
ASRA NYT
Arbejderhistorisk Samling Ringkøbing Amt
38. årgang                                          nr. 2.                                                2021

Det har været en hård periode for alle!
Samfundet har været lukket ned, mere 
eller mindre. Nu skal vi i gang!

Gen
era

lfo
rsa

mling

Tur til Arbejdermuseet

Sangaf
ten -

 arbe
jdersa

nge

Besøg af foreninger og
Gæster i arkivet



2

SSN:0996-2939

ASRA NYT - Udgivet af ASRA
Museumsgade 32. 7400 Herning

ASRAs hjemmeside:
          www.asra.dk
Formand:
Jens Erik Sørensen
Højlundparken  17
7600 Struer
Mail: formand@asra.dk

Kasserer:
Inge Marie Jensen
Stabyvej 39.  Staby 6990 Ulfborg
Tlf: 23834577 
mail: kasserer@asra.dk

Redaktion:
Arkivgruppen
Leo Skaaning
mail: blad@asra.dk

Arkivmedarbejdere:
Jørgen Aarestrup-Nielsen
Jørgen Markmøller
Jørn Jensen
Inga Ries Pedersen
Tove Nykjær
Gerda Olesen
Leo Skaaning
Henry Ammitzbøll

Trykt med hjælp fra 
Metal Herning

Deadline for næste nr.
 1.August  2021

Kolofon:
side 2. Formanden har ordet
side 3. 1. Maj møde hos Jegge
side 4. 1. Maj tale på rim
side 10. Sangaften 27.10.2021
side 11. Tur til Arbejdermuseet 
side 12 Ferie for storbybørn 
side 14 Har du set Tangeværket?
side 16. Arbejderbevægelsens 
              historie
side 19. Dagsorden til generalfor 
              samling
side. 20. Indkaldelse til Generalf.

Coronaregler
Sidste nyt er at vi skal tjekke alle for 
gyldig Coronapas eller gyldig test. 
 Men meld lige ind til mig hvem der 
gør det. Forhåbentlig bliver det ikke 
så længe vi skal tjekke papirer. Den 
gamle hoveddør bliver ikke låst op, og 
Husflid sørger for egen kontrol i deres 
hus.
Jeg skal nok få lavet et skriv til dørene 
(kommer først op onsdag)
Har den enkelte forening bestyrelses-
møde – gæster – arrangement skal I 
sørge for at tjekke hver og en, og det 
gælder også jer selv. Alle, undtagen 
ansatte, skal kunne fremvise gyldige 
papirer, ellers må man ikke komme 
ind, og vil man ikke det, så er der 
heller ikke adgang.    
             Helene Møller Jensen
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Formanden har ordet
Hallo er i der; Vi er nu tilbage  vi hå-
ber at i alle er kommet godt igennem 
den lange coronatid, der har været. 
En lang og besværlig tid vi har været 
igennem. Vi har ikke kunnet lave no-
get som helst. Derfor håber vi at alle 
er klar til at komme i gang og komme 
lidt i byen igen, Vi vil sætte stor pris 
på at se jer, og byder jer velkommen i 
Historiens Hus.
Vi starter med at holde vores Gene-
ralforsamling den 9. august kl. 19.00 
i Historiens hus.  Den 16. september 
laver vi en Bustur til Arbejdermuseet 
i København. Se programmet et andet 
sted her i Bladet. Og den 27. oktober 
holder vi en Sangaften kl. 19.00 også 
her i Historiens Hus. Skriv det allere-
de nu ind i kalenderen.
Noget godt er der da sket i den stille 
tid Der har været fred til at få renove-
ret huset. Vi har nu fået nye Vinduer, 
og gelænder ved hoved trap-

pen, bedre belysning i salen og mange 
andre steder i huset, og ting som der 
trængte til at blive lavet, det er rigtig 
godt.

