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Inde mellem træerne, godt gemt fra alfarvej, ligger der et lille hus på 
Tanderupvej 2.   - Hvorfor nu tage det med i ASRA NYT?
Vi blev for nyligt gjort opmærksomme på, at her var der et hus der var 
bygget som fagforeningskontor for Dansk Arbejdsmands Forbunds 
medlemmer i Snejbjerg.  Læs inde i bladet side 4.
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Jeg deltog for nylig til et foredrag, 
hvor valgmenighedspræst Peter Hede-
gaard fortalte om”Hvad er meningen 
med livet”, det var rigtig interessant.
Han fortalte om de unge, og hvor 
svært det var, at være ung i dag.  
Men han sagde også, der var unge der 
ikke havde fået klippet den ”usynlige 
navlestreng” forældrene havde endnu 
ikke sluppet de unge, og lært den an-
svar. Han sagde videre, at han snakke-
de med mange virksomheder der ikke 
tog lærlinge, for som man sagde: Hvis 
vi har fire lærlinge, så skal man hente 
de to hver morgen derhjemme. 
De var trætte, de havde behov for 
søvn, forældrene har ikke lært dem 
ansvaret med at passe pligter til gavn 
for dem selv og samfundet.    L.S.
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Leder

                                             

Vi har nu sagt farvel til 2017, og sagt 
goddag til det nye år 2018, vi vil huske 
2017, fordi vi næsten ikke fik tid til 
det arkivarbejde som vi jo egentlig er 
sat i verden for, vi har næsten opfattet 
os selv som kustoder, vi har haft rigtig 
mange besøgende, vi har fortalt og 
vist Power Point  om Asra, og er selv 
blevet meget klogere på Asras histo-
rie. 

Det har været et fantastisk år, og det 
ser ud til at 2018 bliver endnu bedre, 
der er allerede nu sat 13 ting ind på 
kalenderen. Det betyder at vi godt 
kan bruge noget hjælp, så hvis der i 
medlemskredsen, er nogen, der kan 
afse lidt tid, til at hjælpe i arkivet. 
Eller hvis man kender nogen, som 
endnu ikke er blevet medlem og ikke 
ved hvem vi er, så fortæl om Asra, vi 
har brug for flere medlemmer og flere 
hænder. 

Vi har jo arbejdsdag hver onsdag fra 
kl. 9.30 til kl. 15.00 og der er planer 
om, at Historiens Hus skal holde åben 
hver  torsdag, så det ville være rigtig 
dejlig hvis vi blev lidt flere at fordele 
opgaverne til.

Husk at vi i Asra holder vores gene-
ralforsamling den 5. marts kl. 19.00 
i Historiens Hus, og jeg ved, at der 
stadig er mange af vores medlemmer, 
der endnu ikke har set vores nye lo-
kaler, så benyt denne lejlighed til at se 
og høre om hvordan det står til i Asra, 
det ville også være dejligt at få nye 
forslag til aktiviteter.

Til slut vil jeg gerne ønske alle et godt 
Nytår. Og sige en stor tak til alle på 
Arkivet og i Bestyrelsen,   

             Jens Erik Sørensen

                         Formand.

Og så er der foredrag i serien
”Vi er selv historie”

Tidligere byrådsmedlem 
Helle Lyng fra Struer
Kommer og fortæller

Alle er velkommen til at komme og 
høre foredraget, og overvære general-
forsamlingen. 
”Ikke medlemmer,” dog uden tale og 
stemmeret. 
                               bestyrelsen

Formand Jens Erik Sørensen
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Kan du hjælpe os med - 
Historien om ”Det lille hus” på
Tanderupvej 2.s historie.
I forbindelse med et besøg hos ASRA
kom Jens Arne , som var med på 
foredragsrækken ”Rundtur i Histori-
en”hen til mig og sagde:
”Ved du der ligger et lille nedlagt  
fagforeningskontor i Snejbjerg?”
Det anede jeg ikke, men blev straks 
interesseret, det måtte vi have belyst 
nærmere til vores arkiv.
”Ja, men det skal være snart, for det 
er solgt, og skal formentlig rives ned” 
fortsatte Jens Arne.
Kort efter jul bemandende jeg mig 
med mit lille kamera, og drog mod 
Snejbjerg, for at mødes med Jens 
Arne, som ville vise mig huset nær-
mere, så det kunne foreviges.
Vi fik en snak om huset, og jeg spurg-
te ind til det.
”Det er først for nyligt jeg fandt ud 
af det har været et fagforeningskon-
tor, fortsatte Jens Arne.  Jeg har troet 
i lang tid, hvor det bare har ligget 
ubenyttet hen, at det var et tidligere 
frysehus, dem havde man jo mange af 
ude på landet før i tiden.
Men jeg blev belært om, at det aldeles 
ikke var et frysehus, men et Fagfor-
enings kontor for Dansk Arbejds-
mands Forbunds Snejbjerg afdeling.”
Det var en spændende oplysning, vi 
har netop skrevet om de små fagfor-

enings kontorer, som lå i private hjem, 
eller i baggange hos formændene, her 
fik vi lige pludselig ændret opfattelse, 
her var der bygget et lille hus som 
fagforeningskontor, det må vi have en 
historie på.
Her er det dig ,som læser af dette, at 
du  kommer ind i billedet.

