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ASRA laver udstillinger 

ASRA samler erindringer 

ASRA indsamler, registrerer og arkiverer 
ASRA udgiver medlemsblad 

ASRA har mange bolde i luften 
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I anledning af ASRA’s jubilæum af-
holdes to foredrag. 
 

Det brune guld 
Torsdag den 18. september kl. 
14.30 på Herning Bibliotek, 
Brændgårdsvej 2. 
Entré kr. 60/40 
Den ultimative historie om Dan-
markshistoriens mest mærkværdige 
boplads og arbejdsplads i brunkuls-
trekanten Videbæk-Herning-Brande 
 
Brunkulsarbejderen, der 
blev millionær 
Torsdag den 30. Oktober kl. 14.30 
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25. 
Entré kr. 40 
Historien om Jens Lyn der levede et 
rigt liv som eneboer i en togvogn, og 
efter sin død blev berømt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foredragene bliver senere annonceret  

Kolofon: 
  
ASRA NYT 
Udgivet af ASRA 
Ålykkevej 3 - 7400 Herning 
℡ 2931 9225 
(I arkivet åbningstid. Som re-
gel onsdag kl. 10.00 - 15.00) 
 
Redaktion: 
Bent Kruuse   - 9785 4594 
Elly Madsen   - 9736 9698 
Jørn Jensen     - 9712 9571 
Leo Skaaning  - 9737 1989  
 
Formand: 
Andreas Iversen (ansvarsh.) 
Falkevej 5 - 6880 Tarm 
℡ 9737 1989 
andreasiversen@dlgtele.dk 
 
Kasserer: 
Jørn Jensen 
Rugvænget 67, 7400 Herning 
℡ 9712 9571 
jens1@webspeed.dk 
 
Tryk:  Sponsoreret af 3F 
Ringkøbing 
 
 
Deadline næste nr.: 
 1. november 2008 

Foredrag 
v/Jan Svendsen 

forfatter og journalist 

Foredragene er arrangeret i samarbejde  
ASRA, Herning og Ikast-Brande Bibliote-
ker og LO Herning-Ikast. 

Jubilæumsarrangement 

Billetter kan bestilles hos: 
AOF Herning 
Vestergade 41, 7400 Herning 
Tlf. 9712 7122 
www.aof-herning.dk  
mail@aof-herning.dk 
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LEDER 

Opgaver i fremtiden 

Nu har jeg været med i arbejdet 
omkring ASRA i ca. 17 måneder. 
Det første år som menigt bestyrel-
sesmedlem, og de sidste 5 måneder 
som formand. Især perioden som 
formand har været travl, men også 
meget spændende og lærerig, da 
den har stået i jubilæets tegn. I den-
ne forbindelse er jeg blevet mere 
eller mindre belært om ASRA gen-
nem 25 år. 

Det har været utrolig spændende at 
erfare, hvad der findes af ting, sa-
ger og ikke mindst af historier i 
arkivet. Endnu mere spændende 
har det været, når dem i arkivet og 
bestyrelsen, der har været med i 
arbejdet i lang tid, begynder at for-
tælle om deres oplevelser med ar-
bejdet i ASRA. 

Ikke mindst arbejdet med jubilæ-
umsskriftet har givet stof til efter-
tanke, over emnet Vi er alle selv 
historie. På en eller anden måde går 
vi jo alle rundt og er en historie. 
Hvis vi ikke får den skrevet ned og 
gemt i arkivet bliver den jo glemt 
for eftertiden. Derfor kan jeg kun 
opfordre til, at man tager fat i sig 
selv og får sin historie skrevet ned 
eller indtalt på bånd. I ASRA vil vi 
gerne være behjælpelige. Vi har to 
båndoptager, vi gerne stiller til rå-
dighed. Hvis du selv ønsker at skri-
ve din historie kan du gå ind på 

ASRA’s hjemmeside www.ASRA.
dk, hvor der findes en række spørgs-
mål/stikord, der kan bruges til for-
skellige emner. 

I Jubilæets tegn er der lavet en udstil-
ling med nogle af ASRA’s arkivalier. 
Udstillingen bliver vist rundt i amtet. 
Den bliver fortrinsvis opstillet i 3f 
afdelingerne. Udstillingen har været i 
Skjern, Ringkøbing, Lemvig og i 
Struer, dog på biblioteket. Efterføl-
gende vil den komme til 3f Herning 
og Holstebro og derefter på bibliote-
ket i Ikast og Brande, hvor den slut-
ter i uge 47. De steder hvor udstillin-
gen har været indtil nu, har man væ-
ret glad for udstillingen. Ligeledes 
har man kunnet fortælle, at udstillin-
gen har vakt stor interesse hos afde-
lingens besøgende/medlemmer. Li-
geledes er der afdelinger, der har til-
kendegivet at de gerne  vil have 
montren igen, med skiftende arkiva-
lier og over en længere periode end 
de nuværende 3 uger. Jeg kunne godt 
forestille mig at udstillingen frem-
over kom ud til alle faglige organisa-
tioner og biblioteker i det gamle amt 
stort set hele året rundt. Det kunne 
blandt andet medvirke til at ASRA 
blev mere kendt. Ja, måske kunne det 
også give nye medlemmer. 

 
Andreas Iversen 
formand   
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Ultimo august 2008.             

 

 
ASRA’s 25 ÅRS JUBILÆUM. 

 

 

Kære medlemmer og venner af ASRA. 

 

Den 9. april 1983 blev ASRA stiftet med det formål at samle arbejderhisto-
rien i Ringkøbing amt. Vi kan derfor i år fejre 25 års jubilæum. Det vil vi 
gøre ved at invitere til åbent hus, fredag den 12. september 2008 på Ålyk-
kevej 3, Herning. (Se kortet på bagsiden) 

Se vedlagte program.. 