Vi var samlet i arkivet onsdag den 26. 
maj, og jeg vil gerne her sige tak til 
alle vores medarbejdere. Alle er klar 
til at tage fat igen, og glæder sig til at 
komme i gang,  Der er også begyndt 
at komme arkivalier ind, så tusind 
tak for det. Det er altid spændene at 
dykke ned i nogle nye bunker. Derfor 
vil jeg gerne opfordre alle til at sprede 
budskabet om ASRA. 
Og hvis der er nogen der har kend-
skab til noget der skal arkiveres, vil 
vi gerne opbevarer og gemme det for 
eftertiden, så man er velkommen til at 
kontakte os, vi henter det gerne. 
Hvis der er nogen der har en god 
historie, vil vi også gerne bringe den i 
vores blad.              

Husk ASRA tager imod arkivalier, 
som registreres og gemmes for efter-
tiiden.

Formand Jens Erik Sørensen
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På trods af coronaen, holdt en lille 
flok af ASRAs arkivmedlemmer
1. Maj 2021 hos Jegge.

Dagsorden:
1.  Velkomst ved mødets leder
2.  Sang: ”Danmark for folket”
3.  Kaffe med en enkelt
4.  1, maj tale ved Leo Skaaning
5.  Sang: ”Vi skal nå til at stå”
6.  Ordet frit
7.  Sang: ”Når jeg ser et rødt  
                 flag smælde.”
Husk vi tager hensyn til hinan-
den, og bruger afspritning af 
hænderne.
Vi fleste af os er vaccineret, så 
der skulle ikke være noget pro-
blem.

For andet år i træk. afholdt en lille 
gruppe af medarbejdere i ASRA 
1. maj arrangement hos Jegge i hans 
private hjem.
Som Jegge sagde ved velkomsten:
”Jeg, og jeg tror vist også mange af 
jer, har holdt 1. maj hvert år, og da nu 
denne situation med corona forhin-
drer os i at være sammen med vores 
partikammerater i større forsamlinger, 
synes jeg det er helt rigtigt at holde 
det i de tilladte grupper, som er ud-
stukket af SSI.
Jeg kan fortælle, at kun under krigen 
var vi i den situation, at der ikke kun-
ne holdes 1.maj.
Jeg er derfor glad for i er med på ide-
en, og er med på at hylde bevægelsen 
og partiet på denne dato - 1.maj.
Med disse ord håber jeg vi får en god 
formiddage sammen.
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Kammerater

Velkommen til den første maj 
En dag der vedrører, både dig og mig.

En dag som bestemt, vi aldrig må glemme.
Den markeres hvert år, 

i hele verden og herhjemme.

Gode Socialister 
kom fra syd kom fra nord

alle gode socialister, 
ja, fra den hele jord.

i dag er den dag, 
hvor vi helt uden vaklen

skal styrke vort sammenhold 
og tænde venskabsfaklen.

Vi skal bryde al folkets og hadets heraki
vi skal bortskaffe al trældom, 

og samfunds tyrani.
Vi skal ud af denne faste trædemølle,  

og slaveriet skal være forbi.

1. Majtalen blev holdt af Leo Skaaning - på rim
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Vi skal leve og stå sammen, 
og være fri.

Sådan lød det i fordums dage,
i 2021 er det svært,

at finde på noget
hvorom man kan klage

Velstand kender næsten alle
rigdom,- kan man det ikke kalde,

skal vi ikke være venner?
Venskab er jo noget vi alle kender.

Fattigdom kan næsten ikke bruges, 
og lignes det, 

med det vi ser i vore dage.

Det er svært helt fordomsfrit,
i munden at tage ordet - 

kritik, - 
”er det ik’?

MEN - var de nu så gode 
”de gode gamle dage” 
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Er det rigtigt 

det vi siger, i dag, -  
  vi har det jo godt.?

Har vi det så godt?

Når vi ser i verden, at mange har det småt,
kan vi så sige, 

at vi alle har det godt?
Ude i  verden, er der folk der lider nød

nogle får frataget initiativets glød.

Der er børn der må arbejde hårdt,
 for det daglige brød

det tænder ikke livet glød.

For det skal vi sammen kæmpe, 
og aldrig - 

vores indsats for børn og svage dæmpe.
Børn er vores råstof.

Deres fremtid er lagt, og de skal kende,
lyset i deres øjne - 

 det skal vi sammen vil tænde.
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Tiden er svær, 
vi kæmper  

mod en voldsom og dødelig pest.
Men vores statsminister 

Mette
Kæmper for os, 
og for at gøre,

 alt det der er bedst.

