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Ved åbent hus den 12. september, i anledning af ASRA´s 25 års jubilæum var der
stor interesse for de udstillede arkivalier. Her studeres gamle billeder fra
brunkulslejerne.
Læs mere inde i bladet.
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Lokalhistorie/arbejderhistorie
Er der en forskel, - er det ikke bare
historie til vores efterslægt det er
vigtigt at gemme?
Jo - da, men vi skal tænke over det.
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Jeg kan huske vi var ude i Ringkøbing for nogle år siden, da man
nedlagede værftet. Her talte vi med
nogle gode folk, der havde været
ansat der, og hvor vi sagde til dem:
“Husk nu, der skal skrives historie
fra/om værftet“
-Joh da, men det gør Ringkøbing
lokalhistoriske arkiv, sagde de.
Det er rigtigt sagde vi, de skriver om
værftet, men hvem skriver om dig og
din arbejdsplads?
Hvad har den arbejdsplads betydet
for dig og din dagligdag.
Hvad har den givet dig af gode og
dårlige oplevelser gennem et helt liv,
og hvordan har det påvirket din
familie, både i dit arbejdsliv derude,
og i det private.
Vi ved at historikere er gode til at
samle op om arbejdspladsen, men
der er ingen bedre til at skrive om
dagligdagen, end den der har haft
den helt inde under huden, og som
kender alle de ting, der desværre
ikke kommer med hver gang, når det
skal fortælles på anden hånd.
Så husk at det er ikke bare os, men
også historien der har brug for din
viden til eftertiden.
L.S.
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Leder

vil man gerne have den igen, men
over en længere periode med skiftende udstillinger.

Ja, så er de første 25 år af ASRA's
historie gået. For os der har arbejdet
med jubilæet har det været et travlt
og spændende arbejde. Derfor var
det også for os en stor dag og ikke
mindst en stor glæde at der kom så
mange til receptionen og gjorde det
til en stor og uforglemmelig festdag
for bestyrelsen og ikke mindst vores
arkivhold. Tak skal i have.

Det er dejligt at erfare at der er så
mange der har vist interesse for
udstillingen, så vi vil i ASRA
bestræbe os på at få den opstillet
rundt omkring i det gamle Ringkøbing amt så vidt muligt det kan lade
sig gøre, og gerne hele året rundt, da
det også giver et kendskab til ASRA'
s arbejde. Udstillingen er et glasmontre der fylder 60x60 cm, og er
ca. 2 meter i højden. Så hvis der er
nogle der ønsker at låne udstillingen,
så kontakt mig på telefon 97371989
mobil 21425314 eller
mail: andreasiversen@dlgtele.dk

I forbindelse med jubilæet besluttede bestyrelsen, at der skulle laves
en vandreudstilling, som skulle
rundt i følgende byer, Skjern,
Ringkøbing. Lemvig, Holstebro,
Struer, Herning, Ikast og Brande.
Da det skulle gå stærk besluttede
man at udstillingen skulle stilles op i
3F afdelinger samt på biblioteker,
hvor der ikke findes 3F afdelinger.
I skrivende stund er den placeret på
biblioteket i Ikast, hvor den kunne
ses sammen med foredraget
brunkulsarbejderen, der blev millionær (Jens Lyn Jensen). Efter foredraget var der mange tilhører der var
nede at se udstillingen

Hvordan vil de næste 25 år så gå, vil
ASRA fortsat bestå? Hvis ASRA
skal opleve at blive 50 år skal vi
først og fremmest have flere og
gerne yngre medlemmer, der vil
arbejde og gøre en indsats for at
samle og registrere arkivalierne.
Ligeledes er økonomien ret vigtig.
Så kunne det ikke være en ide/mål
for 2009, at alle vi der er medlemmer går ud og skaffer et nyt medlem.
Hvis det lykkedes så er jeg ret
overbevist om at ASRA også oplever
sin 50 års fødselsdag.

De steder hvor udstillingen har
været opstillet er der blevet taget
godt imod den. Det er oplyst over
for os, at udstillingen har vakt stor
interrese hos publikum. Ja den har
vakt så stor interrese at et par steder

Andreas Iversen
formand
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Æresmedlem i ASRA

Robert Pedersen
er død i en alder af kun
73 år.