1. Ved du noget om hvornår 
huset blev bygget?

2. Kan du fortælle noget om 
hvordan huset var bemandet 
og hvor tit der var åbent på 
kontoret?

3. Har du selv været medlem 
og kommet i huset?

4. Har du nogle historier om 
hvordan huset fungerede i 
forhold til medlemmerne.

Alt har interesse, vi har intet om huset 
og det der skete omkring det, men vil 
meget gerne have det belyst.
Kontakt os endelig, vi er nysgerrige!

ved Leo Skaaning - redaktionen
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”Mundgodt”
Er titlen på et jubilæumsskrift fra
Sukkervarer og chokoladearbej-
derne - gennem 100 år.
Man kan altid drøfte hvor ”godt” det har været at arbejde på en suk-
kervarefabrik i 1884.

Hvor vanskelig en kvindes vej til 
faget kunne være, fremgår det af 
Cathrine Jensens beretning.
Hun blev født 1884 og tog efter sin 
konfirmation til København og ernæ-
rede sig som tjenestepige.
Da hun var 18 år blev hun gift, fik 
børn og blev skilt, før hun i 1907 
begyndte som fabriksarbejder på en 
chokoladefabrik.  Hendes rejse var 
lang, først fra landet til byen, så fra 
ægteskab og børn til skilsmisse og 
enlig mor.
Den sidste etape på den bevidstheds-
mæssige rejse var medlemskabet af 
fagforeningen.  Hun fortæller:

Jeg kom ind på en fabrik, der ikke 
eksisterer mere.  Lønnen var dengang 
7 kr. om ugen fra 7 morgen til 7 aften 
med en ½ times frokost og 1 times 
middag.
Da jeg havde været der et stykke tid 
kom jeg på akkord, og med et utro-
ligt slid kunne man tjene ca. 18 kr, så 
skulle vi gøre rent om lørdagen i to 
timer, det fik vi ikke noget for, og på 
skift skulle vi holde spisestuen ren, 

vaske op, skure borde og gulve, det fik 
vi heller ikke noget for.
Skærtorsdag og Langfredag skulle der 
gøres hovedrent på fabrikken, det fik 
vi heller ikke noget for, og den der 
ikke kom, kunne godt blive væk med 
det samme.
De 5 år jeg var der, var jeg ikke i fag-
forening, fabrikanten tålte ikke ordet 
fagforening.
Jeg var der fra 1907 til 1912, så kom 
jeg et andet sted hen, som heller ikke 
eksisterer mere, der var jeg fra 1912 til 
1913, så meldte jeg mig i fagforening.
Jeg var i den plads til første verdens-
krig, men selv om forholdene var ikke 
just gode, gik det dog fremad. . . 

Der er mange der tror at chokolade 
arbejde er let, men dengang var det et 
utroligt slid at arbejde med de tunge 
metalforme, alt gik med håndkraft.
Så holdt krigen op, og der kom en 
stærk nedgang  i faget.
Jeg var en tid uden arbejde, men jeg 
fik en lille understøttelse, så jeg kunne 
klare mig.
Jeg fik så arbejde på en anden fabrik, 
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som ikke er mere.
Jeg blev vist ind i en åben vognport, 
der kunne jeg hænge mit tøj.  Der var 
fyldt med spindelvæv og efterladen-
skaber af rotter og mus.  Spisestue var 
der ikke noget af, maden kunne vi 
spise i de lokaler, hvor vi arbejdede, 
jeg var der kun een dag, jeg var så 
bange for rotter og mus.
Så kom jeg på en Schweizisk fabrik 
men med dansk arbejdskraft, men det 
siger sig selv, at de mestre de brugte, 
ikke var som vore, og der var mange 
gener også med sproget.
De kunne ikke tale dansk og vi ikke 
fransk, alt gik med tolk.
De havde selv deres mestre med fra 
Schweizs, og de lavede god chokolade.
Vi havde en mester, og han ville, at 
alt skulle foregå i løb, sådan var det 
derhjemme, hvor han kom fra, og hvis 
de ikke ville det, fik de nogen over 
nakken.
Jeg forklarede ham så godt jeg kunne, 
at vi var i Danmark, og vi brugte ikke 
så drastiske metoder her.
Men propre var de, jeg har ikke været 
nogen steder, hvor der var så gennem-
ført renlighed som her.
Jeg husker der var en mand der led af 
fodsved, han blev øjeblikkelig afske-
diget.  De mente dunsterne  kunne 
sætte sig i chokoladen, og det kunne 
der nok være noget om.
Chokolade er ligesom smør, det træk-
ker al dårlig luft til sig.
Jeg blev der kun et år, jeg kunne ikke 
holde alt det franske  vrøvl og spek-
takel ud, de var meget opfarende og 
hidsige. . . 