Hun er stædig og stærk 
i det hun beslutter,

oppositionen har slet ikke noget der dutter.
Så,

 hun skal roses her på denne dag,
og her fra os  

have et rungede hurra.

Vort parti har gjort så  meget godt, -
det må vi sige.

Men tænker vi os om, 
så er der altså, bare lige.
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At man måske på de ældre
skal tænke lidt mere;

vil er og bliver flere og flere.

Kammerater lad vores  hilsner gå 
til alle socialister 

i den ganske verden.
lad solidariteten blomstre og gro

lad alle, -  
der kriges få fred og ro.

Lad mennesker af alle klasser
finde sig selv, 

og et sted, 
som til  dem passer.
Hvor de kan trives, 

og igen kan leve og tro,
at jorden er et dejligt sted at bo.

Så god første maj  - 
mine gode kammerater.

er det ikke i dag vores fremtid starter?



10

Sangaften
i

ASRA
Onsdag den 27.okt. kl. 19,00      

I Historiens Hus
Museumsgade 32. Herning
Alle er velkommen til en glad aften

Vi synger sange fra Arbejdersangbogen og 
andre sange som vedr. arbejderbevægelsen
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Tur til Arbejdermuseet
Den 16.sept. 2021

Turen til Arbejdermuseet bliver en heldagstur, hvor der er 
oplevelser for alle. Se hvordan arbejderne boede i gamle 
dage, se arbejdsforhold på virksomheder og meget andet.
Efter besøget tager vi til Vestre Kirkegård og ser det ”røde 
hav”, stedet hvor tidligere socialdemokratiske statsmini-
stre og kendisser er begravet.  Turen bliver med guide, og 
er rigtig spændende.  Turen bliver til en rimelig pris, idet 
medlemmer af ASRA får et tilskud til turen.
Vi vender tilbage med tidspunkt for tilmelding, og prisen 
for turen, men kryds kalenderen af allerede nu!
Entreen til museet er gratis for medlemmer af en fagfor-
ening. Medlemmer af ASRA får ligeledes gratis adgang.
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Ferien for børnene omkring 1940
var en opgave. Børnene blev invi-
teret ”på landet” og mange fik en 
helt unik oplevelse.
Claus på 8 år rejste i 1947 for før-
ste gang på sommerferie helt alene. 
Eller det vil sige, han kørte i tog med 
hundredevis af andre børn, som også 
skulle ud i lys og luft. Fra Hovedba-
negården kørte toget til Kalundborg, 
hvor børnene skiftede fra tog til færge. 
I Aarhus blev Claus hentet af sin fami-
lie.

“Aftenen før jeg skulle af sted for 
allerførste gang, lå jeg og græd i min 
seng”.

I 1940’erne rejste tusindvis af køben-
havnerbørn på landet i sommerferien. 
Det kunne være til familie og venner 
eller til helt fremmede, som åbnede 
deres hjem for børnene.
Selv om ferieloven fra 1938 havde 
sikret arbejderne to ugers ferie med 
løn, dækkede det slet ikke behovet for 
at give storbybørnene en god og sund 
sommer. Derfor blev rejserne bl.a. 
organiseret af Komiteen for Køben-
havnske Skolebørns Landophold med 
det mål at bytte storbyens baggårde og 
stenbroer ud med et landophold med 
frisk luft og nærende mad.
– Annonce fra Komiteen for køben-
havnske skolebørns landophold bragt i 

Folkeskolen, juni 1952.

Et ophold på landet var ekstra succes-
fuldt, hvis feriebørnene havde taget et 
par kilo på, inden de vendte hjem til 
byen. Mange af de udsendte feriebørn 
blev udstyret med ernæringskort, så 
man kunne følge deres vægt.

