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Når vi får rigtig fine ting til vores arkiv, skal de da på forsiden af vores blad.
Her i januar 2023, fik vi en platte, som ikke er helt almindelig.  Hans Jørgen 
Jørgensen kom med den, og spurgte om vi havde den?  Det havde vi ikke, 
og der var ingen af arkivmedarbejderne der nogensinde havde set den, 
hvorfor vi tror det er en sjældenhed.
Tak for den, vi skal nok passe på den!
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Forhenværende postbud Hans Jørgen 
Jørgensen kom på besøg i arkivet.
Med sig havde han nogle poser med 
gode arkivalier.
Ikke mindst den platte der er på forsi-
den af ASRA NYT, som vi betragter 
som lidt af en sjældenhed.
Alle er velkommen til at besøge os, vi 
har åben hver onsdag fra kl. 10.00 til 
ca. 14.00, og man behøver ikke at have 
”gaver” med til os, vi giver gerne en 
kop kaffe, og har tid til en snak. 
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Formanden har ordet

Godt nytår til alle læsere.
Ja vi er kommet ind i et nyt år og har 
fået en ny regering. 
Den er kommet i modvind lige fra 
start og jeg har da hørt flere, der har 
indgået væddemål omkring regerin-
gens levetid. Her skal man måske
huske på, at der er tale om en flertals-
regering, så levetiden må jo strække 
sig lige så lang tid, de kan blive enige 
indenfor flertallet, dog skal der senest 
være valg om 4 år.
I ASRA har vi taget fat omkring 
arbejdet i det nye år. Der er arbejdet 
omkring vores generalforsamling den 
7.3.2023, (se dagsorden her i bladet) 
Jeg som formand skal prøve at finde
nogle kloge ord at sige i beretningen. 
Nuværende bestyrelsesmedlemmer 
har alle sagt ja til at fortsætte, dette 
skal dog ikke hindre nye kandidater i 
at stille op til et raskt kampvalg.
Bestyrelsen og de frivillige på arkivet 
er i fuld gang med at forberede vores 
fødselsdag.  Der er nu ved at tegne sig 
et foreløbigt program for dagen (se 
programmet her i bladet).  Fødsels-

dagstalen vil blive holdt af direktør  
Søren Bak-Jensen, Arbejdermuseet i 
København. Tidligere formand for
Folketinget, Henrik Dam Kristensen 
er også på talelisten. Her er der tale 
om en gentagelse fra vores 25 års jubi-
læum, hvor han også deltog.
Der arbejdes på en udstilling med 
plakater, faner og andre arkivalier, der 
gemmer sig i vores arkiv.
Vi glæder os til at vise disse ting frem 
den 15.4.2023, så kom og vær med.
På det seneste har vi modtaget store 
mængder af mulige arkivalier og her 
iblandt en platte, tror den er frem-
stillet i kobber, se foto af platten på 
forsiden af bladet. ASRA siger mange 
tak til Hans Jørgen Jørgensen, fordi 
han tænkte på os i den forbindelse.
Blandt de frivillige på arkivet er der et 
nyt ansigt, Marianne H. Christensen 
har sagt ja til at hjælpe med arki-
vering.  ASRA siger velkommen til 
Marianne.
Skulle der blandt læserne være en eller 
en, der kender en, der kunne have lyst 
til at se, hvad det er, vi går og bakser 
med på arkivet, så giv os et kald, så  af-
taler vi et besøg, og så må vi se, om det 
er noget der kunne være af interesse, 
arkivarbejde er meget spændende.

                                                 Villy Sørensen

Formand Villy Sørensen
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Den digitale fremtid kræver 
fællesskab og samarbejde
Af Søren Bak-Jensen, Direktør for Arbejdermuseet

Hvis man vil forstå den enorme udvik-
ling, som Danmark har gennemgået i 
de sidste 150 år, så bliver man
nødt til at dykke ned i arbejderbe-
vægelsens historie. Historierne om 
industrialisering, urbanisering,
demokratisk udvikling og opbygning 
af et velfærdssamfund giver ikke me-
ning hvis man ikke også ser på de
fællesskaber, danske arbejdere opbyg-
gede og betydningen af den masse-
organisering, der har gjort lønmod-
tagerne til en afgørende magtfaktor i 
samfundet.
Derfor er det godt, at der allerede for 
længe siden var opmærksomhed på at 
bevare kilderne til arbejderbevægel-
sens historie. I 1909 blev Arbejderbe-
vægelsens Arkiv oprettet, senere med 
tilføjelsen Bibliotek, og opbygningen 
af Danmarks største privatdrevne ar-

