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Hemmeligt. Eksemplar nr. 1
Kort referat af
Sovjetunionens ministerrådsformand kammerat N. S. Khrustjovs
samtaler med regeringsmedlemmer, politikere og organisationsfolk
under sit besøg i Danmark fra den 16. til den 21. juni 1964.
På førstedagen for N. S. Khrustjovs besøg i Danmark blev den sovjetiske regeringschef under
kransenedlæggelsen i Mindelunden for de danske, der gav deres liv for Danmarks frihed og uafhængighed,
ledsaget af kulturminister Bodil Koch, som i varme vendinger mindedes sine besøg i Sovjetunionen. Det har
gjort et stort indtryk på hende, at de sovjetiske foreninger, herunder også foreningen "DanmarkSovjetunionen", markerer danske forfatteres og videnskabsmænds mærkedage, arrangerer udstillinger og
sammenkomster med optræden og lignende, medens disse mærkedage går ubemærket hen hjemme i
Danmark. Bodil Koch værdsatte det sovjetiske folks indsats i krigen mod Hitler-Tyskland meget højt
Samme dag, den 16. juni, under frokosten på Københavns rådhus fortalte formanden for Københavns
borgerrepræsentation Henry Stjernqvist og overborgmester Urban Hansen Khrustjov om deres rejse for nylig
i Sovjetunionen, deres samtaler med Moskvas borgmester, kammerat Promyslov, og om det indtryk, de
havde dannet sig af boligbyggeriet i Moskva og Leningrad. De bad begge Krusjtjov overbringe en hilsen til
Promyslov og udtrykte håb om, at han kommer til Danmark sidst på året.
Khrustjov svarede, at Promyslov er en meget dygtig bygningsingeniør, og at oprettelse af forbindelser
mellem byerne og udveksling af besøg mellem byrådene er til stor gavn for udviklingen af kontakterne og en
bedre gensidig forståelse.
Stjernquist bemærkede i den forbindelse, at han har fået rigtig mange gode venner i Moskva. "Vi
danskere er interesserede i at have et godt forhold til vor østlige nabo", sagde han. Videre sagde han om
Danmarks placering på grænsen mellem Øst og Vest: " Helt personligt vil jeg gerne sige til Dem, at
Danmark føler sig som en lus mellem to negle".
Urban Hansen opholdt sig ved det interne sovjetiske pas- og arbejdsbogssystem, idet hans bemærkninger
gav udtryk for en total uvidenhed på dette felt.
Khrustjov fortalte ham meget detaljeret om de regler, der gælder i Sovjetunionen på dette område, og
også om om vore planer på dette område (afskaffelse af internt pas og indførelse af arbejdsbog).
Urban Hansen udtrykte ønske om en udvidelse af turistsamkvemmet mellem Danmark og Sovjetunionen,
specielt med henblik på besøgsudveksling mellem danske og sovjetiske arbejderfamilier.
Khrustjov sagde hertil, at det fuldtud er muligt og efter hans opfattelse også ville være gavnligt, og at en
sådan besøgsudveksling allerede foregår med for eksempel Amerika.
Under mødet på Langelinie og på vejen hen til hotellet hilste tusinder af hovedstadens beboere N.S.
Khrustjov varmt velkommen. Statsminister J.O. Krag sagde til Khrustjov:" Danskerne tager virkelig
hjerteligt imod Dem. Jeg har aldrig før set så mange mennesker på gaden her i hovedstaden. Måske kun på
dagen for Danmarks befrielse for den tyske besættelse".
Under besøget i folketinget fortalte Khrustjov foketingets formand Gustav Pedersen om arbejdet på en ny
sovjetisk grundlov, der indebærer en videreudvikling af det sovjetiske demokrati. Da Khrustjov gik igennem
gangen i folketingets mødesal stod revisionisten Aksel Larsen, som rakte hånden frem, da Khrustjov
passerede og sagde på russisk:"Goddag, Nikita Sergejevitj". Der fandt ingen samtale sted.