Også Claus’ vægt blev der holdt øje 
med. Tante Anna noterede den ved 
ankomst og afgang, som man kan se 
af de små sedler herunder. I 1951 hav-
de Claus og hans lillebror Ulf begge 
taget 3 kilo på i løbet af sommeren. 
De små sedler fungerede også som 
instrukser til opførsel og regler. Tante 
Anna mindede bl.a. om, at drengene 
skulle ”Børste Tænder, rense Negle og 
Ører hver aften. Ingen plagen om at 
cykle til Stranden. Sige og spørge naar 
I skal et sted hen”….”Husk dette.”
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En storby som København er 
ikke noget sundt sted for børn, 
der skal vokse og trives. Det er 
derfor af største betydning for 
børnenes helbred at komme væk 
fra den røgfyldte luft og den 
enerverende støj – ud i sol og 
landlig stilhed i sommerferien.

Livet på ”stenbroen” var ikke morsom

Helt på samme måde tog mine bed-
steforældre i 1930’erne en forsømt 
Nørrebro-dreng til sig som feriebarn 
på deres gård ved Holstebro. Han 
blev min morbrors nærmeste ven og 
en slags ekstra søn for min mormor. 
Hun kaglede af fryd over hans køben-
havnske vid og slagfærdighed, som vi 
jyder har livsvarig mindreværdsfølelse 
over for.
Det havde sin storhedstid i 1930’erne 

og 1940’erne. 
Næsten 8000 
københavner-
børn kom på 
landet i be-
frielsessom-
meren 1945. 
Det ebbede 
ud i takt med 
velfærds-
samfundets 
fremkomst, 
der gav 
byarbejdere 
mulighed for 
at holde ferie 
med deres 
børn uden for 
byen og med 
tiden endog i 
udlandet..
For børn der 
ikke kom-
mer på ferie 
arrangeres

Gabriels Jensens feriearrangementer, ture til stranden med voksen tilsyn.
Ture i skoven og til forlystelsesparker, så børnene får gode oplevelser.
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Sommeren indbyder til at besøge 
danske museer og udstillinger på 
grund af Coronaen.
Har du set Tange værket?
I 1883 opstod idéen om at opdæmme 
Gudenaaen og at bygge et vand-
kraftværk for at producere strøm til 
Midtjylland
Man forudså allerede dengang at 
strøm ville blive en mangelvare i 
det indre Jylland. Ideen opstod i 
forbindelse med at 290 landbrugere 
henvendte sig til Hedeselskabet for ta 
få etableret kunstvanding. Jordene i 
området var magre, gav et lavt udbyt-
te, og høstudbyttet var meget følsomt 
overfor tørkeperioder.

Hedeselskabet regner på projektet 
nogle år, og kommer frem til at faldet 
ved opstemningen vil blive på 12 
meter, og omdannes dette fald til 
vandkraft ville det kunne forsyne både 
Randers, Langå og Viborg med strøm. 
Pojekteringsperioden - indtil 1918 Fra 
1880’erne blev der foretaget mange 
beregninger og overvejelser, uden 
at arbejdet blev igangsat. F.eks. blev 
anlægsarbejdet i 1910 andraget til at 
koste 1.375.000 kr., og tiden var ikke 
moden til at man kunne foretage en så 
stor investering.

Mangel på strøm, kul og olie,
Da 1. verdenskrig stod for døren blev 

det dog klart, at der ville blive mangel 
på strøm, kul og olie, og så var situa-
tionen en anden, og i 1914 indgiver en 
kreds af samarbejdspartnere konces-
sionsansøgning med det konkrete 
projekt til Elektricitetskommissionen. 
I 1918 har projektet været igennem 
myndighedernes behandling, herunder 
Rigsdag med tillhørende lovforslag 
samt de involverede kommuner. 
Andelsselskabet Gudenaacentralen 
stiftes, og man er klar til at påbegynde 
projektet med et budget på 4 millioner 
kr. Anlægsarbejdet 1918-1920 Anlæg-
get af sø, opstemning og værk er en 
stor opgaven, tiden taget i betragtning 
- formodeligt det største anlægsarbej-
de hidtil i Jylland.
En overgang er 500 mand beskæftiget, 
hovedsageligt med dæmningsbyggeri, 
hvortil der alene blive flyttet 300.000 
m2 jord. Financielt er opgaven også 
stor. Budget og lånekapital udvides 
hurtigt til 6 mill. kr., og anlægskapi-
talen blev hastigt derefter udvidet til 
mere end 14 mill. kr. Heraf gik mere 
end 2 mill. kr. alene til erstatning for 
ekspropriationer. Den 17. december 
1920 kunne anlægget producere den 
første strøm, kun ca. 2 år efter arbej-
dets påbegyndelse.
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Fra 1921 og frem
Den 8. januar 1921 indvies værket 
officielt, og anlægsperioden afslut-
tes. Det første årsregnskab viser 
at den samlede anlægspris blev på 
13.799.470 kr. Værket kommer godt 
fra start, og i 1923 distribueres strøm 
gennem 85 km egne ledninger. Strøm-
produktionen stiger planmæssigt.

