faktum, at samtlige lande i regionen enten allerede er
blevet eller søger medlemskab af EU.

Torsdag d. 11. november 2021 kl. 13 Dokk1, U2 Oplæg af
mag.art. Kristian Lambertsen. I anledning af den russiske
forfatter Dostojevskijs 200 år fødselsdag blev romanen
”Kældermennesket” gennemgået og analyseret ud fra en
psykologisk-/filosofisk synsvinkel. Fremstillingen af de indre
spændinger hos hovedpersonen, illustrerer splittelsen mellem
følelser og fornuft, der samtidig danner grundlag for konflikter
imellem troen og videnskaben.
Romanen appellerer til
hverdagsmenneskets frustrationer og problemstillinger i den
industrielle tidsalder. Samtidig er fortællingen, om det stakkels
kældermenneske et billede på samfundsforhold i datidens Rusland.

Arrangementerne var særdeles velbesøgte og de tilstedeværende tilhørere var, for hovedpartens
vedkommende, særdeles engagerede i emnerne. Af pladsmangel må referat af afdelingens øvrige
arrangementer desværre udelades. Vi ønsker alle et godt nytår.

Sonja Haugaard Christensen
Formand, Dansk-Russisk Forening Midtjylland
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Region Syddanmark
Som det også har været tilfældet for
afdelingerne i de andre regioner, skabte
den igangværende pandemi mange
problemer med at gennemføre
arrangementer for os i Odense. Men efter
en længe udsat generalforsamling
lykkedes det alligevel at gennemføre et
par foredrag. Vi vil lade
bestyrelsesmedlem Hanne Slumstrups
digtekunst berette om dem ledsaget af
kasserer Birgit Løfberg Otzens billeder.
Den 27. oktober var der foredrag om modstandsmanden Tonny fra Odense ved forfatteren Tine
Bøgehøj:
Mel.: Det haver så nyligen regnet
Der blev endelig mulighed for møde,
Dannevirke slog dørene på klem.
Denne aften man sporede lidt grøde
trods coronaen, som har været slem.
Tine Bøgehøj kom
og fortalte os om
morfar TONNY, som straks vi syntes om.

Ca. 15 var kommet for at høre
om hans liv, og hvad nu der drev ham frem.
Det´ utroligt, hvad mennesker kan gøre,
når de kæmper for fædreland og hjem.
Men hans barndom var god den har givet ham mod
til at gøre, hvad mangen ej forstod.

Frauke gjorde sin pligt, det må man sige bød velkommen på allerbedste vis,
og som ny næste-formand ku´ hun sige
lidt om foredrag og om aftnens pris.
Kaffepausen vi nød
med det frisksmurte brød.
Denne aften var ingen, der fortrød.
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Den korte sæson sluttede den 22. november, hvor formanden Kim Frederichsen holdt foredrag om
”Betydningen af historien for russisk politik i dag”
Mel.: Moskvanætter
Årets sidste foredrag nu vi fik,
formand Kim var virkelig klar:
”Om historien – hvad betydning har
den haft for russisk politik.”
Hovedpunkter var
straks på ”tavlen” klar,
og dem alle han gennemgik.
Hvordan mon det nu kan forholde sig ?
mon den forskning nu holder stik ?
Praksis – teori - og så politik
går jo somm´tider hver sin vej,
men lidt fikumdik
tra la lu lalej passer nok Putin på en prik ?
Dog – den frie forskning er godt på vej,
det er heldigvis konstater´t,
det´ der flere, der nu har risiker´t,
hvad man også kan ønske sig.
Hvem er malplacer´t?
Hvem er ikke bleg
for at si´ noget ”lidt forkert”?