Om aftenen den 16. juni afholdt den danske regering en reception i Langeliniepavillonen til ære for den
sovjetiske regeringschef. Efter udveksling af taler præsenterede statsminister Krag en hel række
regeringsmedlemmer, fremtrædende politikere fra de andre partier, videnskabsmænd, repræsentanter for
erhvervslivet og kendte iscenesættere og kunstnere for N.S. Khrustjov. Således også Aksel Larsen, som
begyndte med en bemærkning om, at han meget gerne ville fortsætte de samtaler, han havde haft med N.S.
Khrustjov i halvtredserne, ligesom han udtrykte ønske om at samarbejde (samtalen førtes på russisk).
Khrustjov svarede:"Vi har ikke noget at snakke med Dem om. På hvilket grundlag kan vi samarbejde
med Dem? Vi står på det marxistisk-leninistiske standpunkt, men hvor står De? Hvis De var kommunist,
havde De ikke forladt DKP og havde ikke tilladt splittelse. Hvad forstår De ved kommunisme?"
Larsen svarede, at han også står på de marxistiske standpunkter, og at hvis der ikke kan samarbejdes nu,
så vil muligheden måske byde sig senere.
Den 17. juni blev N.S. Khrustjov efter forhandlinger på Marienborg modtaget af Danmarks konge
Frederik IX. Ved audiensen var fra sovjetisk side udenrigsminister A.A. Gromyko og fra dansk side
statsminister Krag tilstede.
Kongens sagde henvendt til N.S. Khrustjov, at han var meget glad for at se ham i Fredensborg.
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Khrustjov fortalte kongen om de forhandlinger, der lige havde fundet sted på Marienborg og beklagede
sig spøgende til kongen over, at Krag køber så få varer i Sovjetunionen.
Kongen fortalte om jagt i Danmark.
N.S. Khrustjov berettede om de fremragende jagtbetingelser i de forskellige egne af Sovjetunionen.
Blandt andet fortalte han kongen, at vi i det Fjerne Østen fanger levende tigre til de zoologiske haver, og han
lovede kongen at sende ham en dokumentarfilm herom. Samtalen var af formel karakter.
Efter audiensen hos kongen overrakte N.S. Khrustjov gaver til medlemmer af kongefamilien, hvorfor de
alle takkede meget varmt og hjerteligt. Derefter blev der holdt frokost, i hvilken deltog fra dansk side
kongen, dronningen, alle tre prinsesser, enkelte slægtninge af kongefamilien, og endvidere statsminister
Krag og udenrigsminister Hækkerup. Fra sovjetisk side deltog N.S. Khrustjovs ledsagere og Sovjetunionens
ambassadør i Danmark K. D. Levytjkin. Kongen og N.S. Khrustjov udvekslede skåler. Kongen erklærede, at
dronningen, han selv og deres børn var meget glade for, at den sovjetiske regeringschef var kommet til
Danmark og udbragte en skål for N.S. Khrustjov, hans familie og det sovjetiske folk. N.S. Khrustjov svarede
med at udbringe en skål for kongens, dronningens og prinsessernes vel og for regeringen og det danske folk.
Ved bordet sad dronning Ingrid og tronfølgeren prinsesse Margrethe ved siden af N.S. Khrustjov.
Dronningen spurgte interesseret til teater- og musiklivet i Sovjetunionen og til Moskvas og Leningrads
museer.
N.S. Khrustjov fortalte dronningen om de sovjetiske teatre, musik og ballet og udtalte, at man i
Sovjetunionen med glæde ville vise dronningen alt dette. Han bemærkede hertil, at transportmidlerne nu gør
det muligt at foretage en rejse til og rundt i Sovjetunionen særdeles hurtigt og bekvemt.
Dronningen takkede for invitationen, men sagde, at muligheden for at rejsen kunne finde sted afhang af
mange omstændigheder.