kiv med en enestående samling af ma-
teriale fra arbejderbevægelsens partier, 
organisationer og enkeltpersoner blev 
sat i gang. I 1983 blev der sat særligt 
fokus på arbejderbevægelsens historie 
i det daværende Ringkøbing Amt med 
oprettelsen af ASRA, hvor der hur-
tigt blev opbygget en stor og varieret 
samling. Det er vigtigt arbejde. Det er 
ikke mange historier om det moder-
ne Danmark der kan skrives uden at 
lægge vejen forbi de arbejderhistoriske 
arkiver.
Både ASRA og Arbejdermuseet, der i 
2004 fusionerede med Arbejderbevæ-
gelsens Bibliotek og Arkiv, er nu
veletablerede og anerkendte. Men 
samtidig er det også tydeligt, at der er 
store forandringer i gang. 
Både når det gælder indsamling, beva-
ring, registrering og tilgængeliggørel-
se. Og fælles for det hele er, at det er
digitaliseringen, der spiller ind. Stort 
set alle arkivalier er digitalt skabte 
i dag, og bliver kun til fysiske do-
kumenter hvis de bliver printet ud. 
Sags- og dokumenthåndteringen sker i 
databaser, og indsamlingen af
dem byder på omfattende udfordrin-
ger. Det vidner et aktuelt pilotprojekt 
igangsat af Arbejdermuseet, FH
og Rigsarkivet om digital indsamling 
om. Bevaringen er også kommet til at 

Direktør Søren-Bak Jensen
Arbejdermuseet - København
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handle om meget andet end
luftfugtighed og temperatur på ma-
gasinet. Hvor 50, 100 eller 150 år ikke 
nødvendigvis er et problem for et
papirarkivalie ved vi faktisk ikke end-
nu hvad der skal til for at åbne et 100 
år gammelt digitalt dokument. Og
på tværs af alle arkivets funktioner 
spiller regler om håndtering af person-
henførbare oplysninger en afgørende 
rolle.
Fælles for disse udfordringer er, at 
løsningerne kræver samarbejde. 
Det er kun de allerstørste institutioner,
der på egen hånd kan finde løsninger. 
For alle andre kræver det dialog og 
vilje til at gå ind i fællesskaber.
Men dialogen skal ikke kun være mel-
lem arkiver. Det skal også være med 
de organisationer og enkeltpersoner, 
der skaber arkivalierne. Det er vigtigt 
at forbund og partiafdelinger forstår 
vigtigheden af at også digitale arkivali-
er bevares. Og det kræver dialog med 
de forskere og andre interesserede, der 
skal bruge arkivalierne. 
Hvordan bliver fremtidens søgebehov, 
hvilke muligheder giver nye digitale 
muligheder, og hvad betyder det for 
hvordan vi som arkiver skal registrere 
og tilgængeliggøre materialet?
På den måde er det en tid med mange 
nye udfordringer og muligheder, der 
ligger foran os. 
Og selv om ASRAs første 40 år har 
været begivenhedsrige, så bliver de 
næste 40 år det nok i endnu højere 
grad. 
Jeg håber, at det kan ske i et endnu 
tættere samarbejde med Arbejdermu-

seet og andre arkiver på området. 
Og jeg ønsker ASRA stort tillykke 
med de 40 år.

Vores samarbejdspartner i 
Jylland, ligger i Sønderborg
Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbe-
vægelsen i Sønderborg har udsendt sit 
årsskrift til medlemmerne og de lokale 
biblioteker.
I årsskriftet fortæller formand og tidli-
gere minister Frode Sørensen om ud-
viklingen for Sønderjysk Arbejderfor-
enings afdeling i Sønderborg i årene 
fra 1918 til 1921, de begivenhedsrige 
år før og efter genforeningen.
Det skriver Lokalhistorisk Arkiv for 
Arbejderbevægelsen i Sønderborg.
Samarbejdet mellem Arbejderbevæ-
gelsens Bibliotek og Arkiv, som en 
del af Arbejdermuseet i København, 
Arbejderhistorisk Samling i Ringkø-
bing Amt og Lokalhistorisk Arkiv for 
Arbejderbevægelsen i Sønderborg 
med forskellige orienteringsmøder 
beskrives af den tidligere formand for 
Arbedejdermuseets Venneforening, 
Preben Rasmussen.
Jørn Rasmussen har skrevet om fag-
foreningsformand Christian Thomsen, 
der var grundlægger af arbejderarki-
vet i Sønderborg. Historien om det 
tidligere fagforeningshus Bjerggaarden 
i Bjerggade, som igennem 70 år var 
samlingssted for fagforeningerne i 
Sønderborg, bliver fortalt af Jørn Ras-
mussen, der som tidligere HK-tillids-
mand på Danfoss også skildrer starten 
af HK Sønderborg.
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Arkivar uden erfaring og 
ARKIV PÅ ET NEDLAGT
FORBRÆNDINGSANLÆG:
ved chefarkivar  Jørgen  Aarestrup-Nielsen

I 2008 kunne Asra fejre 25-års jubi-
læum. I den forbindelse fik Støttefor-
eningen nogle pengegaver, som besty-
relsen besluttede, delvist at anvende 
som tilskud til en endags bustur for 
medlemmerne til Arbejdermuseet og 
”Det Røde Hav” på Vestre Kirkegård i
København.
Kort før dagen for arrangementet fik 
socialdemokraterne i Herning tilbudt 
restpladserne til en favørpris. 
Jeg var heldig at være med til det 
møde hvor turen blev tilbudt. 
Jeg var flyttet til Herning få år forin-
den og havde aldrig hørt om ASRA 
og besluttede derfor at tilmelde mig 
turen.
Det var en fantastisk interessant og 
veltilrettelagt tur, ja den var så god 
at jeg besluttede at melde mig ind i 

