
Anledningen til denne udstilling er fejringen af  

”800 års dagen for Dannebrog” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 Harlev  Framlev 

Socialdemokratisk Forening 

Stiftet 6 – 12 – 1896. 

 

4. faneplade: Harlev Socialdemokratiske forening 1896 -1976 – 

Tak forarbejdet Annelore og TH. Mikkelsen. 

Sidste plade: Til lykke med 80 år ønskes af partifæller i Tilst. 

Anton Nielsen fortæller med henvisning til det skrift, han og andre lod udarbejde ved fejringen af 

100 året for stiftelsen af den lokale partiafdeling:  

I disse år ser man overalt i landet, at færre og færre vælger at være medlem af politiske partier. 

Det betyder på ingen måde, at folk er mindre aktive, tværtimod. Mange mennesker lægger en stor 

indsats i idrætsforeninger, skolebestyrelser, forældreråd, menighedsråd, grønne foreninger m.m. 

Men på én eller anden måde har man ikke så meget lyst til det generelle partiforenings-arbejde.  

Det er i grunden en skam. Jeg har selv været aktiv i mange år, og jeg holder stadig meget af det. 

Du får gode kammerater, får hurtig information om, hvad der sker i samfundet, og du er med til 

at bestemme en kommunes, et amts eller et lands udvikling.  

Jeg er dog optimist. Interessen for det politiske arbejde har svinget igennem årene. Her op mod 

årtusindskiftet ser det ud til, at vi i Danmark på det område er nede i en bølgedal; men jeg er sikker 

på, at det på et tidspunkt vil gå den anden vej. Mod lysere tider. 

 

 
Nogle historiske tilbageblik: 

6. december, 1896. Der blev afholdt stiftende generalforsamling for 

”Arbejderforeningen Fremad” for Harlev, Framlev, Storring, Stjær, Galten og Skovby. 

Her vedtog man lovene og vedtog en møderække. Mødet holdtes en søndag på Høver 

Kro 

Den 24. maj, 1900 var der generalforsamling i Skovby Forsamlingshus. Her besluttede 

man, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Om denne skriver 

man: "Ekstraordinær generalforsamling for at tage beslutning om at gaa fra 

Arbejderforening til Fagforening d. 10. Juni 1900. Mødet afholdes i Lillering 

Forsamlingshus lille Sal. Med bekjendtgørelse i Demokraten og Amtstidende 2 Gange." 

Den 7.7.1901 var der bestyrelsesmøde i Labing. Her vedtog man, at man ville deltage 

med fane i det store arbejdermøde i Århus den 14. juli 1901. 

Generalforsamlingen den I 19.2. 1916 blev afholdt på Harlev Afholdshjem (>><>>>>>), 

og der mødte 8 mand frem. "Det afgaaende Aars Regnskab viste en Indtægt af 22 Kr. 41 

Øre og en Udgift paa 1 Kr. 00 Øre”. 

I 1948 stiftedes et kvindeudvalg i partiet, og det udvalg afholdt siden mange møder. I 

1950 var der er sykursus, og den 5.maj 1951 holdt man foredrag om familien med lys i 

vinduerne. 

Den 30.3.1966 afholdtes forårsfest i Lillering Forsamlingshus, "hvortil ældre inviteres og 

køres". Entreen var en pakke, som solgtes ved auktion. 

 

 

Fanen bruges nu ved særlige lejligheder så som bisættelser og 

begravelser. Man deltager pt. ikke længere i 1. maj optog. 

Harlev Lokalarkiv ”gemmer” 8 forskellige faner, som dækker tiden fra 

1885 til mindst 1977. Fanerne bærer næsten alle såkaldte faneplader 

med indskrift.        Udarbejdet af Lokalarkivet ved Aksel Buchard 15 