Selvom det allerede har vist sig nødvendigt at udsætte den traditionelle nytårsfrokost med
forudgående generalforsamling, håber vi på Fyn, at 2022 må blive et mere normalt foreningsår, for i
bestyrelsen er vi i hvert fald fuld af gode ideer til, hvad vi ønsker at gennemføre af arrangementer.
Tekst: Kim Frederichsen
Digte: Hanne Slumstrup
Fotograf: Birgit Løfberg Otzen
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Hjemmesiden
Dansk Russisk Forenings hjemmeside er et kompleks, der består af landsforeningens hjemmeside og
de 5 lokale foreningers hjemmesider med en arbejdsfordeling, hvor de lokale hjemmesider med egne
lokale redaktører annoncerer egne arrangementer og oplyser om lokale forhold.
Landsforeningens hjemmeside har i indeværende år viderebragt de landsdækkende oplysninger og
annonceringer, som forelå i en corona-tid med begrænset aktivitet, mens de lokale sider har stået
overfor en udfordring.
4 af de lokale foreningers hjemmesider afvikles med den gratis tjeneste Google Websites i en
skabelon kaldet Classical. Skabelonen ophørte imidlertid i august. Det har derfor været nødvendigt
at konvertere hjemmesiderne med alt indhold til en ny skabelon.
Det har været tilstræbt, at alle sider skulle have lighedspunkter i deres fremtoning med logo og
menuer, så de ville give et visuelt indtryk af en samlet forening, Dette har ikke været helt muligt med
den nye skabelon - de samme elementer findes men i en anden orden.
Eksempel:

Ved afslutning af året mangler lokalredaktørfunktionen at blive implementeret i København.
Jesper Ellekilde – landswebmaster
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Karstens Klumme
Højspændt nedkøling
Vi har her først i det nye år bevæget os lidt ud
af Coronaens skygge, med håbet om endelig at
kunne afholde de konferencer, som pandemien
har udskudt. Måske vil der endda senere på året
blive tale om en gradvis genoptagelse af de
rejseaktiviteter, som betyder så meget i
kontakten mellem folkene, herunder mellem
russere og danskere. Forhåbentlig bliver det
snart igen muligt at genoptage fx de sø- og
flodrejser gennem skønne russiske landskaber,
jeg selv har haft den glæde at være rejseleder
på. Og igen muligt at fordoble julen ved at
opleve russisk jul efter den danske. Eller til at
følge en indskydelse og tage til St. Petersborg
for at se en fantastisk russisk opera på
Marinskij-teatret. Alt det, som tidligere var så
enkelt efter den oplukning af det russiske
samfund, som afviklingen af den Kolde Krig
med dens stormagtsrivalisering gjorde mulig.
Bliver alt det nu igen muligt? Eller vågner vi
op fra Corona-krisen (hvis den da ikke vender
tilbage) til en ny Koldkrig? Umiddelbart virker
det, som om vi befinder os på det farligste
tidspunkt i 30 år, hvor freden i Europa igen er
i fare. Og hvor synet på Rusland i Danmark i
stigende grad er præget af frygt, ikke tillid.
Hvor den politiske retorik har bevæget sig ind
på værditunge felter, som slider på den
gensidige respekt mellem staterne og gør det i
forvejen corona-hæmmede diplomati endnu
vanskeligere. For hvad nytter det at mødes
virtuelt, når man ikke kan sætte sig sammen til
et middagsbord bagefter og tale sammen uden
referat?