ASRA bare for at støtte. 
Snart efter blev der indkaldt til Gene-
ralforsamling, som jeg deltog i, uden 
andre planer end en god aften med 
et godt foredrag i selskab med gode 
organisationsmennesker med flair for 
at få det til at virke.
Helt så let slap jeg bare ikke; Jeg traf et 
par personer, som jeg tidligere havde 
mødt i Socialdemokratiet. 
De var begge ”noget ved musikken” i 
Asra. ”Jørgen du kan jo godt lidt
på en Computer – det er ikke så meget 
og ikke så svært, men du kan hjælpe 
os en del hvis du lige kunne afse lidt 
tid til at give os en hånd med for at 
komme af med en ophobet pukkel i 
arkivet.”
Der stod jeg så uden arkiverfaring 
og uden særligt prangende computer 
evner ud over varme- og ventilations-
styring i større bygninger – Jamen jeg 
skulle sandelig nok få alt mulig hjælp, 
hvis jeg bare lige osv… og det gik så, 
som det jo kun kunne gå. 
Jeg var egentlig ikke så stolt, da jeg 
kørte hjem den aften. – det var jeg 
heller ikke da jeg, gennem snesjap 
cyklede ”på arbejde” i ASRA den 
næstfølgende onsdag.
Arbejdstiden lå fast: onsdage i lige 
uger kl. ca.9.30-13.00

Jørgen Aarestrup- Nielsen med sin
”arbejdspukkel”
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Elly Madsen, var arkivleder, der for 
det meste havde udviklet registre-
ringssystemet, hun viste mig hurtigt 
hvad systemet gik ud på.
Bent Kruuse var bibliotekar og klarede 
bøgerne, Jørn Jensen, billedarkivar og 
tillige kasserer, klarede billederne og 
pengesagerne, Redaktør Leo Skaaning, 
bladet og løste pc-problemer. For-
mand Andreas Iversen der var vores 
handy mand hjalp til, efter behov. 
Vi startede med arkivmøde og en kop 
glat kaffe som blev lavet af den der 
havde bedst tid.
Opvasken på samme måde. Hvis en 
havde haft fødselsdag tog vedkom-
mende rundstykker og smør med. 
Kulden holdt vi fra dørene med en 
varmeovn på flaskegas. 
En væg var en tidligere port, hvor der 
ofte var vandindtrængning for neden 
og ofte kunne vi se spor af snegle på 
gulvet.
Klimaet var ikke særlig velegnet til 
arkivalier. På første sal disponerede 
vi over et smalt fjerndepot på mindre 
end 10 kvm.
Arkivlokalet var vel ca. 30 kvm og 
rummede altså reoler til alle arkivkas-
ser, fanereol, bogreol, møde-, og spi-
se-,  fane- og plakathåndteringsplads,  
og arbejdsplads for 6 – 7 -personer.

Registreringssystemerne som respekti-
ve havde hovedansvar for, havde man 
selv udviklet.
Jeg er fuld af beundring over at det 
overhovedet har været muligt at drive 
noget der bare ligner arkivvirksom-
hed.

Al registrering var på kartotekskort 
eller journalark i ringbind. De 3-4 
computere vi rådede over, havde ingen 
søgefunktion og kun et skriveprogram 
i Works.
Al søgning foregik altså alene ved at 
blade gennem kartoteker og ringbind. 
Vi der registrerede blev til gengæld 
rigtig gode til at huske arkivalier og 
arkivskabe.
Selvfølgelig kunne der gemmes i 
Works og sikkerhedskopiering foregik 
via en USB- forbindelse til en ekstern 
harddisk.
Alt var aldeles usikkert og på et tids-
punkt tog jeg den eksterne harddisk 
med hjem efter hver arkivdag. 
Ofte kopierede jeg den til yderligere 
en, så vi dog havde to kopier i tilfælde
af indbrud brand eller hærværk.
Som tiden gik fyldte usikkerheden 
mere og mere og på et tidspunkt be-
sluttede bestyrelsen også at få etableret 
en internetforbindelse - en hundedyr 
foranstaltning som vi aldrig fik rigtig 
fornøjelse af.
I samarbejde med Arbejderbevægel-
sens store Arkiv og bibliotek:
Efterhånden som digitaliseringen af 
Danmark tog fart voksede irritationen 
over den manglende sikkerhed og 
søgemulighed og vi besluttede at søge 
råd hos det store arbejdermuseum i 
København. Her tog man vores hen-
vendelse meget seriøst og inviterede 
os til et møde i deres arkiv og bibliotek 
ABA i Taastrup. 
Andreas Iversen lagde bil til og således 
var vi en lille skare der drog til 
Taastrup. ABA er en kæmpe hal fyldt 
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med reoler med arbejderhistorie. 
Vi mødte den systemansvarlige chef, 
hans Uwe og seniorforsker Henning 
Grelle. På et tidspunkt pegede Hans 
Uwe på en lille klynge tomme
reoler og bemærkede at det var der 
Ringkøbing Amt skulle have stået, hvis 
ASRA ikke eksisterede. 
Da vi kom til emnet som var den 
egentlige årsag til vores besøg, var de
yderst godt forberedte og tilbød os 
straks at få ”et vindue” på deres server 
og i deres system REINDEKS og så-
ledes have samme søgemulighed, sik-
kerhed og løbende opdatering som de 
har, samt hjælp til opstart og adgang 
til support under vejs. 
Vi takkede naturligvis ja til det tilbud, 
som ingen af os, på forhånd havde set 
mulig. Det viste sig efterfølgende at 
arbejderarkivet  LAASK i Sønderborg 
fik samme aftale med ABA.
Det er således meget praktisk at de tre 
arbejderarkiver i Danmark, registrerer 
i det samme system, på den samme 
server.
Den afledte konsekvens af aftalen var 
nu at alt hvad der gennem årene var 
registreret i ASRA, nu skulle omregi-
streres i det nye system REINDEKS.
Med andre ord, skulle vi ned i alle 
arkivkasser og kontrollere at det hele 
stemte overens med kartotekskort og 
journal ark og beskrive dette i Rein-
deks.