Jeg kom så på vores største chokola-
defabrik, der var jeg i 10 år.
Alle mestre og en værkfører var tyske, 
det var det eneste der duede dengang, 
og de forstod vel nok at hundse med 
os.  Især værkføreren.
Når han var i nærheden rystede vi alle 
sammen af skræk, selvfølgelig skulle 
der være disciplin, hvor der var 500 
mennesker ansat.
Jeg kan huske 1939, jeg synes da det 
begyndt at lysne.
Alting gik så godt, alting var billigt 
og det år blev jeg gift for anden gang 
med en flink mand.
Vi havde sparet sammen til nye møb-
ler, og betalt dem kontant, jeg skulle 
ikke have noget på afbetaling, og 
gudskelov det blev betalt, for så kom 
anden verdenskrig , og så begyndte 
genvordighederne igen.
Det var drøje tider for chokolade-
branchen, alt var lavet af erstatning, 
men var lige så dyrt som det rigtige.
Fra 1943 til 1951 var jeg hos en kon-
ditor, hvor jeg lavede fondant og det 
var det bedste jeg havde haft i mine 
lange arbejdsår.
Det var en mand der virkelig satte pris 
på ens arbejde.
Jeg var der til jeg blev 67 år, så synes 
jeg det var på tide at holde op, og nu 
nyder jeg min mand og vores otium

                            Niha  1291
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Aktiviteter i ASRA 2017/18
Når vi tænker tilbage på vores arkiv, som jo var på Ålykkevej i Herning, på 
det gamle forbrændingsanlæg, så havde vi omkring 15 - 20 besøg i al den tid 
vi var derude. Allerede nu, hvor der er gået et år i Historiens Hus, har vi haft 
omkring 3000 mennesker igennem arkivet til rundvisning og foredrag.

Den. 18. januar 
Bestyrelsesmøde

Den 8. februar 
Besøg fra Arbejdermuseet omkring 
arkivering, og det ny arkivringpro-
gram som blev start op.

Den 27. februar
Generalforsamling første gang i Hi-
storiens Hus.

Den 4. marts
”Åbent Hus” i Husflid, hvor vi også 
havde åbnet ASRA arkivet

Den  22. marts
Bestyrelsesmøde

Den 4. april
Sangaften, hvor der var adgang for 
alle interesserede. En god aften!

Den 4. maj
Tema om befrielsen af Danmark 1945
Fortælleaften Lissy Sørensen.

Den 15. maj
Besøg af T.I.B. Holstebro

Den 9.august.  
Bestyrelsesmøde

Den. 13 august
Åbent hus for alle forening/arkiver i 
Historiens Hus

Den 28. august
Møde omkring ”Rundtur i Historien”

Den 23. september
Indvielse af Sygehusmuseet, hvor vi 
også havde åbent hus.

Den 27. september
Besøg af Sct. Georgsgilderne

Den 31. oktober
Besøg af KAD Senior klubben Hol-
stebro.

Den 8. November’
Kursus og Bestyrelsesmøde

Den 7. februar 2018
Besøg af Malernes fagforening

Den. 19. februar 2018
Besøg af Folkevirke Herning

Den 10. april 2018
Besøg af 3 F

Den 14. april 2018. 
Foreningen Norden
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Til efterløns og faglige 
klubber i vores region!

ASRA kan give jer en god oplevelse.
Planlæg et besøg for jeres medlem-
mer i Historiens Hus, vi kan tilby-
de:
 Fortælling om ASRA
 Rundvisning i Historiens Hus
 kaffe m. brød kr. 25,-
 (Men i må gerne selv medbringe kaffe)
 Gratis entre

Vi har allerede haft mange på besøg, som sam-
stemmende har været meget glade for besøget.
I er velkommen til at ringe til formanden for en 
aftale, vi kan klare grupper i alle størrelser, blot 
vi aftaler på forhånd hvor mange der kommer 
fra jer, så vi kan sørge for guider.
    Arbejderhistorisk samling Ringkøbing Amt
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NAVERNES HISTORIE
Svendenes laug
Fra en artikel i Snedker Tømrernes Jubilæumsskrift
”På vej mod målet”. . . . .
Endnu i 1500 tallet var svendene at 
betragte som mesterens husfæller, og 
der var ikke nogen skarp adskillel-
se mellem mestre og svende, men i 
begyndelsen af 1600 tallet ændredes 
dette forhold.
Der var blevet indført den regel, at 
svendene skulle ”gå på valsen”.
De skulle arbejde ”på faget”flere år før 
de kunne blive mestre, og det gjorde, 
at de efterhånden udskilte sig fra me-
strene som en klasse for sig selv, der 
havde særlige interesser at varetage.  
Modsætningerne mellem svende og 
mestre blev større, og stridighederne 
mellem parterne hyppigere.
Svendene regnedes oprindeligt som 
hørende til mestrenes familie, men 
efterhånden, som bedrifterne blev 
større og vandreskikken indførtes 
blev mestre og svendene mere frem-
mede for hinanden.
Svendene dannede deres egne laug til 
at varetage deres interesser.  Det skete 
også, at myndighederen skubbede på.
Købehavns magistrat vedtog i 1848, at 
inden for laugene skulle der opret-
tes særlige svendelaug, hvor fagenes 
svende en gang hver måned kunne 
mødes for at drøfte deres problemer.
Svendene var nok en slags menne-
sker, men også kun en slags, for det 