Den 10. februar åbnes en udstilling i det
Russiske Center for Videnskab og Kultur i
Vester Voldgade 11, København K. Det er i
anledning af ”Diplomatiets dag” og drejer sig
om de russiske ambassadører i Danmark
gennem årene. Og netop de diplomatiske
forbindelser har gennem århundreder bidraget
til den dialog mellem vore lande, som har
været et vigtigt element for stabiliteten i
Nordeuropa og Arktis. Og som historisk set går
over 1000 år tilbage, selv om det først er fra
Store Nordiske Krig 1700-1721, at der
etableres et nærmere politisk og militært
samarbejde mellem Danmark-Norge og
Rusland. Og siden da har de to lande kun været
i krig med hinanden en enkelt gang, i 1813
under Napoleonskrigene, hvor det kom til en
kort rytterfægtning i Holsten. Til gengæld var
det Rusland, som sikrede Danmark
muligheden for at besejre de slesvigholstenske styrker i 1850, da preusserne trak
sig ud efter håndfast pres fra russisk side.
Gennem det 20. århundrede skiftede
relationerne flere gange, men aldrig så det kom
til alvorlige konfrontationer. Danmark var
under den Kolde Krig en del af NATO, og
forsvaret var bygget op på en mulig
konfrontation med den russisk-ledede
Warszawa-pagt. Men dronning Margrethe II
blev den første europæiske regent, som besøgte
Sovjetunionen, i 1975, og da denne stat gik i
opløsning i 1991 åbnede der sig en helt ny
sikkerhedssituation i Østersøen og Arktis – de
baltiske lande og de øvrige sovjetrepublikker
blev selvstændige stater, og op gennem 90erne
og 0erne udviklede det dansk-russiske forhold

13

sig til det tætteste siden Alexander III’s og
kejserinde Dagmar/Maria Feodorovnas epoke
– symbolsk udtrykt ved genbegravelsen af
kejserinden ved sin mands side i St. Petersborg
i 2006 og de gensidige statsbesøg i 2010-11.
I dag, 10 år senere, virker situationen radikalt
ændret. Der tales om oprustning af det danske
forsvar, og ”fjenden” er ikke mere islamiske
fundamentalister, men igen – Rusland.
Situationen er ikke blevet bedre af, at Coronakrisen gennem snart to år har lammet
rejseaktiviteterne mellem Danmark og
Rusland. Manglende kontakt mellem folkene
er i sig selv et sikkerhedsproblem, fordi
misinformation
trives
under
sådanne
omstændigheder. Vi risikerer, at vores billede
af hinanden forvrænges og bliver stereotypt.
Og det gælder begge veje. Det giver også basis
for giftig retorik i begge lejre – ligeledes en
sikkerhedstrussel.
Under sådanne omstændigheder er det
bydende nødvendigt at holde fast i kontakterne
og kulturudvekslingen, og heldigvis er der
gode eksempler på det. Tine Roesen har lige
udgivet en glimrende bog om Dostojevskijs
forfatterskab på dansk, og i den mere historiske
ende kan Dan Andersens monumentale tobindsværk om Store Nordiske Krig 1700-1721
anbefales – et af de mest spændende kapitler i
dansk-russisk historie, hvor vore to lande var
allierede i kampen mod begge landes
arvefjende Sverige. Der var dog betydelige
interessemodsætninger mellem Frederik IV og
tsar Peter I, der markerede sine sejre ved i 1721
at lade sit senat udnævne ham til imperator.
Man kan betragte denne handling som den
symbolske etablering af Rusland som
europæisk og global stormagt – den status
verdens i dag største land nu igen kræver
respekteret. Og igen står Ukraine i centrum –