"De skal komme til vinter i teatersæsonen", gentog N.S. Khrustjov sin invitation til dronningen, hvorfor
hun endnu engang takkede og sagde, at det ville hun i givet fald meget gerne gøre.
Tronfølgeren prinsesse Margrethe fik en lignende invitation: "Kom og se vort teater og vore museer.
Invitationen ligger allerede så godt som i deres lomme". I spøgefuld form foreslog N.S. Khrustjov, at de her
og nu skulle aftale dette besøg, så de sammen kunne påvirke og stemme hendes fader positiv for ideen.
Margrethe takkede for indbydelsen, men sagde, at hun ikke kunne aftale noget uden først at have fået sin
faders foreløbige samtykke til besøget.
N.S. Khrustjovlovede at vise Margrethe Moskva, Leningrad, Sibirien, Bukhara, Samarkand, Kaukasus og
Krim.
Ved kaffen talte N.S. Khrustjov også med de øvrige prinsesser og inviterede dem til Sovjetunionen. Han
fortalte den yngste prinsesse Anne Marie om de gamle historiske bånd mellem Rusland og Grækenland og
med henvisning til vikingernes rejsevej til grækerne bemærkede han, at den allerkorteste vej fra Danmark til
Grækenland går over Moskva.
Før man efter kaffen gik ud til fotografer og journalister sagde N.S. Khrustjov til kongen, at man i
Sovjetunionen ville være glade for at se ham og hans familie, og at hvis der blev udtrykt ønske herom, ville
man sende en invitation til kongefamilien.
Kongen svarede ikke herpå.
N.S. Khrustjov fik også overrakt gaver fra kongefamilien.
I bilen på vej fra kongens residens til København besvarede N.S. Khrustjov en del spørgsmål om
international politik, som statsminister J.O. Krag stillede. Krag spurgte bl.a. til den sovjetiske opfattelse af
situationen i Indien efter Nehrus død og og den nye leder Shastris personlighed.
N.S. Khrustjov udtalte, at under Nehru havde de øvrige ministre i hans regering ikke kunnet profilere sig,
da Nehru var højt hævet over dem. Om Shastri som statsleder var det derfor indtil videre vanskeligt at
dømme. Men man havde i Sovjetunionen bemærket sig positivt, at Shastri havde erklæret det som sin
hensigt at fortsætte Nehrus udenrigspolitiske kurs.
Derefter kom Krag ind på situationen på Cypern og sagde, at Danmark har sendt tusind soldater til øen og
at deres tilstedeværelse muligvis vil blive forlænget. Krag mente, at præsident Makarios er en besværlig
person. Krag oplyste også, at USA havde advaret Tyrkiet imod at foretage aggressive handlinger imod
Cypern og Grækenland.
N.S. Khrustjov svarede, at det ikke er Makarios, der er besværlig, men den situation, han befinder sig i,
og at man fra sovjetisk side også havde givet Tyrkiet en lignende advarsel. N.S. Khrustjov forelagde Krag
det sovjetiske synspunkt på fremkomsten af den spændte situation på Cypern og sagde, at årsagen til den
eksisterende spændte situation er Englands imperialistiske politik, og at hvis englænderne vil holde op med
at blande sig i Cyperns indre forhold og fjerne sine tropper fra øen, så vil Cyperns græske og tyrkiske
indbyggere leve i fred og fordragelighed med hinanden.
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N.S. Khrustjov udtalte i bestemte vendinger over for Krag, at Sovjetunionen ikke vil betale for FN´s
indsats på Cypern, selv om det måtte betyde eksklusion af FN. "Hvis man tror, at FN er bedre uden
Sovjetunionen, så værsågod, så kan vi trække os ud, men betale for imperialisternes politik vil vi ikke".
Krag udtrykte håb om en for alle parter tilfredsstillende løsning på FN´s finansielle problemer.