bestemtes, at der skulle føres tilsyn 
med dem, og at svendelaugene skulle 
ledes af to formænd: En mester og en 
svend.
I længden var det naturligvis umuligt 
at opretholde denne regel.
Bag oprettelsen af svende laugene 
lå to formål.  For det første et rent 
socialt.  Svendene skulle tage sig af 
deres kammerater, når de kom i nød 
på grund af ulykke eller sygdom.
På månedsmødet skulle der derfor 
indbetales et kontingent - det kaldtes 
tidepenge - på 4 skilling.
Laugets ledelse skulle så udbetale 
understøttelse, dog med den klausul, 
at pengene skulle tilbagebetales, når 
den nødlidende atter var kommet i 
arbejde.
Det andet formål var til fordel for 
kommunen.  Fra gammel tid havde 
bygningshåndværkssvende en forplig-
telse til at møde ved ildebrand i byen.
Det var ikke altid let for myndighe-
derne at få reglen overholdt, men når 
svendene var samlet i laug, blev det 
lettere.   Formændene for svendelau-
get skulle føre tilsyn med at svendene 
overholdt deres brandpligter, og var 
der nogen der skulkede, skulle de næ-
ste dag meldes til myndighederne.
Svendene fik løn i form af kost og 
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logi, samt et lille ugentligt beløb, en 
slags lommepenge.
Det lå forholdsvis fast.  Uoverens-
stemmelserne mellem svendene og 
mestre kom derfor aldrig til at dreje 
sig om arbejdstidens længde, og den 
var i princippet ubegrænset.
Der arbejdedes fra kl. 4 eller 5 om 
morgenen til kl. 7 om aftenen, afbrudt 
af diverse måltider.
Men tiden efter fyraften rådede sven-
dene heller ikke over.
Han var underkastet ”hustugt” 
og skulle være hjemme i ordent-
lig tid om aftenen, han måtte 
ikke klage over mesterens mad 
og øl, og så skulle han følges med 
mesteren i kirke om søndagen.

Fra vandretiden havde svendene 
imidlertid fået smag på friheden, så 
de ville ha ret til en gang imellem at 
holde en god mandag eller til ved 
lejlighed at samles med kammerater-
ne på herberget.  Det ses af laugsartik-

lerne, at svendene de fleste steder fik 
ret til fire frimandage om året, men i 
1622 ville de københavnske holde en 
ugentlig ”blå mandag”, det indskær-
pedes samtidig, at de skulle møde om 
tirsdagen, så den samlede arbejdsuge 
har næppe varet længere, end den var 
helt frem til 1900.
En af svendelaugenes opgaver var at 
yde hjælp til de mange rejsende sven-
de, der kom til byen.
Her spillede svendelauget en central 
rolle.  Vandringslivet medført des-
uden, at byernes svendelaug knyttede 
forbindelse med hinanden, indført 
fælles skikke og hjalp indbyrdes med 
råd og dåd.
På  laugets ordinære møde hver fjerde 
uge, var der mulighed for at komme 
med klager over brud på håndværs-
skik, og over uærlige medlemmer af 
lauget.  Uærlig var man, hvis man 
havde arbejdet sammen med en 
fusker eller bønhas, og så skulle der 
betales bøde til laugskassen.
Sammenknytningen af svendenes 
faglige interesser og den indbyrdes 
hjælpsomhed gjorde laugene til 
stærke og betydningsfulde institutio-
ner, der var nødvendige i en tid uden 
noget socialt sikkerhedsnet.
Svendenes vandreliv blev efterhånden 
en del af tilværelsen, som de nødig 
ville gå glip af.
Rejselivet gav svendene mulighed 
for at se sig om, og lære udenlandske 
variationer af faget at kende.  De følte 
sig stærke i deres samhørighed, og de 
blev selvsikre.  Det fik Ludvig Holberg 
til at skrive om håndværkersvendene:
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”De er de eneste lemmer udi et socie-
tet, som ikke kan tvinges.”
Lauget og livet omkring det var gen-
stand for en særlig dyrkelse.
Dets ”lade” udstyredes med en særlig 
pragt, og når den blev sat frem, skete 
der en udfoldelse af en del ceremo-
niel.   Når den var åbnet, skulle alt gå 
særlig højtideligt til, og det blev en 
skik, at der ved svendenes optagel-
se i lauget skulle foregå en ligefrem 
indvielse.
I 1636 vedtog det københavnske laug, 
at hver svend skulle ”behøvles som 
billigt og ret er.”