NY ARKIVLEDER:
Jeg havde dengang, og har stadig, stor 
forståelse for at Elly Madsen, efter om-
kring 30 år med ASRA, ikke havde lyst 

til at bryde det hele op og gøre det om. 
Det var altså Elly der lærte mig op og 
gav mig arkivforståelse- og respekt.
Alligevel husker jeg det som en trist 
dag, den dag Elly afleverede sine nøg-
ler til mig med en venlig bemærkning 
og ønske om held med det der nu lå 
foran mig.
Den dag følte jeg mig virkelig alene. 
Den dag var jeg den eneste i ASRA 
der havde snust til Reindeks og jeg 
forudså, alene at komme til omlægge 
det meste.
Heldigvis stødte Henry Ammitzbøll 
og Jørgen Markmøller til senere og 
således blev vi tre der kunne omlægge 
til Reindeks
Godt i gang med den omlægning var 
vi så heldige at få tilbudt nye lokaler i 
Historiens Hus.
Dermed skulle alt fra arkivet på for-
brændingen flyttes til de aldeles gode 
og velegnede lokaler i Museumsgade.
Igen var vi heldige at møde stor velvil-
je og tilknytte nye medarbejdere.
Selve flytningen var et kæmpe projekt, 
men med den nu lidt større person-
kreds, blev det hele flyttet ved egen 
håndkraft og private biler og trailere.
Jeg ønsker ASRA tillykke med de 40 år 
og tak for de sidste 15.
TIL LYKKE
              Jørgen Aarestrup-Nielsen
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Arbejdsbetingelser 
0mkring år 1900
Fundet i et arkiv i HK af  Annett V. Gejl
Den gode kontorists 8 bud

1. Kontorpersonalet fylder hver dag petroleum på kontorets lamper
 Renser lampeglas og klipper væger, samt vasker kontorets vinduer
 en gang om ugen.

2. Hver kontorist sørger for hver dag at bringe kul og vand op i 
 kontorlokalerne.

3. Gør deres penne omhyggelig i stand. Det er tilladt at skære 
 pennespidserne til efter behag.

4. Mandlige funktionærer kan få en ugentlig friaften til selskabelighed,
 eller to aftener om ugen, dersom de går regelmæssig i kirke.

5. Efter de 13 timers daglige arbejde på kontoret henstilles det til
 funktionærerne at tilbringe deres fritid med læsning af bibelen og
 andre gode bøger.

6. Enhver af de ansatte, bør lægge et rimeligt beløb til side med henblik
 på sin alderdom, så han ikke kommer til at ligge samfundet økono- 
 misk til byrde.

7. Funktionærer der ryger spanske cigarer, nyder spiritus, kommer hyp- 
 pigt på varieteer og beværtninger, eller bliver barberet på barbersalon
 giver de fortsatte god grund til at drage deres ærlighed og retskaffen- 
 hed i alvorlig tvivl.

8. En medarbejder der i 5 år har udført sit arbejde i kontorets tjeneste
 pålideligt og uden fejl, kan få en lønforhøjelse på 5 cents (ca 35 øre)
 om dagen, dersom forretningens drift tillader det.
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ASRA 40 

Fødselsdagsfest

Kære Medlemmer, venner og gæster

Den 9 april 1983 blev ASRA stiftet med det formål at sam-
le arbejderhistorien i Ringkøbing amt.
Vi kan derfor fejre vores 40 års fødselsdag, det vil vi gøre 
ved at invitere til ÅBENT HUS.