Derefter drejede samtalen over på sovjetisk indenrigspolitik. N.S. Khrustjov berettede i detaljer for Krag
om det sovjetiske skattesystem og opholdt sig ved betydningen for befolkningen af afskaffelsen af statens
låneoptagelser, hvilket reelt indebar en ekstra månedsløn om året for hver enkelt arbejder. Han gav også en
indgående skildring af, hvordan de socialistiske omdannelser i vort land forandrer folks psykologi og moral.
Under besigtigelse af københavnske boligkvarterer den 17. juni fortalte N.S. Khrustjov sine ledsagere,
boligminister Lars P. Jensen og borgmester Edel Saunte, om udviklingen i boligbyggeriet i Sovjetunionen,
og om indførelsen af nye avancerede byggemetoder. N.S. Khrustjov sagde til dem: "Kom over til os og se,
hvordan vi bygger, måske vil De se noget af interesse for Dem selv".
Lars P. Jensen sagde, at han ville være meget interesseret i at komme til Sovjetunionen. Hans forgænger
som minister havde været der to gange, men han havde endnu aldrig selv været på besøg hos os. N.S.
Khrustjov reagerede overhovedet ikke på denne tilkendegivelse fra ministeren.
Den 18. juni blev der foretaget en rejse til Fyn. I bilen på vej til lufthavnen faldt talen på
socialdemokratiet i de vestlige lande.
N.S. Khrustjov påpegede de tyske socialdemokraters degeneration før 1. verdenskrig. Men - fortsatte
N.S. Khrustjov - selv nu har de vesttyske socialdemokrater ikke deres egen linie, men følger i kølvandet på
Adenauers politik. Derefter omtalte han det planlagte møde mellem ham og Willy Brandt, som ikke fandt
sted, fordi Brandt var bange for at mødes. Det var Østrigs udenrigsminister Kreisky, der var mellemmand i
forsøget på arrangere et sådant møde.
Krag bemærkede, at Willy Brandt var skuffet over socialdemokraternes meget beskedne valgresultatet i
Württemberg.
N.S. Khrustjov sagde til Krag, at efter hans mening burde socialdemokraterne simpelthen benævnes
demokraterne, eftersom der ikke var noget socialistisk tilbage i dem. Vesttyskerne kan overhovedet ikke
lægge sig fast på en politik over for Sovjetunionen. Sågar Johnson havde - hvor utroligt det end lyder opfordret tyskerne til at søge kontakter med Sovjetunionen, sagde N.S. Khrustjov.
Krag bemærkede i den forbindelse, at de engelske Labour-folk deler Johnsons mening.
N.S. Khrustjov gjorde Krag opmærksom på muligheden for at afsætte danske landbrugsprodukter i DDR
og Czeckoslovakiet, og fortalte om den stormende udvikling af industrien i disse lande, og understregede, at
de kunne blive pålidelige handelspartnere for Danmark.
Krag svarede, at Danmark udvikler sine handelsforbindelser med DDR og Czeckoslovakiet, men at vækst
i vareomsætningen støder på den hindring, at danskerne ikke i de to lande kan finde varer, de kan købe flere
af, fordi kvaliteten af varerne er betydeligt lavere end kvaliteten af lignende varer, fremstillet i de
vesteuropæiske lande.
Under turen rundt på Fyn var N.S. Khrustjov hele tiden ledsaget af Landbrugsrådets præsident Anders
Andersen.
N.S. Khrustjov inviterede Andersen til Sovjetunionen for at gøre sig bekendt med vort landbrug.
Andersen tog med tak imod invitationen. Spørgsmålet om tidspunktet for rejsen blev ikke berørt.
N.S. Khrustjov gav Krag og Andersen en længere beretning om den 2. verdenskrig med speciel fokus på
at gøre det faktum klart, at Sovjetunionen under den 2. verdenskrig bar de tungeste byrder på sine skuldre.
Nu forsøger vestlige politikere og generaler - påpegede N.S. Khrustjov - at fremstille sagen således, at det
var dem, der vandt krigen, og at det afgørende vendepunkt i krigen var de allieredes landgang i Normandiet.
