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”Historien som kollektiv fiktion”

”For folkene er og bliver historien 
et knippe af historier.  Den er det, 
som man kan indprente sig og som er 
egnet til at blive fortalt videre igen og 
igen: en genfortælling.
Og overleveringen viger ikke tilbage 
for nogen legende, trivialitet eller 
fejltagelse forudsat, at der knyttes en 
forestilling om fortidens kampe til 
den.”

”Historien er en opdigtning, som vir-
keligheden leverer materiale til.
Men den er ikke nogen tilfældig 
opdigtning.  Den interesse, den væk-
ker, har rod i deres interesser, som 
fortæller den; og den tillader dem, der 
lytter til den,at genkende og nøjere 
at definere både deres egne og deres 
fjenders interesser.

 Hans Magnus Enzensberger

arkivfoto
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Leder.

Så er vi kommet på den anden side af 
en god og vellykket generalforsamling, 
der blev afviklet i 3F Midtjyllands lo-
kaler, Herning. Jeg vil gerne rette en 
stor tak til 3F Midtjylland, som spon-
serede vores generalforsamling. Lige-
ledes vil jeg rette en stor tak til dem., 
fordi de også sponserer trykningen af 
vores blad ASRA-Nyt.

Generalforsamlingen blev indledt med 
at næstformand i regionen Conny Jen-
sen fortalte om sit liv og sin opvækst i 
Herning. En meget spændende fortæl-
ling som fuldt ud lever op til ASRA’s 
ønske om ”Vi er selv historie”. Fortæl-
lingen kan læses et andet sted i bladet.

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet, og 
foran os ligger der mange store opga-
ver. Blandt andet med at finde nye og 
bedre egnede lokaler, hvilket indebæ-
rer, at for at det kan løbe rundt, så skal 
vi også ud at hverve flere medlemmer.

Vi har indsendt ansøgningsskema til 
Herning kommune med det formål, at 
vi kan blive godkendt som forening i 
forhold til Folkeoplysningsloven, så vi 
kan opnå tilskud til lokale leje.

Som det fremgår andet sted i bladet 
deltager vi også i år med en stand til 1. 
maj arrangementet i Laugesens Have. 
Som noget nyt denne gang, i samar-
bejde med LO-Faglige Seniorer.

Formålet med at være fælles om at 
være repræsenteret på en stand er at 
støtte og synliggøre begge foreninger. 
Efter dette arrangement er der lagt op 
til en fællers bestyrelsesmøde, hvor vi 
skal drøfte om, der er andre ting vi kan 
være fælles om.

Angående hvervning af nye medlem-
mer har vi i bestyrelsen besluttet, at 
vi skal skrive ud til efterlønsklubber 
og partiforeninger m.m., hvor vi vil 
tilbyde at komme ud på deres møder/
generalforsamlinger, for at fortælle om 
ASRA, vise hvad vi har i ASRA og 
hvad vi går og laver i ASRA.  Det er 
virkelig spændende arbejde vi har med 
at gøre i arkivet, bare det, at se og ikke 
mindst at læse i de mange spændende 
protokoller m.m. vi har. Jeg håber 
også at det vil lykkedes at få flere en-
gageret i vores arbejde. Så jeg håber at 
foreningerne vil tage godt imod vores 
henvendelse.

Andreas Iversen
       formand  
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Conny Jensen – 
regionsmedlem med mange titler på cv’et.  

ASRA havde inviteret Conny Jensen 
til, forud for dette års generalforsam-
ling, at fortælle om sit liv. Det blev en 
spændende og fængslende beretning, 
der vidner om en kvinde med stort 
gå-på-mod. 

Conny præsenterede sig som tredie-
generations herningenser. Allige-
vel valgte hun at begynde med sin 
mormor. Hun og hendes mand boede i 
Ådum ved Tarm på et husmandssted. 
Også dengang var der trange tider for 
landbruget. Så bedstefaren valgte at 
hænge sig i laden.
Bedstemoderen flyttede til Grøn-
negade i Skjern, som alenemor med 
5 børn, hvoraf én var Conny´s mor. 
Conny huskede sin dejlige bedstemor 
som en gæv kone, der sled for 

at forsørge familien. Hun arbejdede 
på ægpakkeriet om dagen og passede 
ledvogterarbejde om natten.  Conny 
huskede mange gode ferier i Grønne-
gade i Skjern, hvor der hang et billede 
af Th. Stauning. Nu har Conny det.
 
