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Fusioneret forening – nye muligheder
Kære læser,
Hvad end du er medlem af foreningen eller gæst, er det er en stor glæde at kunne byde dig
velkommen til Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen.
Foreningen er en sammensmeltning af Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening og den nu

nedlagte Socialdemokratisk Forening Møllevangen. Målet med sammenlægningen er at sikre en
stærk forening til gavn for foreningens medlemmer og -politikere.
Sammenlægningen skete i første kvartal 2012 i tæt dialog mellem de to foreninger. Hele vejen
igennem har det været et bærende element at sikre, at der ikke var nogen, der blev overset.
Derfor er der også sket en udvidelse af bestyrelsen i forhold til den gamle forening i Hasle,
sådan at de gode ressourcer, der var i Møllevangen, ikke ville gå tabt.

I forbindelse med sammenlægningen har vi haft et ønske om at samle op på de to foreningers
historie. I folderen her, kan du læse nogle uddrag af hver af de to oprindelige foreningers

historie. Samtidig har vi et brændende ønske om at se fremad på de nye muligheder, som
sammenlægningen giver. Vi glæder os til i fællesskab at udrette endnu mere, end vi kunne som
to selvstændige foreninger.

Den nye, sammenlagte forening har blandt andet som mål at sikre medlemmernes indflydelse i
lokal politik såvel som det nationale, og at skabe rum for alle der har lyst til at deltage. En

politisk forening kan- og skal altid være et sted, hvor man åbent og frit kan debattere sine
holdninger - og blive udfordret på dem. Vores opgave som forening er at være bindeled, sådan
at den dagligdag, som ganske almindelige mennesker oplever, kan blive taget med ind i de
politiske beslutningsprocesser.
Derfor er det vigtigt, at sikre, at alle, der har lyst, får mulighed for at bidrage til fællesskabet;

præcis som der synges i ”Danmark for Folket” af Oskar Hansen: ”Plads for os alle, plads for alle
der vil” - et mål som vi vil gøre vores bedste for at leve op til.

august 2012, på bestyrelsens vegne

formand

Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening
•

Oprettelse. Foreningen blev stiftet den 25. august 1903.
I 1889 var der blevet stiftet en forening ved navn Hasle Arbejderforening, men denne var dog
blevet opløst igen.

•

Medlemmer. Foreningens medlemstal har varieret en hel del over tid. Ifølge foreningens
100-års jubilæumsskrift var der 262 medlemmer i 1976. I 1980erne faldt antallet af

medlemmer markant til 117 i 1989. Medlemstallet fortsatte med at falde til 85 i 1992 og 48 i
1999. Efter en ihærdig indsats i 2000erne kunne foreningen i 2012 glæde sig over, at der

igen var over 100 medlemmer i Hasle Socialdemokratiske vælgerforening, heraf også en del
unge.
•

Æresmedlemmer. Foreningen har haft mange æresmedlemmer gennem tiden. De første to
æresmedlemmer blev udnævnt i 1921. Alex og Annie Carlsen er foreningens nuværende
æresmedlemmer.

•

Foreningens geografi. Geografisk strækker området sig fra Silkeborgvej og dækker den del af
Åbyhøj, der ligger nord for Silkeborgvej området omkring Hasle kirke (det høje Hasle),
Bispehaven, Jernaldervej-kvarteret og en del af kalenderkvarteret. Foreningen hørte til
Aarhus-vest-kredsen indtil kredsreformen i 2006.

•

Faciliteter. Foreningen har blandt andet holdt sine møder i lokaler på Ryvej (1930erne og
frem), på Hasle Kro (1950erne frem til 1962), Hasle Skole, hos 3F-Rymarken osv.

•

Om Hasle-området. Hasle var oprindelig en lille landsby beliggende nord for Aarhus. Byen
var centreret om den karakteristiske hvidkalkede kirke, der ses som et vartegn af alle, der
kører gennem byen ad Viborgvej. Hasle Kirke havde i 1990 850 års jubilæum. Byen har i de

seneste 50 år gennemgået en stor udvikling, og den fremstår nu som en fuldt integreret del
af Aarhus by med store beboelsesområder som ”det høje Hasle” bag Hasle Torv, Bispehaven,
Fjældevænget, Rydevænget, området ved Jernaldervej, kalenderkvarteret osv.

◦ Den 4-sporede ringvej blev åbnet den 22. juni 1987 og fungerer hver dag som en

hovedfærdselsåre for cykler, busser og biler. Åbningen af vejstrækningen blev markeret
med en folkefest den 21. juni 1987, hvor der var mulighed for at gå på den nye vej fra
vandtårnet ved Randersvej til Viborgvej.

•

Aktiviteter, politik og traditioner:

◦ Foreningen har været aktiv i sognerådsarbejde, menighedsrådsarbejde, Hasle Fællesråd
(oprettet 1995), byrådsarbejde osv., og har således været med til at præge udviklingen i
Hasle og Aarhus. Helt tilbage til foreningens unge år, kan der spores resultater, blandt

andet da J.P. Olsen i 1933 blev sognerådsformand, og der blev sat gang i byfornyelse og
forbedring af bygningsforhold i blandt andet skolevæsen, ældreområdet osv.