Men lad os kigge på, hvor mange tyske divisioner, der stod i Normandiet og på vestfronten i det hele taget,
og hvor mange divisioner, Hitler kastede mod os, og så vil De indse, hvem der taler sandt, og hvem der taler
falsk. I Vesten vil man af propagandahensyn reducere den sovjetiske hærs rolle under den 2. verdenskrig.
N.S. Khrustjovoplyste, at man i Sovjetunionen for tiden er i gang med at udarbejde den 2. verdenskrigs
historie.
Under turen blev også det store arbejde, der i Sovjetunionen er lagt i kampen mod Stalins personkult,
udførligt beskrevet. N.S. Khrustjov gav en karakteristik af Stalin, beskrev hans adfærd under krigen, og
fortalte også om Berias beskidte aktiviteter som provokatør. Stalin – sagde N.S. Khrustjov - stolede på
Hitler, som gennem Benes bagtalte de sovjetiske hærførere, og de blev kort før krigen henrettet, hvorved
hæren blev berøvet sit bedste chefspersonel.
Krag ville gerne i lyset af kampen mod personkulten og rehabiliteringen af enkelte politikere vide, om
vor vurdering af Trotskijs person havde været rigtig.
N.S. Khrustjov svarede, at vi havde ret i vurderingen af Trotskij, at denne havde været en eventyrer og en
frasemager. Han havde sagt " hverken fred eller krig". Et standpunkt, som kineserne nu havde indtaget.
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Om aftenen den 18. juni havde J.O. Krag inviteret N.S. Khrustjov, A.A. Gromyko og den sovjetiske
ambassadør K.D. Levytjkin til middag hjemme hos sig. Ved bordet fortalte N.S. Khrustjov de
tilstedeværende om Fidel Castro, om hvordan han kom fra en meget rig familie, men var raget uklar med
sine forældre på grund af sin politiske opfattelse. Castro er en overordentlig dannet og intelligent person,
men engang imellem koger hans temperament, sagde N.S. Khrustjov.
Krag bemærkede, at det er farligt, og at Castro efter hans mening må udvise tålmodighed og
selvbeherskelse.
N.S. Khrustjov: "Han viser tålmod, men hvor længe skal man kunne tåle? Hvad ville De have gjort i hans
sted? For to år siden organiserede USA en væbnet invasion på Cuba. Nu foregår der med amerikanernes
hjælp vedvarende sabotagehandlinger, angreb, bombardementer og mord. Men Cuba er en stærk stat. Disse
handlinger kan ikke rokke dens fundament. Cubas hær er nu helt anderledes. Vore specialister har oplært
den, og vi har stadigvæk vore militærfolk der. Vi har givet Cuba tilstrækkeligt med våben".
Derefter kom N.S. Khrustjov ind på tilbagetrækningen af de sovjetiske raketter fra Cuba. Nogle
europæiske politikere råbte dengang op om sovjetisk svaghed, om at vi var blevet tvunget til at fjerne
raketterne fra Cuba. Vi gjorde det, fordi den amerikanske regering gav os sit højtidelige løfte om ikke at
invadere Cuba, og det var præcis det, vi ville have. Dermed kan man sige, at raketterne havde opfyldt deres
mission, eftersom de blev sendt til Cuba udelukkende for at forhindre en amerikansk invasion på øen. De,
der råber op om svaghed, er nogle tåber. Såvidt jeg husker drejede det sig om 42 mellemdistanceraketter.
Disse raketter blev fragtet hjem, monteret på deres pladser og rettet mod de lande, hvis politiske ledere
havde råbt op om vor svaghed. Og mod USA har vi på vort eget territorium opstillet et yderligere og
tilstrækkeligt antal interkontinentale raketter.
Den 17. juni havde N.S. Khrustjov ved kaffen efter den danske regerings officielle middag på
Christiansborg korte samtaler med nogle repræsentanter for erhvervskredse.