Optagelse af svende i 
Lauget
Det var en barsk historie at blive opta-
get i lauget som svend.
Ved laugsforordningen af 1800 blev 
behøvlingen, som skulle markere 
snedkerlærlingens overgang til svend 
forbudt, fordi den hørte til de ”skik-
ke og ceremonier, der bærer præg af 
ældre tiders rå og vilde sæder.”
Behøvlingen varierede nok noget fra 
sted til sted, men en beretning i Århus 
fortæller, hvorledes det foregik der.
I 1880 blev seks drenge behøvlet.
Det foregik i et hus, hvor der var et 
galleri over vinduerne, og her havde 
nogle unge piger plads.
Drengene satte sig på en bænk efter 
tur, med det ene ben hen ad bænken. 
Ved bænken stod der to svende.  En 
ældre berejst svend trådte hen til 
drengen med forskelligt snedkerværk-

tøj, først og fremmest en høvl uden 
skær, og begyndte at bearbejde benet, 
stadig hurtigere og hårdere, mens der 
blev blæst trompeter.
Pludselig råbte han: ”Geschwindt, der 
Meister kommt!”, hvorefter bænken 
pludselig blev væltet til den ene side, 
og drengen hoppede til den anden.
Derefter skete det samme med det 
andet ben lagt op.
Processen blev gentaget med forskel-
ligt  værktøj.
Drengen var efterhånden temmelig 
forslået, men der ventede en sidste 
prøve.
Drengen blev nu lagt på bænken på 
sin ryg, og svenden tog et bredt hug-
gejern af træ, som han huggede med 
flere steder på drengen.
Til sidst råbte han: ”Her er en stor 
knast! den skal afhugges, medmindre 
en af de smukke piger på galleriet 
beder om at lade den urørt”
En eller flere af pigerne råbte så: ”Jeg 
beder”, og hermed var drengen ende-
lig indviet til svend.

Nu kan vi fornemme hvad det vil 
sige at være ”ubehøvlet”, man kan 
da også lære hele tiden!   
                               Leo.
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Samarbejde med
Arbejdermuseet
ASRA har sammen med Arbejderarkivet LAASK  fra Sønderborg haft et kur-
sus, og møde med direktøren Søren Bak-Jensen fra Arbejdermuseet.

 Den 8. november var der travlhed i 
vores arkiv ASRA.
Det med at arkivere er i udvikling 
hele tiden, og vi vil gerne gøre det 
rigtigt,så eftertiden kan bruge arkivet, 
både til at hente oplysninger, men og 
til at dokumentere, hvordan man gen-
nem tiderne har arbejdet for at opnå 
fornuftige arbejdsbetingelser.
Det medførte at vi sammen med 
LAASK fandt ud af, at et fælles møde 
med Arbejdermuseet ville gavne, ikke 
alene os, men også Arbejdermuseet, 
hvis de på et tidspunkt skulle overtage 
arkivalierne.
Bibliotekar Freddie Nielsen, som har 
hovedansvaret for arkivering, infor-
merede om metoder og skemaer i 
arkivet, så vi kunne se om vi gjorde 
det rigtigt.
Vi fik ros af ham for det arbejde vi 
havde gjort indtil videre.
Men der er flere måder at arkivere på, 
alt efter hvor meget tekst og indhold 
man vil have med omkring den en-
kelte del man vil arkivere, så det gav 
anledning til nogle gode debatter.
Sideløbende med at arkivmedarbej-
derne fik lærdom indenbords, havde 

ledelserne fra arkiverne henholdsvis 
i Herning og Sønderborg, møde med 
Søren Bak-Jensen omkring de lokale 
arkiver, og deres fremtid.
Der er findes faktisk kun tre kendte 
steder i Danmark, hvor man arkiverer 
arbejderhistorie.
København, Sønderborg og Ringkø-
bing amt (region midtvest).
Søren Bak var meget benovet over alt 
det arbejde der blev lagt for dagen i 
de lokale arkiver, og konklusionen, 
som man gerne ville nå frem til blev, 
at Arbejdermuseet, hvis det skulle 
komme dertil at de lokale arkiver ikke 
længere havde resurser og mandskab 
til at køre arkiverne videre, at så var 
Arbejdermuseet parrat til at hjælpe, 
så arkivalierne ikke gik tabt, men blev 
i ”Familien” og blev taget i Arbej-
dermuseets varetægt, dog med den 
klausul, at man ville have lov til at 
sortere i det. Der forekommer sikkert 
meget identisk arbejderhistorie i vores 
arkivalier, og der er ikke grund til at 
opbevare noget man har i forvejen.
Alle var enige om, at man en gang om 
året skulle mødes, LAASK ville gerne 
stå for næste møde i 2018.
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Fra barndommen i 
jernbanebyen Struer 
til Struer Byråd
Ved Helle Lyng - Struer