Som ung flyttede Conny´s mor til 
Herning på spædbørnshjemmet i Sjæl-
landsgade. Hun mødte en slagteriar-
bejder og de fik 2 børn: Conny og en 
storebror.
Hendes far arbejdede på slagteriet i 50 
år og døde i 1980. Slagteriarbejderne 
hjalp hinanden også med at bygge 
huse. Familien fik på den 
måde et hus på Kalundborgvej. 
Hendes far var, fedtafsmelter. Her 
kom han til skade ved, at benet smut-
tede på et gangbræt, og han fik en 2. 
grads forbrænding af fod og ben og 
var sygemeldt i ½ år. Derfor skulle 
familien spare meget. På slagteriet 
samlede man ind til sygemeldte til en 
købmandskurv én gang om måneden. 
Conny husker tydeligt, hvor mange 
dejlige ting, der var i kurven.  
Der var bl. a. en lille æske pålægs-
chokolade. Conny kunne ikke modstå 
fristelsen, men listede et stykke ud af 
pakken. Det opdagede hendes mor. 
Hun blev forhørt af moderen, men 
nægtede. Hun fik så besked på at tage 

”Her er mit liv”
Conny Jensen talte på ASRAs generalforsam-
ling om sin opvækst i Herning
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sit pæne tøj på og måtte følges med 
sin mor til politistationen. Nu indrøm-
mede hun uden for døren og måtte 
klare 3 dages stuearrest.
 Engang var hendes far og mor til fest 
på Slagteriet. Hendes storebror skulle 
passe hende. Men han købte flødebol-
ler til Conny og tog selv i byen. Til 
gengæld fandt hun hans kærestebreve 
og læste dem. 
Hendes farfar havde et ishus i Her-
ning, der hvor nu AF er. Der var 
herligt at komme der, og tit måtte hun 
passe butikken, men fik besked på, at 
hvis der kom tyskere, var prisen på is 
højere.

Connys mor fik arbejde hos Krøjgaard 
som klipperske. Derfor kom Conny i 
børnehave i Fynsgade hos frk. Kirk.  
Hun havde en god opvækst. Hun kom 
senere på Bethaniagades skole og til 
Herningholm skolen i 1956. En nabo 
i gaden havde 7 børn, så der var altid 
legekammerater.

Familien flyttede en kort tid til 
Kolding, da der var mulighed for at 
få et lille ismejeri, men efter 1½ år 
vendte de tilbage til Herning. Hendes 

far var tilbudt et arbejde i slagteriets 
kantine. Faderen var i slagteriarbej-
dernes fagforening og deltog bl. a. i 
kongresser i Roskilde, han kom altid 
hjem med en stribet slikkepind til 
Conny. Både mor og far var medlem 
af Socialdemokratiet og faderen blev 
senere æresmedlem i partiet. Mode-
ren startede Herning Damekor under 
Dansk Arbejdersanger- og Musiker-
forbund og Conny blev senere for-
mand her. Hun var med til at starte et 
blandet kor kaldet Hedekoret. Conny 
kom som barn tit med til politiske mø-
der - store møder, som blev afholdt i 
Herning Hallen.

Da Conny var kun 15 år døde hendes 
mor. Conny startede senere på se-
minariet i præparandklasse, men da 
klassen skulle fordeles ud på andre se-
minarier, meldte Conny fra, hun ville 
blive i Herning på grund af hensynet 
til hendes far. Hun tog aftenskolekur-
sus i bogholderi og kom på slagteriet 
og blev her elev på kontoret, hvor 
man fik stor indsigt i omstilling, EDB 
og bogholderi.
En ung fyr, netop hjemvendt fra tje-
neste som soldat i Gaza, dukkede op 
på slagteriet og han så godt ud, så stik 
imod moderens tidligere bemærknin-
ger til Conny om, at hun aldrig skulle 
gifte sig med en slagteriarbejder, så 
gjorde hun det. 
Conny boede med faderen på Gorm-
svej 23 i Herning, og da faderen efter 
nogle år mødte en kvinde fra Odense, 
som han gerne ville flytte sammen 