Robert har været Asra en
rigtig god mand, og har
gennem årene udført et stort
stykke arbejde for at bevare
arbejderhistorien.
Vi gik aldrig forgæves til
Robert, når der skulle tages
fat om et problem, han havde
straks en ide om hvordan
opgaven kunne løses
Robert Pedersen
Når Asra blev inviteret til at deltage i forskellige organisationer
indenfor arbejderbevægelsen, var Robert altid på plads, og
tegnede ASRA på en flot og positiv måde.
ASRA var Roberts hjertebarn
Han fik vristet mange spændende ting ud af folk som han
berigede ASRA med.
Robert gik i spidsen, da vi fik lavet en aftale med DUI om at få
nye lokaler hos dem, de lokaler vi har nu. Han påtog sig endda
at indgå i DUIs bestyrelse som repræsentant for ASRA.
Robert nåede at blive æresmedlem af ASRA, vi er stolte af at
have haft ham som ven/kammerat - Æret være hans minde!
L.S.
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Åbent Hus
fredag den 12. september 2008 i tekst
ved Bent Kruuse

Fredag den 12. september
oprandt dagen, hvor ASRA, ved
et Åbent hus-arrangement for
både nuværende og tidligere
medlemmer og andre interesserede, kunne fremvise et udsnit af
de mange arkivalier, der findes i
arkivet.
Det var med spænding vi så hen
til, at hilse på de fremmødte, og
hvor mange ville der i øvrigt
komme? Til stor glæde og overraskelse var alle pladser, i det til
lejligheden opstillede telt, optaget, da formanden Andreas Iversen kunne byde velkommen, til
den mere højtidelige del af arrangementet, med talere, fællessang
og snitter.
Hovedtaler var direktør for
Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek,
Peter Ludvigsen. Han gav i sin
tale et rids over, hvordan vilkårene havde været og i dag er for
Arbejdermuseet. Ifølge hans
beretning havde Arbejdermuseet,
på samme måde som ASRA, ved

oprettelsen, mødt modstand fra
de etablerede museer, mod den
"opkomling" der ville komme og
tage noget fra dem. Et
skrækscenarie som tiden har vist,
var helt ubegrundet. Peter
Ludvigsen kunne også fortælle, at
da han forberedte sig til at holde
sin tale til ASRA, havde han ledt
efter arkivalier fra Ringkøbing
amt, men havde kun fundet
Forhandlingsprotokol nr. 3 fra
SAFORA (Sammenslutningen af
Fællesorganisationer i Ringkøbing Amt) for perioden 19491964.
Den kendsgerning, at der faktisk
intet var fra det tidligere Ringkøbing Amt, udlagde han som et
udtryk for, at ASRA har været
velfungerende og nydt anerkendelse i egne kredse, så
arkivalierne er blevet "hjemme".
Som en cadeau overrakte han
Forhandlingsprotokol nr. 3, i
ASRA's varetægt. En næsten
uhørt gestus. Udover denne gave
havde han også den netop ud5

komne bog om Stauning, skrevet
af lederen af arkivet og biblioteket, Henning Grelle, med som en
gave.
Den næste taler var medlem af
Folketinget (S), Henrik Dam
Kristensen. Efter en kort status
over den nuværende politiske
situation, kom han ind på en af
nutidens "svøber", indførelsen af
IT i det organisatoriske arbejde.
Han frygtede, efter at
bestyrelserne var gået over til at
skrive mødereferater og andet
elektronisk, ville det være et tab
for eftertiden, idet referater,
regnskaber, medlemslister o.s.v.
opbevaret på Cd, vil have lettere
ved at forsvinde, end tidligere
tider håndskrevne protokoller.
Yderligere havde Leif Ruhe, der
var en af stifterne, ordet, og
overrakte ASRA Murerne i
Brandes fane.
Mogens Pedersen havde opdaget,
at ASRA manglede en sangbog i
samlingen og overrakte hans fars
gamle sangbog, så samlingen
blev komplet.
Teltet rummede et righoldigt
udsnit af ASRA's mange arkivalier, som var genstand for stor
opmærksomhed blandt de fremmødte. Blandt det udstillede var
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også et lille udsnit af ASRA's
store samling af gamle faner, fra
henholdsvis parti, DsU og fagbevægelsen (p.t. godt 40 stk.).
Gamle film overspillet til video,
blev vist på en skærm.
I forbindelse med jubilæet blev
tre medlemmer, der har gjort en
indsats i arkivet, udnævnt til
æresmedlemmer. Det var Robert
Pedersen, der grundet sygdom
ikke kunne være til stede, Elly
Madsen og Bent Kruuse. De to
sidstnævnte er stadig aktive i
arkivet. I forvejen har ASRA et
æresmedlem, Karla Jørgensen,
Hammerum.