det land hvor det afgørende slag mellem Peter
den Store og den svenske konge Carl XII fandt
sted, ved Poltava.
Umiddelbart virker den aktuelle situation, med
store russiske styrker samlet ved Ukraines
grænser, både til Rusland og til Belarus, mere
truende end på noget andet tidspunkt siden
Krim-krisen i 2014. Talrige forskere har dog
peget på, at både journalister og offentlighed
har glemt de tilbagevendende kriser, der har
været omkring Ukraine i de sidste 8 år. Det
betyder ikke, at den nuværende situation ikke
er farlig. Den er en voldsom belastning af både
det politiske og det økonomiske samarbejde
mellem ”øst” og ”vest”. Retorikken har fået
ideologiske overtoner, som direkte udfordrer
den gensidige respekt, lidt på samme måde
som i det gamle Koldkrigs dage. Hvordan kan
man forklare, at det er kommet så vidt her i
coronaens skygge, at krigsfrygten breder sig og
nogle vestlige regeringer allerede opfordrer
deres borgere til at forlade Ukraine?
Måske skal den aktuelle krise ses i et lidt større,
regionalt perspektiv. Den latente krig i det
østlige Ukraine har været i gang i snart 8 år,
men på ét punkt har situationen ændret sig:
sammenbruddet af Aleksandr Lukasjenkas
”kontrakt” med befolkningen i Belarus om at
acceptere hans autoritære regime mod at give
en vis kulturel og økonomisk frihed, herunder
muligheden for den belarusiske diaspora til at
intensivere forbindelserne til moderlandet. I
stedet har Lukasjenka grebet til hård
undertrykkelse af al opposition, med
substantiel militær støtte fra Rusland. Noget
lignende er senest også sket i Kazakhstan.
Begge steder er Ruslands indflydelse styrket,
ligesom i Kaukasus, hvor Rusland med sin
indgriben i den armensk-azerbajdjanske
konflikt reddede armenierne fra et endnu større
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nederlag og dermed styrkede sit greb om dette
land med dets vigtige strategiske placering.
En anden faktor er formentlig den vestlige
tilbagetrækning fra Afghanistan, som oplagt
må tolkes som svaghed. Når USA svigter sine
allierede i Centralasien, hvor meget vil det så
risikere for Ukraine? Og hvor meget vil EU
risikere? Faren i den aktuelle situation er, hvis
nogen af parterne lader sig friste til at eskalere
konflikten, især i tilfælde af en uforudset
incident. Som det var tilfældet tilbage i 1983,
et af de farligste tidspunkter under Koldkrigen,
hvor verden var tæt på en atomkrig pga. en
svaghed i varslingssystemet, men hvor en
nøgleperson heldigvis holdt hovedet koldt,
trods den spændte internationale situation.
På denne baggrund er det et vigtigt lyspunkt, at
der stadig forhandles. Og at det svært at se,
hvad nogen af stormagterne kan vinde, ud over
hvad de allerede har. Både Rusland og USA
har nu stabiliseret deres respektive alliancer.
Tilbage
bliver
spørgsmålet
om
de
mellemliggende staters skæbne.
Her er der fortilfælde tilbage fra den Kolde
Krigs dage. Finland og Østrig bevarede deres
status som parlamentariske demokratier i kraft

af en neutral status, som de stadig har
opretholdt. De er blevet medlemmer af EU,
men står stadig uden for NATO. Hvis den
nuværende krise kunne ende med noget
lignende for Ukraines, og Georgiens,
vedkommende, ville det kunne opfattes som en
delvis sejr for begge sider, og klart en
forbedring i forhold til den nuværende
situation for begge lande. Men det vil
forudsætte, at EU vil være villig til at tage imod
dem.
Der er altså absolut veje ud af den aktuelle
spændte situation, som er blevet forstærket af
den fælles corona-krise, som i lande som
Belarus har berøvet store dele af befolkningen
den tillid til regimet, de måtte have tilbage. Lad
os håbe, at vi snart vender tilbage til mere
normale tilstande i Europa i 2022, både
sundhedsmæssigt og politisk, så mødet og
samtalen over grænserne kan være med til at
genoprette og styrke tilliden mellem
nationerne.
Med bedste ønsker for 2022 til alle jer, som
læser disse linier!

Karsten Fledelius, landsformand
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INDKALDELSE TIL LANDSMØDE 2022