Udstillingen på Tange Værket er for 
hele familien, med masser af ting man 
kan afprøve og eksperimentere med.
Der er mulighed for at tage madkur-
ven med.
Se også lejligheder og huse fra for-
skellige tidsepoker, det kan give sjove 
samtaler om hvordan det var engang.

Ud over el-produktionen hører en del af den smukke natur samt Tange Sø 
med til Gudenaacentralen, men med åben adgang for borgerne. Sammen 
med vor nabo - Energimuseet - har ca. 100.000 besøgende og turister årligt 
glæde af os, som det vi også er - et unikt stykke kulturhistorie og et smukt 
naturområde. Vi beskæftiger ca. 3-4 medarbejdere med elproduktion, ved-
ligeholdelse af bygninger og arealer, etablering af fiskepassager o.l.

Sommer på Energimuseet
26/06/2021 - 08/08/2021
www.energimuseet.dk

Husk at læse energimuseets bestem-
melser omkring corona.
De kan læses på deres hjemmeside.
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 Arbejderbevægelsen i Danmark
Da arbejderne flyttede fra Land til By opstod
fagforeningerne

Arbejderbevægelsen opstod i Dan-
mark i løbet af det 19. århundrede 
som et modsvar på undertrykkelsen af 
arbejderklassen. Det var en periode, 
hvor flere og flere flyttede ind til de 
større byer for at finde arbejde i den 
voksende industri. Arbejdere begyndte 
at organisere sig i (fag)foreninger og 
partier for at skabe et socialt sikker-
hedsnet og en modvægt til virksom-
hedsejerne – og for at kæmpe for 
politisk indflydelse på samfundets 
indretning. I Danmark stod arbej-
derbevægelsen stærkest i midten af 
det 20. århundrede, hvor et flertal af 
arbejdere var organiseret i fagforenin-
ger og stemte på partier, der havde 
arbejderklassens interesser i fokus. 
Fra slutningen af det 20. århundrede 
begyndte en ny indretning af økono-
mien og nye politiske styrkeforhold at 
udfordre arbejderbevægelsens organi-
sationer. Samtidig var klasseforhold 
blevet mindre entydige. I dag er det 
omdiskuteret, hvem arbejderbevæ-
gelsen egentlig består af, hvad dens 
rolle er, og hvordan man definerer 
arbejderklassen. Men den stigende 
økonomiske og sociale ulighed – både 
globalt og i Danmark – har samtidig 
sat klassemodsætninger på dagsorde-
nen igen.

Hvad er arbejderbevægelsen?
Arbejderbevægelse er en samlebeteg-
nelse for forskellige former for orga-
nisering af arbejdere – fra fagforenin-
ger over kooperative virksomheder 
til politiske partier – samt en række 
organisationer med forskellige sociale 
formål, f.eks. begravelseshjælp, un-
dervisning og fritidsaktiviteter. Fælles 
for disse organisationer er, at de har 
arbejderes interesser i fokus.