Lørdag den 15. april 2023
i Historiens hus - Museumsgade 32 Herning

Program for dagen:
Kl. 10.00 Døren åbnes, vi starter med et par arbejder
  sange.  (arbejdersangkoret)ASK synger med
Kl. 10.15 Velkomst ved formanden Villy Sørensen
Kl. 10.30 Fødselsdagstale ved direktør for 
  Arbejdermuseet  Søren Bak-Jensen
Kl. 11.00 Tale ved fhv. formand for Folketinget
  Henrik Dam Kristensen
  
  Herefter er ordet frit.
  Tid til at kigge på vores udstillinger
  
Underholdning ved Per Mollerup. Der vil blive budt på let 
traktement, og rundvisning i Historiens hus

Vi forventer at slutte kl. 15,00
PS. Evt. påtænkte gaver modtages gerne i form af arkivalier, eller penge til fortsat 
drift af ASRA   konto 5383 - 0321148
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06. dec. 2022

Arbejdermuseet 
vinder stor 
international pris
Arbejdermuseet er som første danske 
museum nogensinde netop udpeget som 
vinder af Europarådets museumspris, The 
Council of Europe Museum Prize. En pre-
stigefyldt pris til særlige museer, som med 
afsæt i europæisk kulturhistorie, frem-
mer forståelsen for menneskerettigheder, 
demokratisk medborgerskab og engage-
ment. ”Fuldstændig fantastisk og kom-
plet uvirkeligt”. Sådan var reaktionen 
fra museumsdirektør, Søren Bak-Jensen 

Arbejdermuseet åbner op for Anker 
Jørgensens personlige arkiv i en ny sær-
udstilling, der fortæller om mennesket 
Anker Jørgensen. Om arbejdsmanden, 
modstandsmanden, tillidsmanden, 
guttermanden. Om den fattige, forældre-
løse dreng med den store nysgerrighed på 
livet og om manden med evig kærlighed 
til Sydhavnen, til litteraturen og til sin 
Ingse. 

D. 13. juli ville han være blevet 100 år. 
Anker, som tusindvis af danskere var 
på fornavn med, når de mødte ham på 
gaden i Sydhavnen, på Christiansborg, 
på fabrikken eller i Folkets Hus i Rømers-
gade, hvor Arbejdermuseet ligger i dag. 
Anker, som ingen behøvede at nævne 
efternavnet på. Alle vidste, at det var 
Jørgensen.

”Jeg angler ikke efter et stort 
eftermæle. Jeg håber bare, at de 
siger:
Anker, han var sgu god nok.”
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97-årige ’Jegge’ - Socialdemokrat 
”Jeg anbefalede at stemme ja” 
    Fra ”Socialdemokraten”  2022

Han har mødt Stauning, kæmpet for 
uddannelse til de ufaglærte og oplevet 
både besættelse og krig helt tæt på. 
Socialdemokraten har mødt 97-årige 
Erik Jegge Christensen, som ser tilbage 
på et langt liv i den socialdemokratiske 
bevægelse. 

Da Erik ’Jegge’ Christensen var syv 
år, ville han gerne være FDF-spejder 
ligesom flere af sine kammerater. Men 
forældrene var trofaste socialdemo-
krater, så der kunne ikke blive noget 
af at melde drengen ind i FDF, der har 
rødder i indre mission. Han kunne i 
stedet starte i ’De Unges Idræt’ (DUI), 
som var arbejderbevægelsens børneor-
ganisation.
 
”Jeg kunne komme i DUI, eller også 
kunne jeg blive udenfor”, husker Erik 
Jegge Christensen. ”Det blev mit første 

møde med den socialdemokratiske 
arbejderbevægelse. Vi havde nogle 
rigtig dygtige ledere, som selvfølgelig 
også var gode socialdemokrater. Og så 
har jeg altså hængt ved lige siden.” 

I dag, snart 90 år efter, kan Erik Jegge 
Christensen se tilbage på et langt liv i 
DUI, DSU, Socialdemokratiet og ikke 
mindst i fagbevægelsen. ”Det har fyldt 
hele mit liv, det har jeg brugt al min 
tid på,” fortæller han.  

Ville have uddannelse til de 
ufaglærte

Erik Jegge Christensen kom fra et 
arbejderhjem i Herning. Faren var 
slagteriarbejder og moren var hjem-
megående. Selv blev han udlært meka-
niker, og tidligt engageret i det faglige 
arbejde. 

”Jeg har været fagligt aktiv siden jeg 
var helt ung. Jeg var kun 23 år, da jeg 
blev valgt som formand for Smede- og 
Maskinarbejderforbundet i Herning. 
Det som senere blev til Dansk Metal,” 
fortæller han. 

I 50’erne og 60’erne er Erik Jegge Chri-
stensen derfor meget aktiv i faglige 
kredse. Han blev også formand for 
den lokale LO-afdeling i Herning og 

Fhv. forstander Erik Christensen
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i løbet af 60’erne som en af de nye ud-
dannelsesmuligheder, der fulgte med 
velfærdssamfundet.