 

På bestyrelsens vegne 

Andreas Iversen    

Formand 

 

 

 

PS: Gaver! 

Eventuelle påtænkte gaver modtages gerne i form af arkivalier eller penge 
til oprettelse af internetforbindelse. Kan indsættes i Arbejdernes Landsbank, 
filialen i Herning: Reg.nr.: 5383 Konto nr. 0321148. 

ASRA        
Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt 
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PROGRAM  
for 

ASRA’S 25 ÅRS JUBILÆUM 

ÅLYKKEVEJ 3, HERNING. 
 

Kl. 13,00  Dørene åbnes. 

Kl. 13,15  Velkomst ved formanden. 

Kl. 13,30  Jubilæumstale v/direktør Peter Ludvigsen               
                 Arbejdermuseet i København. 

Kl. 13,45  Tale v/Henrik Dam Kristensen MF  

                 Socialdemokraterne. 

Kl. 14,00  Ordet frit. 

Kl. 14,15  Underholdning v/Poul Erling Bjerre. 

                 ASRA er vært ved et let traktement. 

Kl. 16,00  Afslutning. 

 

I forbindelse med arrangementet vil nogle af ASRA’s 
mange arkivalier være udstillet i et telt på området. 
Ligeledes vil der være mulighed for at bese arkivet. 
 

p.b.v. 

Andreas Iversen 

Formand   

ASRA        
Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt 
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dagen. Præcis kl. 12 ankom Mo-
gens og blev modtaget af Jørn 
Jensen og Elly Madsen. Han fik 
en rundvisning og en bid brød.  
Mogens kom fra en cykeltur 
sammen med den Amerikanske 
Ambassadør, hvor han havde vist 
Herning frem og hvor de havde 
fået en solid brunch undervejs  
Mogens viste stor interesse for 
mange ting i arkivet, og vi fik en 
god snak om lokalet, der er ved 
at være for lille og som kunne 
være bedre. Også om at få digita-
liseret registreringen. Han fik øje 
på en video, som han havde væ-
ret med til at optage og studerede 
f. eks. de mange nåle, vi har i 
glas og ramme, de mange proto-
koller og fik fortalt om vores op-
bevaring af faner. 
Kl. 13.30 drog Mogens Jensen 
videre til Tjørring til nok et be-
søg der. 

Elly Madsen 

Det har længe været et ønske 
for arkivpersonalet, at vi gerne 
ville have besøg af Mogens 
Jensen, medlem af folketinget, 
valgt i Herning Sydkreds. 
Et besøg var aftalt i efteråret 
2007, men så kom der et folke-
tingsvalg i vejen, så besøget 
blev aflyst. 
Mogens fik igen en henvendel-
se fra os i foråret 2008, og en-
delig mandag d. 2. juni oprandt 

Mogens Jensen, MF (S) på besøg i ASRA´s arkiv 

Ledig plads 

Se mere på www.asra.dk 

Om besøg i ASRA’s arkiv 
 

Vi kan fortælle at også andre har aflagt arkivet besøg i år, bl.a. 
flere efterlønsklubber. 
Også du/I kan besøge arkivet og få indblik i de mange arkivalier 
og nogle af de mange historier, der knytter sig til. 
Er I en eller flere, der er interesserede, så henvend jer til formand 
Andreas Iversen eller et andet medlem af arkivudvalget.  
(Tlf-numre: Se side 2) 



7 

Den gamle Redachteurs Klumme 
af Bent Kruuse 

Vi har vist alle, indtil flere gan-
ge, siddet foran TV-skærmen og 
ladet os fascinere af Matador. 
Det er der forskellige grunde til. 
Først og fremmest Lise Nør-
gaards fremragende idé og der-
næst Erik Ballings lige så frem-
ragende instruktion., og endelig 
en perlerække af vore folkekære 
skuespillere. 

Og endnu en ting, der har været 
med til at fastholde os foran 
skærmen, er genkendelsen af de 
viste episoder og personer. 
Hvem husker ikke fra sin barn-
doms og ungdoms by grise-
handleren, manufakturhandler 
Arnesen, Jørgen Varnæs, og  
Mads Skjern Andersen, der kom 
til byen og vækkede den soven-
de provinsidyl, af dens tornero-
sesøvn, og alle de andre? Når vi 
husker dem, var grisehandleren 
måske ikke grisehandler, Arne-
sen ikke manufakturhandler     
o.s.v., men de var der. 

Matador foregik på Sjælland, 
men de samme historier, med 
andre personer, har også udspil-
let sig andre steder i Danmark, 

også i Vestjylland. De historier 
bør også skrives til glæde for ef-
tertiden. Derfor opfordrer vi alle 
medlemmer af ASRA, til at skri-
ve om egne oplevelser før, under 
og efter ”Matadortiden”. 

Skriv historien set fra jeres syns-
vinkel, og lad den gerne bære 
præg af at være arbejderhistorie.  

Vi håber I vil gå i gang, og husk, 
at hvis I hellere vil indtale jeres 
historie, har ASRA 2 båndoptage-
re til udlån. Så skriver vi den ren. 

Hvis I har familie, venner eller 
naboer, der er god for en historie, 
modtager vi også gerne dem. 

Og husk så lige, at det i nogle til-
fælde kan være nødvendigt at slø-
re personers navne. 

Vil I høre nærmere, så kontakt et 
medlem af bestyrelsen eller re-
daktionsudvalget. 

- o 0 o - 

Vil I have tips til, hvordan man skriver 
historie, så gå ind på ASRAs hjem-
meside www.asra.dk og klik på fanen 
Vi er selv historie 

MATADOR - i Vestjylland 
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Her bor vi 

Her finder du ASRA 