Æresmedlem Elly Madsen

Æresmedlem Bent Kruuse

Det er vel ikke for meget at kalde
Åbent Hus arrangementet for en
succes. Det var glædeligt at
kunne samle "gamle" medlemmer, både nuværende og tidligere, her iblandt flere, der var
med da ASRA blev stiftet.
Udover dagen bød på hyggeligt
samvær, og glædelige gensyn, var

dagen også indbringende rent
materielt, idet ASRA modtag
flere gaver i form af arkivalier og
kontante beløb.
Poul Erling underholdt med
guitar og sang og spillede for til
fællessangene, der var fundet i et
sæt tidligere sangbøger, som
ASRA har arvet.

Poul Erling underholdt og
spillede for til fællessangen fra den røde sangbog
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Jubilæumsgaver.
ved Jørn Jensen

I forbindelse med indbydelsen til
vores åbent hus arrangement d.
12. sept. var vi så frimodige at
skrive: "Eventuelt påtænkte gaver
modtages gerne i form af arkivalier eller pengegaver."
Rigtig mange har tænkt på os
med gaver, og det er vi naturligvis glade for.
Vi modtog mange arkivalier,
fotos, lydbånd o.s.v. Vi modtog
også en del bøger, herunder flere
jubilæumsskrifter og flere forskellige effekter.
Mange tænkte på os med pengegaver, således at der nu indestår
kr. 5.500,- på vores jubilæumskonto.
I forbindelse med udsendelse af
vores jubilæumsskrift har vi fra
flere sider modtaget portostøtte.
Vi er ligeledes blevet begavet
med 2 foredragsarrangementer i
Herning og Ikast om brunkulstiden.
Sidst men ikke mindst har vi efter
ansøgning modtaget støtte fra
3F´s Medie- og Kulturfond på kr.
10.000,-.
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Nu skal man ikke fremhæve
nogle gaver fremfor andre, men
alligevel skal nævnes nogle
enkelte.
ASRA har gennem de seneste år
gjort en indsats for at få indsamlet gamle faner, således at de kan
blive registreret og ikke mindst
opbevaret på betryggende vis. Vi
var derfor meget glade for, at vi
også som gave modtog en fane
fra Murernes Fagforening i
Brande. Senere har vi modtaget 1
fane fra Brande og 3 fra Thyholm.
Vi har nu en samling på ikke
mindre end 45 faner fra hele
landet i vores arkiv. Det er vi
meget glade for og stolte af.
(Der kan i øvrigt henvises til
vores hjemmeside www.asra.dk
hvor der findes en registratur og
billeder af vores samling af faner)
En gave, som også skal fremhæves, er en forhandlingsprotokol
nr. 3 fra SAFORA (Sammenslutningen af fællesorganisationer i
Ringkøbing amt).
Gaven modtog vi fra Arbejder-

museet/ABA (Arbejderbevægelsens arkiv), hvis direktør Peter
Ludvigsen var hovedtaler ved
vores arrangement.
Peter Ludvigsen fremhævede i
sin tale det gode arbejde, der var
udført af ASRA gennem de 25 år,
og han måtte konstatere at vores
arbejde havde været en succes.
De har nemlig i deres arkiv i
København stort set intet fra
Ringkøbing amt.
De havde altså den nævnte
forhandlingsprotokol, og vi er
meget glade for nu at have modtaget den. Det gør vores samling
komplet, idet vi i forvejen havde
de 2 første protokoller helt tilbage fra stiftelsen i 1924.

Vi vil også i ASRA tillade os at
betragte gaven, som en anerkendelse af vores arbejde. Det er vist
ikke hver dag der udtages effekter
fra et museum, for at blive overdraget til et landsdelsarkiv.
Fra ASRA skal der lyde en stor
tak til alle der deltog i vores
arrangement og i øvrigt har
betænkt os på forskellig vis. Nu
resterer der alene de positive
problemer med at få gennemset,
registreret og arkiveret det
indleverede.