Lad mig sige det med det samme. Jeg 
har haft en dejlig barndom i en dejlig 
forholdsvis lille by. Nok var byen lille, 
men det var et strategisk vigtigt knu-
depunkt for DSB.
Min far var lokomotivfører. Min mor 
var hjemmegående, som de fleste 
mødre i vores omgangskreds. Vi 
havde en stor villa i den østlige del af 
Struer. Jeg tror det blev kaldt ”jern-
banekvarteret”. Mange af vore nabo-
er havde deres udkomme fra DSB. 
Senere hen kom der en hel del naboer 
til, som fik arbejde på B & O. 
Mit barndomshjem bar tydelig præg 
af, at min mor var datter af ”Struers 
Stauning”. 
Min bedstefar var med til at stifte en 
afdeling af havnearbejdernes  fag-
forening. Herunder en hjælpekasse 
for enker, der havde mistet deres 
forsørger. For slet ikke at tale om 
socialdemokratiet. Hos min bedstefar 
hang der et billede af Stauning over 
hans seng. Hvert år på Valdemarsdag 
købte han et lille flag, som blev sat 
fast i billedet, og hver aften sagde han 
godnat til Stauning og sagde ham tak 

for en god dag.

Der blev diskuteret meget politik i 
vort hjem. Det var mest min mor, 
der førte an. Min far brugte meget 
tid på hus og have. Men en gang om 
året trak han af jernbanetøjet (dejlig 
varme beklæder og jakke), og så gik vi 
i anlægget til 1. maj talerne.
Det er klart, at når man vokser op 
i sådan et hjem, så begynder man 
tidligt at tage stilling til mange sociale 
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hændelser. Det kom dog til at fylde 
knap så meget efter at jeg var blevet 
gift og havde fået børn. Men på et 
tidspunkt  blev ilden tændt igen. Op-
rettelsen af Det sociale Brugerråd fik 
mig rigtig på banen. Jeg mente, man 
skulle bruge rådet til at drøfte, hvad vi 
kunne bidrage med over for byrådet. 
Jeg håbede naturligvis, at vi kunne få 
indflydelse på, hvor der var behov for 
mere opmærksomhed på det sociale 
område. Vi fik da også en stor del af 
vore forslag igennem. Jeg følte dog, at 
det sommetider var, som slog man i 
en dyne.  Jeg blev hurtig klar over, at 
man skulle længere ind til kernen af 
arbejdet. Nemlig byrådet.

Et resultat (tror jeg) af mit formand-
skab i rådet resulterede i, at jeg fik en 
henvendelse fra nogle gæve mænd 
fra Socialdemokratiet i Struer, som 
gerne så, at jeg stillede op til Byrådet 
i Struer. De mænd sidder nu i deres 
himmel. Jeg håber, de er/var tilfreds 
med min indsats. Det var i 1997 jeg 

blev valgt. Inden da havde jeg taget 
del i arbejdet i partiet. Jeg sad i byrå-
det i 16 år, så mente jeg, at der skulle 
nye kræfter til. 
Der gik ikke så længe efter, at jeg 
stoppede, at nye opgaver stod for 
døren. Engang drevet af den politiske 
ånd altid klar til at tage fat, hvor der 
er brug for én.
Først blev jeg kontaktet angående en 
bestyrelsespost i Struer-Holstebro 
LAG (Den Europæiske Landbrugs-
fond for udvikling af Landdistrik-
terne). Her uddeler vi faktisk mange 
penge til gode initiativer til projekter i 
landdistrikterne.
Så kom den første generalforsamling 

i Danmarks Naturfredningsforening 
(Struer Afdelingen). Her blev jeg valgt 
til bestyrelsen.
Sidst - men ikke mindst - blev jeg-
anmodet om at stille op til det nye 
ældreråd (1/1 2018). Jeg blev valgt.
På den kommende generalforsamling 
i ASRA vil jeg så uddybe ovennævnte.
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                ASRA NYT
ASRA NYT er med dette nummer gået ind i sin 35 årgang, det må være
rart for dem der var med til at starte bladet at vide, at det har kunnet 
leve så længe, og stadig lever.

