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Deltagerne samlet foran det skønne Wilton Park

Det var en dag i det tradi-
tionsrige engelske Lancaster 
House. Stedet dannede ram-
men om et cocktailparty for et 
par hundrede mennesker. Hver 
gang de indtrædende viste sig, 
blev det højtideligt forkyndt, 
hvem der nu trådte over dør-
tærskelen. — Lord and lady dit 
og dat, professor dat og dit 
med frue — og så pludselig 
også : Mr. and mrs. Hansen 
from Denmark. Og det danske 
ægtepar var direktør Peter 
Thurøe Hansen, Horsens, og 
hans frue, folketingsmedlem, 
fru Karen Thurøe Hansen.

De deltog i den 25. konference på 
det fornemme konferencecenter Wil-
ton Park i  Sussex, hvor slottet fra 
det 16. århundrede er hjemsted for 
en mødevirksomhed, som samler en 
lang række af de mest fremstående 
talere i Vesten. I 1943 foreslog Win-
ston Churchill, at man skulle skabe 
grobund for en bedre forståelse med 
Vesttyskland ef ter  den anden ver-
denskrig. Det gav senere stødet ti l  
Wilton Park-møderne, hvis virksom, 
hed siden er udvidet ganske betyde-
ligt.

På dette års konference var en af 
talerne udenrigsminister Poul Hart

ling, der bl. a. fremhævede, at vort 
slægtleds største opgave er at skabe 
forståelse mellem menneskene. - Hi-
s tor iens dom bl iver  hård,  hv is  v i  
svigter, sagde udenrigsministeren, 
hvis tale blev modtaget med stærkt 
bifald. I konferencedagene besøgtes 
også det britiske parlament, og det 
blev overdraget fru Karen Thurøe at 
udbringe dronningens skål i snaps-
tinget".
Det var også det horsensianske 

folketingsmedlem, som • fik 
overdraget det ærefulde hverv at holde 
den afsluttende tale om 
jubilæumskonferencen. - Fra den 
første dag, hvor premierminister Heath 
dukkede frem på himlen (han landede i 
parken .i helikopter), fik vi en 
fornemmelse af det  nø je  n iveau for  
konferencen,  sagde hun bl .  a.  -  
Vi  har haft  det privilegium at møde et 
stort antal fremtrædende europæiske 
statsmænd og eksperter på 
forskellige områder, og vi  har været 
samlet med repræsentanter for 18 
nationer, tilføjede hun.

Anstrengende, 
men interessant

- Vi kan med sandhed sige, udta-
ler ægteparret  Thurøe Hansen, at  
det har været en meget stor oplevel-
se at  del tage i  konferencen.  Vi  er  
blevet or ienteret  af  mange 
fremragende personligheder, og 
tolkesyste

met i  Wilton Park v irkede fremra-
gende.  Rektor  for  konferencen er  
mr. Koeppler, en tysker, som i 1939 
for lod s i t  land på grund a f  naz is-
mens udbredelse. Fra Danmark del-
tog Gerda ag Adam Møller, sekretær 
i udenrigsministeriet Niels Jæger, 
Ejnar Stendevad fra landbrugsrådet 
og os.
- Vi var bl. a. sammen med chef-

redaktøren for  en stor  av is  i  Bel-
grad, og han sagde: „En skønne dag 
kommer De også t i l  mit  land. Lad 
mig vide,  hvornår De kommer.  Så 
vil  jeg lave en tur for dem og følge 
Dem personligt". På konferencen ar-
bejdede vi otte timer om dagen. Det 
var anstrengende i de første dage, 
ikke mindst fordi det foregik på et 
fremmed sprog, men de diskussioner, 
vi deltog i, om politiske, sociale og 
kulturelle emner, var meget interes-
sante.

Større mellemfolkelig 
forståelse

Formålet var at skabe større mel-
lemfolkelig forståelse. - I en af 
g rupped iskuss ionerne  re j s t e  j eg  
spørgsmålet af undervisningsmæssig 
karakter, og så blev problemerne 
gennemdrøftede, fortæller fru Karen 
Thurøe. Vi er af den opfattelse, at 
ikke mindst de private samvær var 
meget værdifulde. Vi lærte en mas-
se. Hovedpunkter på konferencen

var  fæ l l e smarkede t  og  NATO.  V i  
mødte således Labour-manden Roy 
Jenkins, der er tidligere 
finansmisister, ag som modsat 
Harold Wilson går  ind  f o r  
Eng lands  op tage l se  i  EEC.
V i  lær te  a f  h inandens  måde  a t  

ordne mange problemer på. 80 pct. 
af deltagerne var akademikere. Det 
fik en britisk bankdirektør til over-
for Peter Thurøe at  udbryde:  „Det 
er helt befriende at træffe en forret-
ningsmand. Vi er så få her". Ja, 
tilføjer Thurøe, og så måtte jeg 
naturligvis flere gange forklare, 
hvad HOKI var  for  noget .  De 
f les te  de l tagere  var professorer og 
doktorer. Blandt dem var også en 
mand, der var ekspert i 
østanliggender.

Var også i Oxford
Vi snakkede også en del med Celal 

Akbay, der var ansat i udenrigsmi-
nisteriet i Ankara. Han havde haft 
meget med Tuborg at gøre, men for-
talte,  at man nu i  Tyrkiet selv var 
begyndt at brygge øl i større mæng-
der .  Den  f inske  genera l sekre tær  
Mikko  0 .  Immonen var  den s tore  
sportsmand.  Han løb t i  k i lometer  
hver morgen, ned ti l  landsbyen og 
ti lbage igen, og så var han klar ti l  
dagens konference.
Vi fandt også den nye generalse-

kretær for NATO, Hollands tidligere 
udenrigsminister Luns, fantastisk. 
Han talte både på engelsk, tysk og 
fransk til deltagerne, og det var 
alt-sammen perfekt.  Vi tror at 
kunne sige, at Wilton-konferencen 
for os alle var en stor og lærerig 
oplevelse. Vi hørte mange 
interessante ting, og v i  f ik  meget  
a t  se .  V i  var  b l .  a .  i  Oxford, en 
ualmindelig skøn by.
Konferencerækken fortsætter nu. 

Der har siden været drøftelse af 
massemedierne, og også i  oktober 
samles folk fra mange lande i  Wil-
ton Park,  s lutter ægteparret ,  som 
har optaget en film fra konferencen.

P.N.

Til en international
konference i England

Fru Karen Thurøe Hansen fik overdraget det ærefulde hverv at holde 
afslutningstalen ved møde for 18 nationer
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