Forhandlingsprotokol fra SAFORA 1949
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Åbent hus den 12. september 2009
i billeder

Teltet rejses, det kræver koncentration

Peter Ludvigsen
Arbejdermuseet var festtaler

MF. Henrik Dam Christensen:
Vi er i en tid, hvor vi „deleter“ alt
Tænk på arkivalerne og historien!

Billederne kan ses i farver på
hjemmesiden - www.Asra.dk
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Leif Ruhe, medstifter ad ASRA havde
ordet
Gamle film overspillet til video blev vist

Fra det blå køkken

Der blev sunget fra de gamle sangbøger

Der var regnskabsbøger og protokoller
Smukke
blomster
pyntede
bordene

De gamle arkivalier blev studeret
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Et udsnit af de gamle bøger

Elly: „Og så har vi også...“

Pressen fulgte interesseret med

Der blev lyttet andægtigt

Gæsterne var meget glade for
arrangementet

Fra vaskekælderen
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„Her skal være pænt, gæsterne kigger også
herind i arkivet !“

Formanden Andreas Iversen har
ordet

Se, hvad vi også har fået!

De gamle faner blev luftet
Jo, - vi er spændt, hvor mange kommer der?
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Gulnede breve til
"gamle D. s. U. ere" i Holstebro
ved. Elly Madsen

I arkivet findes rigtig meget
materiale fra det hedengangne
Socialdemokratiet, Ringkøbing
Amt.
Én af formændene var Søren
Knudsen, Holstebro og han har
afleveret en del til arkivet.
Søren Knudsen stammede fra
Viborg, hvor han fik uddannelse
som kommis og hurtigt blev både
fagligt og politisk aktiv. Han blev
hurtigt formand for HK i Viborg.
Senere kommer Søren Knudsen
til Holstebro, hvor han endte som
reklamechef ved det daværende
"Amtsbladet", den socialdemokratiske avis. Men allerede fra
begyndelsen af 40-erne var han
aktiv i DSU og Søren Knudsen
må have været en stor inspirator
og agitator, for han har været
aktiv i mange led af fagbevægelsen og partiet.
Ved at læse materialet igennem
fandt jeg et chartek med en
samling breve til "gamle D. s.U.
ere" fra mange prominente
personer fra årene 1961 - 1964.

Vi ved ikke hvilke breve Søren
Knudsen har afsendt, eller hvad
der stod i dem, men det lader til,
at han har taget initiativ til at
samle "gamle DSU ere" til hyggelig og givende samvær et par
gange om året, og brevene har
måske været oplæg til en politisk
debat på møderne. Hvem der har
deltaget i disse møder vides ikke,
men vi gætter på Georg Knudsen,
Poul Nielson, Erik Christensen
og hvem mere ?? Alle brevene
indledes med „Kære Gamle
D.s.U.ere“
Findes der endnu nogen blandt
vore læsere som husker noget om
det, så hører vi meget gerne fra
jer. Der er f. eks. en hilsen fra
Gerda H. C. Hansen: Hun skriver
på maskine:
Hilsen til gamle D.s.U. eres
Solhvervsfest lørdag d. 15. December 1962 .
Det er mig en stor glæde at kunne
bringe en hilsen til gamle D.s.U.
kammerater i anledning af
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solhvervsfesten. Tiden i D.s.U.
rummer en sum af uforglemmelige oplevelser, som har betydet
så meget for H.C. og mig. Tak for
henvendelsen og tak fordi jeg får
lov at sende denne hilsen til
festen, som jeg forstår finder sted
på 25 - års dagen H. C. sidste
solhvervstale i Holstebro.
På kortet er skrevet i hånden:
Kære Søren Knudsen
Hjertelig tak for dit brev og tak
for de meget skønne blomster I
sendte mig.
Et lykkeligt nytår ønskes af
Gerda Hansen

5. oktober 1961 skriver Folketingets formand Gustav Pedersen
noget om, hvor travlt han har.
Men han giver en ide til debatoplæg nemlig "prominente personer". Han spørger,
…….om partifæller har fået et
stænk af snobberi som får dem til
at skelne mellem de talere der
holdes af prominente personer og
dem, der holdes af ukendte partifæller, der ikke behøver at være
mindre kyndige ………