Bladene har været både gode, flotte og 
mindre flotte, alt efter hvordan de er 
blevet til.
I perioder er de blevet trykt hos en 
rigtig bogtrykker, og det er jo flotte 
ting, der i de fleste tilfælde kommer 
derfra.
På andre tidspunkter i bladets histo-
rie, er det blevet trykt på duplikatorer 
på forskellige fagforeningskontorer.
Altid har det været med stor entu-
siasme. Der er trykt og samlet blade, 
sat frimærker på, og sendte ud til 
medlemmerne og altid har vi fået en 
fantastisk hjælp fra fagforeningerne, 
der venligt har hjulpet os med mulig-
heden for at bruge deres duplikatorer, 
og senere kopimaskiner.
I de seneste år har vi været endnu 
mere heldige, idet der er fagforenin-
ger der har fået så gode trykkemu-
ligheder, at når man kommer med 
et manuskript, bliver det puttet ind i 
en computer, og man beder den om 
at sende det til kopimaskinen, der så 
trykker bladet på begge sider, samler 
og hæfter dem, og wupti, så ligger der 
er rigtig flot blad klar til at sende ud 
til jer medlemmer af ASRA.
Vi snakker ikke indhold i bladet, det 
bliver jo ikke bedre end redaktionen 
evner at finde stof til bladet.
Heldigvis er der stor interesse for  at 

bladets indhold bliver interessant, 
og vi får da også ros ind imellem for 
det lille blad, som sendes ud til alle 
medlemmerne.
Ja, vi sender da også to eksemplarer 
til Det Kongelige Bibliotek, og hvis 
vi undlader at gøre det, så varer det 
ikke længe før de skriver til os, at de 
mangler det og det nummer.
Der har også været røster fremme 
om, at nu, i vores moderne tid med 
internet og mail, om det ikke var på 
tide bladet blev leveret over nettet til 
folks computere.
Det er der nogen der har sagt nej tak 
til, de vil gerne fortsætte med at få det 
som et lille blad.
Får man det på computeren bliver 
det hurtigt slettet, og man kan ikke 
tage computeren med i sengen, når 
man lige skal læse det, inden man skal 
sove, siger tilhængerne af bladet.
Vi har snakket meget i redaktionen 
om, at bladet og de arrangementer 
vi afholder i løbet af året, det er det 
medlemmer får for deres kontingent, 
så det bliver nok ikke til elektronisk 
udgave sådan lige med det første, med 
mindre der besluttes noget andet på 
en generalforsamling.
Bladet bliver jo også brugt når vi har 
besøgende i arkivet, her kan de rent 
fysisk læse noget om ASRA.
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Endelig er det et historisk værktøj, det 
at man kan gå tilbage i bladene, og 
læse hvad der har rørt sig på møder, 
generalforsamlinger og i arkivet fra 
tid til anden.
I et blad fra år 2000 står der at læse:
For længe siden, ca. 15 år, havde vi 
i Malernes fagforening, givet ASRA 
lov til at låne et mindre kælderrum i 
fagforeningens kontor.
Vi husker hvordan Jacob, mindst én 
gang om ugen kom med store bære-
poser med støvede papirer, gamle fa-
ner og værktøj man ikke brugte mere.
Han forsvandt ned i kælderen, hvor 
han puslede med det i nogle timer.
Inden han gik hjem, tog han lige en 
runde på kontoret, for at tale om den 
politiske situation.
Alle de mange poser og rekvisitter der 
blev båret ned i kælderen, begyndte 
at fylde meget i det lille rum, selv om 
Jacob lavede systemer og pakkede 
det i fine små kasser, der sirligt blev 
stablet og nummereret og sat oven på 
hinanden.
Her ville man altid efter hans system, 
finde tilbage til en bestemt sag, eller 
organisation.
Vi fik vores første vandskade, kælde-
ren blev oversvømmet med vand fra 
kloakkerne en sommerdag efter et 
skybrud.  Heldigvis stod ASRAs ting 
så højt oppe, at de ikke tog skade, 
men kælderen måtte rømmes, så vi 
kunne få ny gulvbelægning.
Vi fik det ordnet, og besluttede at 
ASRA kunne få endnu mere plads i 
kælderen, og der blev indkøbt reo-
ler, hvor alle ting kunne arkiveres.              

Så gik der nogle år, hvor der ikke så 
ofte kom nogen om dagen i ASRA, 
men der kom mange kendte ansigter 
fra andre faglige organisationer med  
mapper, poser og andre spændende 
ting om arbejderbevægelsen til ASRA.
Der kom også nogen og kiggede i det 
der var i arkivet, når der skulle laves 
jubilæumsskrifter, eller de hentede en 
fane, som skulle bruges til en begra-
velse eller anden anledning.
I de år der er gået har vi ofte sagt, at 
ASRA skulle op i lyset, så da den næ-
ste vandskade kom, blev vi enige om, 
at vi ikke kunne forsvare at have disse 
klenodier i kælderen længere.
Fugten hang jo i luften, og selv om 
ALKA var flinke med luftfugtere o.s.v.
var arkivet blevet for lille til alle de 
ting ASRA havde.
Vi kunne ikke finde en løsning, og 
i samme moment skulle vi flytte  på  
grund af sammenlægning.
Vi ville gerne være flyttet sammen 
med ASRA, vi følte vi havde et stærkt 
fællesskab, men løsningen var ikke 
tilgængelig, udtrykker formanden for 
malerne, Lissy Ehlers Burgdorf.                             
ASRA fik så nye lokaler på Ålykkevej, 
på den ”gamle forbrænding”, og flytter 
sammen med DUI Leg og virke.
Se det er en af de historier der findes 
i de gamle blade, og det er da en god 
ting, at man kan finde dem frem, og 
bruge dem i forskellige sammenhæn-
ge. Så ASRA har meget at takke fag-
foreningerne for, og er glade for det 
samarbejde vi har haft og har, vi håber 
det må vare mange år endnu.
                                       Redaktøren
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Kontingent 2018.
Gennem jeres medlemskab gør I det muligt for 
ASRA, at gennemføre arbejdet med arkivering, 
registrering og anden aktivitet for at bevare og 
levendegøre arbejdernes historie. 