”Uddannelse har fyldt meget for mig. 
For jeg synes det var bunduretfær-
digt, at der var så stor forskel på, hvor 
meget uddannelse man kunne få. Vi 
smede kunne få al mulig uddannel-
se gennem vores forbund. Men de 
ufaglærte, som vi fortrinsvis har haft 
i Herning, de fik ingen uddannelse og 
kom aldrig videre,” fortæller han. 

Han fortsatte som leder af Specialar-
bejderskolen i en årrække, inden han i 
1995 som 70-årig gik på pension. 

Selvom han er døbt Erik Christensen, 
har han i alle årene lydt navnet ’Jegge’. 
Og han er faktisk ikke klar over, hvor-
dan det opstod. 

”Der er aldrig nogen, som har fortalt 
mig, hvor det stammer fra. Men det 
har fulgt mig lige siden, jeg var en lille 
dreng. I min skole var vi tre drenge, 
der hed Erik. Skolelæreren kendte 
mine forældre og vidste, at jeg blev 
kaldt Jegge, så han sagde, at ’nu hedder 
du Jegge’. Så her i byen bliver jeg altid 
kaldt ’Jegge’ – der er faktisk ingen, 
som kalder mig Erik.” 

Fra Stauning til Mette Frede-
riksen

Som ung DUI’er mødte Erik Jegge 
Christensen i 1933 Danmarks første 

socialdemokratiske statsminister, 
Thorvald Stauning. Det var under den 
store økonomiske krise, og Stauning 
lagde det år grunden til velfærdsstaten 
med det store Kanslergadeforlig. 

”Vi havde en DUI-lejr på Lille Okseø 
i Flensborg Fjord. Så kom Stauning og 
sagde ’goddag, goddag’ og talte med 
sin basstemme til os børn. Vi var jo 
vildt begejstrede over at møde statsmi-
nisteren,” husker han.  

Han mødte Stauning flere gange, og 
faktisk har Erik Jegge Christensen 
mødt samtlige ti socialdemokratiske 
statsministre. Ikke mindst i de mange 
år som fagforeningsmand var han 
jævnligt til møder med ledende social-
demokratiske ministre. Flere af dem 
har gjort stort indtryk på ham. 

”Det var en stor oplevelse at møde 
Jens Otto Krag. Han var en meget spe-
ciel personlighed. Han var ikke nem 
at komme ind på kroppen af. Men han 
var et dejligt menneske at tale med, 
når man var alene, og han havde tan-
ker, som var vidt favnene. Han gjorde 
et stærkt indtryk.” 

Det samme gjorde Krags efterfølger: 

”Anker Jørgensen synes jeg var min 
mand, for han var jo fagforenings-
mand ligesom mig. Han tegnede det, 
jeg mente, at fagbevægelsen og Social-
demokratiet skulle stå for,” fortæller 
han. 
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Poul Nyrup Rasmussen kendte han 
også, for han var opstillet i Erik Jegge 
Christensens kreds i Herning. Og 
den nuværende formand sætter han 
også stor pris på: ”Mette var herovre i 
Herning for nylig. Så fik vi en snak, og 
hun ville jo også gerne tage en selfie,” 
fortæller han med et smil. 

”Man kan ikke altid være enig med 
sit parti. Men jeg har altid sagt, at det 
dummeste, man kunne gøre var at 
melde sig ud. For så har man jo slet 
ingen indflydelse. Man skal i stedet 
give sin mening til kende og sige, når 
man ikke er enig. Så det gør jeg så 
stadigvæk nogle gange.” 

Forsvarsforbeholdet skal 
væk

Erik ’Jegge’ Christensen er stadig me-
get aktiv i partiforeningen i Herning. 
Han deltager i møderne og ”har min 
mening om tingene”, som han siger. 
Han følger stadig meget med i nyhe-
derne, og begivenhederne i Ukraine 
gør stort indtryk på ham. ”Jeg siger, 
at det næsten er den tredje krig, jeg 
oplever,” fortæller han.  

Som ung oplevede han den tyske be-
sættelse af Danmark 1940-45. Men det 
var faktisk året efter befrielsen, at han 
for alvor oplevede krigens rædsler. 

”Jeg kom ind som soldat og kom ned 
til Tyskland med det, der senere blev 

til den danske brigade. Alt var pulve-
riseret og der boede flygtninge under 
kummerlige forhold. Det er fuldstæn-
dig som de billeder, vi i dag ser fra 
Ukraine.” 

Tyve år senere oplevede Erik ’Jegge’ 
Christensen igen på helt tæt hold, 
hvordan et lille land blev angrebet 
af et langt større. Det skete, da han 
i efteråret 1956 som LO-formand 
tog initiativ til at støtte Ungarn, der 
forsøgte at slippe ud af Sovjetunionens 
jerngreb. 

”Jeg lavede en aktivitet, hvor vi samle-
de ind og fik fat i en stor kølelastbil fra 
slagteriet. Så kørte vi ellers til Ungarn 
for at aflevere al maden og hvad vi 
ellers havde samlet ind. Vi nåede lige 
til den ungarske grænse, da russerne 
rykkede ind. Og så blev vi smidt ud,” 
husker han. 