Formanden for Rederiforeningen Amsing spurgte N.S. Khrustjov, om den sovjetiske regering var rede til
at støtte en række europæiske landes, herunder også Danmarks, protest mod USA´s diskriminerende politik
på skibsfartens område, og om den fremover agtede at tale for friheden på havene og for et udvidet
samarbejde inden for søtransport og befragtning af danske skibe.
N.S. Khrustjov redegjorde for sovjetregeringens standpunkt på dette område og understregede, at
Sovjetunionen går ind for fri konkurrence på havene og fordømmer enkelte landes forsøg på at gennemføre
diskriminationer på dette område. Vedrørende spørgsmålet om at deltage i en konkret protestaktion udtalte
N.S. Khrustjov, at han vanskeligt kunne give noget definitivt svar, og at hr. Amsing derfor hellere burde
henvende sig til ministeren for Sovjetunionens havflåde, kammerat Bakaev.
I spørgsmålet om at forøge danske skibes befragtning af sovjetiske varer er der to indbyrdes
modstridende forhold, understregede N.S. Khrustjov: - på den ene side går vi ind for et udvidet samarbejde
på grundlag af fri konkurrence, og på den anden side er vi nu i gang med at udbygge vor havflåde med det
formål at fragte vore varer ved egne kræfter. Derfor afgiver vi ordrer på skibe i andre lande, heriblandt også i
Danmark, hvad der gavner skibsværfterne i disse lande, men samtidigt indsnævrer vi dermed grundlaget for
et samarbejde med disse lande på fragtområdet.
Formanden for Handelskammeret K. Saugmann forelagde sin tanke om, at Danmark vil kunne spille en
rolle som formidler i handelen mellem Sovjetunionen og de andre vestlige lande. Han bemærkede, at han
agtede at uddybe og begrunde dette forslag i sin tale ved N.S. Khrustjovs møde på Børsen den 20. juni med
repræsentanter for erhvervskredse.
Formanden for Industrirådet Thygesen og formanden for Arbejdsgiverforeningen Svend Heinecke
understregede dansk erhvervslivs interesse i en videreudvikling af samhandelen med Sovjetunionen, hvilket
efter deres mening vil kunne fremme den gensidige forståelse mellem folkene og den bedste udnyttelse af
den internationale arbejdsdeling.
N.S. Khrustjov erklærede sig enig i denne vurdering af handelens rolle i forholdet mellem nationerne.
En af partiet Venstres ledere, Axel Kristensen, beklagede sig over de vanskeligheder i samhandelen
mellem Danmark og Sovjetunionen, som han mente skyldes forskelligheden i handelens organisationsformer
i de to lande - statslig i Sovjetunionen og privat i Danmark, - men også de sovjetiske
udenrigshandelsorganisationers uvilje mod at beskæftige sig med små kontrakter
N.S. Khrustjov bemærkede, at der endnu findes et vist element af manglende smidighed og passivitet i
vore udenrigshandelsorganisationer, og det skal der arbejdes med. N.S. Khrustjov var dog ikke enig i, at
forskelle i handelens organisationsformer udgør en alvorlig hindring for udviklingen af Sovjetunionens
samhandel med andre lande. Som eksempel anførte han væksten i vor samhandel med Japan, England,
Vesttyskland og andre kapitalistiske lande.
Under frokosten den 19. juni på Hotel d´Angleterre ville Krag gerne høre N.S. Khrustjovs mening om
den sovjetisk-kinesiske uenighed. Han nævnede, at man i USA opfatter konflikten som iscenesat ("teater").
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N.S. Khrustjov forklarede, at vi har alvorlige uoverensstemmelser med den kinesiske folkerepubliks
ledelse, men de drejer sig hovedsagelig om metoderne til virkeliggørelse af socialismen og kommunismen.
Om det endelige mål - skabelsen af et nyt, socialistisk og kommunistisk samfund - er vi enige. N.S.
Khrustjov mente, at uenigheden mellem de to lande vil fortone sig i tidens løb. Han bekræftede, at
personspørgsmålet spiller en vis rolle heri.