For fagforeninger gælder det især løn- 
og arbejdsvilkår samt social sikring i 
forbindelse med f.eks. arbejdsløshed 
eller sygdom. For kooperative virk-
somheder, også kaldet andelsvirk-
somheder (se faktalink om andelsbe-
vægelsen), handler det om, at dem, 
som arbejder for virksomheden – og 
dem, som forbruger virksomhedens 
produkter – skal have medindflydel-
se på virksomhedens drift og andel 
i overskuddet. Politiske partier, der 
historisk er blevet opfattet som en del 
af arbejderbevægelsen, har politiske 
programmer, som tilgodeser arbej-
derklassens interesser bredt set; f.eks. 
økonomisk omfordeling og kollek-
tive goder såsom gratis uddannelse, 
offentligt sundhedssystem og daginsti-
tutioner.
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Historisk har arbejderbevægelsen 
udgjort et social sikkerhedsnet og et 
socialt fællesskab ’fra vugge til grav’ 
– fra børnepasning til begravelses-
hjælp. Særligt i perioden før uddan-
nelse blev offentlig og tilgængelig for 
hele befolkningen, stod arbejderbevæ-
gelsen også for undervisningstilbud til 
arbejdere. Denne tradition lever også i 
dag i form af f.eks. aftenskolen AOF, 
grundlagt i 1924 som Arbejdernes 
Oplysningsforbund.

Hvornår og hvordan opstod ar-
bejderbevægelsen i Danmark?
I midten af 1800-tallet var der stor 
fattigdom i Danmark, hvilket satte en 
folkevandring i gang: mod byerne og 
til udlandet, især til Amerika. Ud af 
den daværende befolkning på omkring 
to millioner flyttede en halv million 
fra land til by og en kvart million 
til Amerika i perioden fra midten af 
1800-tallet til starten af 1900-tallet. 
Det fremgår af Arbejdermuseets 
opslag ”Arbejderbevægelsens start” 
(se kilder). I byerne var fattigdommen 
imidlertid også stor, og arbejdsvilkå-
rene i den industri, der var begyndt at 
vokse frem, var hårde. Det fik arbej-
derne til at søge sammen i fælles-
skaber og til at søge inspiration fra 
arbejdere i udlandet, der var begyndt 
at organisere sig.

I 1871 opstod Pariserkommunen i 
Frankrig, hvor revolutionære overtog 
hovedstaden og erklærede den socia-
listisk. Pariserkommunen bestod kun i 
to måneder, før myndighederne knuste 

oprøret – 20.000 blev slået ihjel – men 
kommunen blev inspiration for revo-
lutionære arbejdere verden over.

I Danmark havde postembedsmand 
Louis Pio fulgt udviklingen i Frankrig 
og begyndte under navnet ’En Ar-
beider’ at udgive Socialistiske Blade, 
som han sammen med sin fætter, 
boghandleren Harald Brix, lavede til 
ugebladet Socialisten. Dette ugeblad 
blev et af de første talerør for arbej-
dernes krav om bedre vilkår.

I samme periode begyndte flere grup-
per af arbejdere, heriblandt murere i 
København, at strejke. På initiativ fra 
Pio, Brix og skolelæreren Paul Geleff 
blev Den Internationale Arbeiderfor-
ening stiftet i efteråret 1871. I foråret 
1872 mødtes tusinder af arbejdere på 
Fælleden i København – et møde, som 
myndighederne slog hårdt ned på, 
og som siden blev kendt som Slaget 
på Fælleden (se faktalink om samme 
emne).

Den Internationale Arbeiderforening 
blev forbudt, men arbejderne insiste-
rede på deres ret til at organisere sig, 
og i årene 1871-1873 blev adskillige 
uafhængige fagforeninger dannet. I 
1874 blev Centralbestyrelsen for de 
frie Fagforeninger i København dan-
net og blev den koordinerende politi-
ske og faglige ledelse for den gryende 
arbejderbevægelse i Danmark.

Ikke alle arbejdere var imidlertid 
tilfredse med Pio, Brix og Geleffs 
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politiske linje og ledelsesstil. Oppo-
sitionen – ført an af ledere fra de nye 
fagforeninger – indkaldte til kongres i 
1876 på Gimle (et forsamlingshus, der 
dengang lå på Frederiksberg), hvor 
der blev vedtaget et program for det 
nye socialdemokratiske Arbejderparti. 
”Gimleprogrammet”, der kan læses i 
sin helhed på danmarkshistorien.dk 
(se kilder), er bygget op om to hoved-
punkter:

1. ”Arbejdet er Kilden til al Rigdom 
og Kultur, og [hele] Udbyttet [bør] 
tilfalde dem, som arbejder.”