Bethaniagades gamle skole arkiv foto
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med, spurgte han Conny og Svend 
Erik, om de ville overtage lejlighe-
den. Svend Erik svarede ”ja-a”. Godt, 
sagde Connys far, så skal I giftes.  
Svend Erik underholder derfor tit med 
at være den første herhjemme som 
blev tvangsgift.
De blev så gift og bor stadig på 
Gormsvej 23. De fik 2 sønner, og 
Conny ville være hjemmegående, men 
det var ikke en succes, så da hendes 
far blev syg, opstartede hun slagteriets 
kantine i Haraldsgade og blev der i 
12 år.
Hendes mand Svend Erik var tit 
afsted hjemmefra på tillidsmandskur-
ser. De to drenge spillede fodbold, og 
Svend Erik var træner. Hvordan kom 
mor så med? Hun tog uddannelse som 
fodbolddommer. Der blev jo kigget 
skeptisk de første gange, hun skulle 
dømme, men hun blev hurtig accepte-
ret. Hun og Svend Erik fik 25 dejlige 
år i KFUM, og de startede pigefodbol-
den op her.

Conny kunne ikke tie stille i forsam-
linger og kom snart i skolenævn.
En sommer var de på familiehøjskole 

på LO- skolen, og her blev hun op-
fordret til at gå ind i politik. Hjemme 
igen gik hun ind i en Socialdemokra-
tisk kvindegruppe, blev senere valgt 
ind i byrådet og fik 3 dejlige perioder.
 Under borgmester Hilmar Sjølund, 
blev hun viceborgmester og hermed 
også giftefoged. 
Conny fortalte også spændende om 
Dronningens besøg i Herning, som 
havde været en positiv oplevelse. 
Senere kom Conny i Amtsrådet og 
blev gruppeformand, og efter struktur-
ændringerne fortsatte hun i regionsrå-
det i Region Midtjylland og er stadig 
med her.

Som kantinearbejder var hun medlem 
i fagforeningen KAD. Da hun kom i 
byrådet måtte hun opgive arbejdet i 
kantinen, og hun blev kort tid derefter 
næstformand i fagforeningen og sene-
re formand. Hun var med i sammen-
lægningsforhandlingerne med SID. 
Det var svære forhandlinger. Derefter 
var hun næstformand i 3F - og det var 
ikke nemt den første tid. 
Nu er Conny på efterløn.

Pigefodbold er supersjovt

Regionssalen i Viborg Arkiv foto

Ref.: Elly Madsen
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Ringkøbing Fjord

Arrangører:

1. MAJ FEST
Fest for hele familien fra friluftsscenen i parken i Laugesens Have…

GRATIS ADGANG!

ALLE ER VELKOMMEN!

PROGRAM:
Kl. 13.00  Velkomst og fællessang

Kl. 13.15  Peter & De Andre Kopier

Kl. 14.00  Justitsminister Morten Bødskov taler

Kl. 14.20  Lektor Lars Egelund taler

Kl. 14.40  Komiker Sebastian Dorset taler

Kl. 15.00   »Jensens Pølsevogn« 
   – en halv time med pølsesnak og 
  spørgsmål v/ Mogens Jensen

Kl. 15.30  Peter & De Andre Kopier

Kl. 16.15  Afslutning

Mogens Jensen 
er konferencier

Ringkøbing Brass Kvintet 
spiller under arrangementet

I parken kan der købes grillpølser, 
kaffe, kage, øl  og sodavand!

Kom og mød ASRA på 1.maj mødet i Laugesens Have. Her kan du se hvad vi 
arbejder med, få en aftale om besøg i din fagforening, din seniorklub, eller måske 
blive meldt ind i ASRA.  ASRA samler og arkiverer arbejderhistorie
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af Børge Nielsen
Kildemateriale lånt af Jeppe Aakjær.

Hvis Jeppe Aakjær havde levet i dag, 
var han sikkert død af grin over at 
se, når alle os socialdemokrater, efter 
endt møde, står med hinanden under 
armen og synger med på hans gamle 
drikkevise, som iøvrigt ikke er hans 
egen men en direkte oversættelse af 
Robert Burn's 'Auld lang syne.'

Jeg forestiller mig altid min gamle 
far, som ikke just var afholdsmand, 
fik besøg af en gammel ven, som han 
ikke havde set længe, så ville det have 
lydt således: Jamen er det dig, a sætter 
lige kaffe over, du kan vel godt tåle 
en enkelt punch, så ka vi jo snak' om 
dem daw så læng, læng sind.
Og gi så kuns de glajs en top og vend 
en med di kaw betyder, at snapseglas-
set, som er rigelig stort, skal skænkes 
fuld og drikkes med venstre hånd, og 
så ku de lige klare en jenle kop inu, en 
enkelt punch mere.