Med de oplevelser i bagagen og den 
aktuelle situation i Ukraine er han 
derfor heller ikke et øjeblik i tvivl om, 
hvad han vil stemme ved den kom-
mende folkeafstemningen om for-
svarsforbeholdet: 

”Der var for mig at se ingen tvivl om, 
at vi skal stemme ja. Vi må stå solida-
risk med de øvrige lande. Og jeg sy-
nes, at det russerne gør tydeligt viser, 
at det jo lige så godt kunne have været 
os. Med Bornholm i første omgang. Så 
jeg anbefalede alle, jeg snakkede med, 
at stemme ja.”
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Lang politisk karriere

Ritt Bjerregaard blev født i 1941 og 
voksede op på Vesterbro i København, 
ikke langt fra hvor hun nu begraves, 
dengang det var et udpræget arbej-
derkvarter.

Hun uddannede sig først til skolelæ-
rer og underviste i nogle år, indtil hun 
i 1971 blev valgt til Folketinget, og 
allerede i 1973 fik hun sin første mi-
nisterpost som undervisningsminister 
i Anker Jørgensens regering - endda 
som den yngste kvindelige minister 
nogensinde.

Ritt Bjerregaard blev ved sin tiltræ-
den som minister, den blot 10. kvinde 
i Danmarkshistorien som opnåede 
at blive minister, til trods for at Nina 
Bang var blevet Danmarks og verdens 
første kvindelige minister, tilbage i 
1924.

Hun blev senere EU-kommissær, 
fødevareminister og sluttede den poli-
tiske karriere af som overborgmester i 
København i 2009.

I det røde hav
Ritt Bjerregaard skal  begraves på Ve-
stre Kirkegård, hvor hun kommer til 

at ligge ved siden af de store socialde-
mokratiske ikoner Thorvald Stau-
ning, Hans Hedtoft, H.C. Hansen, Per 
Hækkerup og Anker Jørgensen.  

Ritt Bjerregaard
er død !

     Faneborg uden for kapellet . Vestre kirkegård
                                                        foto: Niels Jespersen

Sådan slappede Ritt af
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Stærke kvinder

De ”store” de dør, det gør en lidt trist,
Lise Nørgaard, og Ritt nu her til sidst.
Begge levede meget længe,
har sat nogle aftryk, der kunne fænge.

Det er personer, man ikke sådan glemmer,
i deres virke og mod vi fornemmer,
de kæmpede for kvinder og for de små,
gid deres kampånd og vilje må bestå.

Lise Nørgaard, som journalist, var stærk,
skabte artikler, og Matador, et mesterværk.
Hele Danmark elskede, det hun gjorde,
hun skabte den gode, og ægte folklore.

Hun var her og der, ville opleve det hele,
hendes liv og oplevelser, hun gerne ville dele.
Når hun skrev, da var hun aldrig grov,
det var vigtigt, hun kunne også være sjov.

Og Ritt, trods hendes forfærdelige start,
i sin ungdom, havde hun det ikke rart.
Hun kæmpede, og blev så stærk en  kvinde, 
med sin personlighed kunne hun os binde.

Opgaver i samfundet, af de rigtig store,
hun stod frem, og hun kom altid til orde.
Minister og borgmester, så utrolige job,
udførte hun, hun var ingen dovenkrop.

Tak til jer begge, for I altid kom til orde,
tak for de fantastiske ting I gjorde.
Kvinder kom til orde som aldrig før,
det kan i begge tage  i jeres favør.

  Leo Skaaning

Udsigt til storkonflikt: 
Nye medlemmer strømmer til 
fagforeningerne

På tre uger har fagforbundet 3F fået næ-
sten 1.900 nye medlemmer. Det kræver 
nemlig medlemskab af overenskomstbæ-
rende forbund at modtage konfliktstøtte.

Husk derfor at melde dig ind 
i fagforeningen! 

“Husk derfor at meld dig ind i fagfor-
eningen hvis du vil kunne modtage 
konfliktunderstøttelse.”

HK Danmark understreger på samme 
måde på sin hjemmeside, at man skal 
være medlem af fagforbundet for at 
være sikret strejkeunderstøttelse i 
tilfælde af konflikt.

Er du gul, skal du arbejde
Netavisen Pio beskrev i sidste uge i 
flere artikler, at man som medlem af 
en såkaldt gul, ikke-overenskomstbæ-
rende fagforening som for eksempel 
Det Faglige Hus, Krifa, Frie, Business 
Danmark eller Ase er vanskeligt stil-
let under en konflikt.

Sådan står der at læse i flere artikler,
en konflikt truer.
Det har også sat de ”gule” fagfor-
eninger i gang med at orientere deres 
medlemmer,- læs næste side!
                       (Fra Netavisen Pio)
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Krifa: “Hvis der kommer strejke og lockout på din arbejdsplads”
Nedenstående kan du læse, hvordan den gule fagforening, Krifa, selv beskriver, at 
"det kan være en svær situation at stå i, hvis andre på din arbejdsplads skal strejke 
eller lockoutes, og du ikke skal":

“Som medlem hos Krifa er du ikke en del af konflikten, og du skal derfor ikke strejke 
og kan heller ikke lockoutes.