2. ”Udgaaende fra disse Grundsætnin-
ger stræber det danske socialdemo-
kratiske Arbejderparti ved alle lovlige 
Midler efter en fri Stat og et sociali-
stisk Samfund.”
Derudover indeholdt programmet en 
række krav, som det socialdemokra-
tiske arbejderparti ville arbejde for 
”under det nuværende kapitalistiske 
Herredømme”.

Hvad betyder arbejderparti?
Et arbejderparti er et politisk parti 
med et program, der har arbejderklas-
sens interesser i fokus. Historisk har 
arbejderpartiernes repræsentanter, 
medlemmer og sympatisører typisk 
defineret sig som arbejdere. Arbejder-
partier har som oftest en ambition om 
at få valgt repræsentanter til Folketin-
get, så de ad parlamentarisk vej kan 
arbejde for at ændre samfundsindret-
ningen, så forholdene bliver bedre for 
arbejderklassen.

Da det socialdemokratiske Arbejder-
parti blev stiftet i 1876, bestod det 
af både et politisk parti og en fagfor-
eningsorganisering. Et par år senere 
blev fagforeningsorganisering og 
partiorganisering delt i to, men med 
tæt samarbejde. I 1884 fik partiet (der 
nu hed Socialdemokratisk Forbund) 
valgt sine to første medlemmer af 
Folketinget. Det fremgår af opslaget 
”Det socialdemokratiske Arbejder-
partis 1888-program” på danmarkshi-
storien.dk (se kilder). Det nuværende 
parti Socialdemokratiet har rødder i 
Socialdemokratisk Forbund, men har 
ændret sit politiske program mange 
gange siden.

I 1959 skiftede De samvirkende Fag-
forbund navn til Landsorganisationen 
i Danmark – LO. Syv år tidligere var 
der blevet stiftet en anden samling af 
fagforeninger, Fællesrådet for Danske 
Tjenestemands- og Funktionærorga-
nisationer (FTF). De to organisationer 
blev i januar 2019 slået sammen til 
Fagbevægelsens Hovedorganisati-
on – FH – der udgør et fælles talerør 
for omkring 1,3 millioner arbejdere 
i mange forskellige fagforeninger og 
brancher.
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Generalforsamling 
Mandag den 9. august 2021 kl. 19,00 i Fælleslokalet

Historiens Hus - Museumsgade 32. Herning

  Dagsorden:
  1.   Velkomst ved formanden
  2.   Vedtagelse af  forretningsordenen
  3.   Valg af dirigent
  4.   Valg af stemmetællere
  5.   Bestyrelsens beretning
  6.   Fremlæggelse af årets regnskab
  7.   Fremlæggelse af budget
  8.   fastlæggelse af kontingent
  9.   Indkomne forslag
  10. Valg - Påvalg er:
         Formand jens Erik Sørensen - ønsker ikke genvalg
         3. bestyrelsesmedlemmer.  for 2 år
         Niels K. Hedegaard 
         John Madsen
         Jørgen Markmøller
         2. suppleanter for 1. år
         Marianne Højlund Christensen
         Elin Kragelund
         1. revisor for 2. år
         Willy Grøn
         1. Revisorsuppleant for 1. år
         Henry Ammitzbøll
  11.   Eventuelt

                              Bestyrelsen



Generalforsamling
Mandag den 9. aug. kl. 19,00

i Historiens Hus - Museumsgade 32.
Fælleslokalet

Dagsorden jvf. vedtægterne.
Vedtægterne kan findes på ASRAs hjemmeside

www.asra.dk
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest 14. dage 
før generalforsamlingen

Alle er velkommen på generalforsamlingen 
til at høre foredraget.

Paw Jensen
Tidligere formand for 3F i Ringkøbing

fortæller om sit liv og arbejde som
fagforeningsformand - samarbejdskonsulent 
om sine mange oplevelser, bl.a. da Nordsø-

værftet gik konkurs efter 40 års virke
Han har skrevet bogen

”Hvordan får vi nye medlemmer og passer 
godt på de nuværende”

 
Se ASRA NYT nr.4. 1918 hvor der er en længere artikel