Lørdag den 23. april 2022
Dannevirke Soldaterhjem
Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C
Dagsorden ifølge vedtægterne § 5.1 med forudgående offentligt foredrag.
Ifølge vedtægterne § 5.6 har regionerne ret til 1 delegeret for de første 25 medlemmer og herefter 1
delegeret for hver påbegyndte 25 medlemmer pr. 31. december i året forud for landsmødeåret, men
alle medlemmer er meget velkomne, dog mod egenbetaling og uden stemmeret, men med taleret.
Jf. vedtægterne § 5.4.2. skal forslag til generalforsamlingen være Landsledelsen i hænde senest to
uger før landsmødet.
Da Odense ligger central placeret midt i landet, håber Landsledelsen, at mange medlemer (delegerede
som ikke-delegerede) vil finde lejlighed til at deltage i dette landsorganisationens øverste
organisatoriske demokratiske forum og deref vigtigste tværregionale begivenhed.
Nærmere program for landsmødedagen følger.
Landsledelsen
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Tværregionale tilbud anno 2022
Som mange medlemmer sikkert vil huske, har der i tidligere år været organiseret Ruslandskonferencer
med fokus på aktuelle temaer af det dansk-russiske forhold eller forskellige foredragsturneer eller
kulturelle optrædender indenfor rammerne af kulturudvekslingsplatformen. Den type aktiviteter har
haft hårde vilkår de seneste par år, både med baggrund i de økonomiske udfordringer ved deres
gennemførelse, men så sandelig også i forhold til den igangværende pandemi. Flere gange har
Landsledelsen måtte udsætte planlagte begivenheder, eller finde nye former, hvorunder de kunne
foregå. Et eksempel på sidstnævnte var den i det redaktionelle forord til nærværende Årsbrev omtalte
online-foredragsrække om Ruslands historie. Landsledelsen drog på den baggrund den lære, at vi
også i Dansk-Russisk Forening kan blive nødt til at ændre på mødeformerne, uden at det går ud over
vores kerneydelse – folkeoplysningsarbejdet – men også at vi ikke skal være bange for at prøve nye
ting og ideer. Netop disse to linier er afgørende for Landsledelsen planer om tværregionale tilbud til
medlemmerne i 2022.
Landsmøde. Som omtalt andetsteds i Årsbrevet afholdes der lørdag den 23. april 2022 landsmøde i
Odense. Som ved tidligere landsmøder vil det også i 2022 bestå af et offentligt foredrag kombineret
med afviklingen af et landsmøde ifølge vedtægterne. Landsledelsen håber snart at kunne melde
nærmere ud om planerne og programmet, og vi opfordrer medlemmerne til at følge med på
hjemmesiden eller på Facebook for nærmere oplysninger.
Zoom-møderække. Med erfaringerne fra 2021 in mente planlægger Landsledelsen at gennemføre en
møderække online med temaet ”Russer i Danmark” med 4-5 foredrag i perioden marts-maj 2022.
Nærmere information vil blive udsendt til medlemmerne. Desuden opfordrer vi medlemmerne til at
følge med på hjemmesiden eller på Facebook for nærmere oplysninger.
Ruslandskonferencer. Landsledelsen har nu adskillige gange set sig nødsaget til at udsætte den 32.
og den 33. Ruslandskonference. Vi håber at kunne afholde begge Ruslandskonferencer i løbet af
foråret 2022.
Den 32. Ruslandskonference med titlen ”Danmark, Rusland og samarbejdet om FNs verdensmål i
Østersøregionen” skulle oprindeligt have fundet sted i 2020 i anledning af 75 året for oprettelsen af
FN. Konferencen har to temaer; miljø og freds- og sikkerhedspolitik med en taler fra Danmark og
Rusland til hvert tema samt en introduktion til verdensmålene. Konferencen vil som tidligere
konferencer finde sted på dansk og russisk med simultantolkning. Konferencen finder sted med
økonomisk støtte fra Hermod Lannungs Fond. Konferencen er planlagt til at finde sted i Fællessalen
torsdag den 17. marts med efterfølgende provinskonferencer i Aalborg fredag den 18. marts og
Aarhus lørdag den 19. marts. Medlemmerne opfordres til at holde sig nærmere orienteret via