Hvad skal du så gøre?
Du skal kontakte din leder og oplyse, at du ikke er en del af konflikten, fordi du ikke 
er medlem af den fagforening, som forhandler overenskomsten.

Du skal oplyse, at du vil fortsætte med dit arbejde. Du kan ikke bare blive væk fra dit 
arbejde, da du derved kan risikere at blive bortvist. Men hvis din leder siger, at du 
ikke skal arbejde, så kan du gå hjem.

Få det på skrift, hvis din leder siger, du ikke skal arbejde. Så undgår du misforståel-
ser.

Hvis du ikke kan fortsætte dit arbejde
Vi ved, at det kan være en svær situation at stå i, hvis andre på din arbejdsplads skal 
strejke eller lockoutes, og du ikke skal.

Det kan fx være, hvis:

Dine kolleger eller din arbejdsgiver truer dig med fysisk eller psykisk chikane

Du er bange for, at du vil blive chikaneret

Du er bange for at ødelægge samarbejdet på arbejdspladsen, hvis du møder op på 
arbejde

Dine kolleger forhindrer dig i at gøre dit arbejde eller i at komme ind på arbejdsplad-
sen

En konflikt et andet sted i virksomheden forhindrer dig i at arbejde eller at arbejde, 
som du plejer

Derfor skal du straks kontakte os, hvis du oplever en risiko for at ødelægge det fremti-
dige samarbejde på arbejdspladsen, hvis du fortsætter med at arbejde.

Du skal naturligvis også straks kontakte os, hvis det går så vidt, at du oplever mob-
ning, chikane eller trusler.” 
                                                                                      (citat fra Netavisen PIO)
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Kontingent 2023.

Med udsendelse af ASRA NYT 
nr. 1 - 2023 vedlægges et indbeta-
lingskort til kontingentet for 2023. 

Vi er ved at udfase indbetalingskort, 
så det er ikke alle der har fået et 
indbetalingskort. De som ikke har 
fået et indbetalingskort beder vi om 
betaling gennem jeres netbank. 
  Netbank i Arbejdernes Landsbank 
           nr.:      5383 0302380. 
Husk at skrive navn eller forening på 
netbank betalingen.

Kassereren anmoder om der bliver 
indbetalt så hurtigt det er muligt, og 
gerne senest på generalforsamlingen.
Gennem jeres medlemskab gør I det 
muligt for ASRA at gennemføre ar-
bejdet 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 2022, er:
Private medlemmer: 125 kr.

Partiforeninger/AOF-afdelinger/ 
Faglig senior klubber: 175 kr.

Andre foreninger: 250 kr.

Faglige organisationer: 800 kr.

Kontingentet er uændret i forhold til 
2022. Kan også betales via netbank. 

Netbank i Arbejdernes
Landsbank nr.: 5383 0302380.
Med venlig nytårshilsen, kassereren
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Forretningsorden:

For Arbejderhistorisk Samling Ringkøbing Amt.
Generalforsamling tirsdag den 7. marts 2023.

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent.
Dirigenten kontrollerer at mødet er lovligt indkaldt.
Stemmeudvalg består af to medlemmer.
Medlemmer der begærer ordet ved Dirigenten skal oplyse sit navn.
Ved flere indkomne forslag, skal det mest vidtgående forslag behandles
først.
Ændringsforslag der ønskes behandlet skal afleveres skriftlig til forman-
den med forslagsstillerens navn.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre nogen kræver
skriftlig afstemning. 
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ved valg til bestyrelsen kan der stilles spørgsmål til kandidaterne.
Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning, når der er mere end et
forslag.
Der skal stemmes på det antal personer der skal vælges.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte,
afstemning foregår ved almindelig flertal.
Ved behandling af forslag omkring § 12 og 13 følges vedtægterne, se 
hjemmesiden WWW.asra.dk



ASRA
Generalforsamling!

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.00 i fælleslokalerne
Historiens hus – Museumsgade, 32 Herning.

   Dagsorden:
   1. Velkomst ved formanden
   2. Vedtagelse af Forretningsorden
   3. Valg af Dirigent
   4. Valg af Stemmetællere
   5. Bestyrelsens beretning
   6. Fremlæggelse af årets reviderede regnskab
   7. Fremlæggelse af budget
   8. Fastsættelse af kontingent 2023
   9. Indkomne forslag
   10. Valg. 
   På valg er:
   Formand, Villy Sørensen
   3. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   Niels Hedegaard
   John Madsen
   Jørgen Markmøller

   2. Bestyrelsessuppleanter for 1 år.
   Nyvalg
   Elin Kragelund

   1. Revisor Villy Grøn f/ 2. år.
   1. Revisorsuppleant. Nyvalg for 1 år.
   
   11. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal afleveres til forman-
den senest 14 dage før.