27. November 1961 er det Peter
Larsen Struer, formand for
Safora, der starter næsten poetisk:
Kære gamle D.s.U.ere
26. august 1961 skriver Statsmi- Ja, de skjønne ungdomsdaw i
D.s.U. er swær å glem og derfør
nister Viggo Kampmann indlefølger mange af vi gamle svend,
dende:
Kære gamle D.s.U. ere i Holste- hvis hår for længst er grånede,
men som alligevel er meget aktive
bro.
i amtets fag- og partiarbejde,
Det er vort partis styrke, at der
gennem Amtsbladet, jert virke
findes partifæller, der som unge
gik ind for de bærende ideer i det med stor interesse og glæder os
sociale demokrati, og som fortsat derover.
og med ungdommens ildhu vil
14. marts 1962 kort brev fra ,
gøre et arbejde for at vinde
endnu flere medlemmer til social- William McC Blair, Amerikas
ambassadør i Danmark Indleder:
demokratiet. Ikke mindst for
Dear Mr. Knudsen.
partiformanden er dette en
I understand that your meeting
glædelig konstatering at gøre
next Monday thespeaker will be
………
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Da jeg for små 14 dage siden
rendte på Søren Knudsen, i
Ringkøbing, var det en hændelse,
som man ret ofte er ude for: at
møde venner og kammerater fra
en periode, der aldrig blegner og
som vi altid vender tilbage til.
……………..
4. Maj 1962 skriver Holger
1.april 1962 er der brev fra Over- Hansen, Socialdemokratisk
presse, et meget langt brev om
borgmester Urban Hansen, Køvigtigheden af, at bevægelsen har
benhavn. Det er håndskrevet og
fylder 9 A5 sider. Han kommen- sin egen presse. Et godt debatoteret et nyligt overstået valg, hvor plæg.
man nu skal klare sig i Køben20 november 1962 Borgmester
havn uden et flertal. På side 3
Wolhart Madsen, Skive, som
skriver han:
Søren Knudsen har skrevet ned
………Desværre må vi vel erkende, at en af svaghederne i dag efter en telefonsamtale.
i alt fald i hovedstaden at noget
1. april 1963 indleder Aage
af den gamel solidaritetsfølelse
Hauskov, Struer, sit brev således:
er gået fløjten under de bedre
økonomiske forhold, der er skabt Kære gamle D. s. U. kammerater,
udtrykket får det næsten til at
gennem solidariteten. Et andet
gibbe i en, skulle man virkelig
paradoks. Vi der har haft den
være på nippet til at glemme sin
lykke at vokse opi en tid, hvor
kravene var mere håndgribelige ( D. s. U. tid - og dog den der
om end samtidig stærkere formu- oplevelse at være med i
leret) end dagens, har måske lidt ungdomsbevægel-sen i trediverne
glemmer ikke i hast, men tansvært ved at forstå, at ikke alle
lønmodtagere umiddelbart slutter kerne går tilbage til hine tider. Er
vi blevet anderledes - er vi ved at
op om vort parti…………
Victor Gram skriver 20/6 1963 ,7 drukne i velfærdsstaten- hvem tør
A5 sider i hånden.. Han indleder: svare ja eller nej ! men en ting
Mr. Ditlev Nielsen who studied
last year at the Universyty of
Texas in my country …………,
Han slutter:
I have just completed my first
year here in Denmark and it has
been for me the most pleasant
and rewarding year af my life.
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kan vi vel være enige om, tiden er
blevet en anden, og vi og vor
bevægelse har selv været med til
at forme den ---------19. november 1964 er der en kort
hilsen fra Statsminister Jens Otto
Krag, hvis brev er noget upersonligt, måske skrevet af en sekretær. Solhverv kommer fra oldnordisk
hverfa og betyder vende.
Borgmester Villy Sørensen, Vejle,
De to tidspunkter på året, hvor
slutter et udateret brev sådan:
solen har størst deklination er
Hans Hedtoft sagde engang i
nordlig den 21. juni eller 22. juni
Vejle, hvor nye ideer tonede
og sydlig den 21. december eller
frem:" Vi må hellere lade teorier
22. december.
afgå ved døden og lade menneskene leve end det omvendte".
På den nordlige halvkugle er den
God Arbejdslyst! ……………
første dato den længste dag og
kaldes sommersolhverv, den
Har du lyst til at læse mere i
sidste dato den korteste og kaldes
brevene, er du velkommen i
vintersolhverv. På den sydlige
arkivet. Ring først.
EM
halvkugle er forholdet det omvendte.