hjemmesiden og Facebook.
Den 33. Ruslandskonference er både den sidste i den nuværende række og den første i en ny række
af Ruslandskonferencer. Af økonomiske og andre årsager har det været nødvendigt for Dansk-Russisk
Forening og vores samarbejdspartnere at sadle om. Konferencen har derfor også dobbelttitlen”PostSoviet Conference Series # 1” og ”The Dissolution of the USSR: A Geopolitical Catastrophe or a
Liberation of Europe”. Som titlen antyder vil konferencesproget overgå til at være engelsk og
foredragsrækken vil række udover et snævert perspektiv af danske og russiske oplægsholdere og nå
længere rundt om det post-sovjetiske rum. Landsledelsen ser det som en mulighed for at tage nye
temaer op om udviklingen i et perspektiv af forhåbningener om den verden, der syntes at åbne op, da
de store verdenshjul drejede i slutningen af 1991, om de er blevet opfyldt, eller hvorfor der har vist
sig nye udfordringer – med et særligt fokus på det post-sovjetiske rum og dets betydning for verden
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i et bredere perspektiv. Konferencen har modtaget økonomisk støtte fra Wisti-fonden. Konferencen
er planlagt til afholdelse i Fællessalen på Christiansborg fredag den 6. maj. Medlemmerne opfordres
til at holde sig nærmere orienteret via hjemmesiden og Facebook.
Udstillinger. Et af de nye tiltag, Landsledelsen længe har ønsket sig at foretage, er at organisere
vandreudstillinger. For øjeblikket er der to sådanne udsstillinger på tapetet.
Den første er en udstilling oversat fra russisk og engelsk i anledning af 100 året for den sovjetiske
videnskabsmand og modtager af Nobels Fredpris Andrej Sakharovs fødsel (i 1921), og som
pandemien altså har forsinket til 2022. Den oprindelige udstilling er kurateret af Sakharov-Centret i
Moskva og opsat i Danmark i samarbejde med FN-forbundet og Den danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheder. Udstillingen består af 24 roll-ups, og det er i skrivende stund under overvejelse,
hvor pladskrævende den er i forhold til, at den skal kunne sendes rundt i landet. Sammen med
udstillingen udsendes på Dansk-Russisk Forenings Forlag en pjece med udstillingsteksten i den
danske oversættelse. Udstillingen har modtaget økonomisk støtte fra Wisti-Fonden.
Samtidig har vi indledt et samarbejde med museumsinspektør Jakob Seerup fra Bornholms Museum
om de sovjetiske tropper på Bornholm 1945-46. Udstillingen skulle oprindeligt have været opsat
samtidig i København, Rønne og Sankt Petersborg, men pandemien og uoverstigelige forskelle i
tolkningerne af forståelsen af Den Røde Hærs tilstedeværelse på Bornholm kom i vejen.
Landsledelsen har derfor besluttet i stedet for at indgå i et samarbejde om en vandreudstilling
bestående af 9-10 roll-ups, som skal sendes rundt i landet fra efteråret 2022. Udstillingen har modtaget
økonomisk støtte fra Hermod Lannungs Fond og Wisti-Fonden.
Det er hensigten, at udstillingerne skal finde sted indenfor rammerne af tidligere tiders
kulturudvekslingsarrangementer.Nærmere information om udstillingerne vil som altid blive fremlagt
på hjemmesiden og på Facebook.
Kollektive medlemskaber. Når medlemmerne eller andre dykker langt ned på vores hjemmeside, vil
den opmærksomme læser se, at Landsledelsen repræsenterer Dansk-Russisk Forening som kollektivt
medlem af andre organisationer. Dansk-Russisk Forening er kollektivt medlem af FN-forbundet,
Østersø NGO Netværk, Danmark samt KUKS (en sammenslutning af bilaterale kulturforeninger i
Danmark). Dette er i tråd med Landsledelsens mangeårige strategi om, at vi skal indgå i de
multilaterale sammenhænge, der positivt medvirker til den virkelige mellemfolkelige og ikkestatslige dialog og kulturforståelse. Med det tilsnævrende rum for dialog, der observeres både globalt