Nå, nu blir det lidt mere muntert. De 
har rend omkap og de har wojed i æ 
bæk. Man tænker på, hvordan har de 
haft tid til det, når de mindst havde 
5 km hver vej til skole, og de inden 
afgang og efter hjemkomst lige skulle 
hente og bringe kreaturerne ude på en 
mark lige så langt væk. Nå pyt: Det 
tar de inu en jenle kop på.
Så kam den haw og skil wos ad. Jow, 
min gamle far var på Fyn og hakke 
roer, før Lillebæltsbroen blev opfun
det. Vi'el løwt vor kop så glådle op.
Her er mi hånd du gammel svend! 
Ræk øver og gi mæ dind. Det betyder 
blot, at nu har den værste tørst lagt 
sig, men hvis de holder godt fast i 
hinanden, kan de nok klare en jenle 
kop inu.
Jeg undskylder, hvis jeg har stødt 
nogen. Men sådan forestiller jeg mig           
sangen var ment.                        /b

Skuld gammel venskab rejn forgo.

Jeppe Aakjær

arkiv foto

arkiv foto
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For kort tid siden fik ASRA, af 3F i 
Ringkjøbing,betroet 3 flyttekasser med 
arkivalier samt 4 faner. Det er altid 
spændende at se, hvad sådanne kasser 
med arkivalier indeholder.
Der var mange, mange protokoller, 
men ”klenodiet”  denne gang, var nok 
en Forhandlingsprotokol fra ”Rejsen-
de Håndværkssvendes Understøttel-
seskasse, Ringkjøbing..

Protokollen er fra 1884 og givetvis 
noget af det ældste, der findes i vores 
arkiv og fra en tid før Dansk Fagbevæ-
gelse blev grundlagt.
Det bliver spændende at gå på opda-
gelse i denne gamle protokol med de  
sirligt håndskrevne sider, og derigen-

nem, få kastet lys over, hvad der rørte 
sig blandt  arbejdere, i tiden før der 
fandtes fagforeninger, der kunne tage
hånd om rimelighed og tryghed for 
danske arbejdere.
I endnu et stykke tid,  vil ASRA nok 
blive betroet  arkivalier i den form, 
men allerede nu, har vi da også modta-
get maskinskrevne eller computer
skrevne løsbladsprotokoller.
Engang vil vore efterfølgere forhå-
bent-

der forpligter.
Det er vel netop forpligtelsen i forhold 
til kulturarven, der skal motivere alle 
unge, ældre og organisationer til at 
støtte op om arbejdet i ASRA.
Tiden med de store, støvede hånd-
skrevne protokoller er gået på hæld.

Er det nu, ASRA skal tage det første lille 
skridt ud i verdensrummet?
Af Jørgen Aarestrup-Nielsen

benlig studere og forske i dis-
se protokoller, med samme 
ærbødighed, som vi i dag fø-
ler for de gamle håndskrevne.
Bare det at tingene bliver be-
varet for at være tilgængelige 
for hvem, der måtte have in-
teresse, gør arkivet og arbej-
det i arkivet meningsfyldt.
 Jeg vil virkelig håbe at nuti-
dens aktive på arbejdsmarke-
det, også vil kunne se arbej-
det i arkivet er meningsfyldt. 
Jeg vil virkelig håbe at nuti-
dens aktive på arbejdsmarke-
det også en arv, en kulturarv, 
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Fremtiden er nok ikke en protokol, el-
ler en løsbladsprotokol, eller en regn-
skabsbog, som vi kender det.
Fremtiden er næsten papirløs.

Fremtiden er nogle filer, som vi regi-
strerer og arkiverer på en server –
Ikke en server, der fysisk befinder sig 
i arkivet, men en server, et eller andet 
sted ude i Cyber Space.
 Hele denne  fremtidsproblematik, er 
anledning til mange overvejelser hos 
både ASRAs bestyrelse og i arkivmed-
arbejdergruppen.
Vore EDB-systemer, fungerer udmær-
ket, som de er, og er  egentlig gode nok 
for os, der er her nu og endnu kan hu-
ske nogenlunde, men set i et længere 
lys, er det vores pligt at optimere i takt 
med behov og muligheder.
Den tid er nok ikke så langt borte, hvor 
en arbejderhistorisk interesseret, i X-
købing kan logge på ASRA’s server, 
blade i kartotekerne og finde henvis-
ninger og billeder af faner og plakater, 
billeder af personer og fra begiven-
heder, og måske også nogle scannede 
dokumenter. 