Krag var særlig interesseret i at få at vide, om venskabs- og bistandsaftalen med Kina stadigvæk er i
kraft.
N.S. Khrustjov svarede med bestemthed, at Sovjetunionen betragter denne aftale som værende i kraft.
Krag citerede Lyndon Johnson for en bemærkning om, at på nuværende tidspunkt kan en stor krig ikke
finde sted, uden at Kina er deltager.
N.S. Khrustjov var enig heri og påpegede, at den kinesiske folkerepublik utvivlsomt vil være at finde på
Sovjetunionens side.
I samtalens løb kom Krag også ind på de finske socialdemokrater, som han bemærkede følte sig udsat for
sovjetisk mistillid. Han var dog enig i nogle kritiske bemærkninger, N.S. Khrustjov fremsatte imod dem, og
formulerede den tanke, at Tanner - Leskinens udenrigspolitiske kurs minder om en "politik efter den 3.
verdenskrig". Han mente dog, at disse to politikere er på vej ud af scenen, hvad N.S. Khrustjov ikke var enig
i.
På vej fra skibsvæftet Burmeister & Wain til Langeliniepavillonen den 20. juni kom
undervisningsminister Helveg Petersen og fiskeriminister Normann hen til N.S. Khrustjov. Helveg Petersen
takkede for invitationen til at besøge Sovjetunionen til efteråret for at stifte bekendtskab med det sovjetiske
uddannelsessystem. Særligt interesserer Helveg Petersen sig for, hvordan uddannelse og arbejde konkret er
forbundet i vort system. Normann fortalte om sin rejse til Sovjetunionen på fiskeriminister A.A. Iskovs
invitation og om det samarbejde, sovjetiske og danske forskere har om udforskningen af havenes og
oceanernes fiskebestand. Normann udtalte sig i rosende vendinger om de sovjetiske forskeres arbejde på
dette område.
Samme dags aften havde N.S. Khrustjov en kortvarig samtale med statsminister Krag under receptionen
på den sovjetiske ambassade. Ministerrådsformanden takkede J.O. Krag for den varme og gæstfri
modtagelse og de åbenhjertige samtaler, der havde fundet sted under besøget. Derefter spurgte han J.O.
Krag, om ikke den samtale, de havde umiddelbart efter underskrivelsen af kommunikeet, vil kunne skade
Krag (samtalen blev sendt på dansk fjernsyn og over Eurovisionen).
Krag svarede, at den tværtimod vil kunne hjælpe ham ved valget.
N.S. Khrustjov bemærkede, at man i Sovjetunionen ser realistisk på tingene, og da man indtil videre ikke
kan regne med kommunistisk valgsejr i Danmark, så ser vi gerne, at socialdemokraterne vinder valget. På
dette sted blev samtalen afbrudt af en tilsyneladende påvirket kulturminister Bodil Koch. Hun startede en
snak om kunst og tog Jevtusjenko og abstrakt kunst i forsvar.
N.S. Khrustjov formulerede vort syn på abstrakt kunst og fortalte, hvordan man i Sovjetunionen ser på
Jevtusjenkos forfatterskab.
Under receptionen kom lederen af partiet Venstre Erik Eriksen hen til N.S. Khrustjov og udtalte, at det
havde været ham en stor fornøjelse at træffe den sovjetiske regerings chef og på vegne af oppositionen hilse
ham velkommen i Danmark.
Den 21. juni på vejen fra hotellet til Langelinie fortalte N.S. Khrustjov Krag om den planlagte
omdannelse af det sovjetiske skolesystem, og hvordan man vil styrke forbindelsen mellem arbejde og skole
og virkeliggøre Lenins ideer på dette område.
____________
Samtalerne oversat og nedskrevet af
2. sekretær ved den sovjetiske ambassade i Danmark N. Sjeklejn
Presseattaché ved den sovjetiske ambassade i Danmark P. Gamov
___________
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