 Medlemskontingent er ASRA´s ene-
ste faste indtægtskilde, og uden den 
kan foreningen ikke bestå. Vi synes 
selv at vi løser en vigtig opgave og er 
derfor glade for at have medlemmer, 
som har støttet os gennem mange år, 
og at der fortsat kommer nye  til.
Satserne, som blev vedtaget af gene-
ralforsamlingen i 2017, er:

Private medlemmer:       
   125 kr.
Partiforeninger/AOF - afdelinger: 
   175 kr.
Andre foreninger:        
   250 kr.
Faglige organisationer:                             
   800 kr.

Kontingentet er uændret i forhold 
til 2017. Indbetalingskort er vedlagt 
denne forsendelse, og da jeg fratræ-
der som kasserer i år vil jeg bede om, 
at Mobile Pay ikke benyttes. Der er 
mulighed for at betale kontant for de 
medlemmer, som kommer til general-
forsamlingen og som helst er fri for at 
benytte netbank.

Med venlig hilsen kassereren

Ikke Mobil Pay i år!

Brug indbetalingskortet 
eller kontanter
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Fra de gamle protokoller og 
aviser:
Det kan være sjov læsning fra de gamle protokoller eller aviser, ting som vi i 
dag griner af, var fuldt alvor engang.

Det var praktisk og økonomisk for-
svarligt, når man havde en besked til 
medlemmerne, at man så benyttede 
annoncen fuldt ud, og annoncerede 
en begravelse i samme meddelelse.

De husbønder. . . 
Det var ikke bare dårlig mad de bød 
på, men også uforskammetheder

Fantasien fejlede ikke noget når der 
skulle udformes stillingsannoncer.
Arbejdsopgaverne var ikke altid så 
klare at definere, man skulle andet 
end bare udføre almindeligt arbejde.
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En lille historie, med 
stof til eftertanke.
Den handler om 4 - mennesker
ALLE, NOGEN, ENHVER OG INGEN

Her er historien om ALLE, NOGEN, ENHVER OG
INGEN.
Der var et vigtigt job der skulle udføres.
ALLE blev bedt om at gøre det, og ALLE var sik-
ker på, at NOGEN ville gøre det.
ENHVER kunne have gjort det, men INGEN gjor-
de det.
NOGEN blev sur, da det jo var ALLES job.
ALLE mente, at ENHVER kunne gøre det, men 
INGEN indså, at ENHVER ville gøre det.
Til slut beskyldte ALLE NOGEN for, at INGEN 
havde gjort , hvad ENHVER kunne gøre.
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Generalforsamling
i ASRA - den 5. marts 2018

kl.19.00
Generalforsamlingen afholdes i

Historiens Hus - Museumsgade 32. Herning

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3.  Beretning ved formanden  Jens Erik Sørensen
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v. kassereren Britt Ulrich
 5. Fremlæggelse af budget
 6.  Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg for 2 år
 A. Kasserer  Afgående Britt Ulrich  (ønsker ikke genvalg
 B. 2  bestyrelsesmedlemmer
 Afgående Leo Skaaning - Herning (Ønsker ikke genvalg)
 Afgående Villy Sørensen - Aulum
 C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 Afgående Jørn Jensen - Herning (ønsker ikke genvalg)
 Afgående Marianne H. Christensen - Herning
 D. Valg af 2 revisorer
 Afgående Villy Grøn,  Vildbjerg
 Afgående Erik Christensen (Jegge)  Herning
 E. Valg af 2 revisorsuppleanter
 Afgående Henry Ammitzbøll  Vamdrup
 9. Eventuelt

 Før generalforsamlingen vil der være et foredrag i serien ”Vi er selv   
 historie”, hvor tidligere byrådsmedlem fra Struer  Helle Lyng               
 vil fortælle om hendes liv og om hendes arbejde .  Alle er velkommen 
 til at høre foredraget og til at overvære generalforsamlingen, dog   
 uden stemmeret.  Læs mere inde i bladet om foredraget.  Bestyrelsen
 