Ikke alt skal scannes. -  Det er der hver-
ken behov for eller ressourcer til, men 
en del skal. Det kræver tid og kræfter.
Vi bør nu lægge grunden til noget let-
tere tilgængeligt og mere fremtidsba-
seret, end det vi kender i dag. 
Det kan godt være vores første lille 
spring ind i fremtiden.
Sådan går det hver gang jeg lige skal 
til at udforske noget her i arkivet. Så 
opstår der lige noget andet som  jeg vil 
være bedre til end at forske.
Det bliver altså ikke  i det næste ½ år, 
jeg får tid til  den gamle protokol fra 
1884
Det næste ½ år vil jeg bruge rigtig 
mange kræfter på at være med til at 
forberede springet ind i fremtiden.
Det er vigtigt og det skal gøres grun-
digt og ordentligt, men det bliver san-
delig også en spændende og interes-
sant opgave.

Det papirløse samfund skulle helst ikke se ud 
som  på dette billede.
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En håndskreven side scannet fra den gamle protokol
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Inden for moderne grafisk design og bran-
ding benyttes bomærke også som beteg-
nelse for den billed- og symbolmæssige 
del af et logo. Bomærke og navnetræk 
(navn skrevet med en bestemt skrift) udgør 
således tilsammen, og i en nærmere defi-
neret indbyrdes opsætning, et logo.

Logoer

Mange logo vi møder i hverdagen min-
der os straks om hvem de repræsente-
rer, nogle er let at genkende, andre er 
snirlige og kunstneriske udformede, 
men de er printet ind i vore hoveder.
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Med Vagn Olesen som dirigent afvik-
lede ASRA sin ordinære generalfor-
samling den 29. februar i 3F Midtjyl-
lands lokaler.

 I bestyrelsens beretning kom for-
manden, Andreas Iversen, bl.a. ind 
på 1.maj sidste år, hvor ASRA i Lau-
gesens Have, havde en stand. Det gav 
kontakt til mange og resulterede bl.a. i 
9 nye medlemmer. Det er besluttet vi 
igen i år skal deltage i 1. maj i Lauge-
sens Have, og som noget nyt i samar-
bejde med LO Faglige Seniorer.
ASRA har i årets løb haft et godt sam-
arbejde med Herning Museum, og har i 
den anledning deltaget i Museets fore-
dragsrække, hvor Elly Madsen fortalte 
om ASRA.
ASRAs udstilling har sidste år været 
opstillet i 3F Midtjyllands nye lokaler. 
I det nye år er udstillingen opstillet i 
3F, Holstebro hvor den skal stå i en 
længere periode.
Til arkivet er indgået en del arkivalier, 
bl.a. som følge af TIB’s fusion med 3F. 

Beholdningen af faner er nu oppe på 
75. Billederne af fanerne skal lægges 
ind på vor hjemmeside.
Trods grundig oprydning og om-roke-
ring i årets løb er pladsen stadig trang. 
Så bestyrelsen er begyndt at kigge ef-
ter andre lokaler.
I 2013 har Herning 100 års købstads-
jubilæum, og efter de første oplæg er 
det svært at få øje på, at der har boet 
lønmodtagere i Herning kommune. Ef-
terfølgende har medlemmer af besty-
relsen været i kontakt med formanden 
for LO Herning, om aktiviteter i an-
ledning af 100 års jubilæet. Forslag til 
forskellige aktiviteter er allerede bragt 
på bane. Bl.a. afholdelse af fælles 1. 
maj for hele fagbevægelsen i Herning.
Som tidligere nævnt har vi fået ny 
medlemmer, men vi mister også med-
lemmer, og i forbindelse med fusioner 
indenfor fagbevægelsen, mister vi fag-
lige afdelinger som medlemmer. Så 
hvis ASRA fortsat skal bestå, skal der 
hverves nye medlemmer, bredt i hele 
ASRAs område.