Til DsU érne
Ringkøbing amt

Sommersolhverv er det tidspunkt på året, hvor dagen er
længst og solen står højest på
himlen kl. 12 middag (som svarer
til kl. 13 under sommertid).
Begge dele skyldes, at solen står
lodret over den nordlige vendekreds („Krebsens Vendekreds“)
ved middagstid netop den dag.
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læs mere om Arbejdermuseet.
www.arbejdermuseet.dk
Få serveret flere historier fra
Arbejdermuseet.
I Arbejdermuseets butik kan du
købe Samfundshjælperen, den
originale Stauning-oplukker.
PS!
En af de gaver vi fik ved jubilæet
var et eksemplar af

Thorvald
Stauning

Henning Grelles bog om

Stauning.

Landsfaderen på Arbejdermuseet

Flere fra arkivet har allerede læst
bogen, som er en absolut velskrevet og spændende beretning om
en kendt skikkelse i dansk
arbejderhistorie.
Stauning støder vi ofte på, når vi
kigger i vore arkivalier, han var
bl.a. med til fakkelfest i Lemvig
og havde mange møder med bl.a.
O.V.Høft, som også er en markant skikkelse i vores arkiv.
Vi kan anbefale at købe den eller
låne den på biblioteket.

Tobaksarbejder og samfundshjælper
Tobaksarbejderen Thorvald
Stauning, blev den første
arbejderstatsminister i Danmark.
I 1930-erne fik han status som
„landsfader“, og han var respekteret langt ud over kredsen af
socialdemokratiske vælgere.
Hans portræt er kendt fra valgplakaten fra 1935 med teksten
„Stauning eller Kaos“
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Den gamle Redachteurs Klumme
ved Bent Kruuse

Tilbage til hverdagen
Det må være passende, nu da
jubilæumsåret går på held, at jeg i
denne klumme, gør status over
min oplevelse af 2008 i ASRA
regi.
For det første synes jeg det har
været et privilegium, at være med
til at tilrettelægge opgaven, at
markere ASRA's 25 års jubilæum. I sær at være med til at
udarbejde jubilæumsskriftet. At
læse i papirerne om den spæde
start, der endte med at blive en
kamp mod dem, der mente de
vidste bedre. Og nå frem til den
9. april 1983, hvor ASRA så
dagens lys. Interessant var det
også at læse om ildsjælenes store
ambitioner om at bygge Arbejderbevægelsens Bibliotek, Arkiv og
Museum - ABAM - i eget hus,
med ansat leder. Resultatet kender vi. Der blev ingen hus og
ingen ansat leder. "Kun" støtteforeningen ASRA blev en realitet.
Men - som det er i dag, og som
det har været gennem de 25 år,

siden starten - så varetager ASRA
på bedste vis de opgaver, der var
tiltænkt ABAM.
Og at det forholder sig sådan,
kunne alle, der kiggede indenfor
til Åbent Hus arrangementet den
12. september, opleve ved selvsyn. Her blev det visualiseret, at
ASRA med sit store og varierede
udbud af arkivalier, er en værdig
erstatning for det ABAM, der
ikke blev til noget.
Når euforien efter et vel overstået
jubilæumsår har lagt sig, er det
tid at kigge fremad. Vi skal have
vores projekt Vi er selv historie
sat på skinner. Og her appellerer
vi til alle jer, der læser denne
klumme. Kom med jeres egne
historier og kom med venner og
bekendtes historier.
Husk vi har to båndoptagere vi
gerne låner ud, hvis nogen hellere
vil indtale historien. Så skriver vi
den.
PS! Vi skulle jo gerne have nye
historier til 50 års jubilæet.
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I forbindelse med ASRA's 25 års jubilæum sponserede 3F Midtjylland, Herning
og 3F Skjern udsendelsen af jubilæumshæftet samt invitationen til receptionen.
Derfor skal der lyde en stor tak til de to afdelinger.

Der skal også lyde en stor tak til Fagligt Fælles Forbund's Medie- og Kulturfond,
som har bevilget et tilskud på kr. 10.000 til projektet temahæfte.