og på den europæiske (eller eurasiske) scene i dag, finder vi i Landsledelsen, at det fortsat er vigtigt
at insistere på samvirkets og dialogens primat – også selvom der er begrændsede økonomiske udgifter
forbundet hermed for foreningen.
Som nævnt kan man på hjemmesiden læse nærmere om, hvor Dansk-Russisk Forening er kollektivt
medlem.
Hjemmesiden og Facebook. En af Landsledelsens vigtigste opgaver er at fastholde og udbygge
Dansk-Russisk Forenings elektroniske tilstedeværelse. Landsledelsen har valgt at definere det som
vores hjemmeside og vores side på Facebook.
Hjemmesiden indeholder – foruden at hoste de lokale afdelingers hjemmesider bl.a. med oplysninger
om lokale folkeoplysende arrangementer – de praktiske og formelle oplysninger om foreningens
opbygning, vedtægter samt en større historisk afdeling, der beretter om Dansk-Russisk Forenings
historie og tidligere aktiviteter. Da foreningen i år kan fejre sit 98 års jubilæum, er denne del af
hjemmesiden under fortsat udbygning. Derudover rummer hjemmesiden også det relativt nye initiativ
med at bringe anmeldelser af primært dansksproget litteratur om russisk kultur, sprog,
samfundsforhold og især historie. Sidstnævnte skal forstås derhen, at bidrag om dansksprogede
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udgivelser af russisk skønlitteratur indenfor de seneste 5-6 år også er velkomne. Interesserede kan
henvende sig til undertegnede. Hensigten er, at når vi pga. pandemien har vanskeligt ved at mødes og
høre og tale om Rusland, så har det en værdi gennem anmeldelser at gøre opmærksom på, hvad der
findes på dansk af tilgængelig, nyere litteratur om Rusland, så den lange tid derhjemme under
pandemien i hvert fald også kan nyttes til at læse om Rusland. Det skal naturligvis understreges, at
en anmeldelse i sagens natur er en subjektiv tekst, der alene udtrykker anmelderens holdning og derfor
ikke er udtryk for en aller anden form for institutionelle holdninger i DRF.
Udover at henvise til nye anmeldelser bruges Facebook-siden især til at reklamere for
arrangementerne såvel lokalt som de landsdækkende. Derudover henviser vi gerne til
Ruslandsrelaterede arrangementer i andet regi. Af princip anvender vi altid det samme neutrale og
konstaterende tonefald, når vi bringer sådanne omtaler, da vi mener, det bedst falder i tråd med vores
måde at virke på; at medlemmerne selv må tage stilling til, om de vil deltage i vores eller andres
arrangementer, og hvilke slutninger man vil drage på baggrund af sin deltagelse. I enkelte tilfælde
henviser vi også til meget relevante radio- eller TV-programmer, men altid på en sådan måde, at
medlemmer og brugere af vores Facebook side opfordres til selv at danne sig en holdning til
indholdet.
Endelig modtager vi via Messenger funktionen på Facebook eller via mail en del henvendelser med
forskellige spørgsmål, som vi enten henviser til andre, der måske er bedre kvalificerede til at svare
på meget specifikke spørgsmål (for eksempel henviser vi altid til de relevante myndigheder, når det
drejer sig om indrejsespørgsmål), eller som vi forsøger at besvare eller hjælpe efter bedste evne.
Det er Landsledelsens håb, at ovenstående har givet et indblik i, hvilken rolle Landsledelsen spiller
i vores organisation, og hvilke planer vi har i det kommende år for at bidrage positivt til foreningens
samlede aktiviteter og dermed supplere foreningens absolutte kerneydelse; den store indsats af
folkeoplysende arbejde der udføres i de lokale afdelinger.
Vi opfordrer alle medlemmer til at følge med på hjemmesiden: https://dkrus.dk/nydkrus/index.htm
Og/eller på Facebook: https://www.facebook.com/DanskRussiskForening
Dansk-Russisk Forenings Forlags hjemmeside: https://dkrus.dk/nydkrus/DRFforlag/forlag_index.htm

På Landsledelsens vegne
Kim Frederichsen (landsnæstformand)
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