Generalforsamling 2012

Dirigent og formand klar til generalforsamlingen

medlemmerne følger aktivt med
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I den efterfølgende debat blev bl. a. 
nævnt muligheden for at søge fonde. 
Flere medlemmer alene gør det ikke. 
Jørn Jensen kunne oplyse, at der fort-
sat er kontakt til såvel Høfts søn (96 
år) som et barnebarn.
Beretningen blev enstemmigt god-
kendt.
Det reviderede regnskab blev god-
kendt. Det fremlagte budget blev taget 
til efterretning.
Fra bestyrelsen var forslag om ændring 
i nogle kontingentsatser.
Private medlemmer er uændret kr. 125. 
For partiforeninger ændres til kr. 125. 
Andre foreninger uændret kr. 200, og 
faglige orga-nisationer ændres til kr. 
500. Det foreslåede blev vedtaget.

Til vedtægterne var forslag om mindre 
redaktionelle ændringer. Desuden blev 
foreslået, at i tilfælde af nedlæggelse 
af ASRA, skal bestyrelsen samarbejde 
med Arbejdermuseet i København.
De foreslåede ændringer blev vedta-
get.
Ved valgene blev Jørn Jensen genvalgt 
som kasserer. Oprindeligt havde han 
meddelt at ville fratræde, men da det 

ikke var muligt at finde en afløser, har 
Jørn indvilliget i at fortsætte 1 år mere.
Til bestyrelsen genvalgtes Leo Ska-
aning, Hans Agerup og Jørgen Iver-
sen. Det samme gjaldt bestyrelsessup-
pleanterne Ingrid Preisler Andresen 
og Børge Nielsen. Der var endvidere 
genvalg til revisorerne Villy Grøn og 
Erik Christensen samt revisorsupple-
ant Jens Erik Sørensen.

Forud for generalforsamlingen havde 
en veloplagt Conny Jensen, i dag næst-
formand i Regi-onsrådet, fortalt om sit 
liv og sin barndom i Herning.

Tekst: Bent Kruuse
Foto: Bent Kruuse og Leo Skaaning

Sekretæren skriver flittigt

vedtægterne studeres
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Vedtægter 2012 for
ASRA

Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt
Stiftet den 9. april 1983

§ 1 - Navn og hjemsted
Navnet er Arbejderhistorisk Støttekreds i det tidligere Ringkøbing Amt 
(ASRA). 
Foreningens arbejdsområde er Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern , 
Herning og Ikast-Brande kommuner.

§ 2 - Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at formidle kendskab til og sikre øget interesse 
for arbejdernes og arbejderbevægelsens historie inden for ASRA’s område.

§ 3 - Virksomhed
Stk. 1. ASRA vil søge sine formål fremmet gennem foredrag, lysbilleder, film, 
lokale udstillinger og vandreudstillinger m.m.
Stk. 2. Endvidere vil ASRA virke aktivt med indsamling af materialer, der 
er relevante for arbejderhistorien, f.eks. protokoller, faner, arbejdsredskaber, 
husgeråd, pyntegenstande, bøger og billeder.
Stk. 3. Det er også vigtigt at nutidens historie bevares, hvilket ASRA kan sikre 
ved fotografering, videofilm, båndoptagelser, avisudklip og faglige medlems-
blade m.m.

§ 4 - Medlemskab
Som medlemmer kan optages alle, både enkeltpersoner, faglige organisationer, 
foreninger og institutioner, der kan tilslutte sig ASRA’s formål.

§ 5 - Kontingent
Medlemskontingentet bestemmes for et år ad gangen, på den ordinære gene-
ralforsamling.

§ 6 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne på 
den ordinære generalforsamling. 
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
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I ulige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges hvert år for 
1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 7 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er ASRA’s højeste myndighed. Den ordinære general-
forsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes af bestyrelsen med 
mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem, 
med en dagsorden som mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årets reviderede regnskab 
5. Forelæggelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg ifølge § 6
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.
Den ordinære generalforsamling tilstræbes afholdes skiftende steder i vores 
virkeområde. Bestyrelsen kan indbyde gæster, til at overvære generalforsam-
lingen. Kun medlemmer har stemmeret.

§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling
Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen beslutter 
det eller når mindst 1/4 af medlemmerne begærer det ved skriftlig henvendelse 
til formanden. Denne henvendelse skal indeholde hvilke emner, der ønskes 
behandlet på det begærede møde. Bestyrelsen skal herefter indkalde til den 
ekstraordinære  generalforsamling, med mindst 14 dages varsel.