◦ Foreningen havde i mange år et aktivt kvindeudvalg. På et møde i foreningen i 1916 taltes

der om, hvordan man skulle få organiseret kvinderne, som havde fået valgret i 1915. Selve
startskuddet til udvalgets oprettelse lød på foreningens generalforsamling i 1939. At

udvalget fra 1956 til 1966 afholdt særskilte generalforsamlinger giver en indikation af

udvalgets position og betydning i forhold til vælgerforeningen. Udvalgets største succes –
i hvert fald målt på antal deltagere - var et demonstrationsmøde i samarbejde med Pfaff
symaskiner på Hasle Kro den 4. november 1958. Der var ved dette arrangement 215

deltagere. Kvindeudvalget blev nedlagt i 1970, og kvinderne har herefter deltaget på
”almindelig” vis i arbejdet i Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening.

◦ Foreningen er i 2000erne blevet kendt for sine velbesøgte sommerfester hos Hans Sig
Nielsen og Elly Tophøj.

◦ Jubilæer/stiftelsesfester. Foreningen har gennem tiden afholdt flere fester i anledning af,
at foreningen har haft årsdag for stiftelsen. Ved 100-års jubilæet, blev der udarbejdet et
skrift, som opsummerer foreningens mangeårige historie.

◦ Fane. Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening er i besiddelse af en meget flot fane, som
blev anskaffet i 1943 og indviet i 1944.

◦ Medlemsblad. Der har eksisteret et medlemsblad ved navn ”Hasle Vælgerforeningsblad”.
•

Sammenlægning.

I 1971 blev det foreslået, at Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening blev

slået sammen med naboforeningen. Dette afvistes af foreningen i Hasle, ud fra synspunktet
om, at små foreninger har tættere kontakt til medlemmerne. Omkring den tid var
medlemstallet forholdsmæssigt højt (262 medlemmer i 1976).

Den 25. februar 2012 godkendte Hasles generalforsamling en sammenlægning med
søsterforeningen i Møllevangen, og man besluttede samtidig at ændre navn til

”Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen”. Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening havde
ved sammenlægningen omkring 100 medlemmer.

Socialdemokratisk Forening Møllevangen
•

Oprettelse. Foreningen blev stiftet den 28. august 1970 i forbindelse med
kommunalreformen, hvor Aarhus blev en storkommune og valgkredsene til folketinget blev
ændret. Indtil da havde Nordre Kreds udgjort én forening, som dog havde været inddelt i

distrikter siden slutningen af 1940erne for at kunne håndtere de cirka 4.500 medlemmer.
Distrikterne var underlagt kredsbestyrelsen.
•

Medlemmer. Møllevangen havde i begyndelsen af 1970erne omkring 500 medlemmer. Som
følge af EF-afstemningen i 1972 dalede medlemstallet til omkring 300 i midten af 1970erne.
Mange socialdemokrater i de gamle arbejderkvarterer omkring Vestre Ringgade var

modstandere af dansk medlemskab af EF, og foreningen mistede en del medlemmer på det
spørgsmål – også selv om fremtrædende medlemmer i Møllevangen var aktive i
Socialdemokrater mod EEC (det Europæiske, Økonomiske Fællesskab).

I 1980erne blev medlemstallet stabiliseret på over 300, blandt andet takket være en stor
indsats fra foreningens daværende kasserer, Tage Simonsen, som besøgte alle nye

medlemmer og restanter. Efter Tage Simonsens afgang fra posten som kasserer faldt

medlemstallet hurtigt til omkring 150 i 1993. I 1990erne faldt medlemstallet i øvrigt også
generelt, som følge af den vigende medlemstilslutning til de politiske partier. Ved

sammenlægningen med Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening var der 89 medlemmer i
Møllevangen.
•

Foreningen har/har haft flere medlemmer, der har været fremtrædende i offentligheden:
◦ Holger Eriksen. Medlem af Aarhus Byråd 1929-1935, folketingsmedlem i perioden 19351966 (bortset fra 1945-1947). Kendt som partiets rebel. Udnævnt som æresmedlem i
Socialdemokratisk Forening Møllevangen ved sin 90-års fødselsdag den 5. december
1984.

◦ Thorkild Simonsen. Medlem af Aarhus Byråd 1966-1997, rådmand 1971-1981 og

borgmester 1982-1997, indenrigsminister 1997-2000. Thorkild Simonsen boede i
Møllevangen i en del af sin tid som borgmester.

◦ Ove Mikkelsen. medlem af Aarhus Amtsråd fra 1985 indtil amterne blev erstattet af
regioner.

◦ Sonja Mikkelsen. Medlem af Folketinget fra 1990 til 2001, trafikminister 1998-2000,
sundhedsminister i år 2000. Foreningen havde således to ministre samtidig: Sonja
Mikkelsen og Thorkild Simonsen.