§ 9 - Regnskab og revision
Regnskabet er fra den 1. januar til 31. december. 
Revisorerne skal ved gennemgang af regnskaberne kontrollere at kontingent-
indtægterne og udgifts bilagene er i overensstemmelse med det bogførte. 
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
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§ 10 - Tegningsrettigheder
ASRA tegnes af formanden  og kassereren i fællesskab eller ved forfald af en 
af de 2 nævnte, af et bestyrelsesmedlem.

§ 11 - Medlemsblad
For at fremme kommunikationen og øge kendskabet til arbejderhistorien i 
Ringkøbing amt, skal der søges udgivet et medlemsblad (ASRA-Nyt)

§ 12 - Ændring og opløsning
Ændring i disse vedtægter kan kun foretages på ordinære generalforsamlinger.
Foreningen kan kun opløses på ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 1/3 
af medlemmerne er fremmødte. Er det medlemstal ikke mødt, indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antal frem-
mødte.
Opløses ASRA overlades det til bestyrelsen i samarbejde med Arbejdermuseet 
i København, at afvikle foreningen.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. februar 2012.

    
   Vagn Olesen              Elin Kragelund
   Mødets dirigent                                 Mødets sekretær 

Vedtægterne blev fremlagt i revideret form, godkendt og vedtaget på ASRAs 
generalforsamling på 3F. - Birk den 29. februar 2012.

Deltagere i generalforsamlingen foto Leo Skaaning
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 Mer´ skubopper
 I relation til vor artikel om skubopper   
  (nr. 4 – 2011), har vi modtaget   
 endnu en læserreaktion, som vi brin-
 ger her:
 
 Hej Asra
 Jeg og min familie kender godt en 
 skubber.
 Vi er 3 piger og en dreng, efternøler  
 - vi har alle brugt den samme skub-   
 ber som var i sølv, desværre ved jeg 
 ikke hvor den blev af.
 Men da jeg selv fik børn (2 piger) 
 fandt jeg en hos en marskandiser, 
 begge piger har brugt den.
 Min mormor har fortalt at det var et 
 godt værktøj at bruge, når man skulle 
 lære at sidde pænt ved bordet, og 
 senere bruge både kniv og gaffel.
 Den brugte, jeg købte, var i sølvplet   
 og blev efterhånden grim - derfor er 
 den smidt ud.
 Men sjovt at læse at andre har brugt  
 dette, for som Bent skriver, så var det 
 ikke sådan helt almindeligt.
 TAK for jeres altid spændende artik- 
 ler
  Med Venlig Hilsen
  Lise Lotte Bjerge

B.K.

Arbejderhistorie er blevet 
digital

Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens 
Historie (SFAH) tilbyder nu sine medlemmer 
og andre interesserede online adgang til tidli-
gere årgange af tidsskriftet Arbejderhistorie.

Samtlige artikler trykt i Arbejderhistorie i 
perioden 1995-2008 er nu frit tilgængelige på 
selskabets hjemmeside www.sfah.dk og kan 
downloades i printvenlige pdf-versioner. Alle 
artiklerne er søgbare via søgebasen bibliotek.
dk, og selskabet håber, at adgangen til ma-
terialet vil øge kendskabet til denne centrale 
informationskilde i studiet af arbejderbevæ-
gelsens historie.

Arbejderhistorie udkommer tre gange 
om året, og alle medlemmer af SFAH 
modtager automatisk tidsskriftet.

Digitaliseringen er muliggjort af en bevilling 
fra Forskningsrådet for Kultur- og Kommu-
nikation.

 ”Kend den gode kunstner på, at han/
  hun finder hånden smukkere end
  handsken!”
             Poul Henningsen
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Nostalgi
- ifølge Politikens Nudansk Ordbog: 
en vemodig, ofte sentimental længsel 
efter noget svundent. 
Som en afledning heraf kommer ordet 
nostalgiker. Altså en person der læn-
ges efter noget svundet. Her indrøm-
mer jeg gerne, at være nostalgiker, 
for netop det svundne giver en ofte 
vemodig stemning. Og rent faktisk, 
tror jeg, skal man være nostalgisk, 
for at kunne arbejde med lokal eller 
arbejderhistorie. Det er det lokomotiv, 
der trækker læsset.

I virkeligheden er de fleste af os vel 
nostalgikere. For hvem kan ik-ke 
blive vemodig ved minder fra barn-
dommen og ungdommen? Og os, der 
er gamle nok til at have levet under 
den tyske besættelse af Danmark fra 
9. april 1940 til 5. maj 1945, kan vel 
også tænke tilbage på de ”5 forban-
dede år” med et vis vemod. For trods 
tider med mangler og til tider også 
frygt, havde perioden også positive 
sider, bl.a. sammenhold og komme 
hinanden ved. F.eks. blev vor konge, 
Chr. d. X et nationalt samlingsmærke. 
Vi gik med kongemærke i reverset el-
ler som broche. Vi mødtes til Algang, 
hvor man skulle gå 10 km. indenfor 
en bestemt tid og vi samledes

til Alsang, hvor man sang efter en til 
lejligheden fremstillet Alsang 
bog. Med masser af de gamle kendte 
fædrelandssange, som ikke synges så 
ofte i dag.
En anden ting der indikerer at vi har 
en nostalgisk åre, er Tv-serien Mata-
dor. Ganske vist var det underhold-
ning, men det var også et historisk 
tilbageblik fra en svunden tid, som vi 
kunne genkende. Mange af de figurer 
og episoder vi kunne se på skærmen, 
har vi jo selv oplevet i vor egen Kors-
bæk.
Den store interesse, der i disse dage er 
for filmen Hvidstens Gruppen, er også 
et udtryk for nostalgi.
Så i bund og grund er vi alle, i en eller 
anden grad, nostalgikere. Heldigvis 
for det.

Fakta:
Teksten (i kursiv) i begyndelsen af klummen 
er ordret citeret fra ordbogen.  Bemærk ordet 
”svundent”, som i stavekontrollen skrives 
”svunden” eller ”svundet”. Og i øvrigt heller 
ikke findes som selvstændigt ord i ordbogen.

Den gamle Redachteurs Klumme
af Bent Kruuse

Kongemærket for Christian d.X
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Bestyrelse og arkivmedarbejdere:
Formand:.   Andreas Iversen  Falkevej 5.   6880 Tarm 
Tlf,:  97371989 21425314
Næstformand. Hans Agerup - Sønderagervej 26,st - 4 7400 Herning       
Tlf.: 9721 1487  3040 2013

Kasserer.          Jørn Jensen -  Thrigesvej 29.       7400  Herning  9712 9571
Bestyrelsesm.   Bent Søndergaard  - Nybovej 9.  7400   Herning  9714 1055
Bestyrelsesm.   Leo Skaaning - Straussvej 4.       7400 Herning  9722 2802
Bestyrelsesm. Jørgen Iversen - Agerbjerg 5.      7400  Herning  9716 1019
Sekretær. Elin Kragelund - Finlandsgade 28, 2 v  7430 Ikast  9725 0708
1. suppleant Ingrid Preisler Andreasen - Egeløkkevej 37.7400 Hening 
2. suppleant Børge Nielsen - Aspvej 12.  7600  Struer  
Revisor              Villy  Grøn - Rypevej 7.  7480  Vildbjerg 
Revisor  Erik Christensen - Holmparken 50, st.  7400 Hening 
Revisorsuppleant 
                           Jens Erik Sørensen - Højlundsparken 17. 7600  Struer   
 
Arkivet 
Elly Madsen   -  Gyvelvej 86.   6900   Skjern    9736 9698     4047 1302
Bent Kruuse   -  Rolighedsvej 4. 7600 Struer     9785 4594
Frede Petersen - Vibevej 28.   7451      Sunds     9714 2239
JørgenAarestrup-Nielsen - Sønderagervej10 st.tv 7400  Herning 2025 2652
Børge Nielsen - Aspvej 12.  7600  Struer            9748 7242

 
 Arkivalier som vedrører arbejderbe-
 vægelsen, modtages gerne.
 Henvendelse til en de af ovennævnte
 bestyrelsesmedlemmer, så finder vi
 ud af at hente dem hos dig!

En af de flotte faner i vores arkiv

 
 Du kan også kontakte ASRA på vores
 hjemmeside:  www.asra.dk
  
 ASRA gemmer arbejderhistorie til efter-
 tiden, i en tid hvor alt bliver digitalisteret.