◦ Hüseyin Arac. Medlem af Aarhus Byråd fra 1994 til 2005 og igen fra 2009 og frem.

Hüseyin Arac har derudover været medlem af Folketinget fra 2005 til 2007 og igen for en
kortere periode i 2010-2011 som stedfortræder for Kirsten Brosbøl.

◦ Claus Thomasbjerg. Medlem af Aarhus Byråd fra 2006.
•

Æresmedlemmer. Foreningen har haft to æresmedlemmer:
◦ Holger Eriksen

◦ Annelise Pedersen, der var formand for foreningen i 1975-1987. Hun var uddannet

skrædder og arbejdede som sådan i tekstilindustrien i Aarhus. Annelise Pedersen var en
fremtrædende person internt i den lokale partiorganisation.

•

DSU-Møllevangen. I tilknytning til foreningen blev der i 1978 oprettet en lokal
ungdomsafdeling: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom-Møllevangen. Foreningen

eksisterede i omkring 10 år, hvorefter medlemsgrundlaget ikke var tilstrækkeligt længere.
•

Foreningens geografi. Møllevangen strækker sig fra Aarhus Centrum til Finnebyen på den
anden side af ringvejen. Området dækker således centrale dele af Aarhus. Området afgrænses
af Silkeborgvej i vest og Langelandsgade i øst.

•

Om Møllevangsområdet. Det område, der i dag kaldes Møllevangen, ligger omkring Vestre
Ringgade, Storcenter Nord og Møllevangskolen. Store dele af området blev bygget efter
Anden Verdenskrig. Det er et typisk arbejderkvarter.

•

Faciliteter. Foreningen holdt i de første mange år til i beboerlokalerne i Møllevangsområdet

tæt ved Paludan Müllersvej/Storcenter Nord. I 2000erne har møderne enten været holdt privat
eller på Frydenlundskolen, Møllevangskolen eller i 3F Rymarken.
•

Politik. Socialdemokratisk Forening Møllevangen har været en aktiv forening, som i sit virke
blandt andet har interesseret sig for følgende emner:
◦ modstanden mod atomkraft i 1980erne

◦ økonomisk demokrati. studiekredse i kreds-regi omkring den tid, hvor Henry Grünbaum
var finansminister (1965-1968 og 1971-1973).

◦ Foreningen var imod oprettelsen af Storcenter Nord i 1987 i de tidligere GASA-bygninger.
Foreningens holdning udsprang af, at man mente, at centret ville bevirke, at de mindre

handlende i møllevangsområdet ville forsvinde eller dø ud.
◦ Kampen imod oprettelsen af Storcenter Nord gav ikke det ønskede resultat. Til gengæld

positionerede foreningen sig for en en bevarelse af Møllevangskolen, hvilket vurderes at
have haft betydning for, at forslaget ikke kom videre.

◦ Erhvervspolitik. I 1990erne blev der på Sonja Mikkelsens initiativ oprettet et
tænkt/teoretisk erhvervsprojekt: en kistefabrik med pap som fremstillingsmateriale.

Formålet med projektet var ikke produktion, men alene at lære om mulighederne indenfor
erhvervspolitikken, og især hvordan erhvervspolitik kan bruges aktivt til at fremme
socialdemokratiske interesser.
•

Traditioner og aktiviteter i foreningen.
◦

1. maj. I en årrække var det fast tradition den 1. maj, at medlemmerne var til
morgenmøde i kongreshuset (Folkets Hus) i Amaliegade. Derefter havde foreningen kl. 10
sin egen 1. maj-tradition i Peter Sabroes Minde, som var et feriehjem, der lå i Hørhaven i

Højbjerg. Ved 1.maj-sammenkomsterne i feriehjemmet var der omkring 50 deltagere. Om
eftermiddagen tog foreningens medlemmer til den traditionelle 1. maj-fest i Tivoli
Friheden.
◦

Julefester. I en årrække havde foreningen tradition for at holde sin julefest i
beboerlokalerne i Møllevangen, hvor foreningen også til dagligt havde til huse.

◦ Medlemsblad. Foreningen havde i en periode sit eget medlemsblad.
•

Sammenlægning. Efter at foreningen i en årrække havde haft et lavt aktivitetsniveau,
besluttede den tilbageværende bestyrelse i 2012, at foreslå at nedlægge Møllevangen og
lægge sig sammen med Hasle Socialdemokratiske Vælgerforening. Der havde længe været et
positivt samarbejde mellem de to foreninger, blandt andet om folketingsvalget 2011, så da
der blev indledt en dialog om sammenlægning, tog det kun kort tid før en køreplan lå klar.
Hasles generalforsamling, som blev holdt den 25. februar 2012, stemte for

sammenlægningen, og Møllevangen godkendte tilsvarende forslaget på ordinær- og
ekstraordinær generalforsamling henholdsvis 6. og 19. marts 2012.

•

Hasle og Møllevangen er nu
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