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 Haarby anno 2017 
 

    
Tilbage i 2012 besluttede bestyrelsen i Haarby Lokalhistoriske 
Forening, at vi ville arbejde på, at få lavet en ny sognefilm. Vi 
havde i forvejen følgende 3 sognefilm: Haarby Sogn 1949-1953, 
Haarby Sogn 1965 og Haarby Sogn 1973-1983.  Vi indledte 
forhandlinger med Ebbe Larsen, Orion Film. Ebbe Larsens far 
Tage Larsen og også Ebbe Larsen selv havde været med til at 
producere og lagt stemmer til de 3 tidligere film.  
 
Forhistorien for de gamle sognefilm var følgende: 
Tage Larsen fik den idé i 1946, at man burde skildre hverdagens 
Danmark i levende billeder og gennem filmoptagelser fortælle og 
vise, hvordan man arbejdede og levede i efterkrigstiden Danmark 
Han forudså, at det Danmark, man kunne opleve i 1940’erne, ville 
undergå en udvikling, der ville vende op og ned på mangt og 
meget. Han forudså, at især livet på landet ville ændre sig 
drastisk. 
Mange undrede sig over, at man skulle filme hverdagen. Man 
kunne bare lukke vinduet op, så lå hverdagen dér i al sin 
kedsommelighed.  
Haarby var et af de første sogne, der i slutningen af 40’erne, 
meddelte Orion Film v/Tage Larsen, at de gerne ville have lavet 
en sognefilm. 
Senere var det så Ebbe Larsen, der tog over, da filmene fra 1965 og 
1973-1983 skulle produceres.  
 
På det tidspunkt gjorde man sig også overvejelser om, hvad 
filmene skulle indeholde. Man ville skildre hverdagen med 
”ganske almindelige mennesker” om landmænd, der pløjer deres 
marker med heste forspændt plov, landmænd, som malker deres 
køer med hånden, om træskomanden, om arbejdsmænd, der 
dagen lang bærer mursten op ad stejle stiger, om husmødre for 
hvem en vaskemaskine var noget, man havde ovre i Amerika, og 
hvor ordet opvaskemaskine var et fremmedord.  
 
Samme overvejelser gjorde vi os i bestyrelsen, da vi i slutningen af 
2016 kunne sætte produktionen af en ny sognefilm i gang efter at 
have søgt fonde og firmaer m.v. om støtte til projektet. 
Følgende sponsorede penge til projektet:  
Fynske Bank 
Cabinplant A/S 
Montana 
Ingeniør N.M. Knudsens Fond 
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SuperBrugsen Haarby 
Per Pedersen Haarby A/S 
EDC mæglerne Haarby/Broby 
Haarby Boligmontering 
Torben Clausen 
Haarby Lokalhistoriske Forening 
 
Vi havde selv nogle ideer om, hvad den nye sognefilm skulle 
indeholde. Filmen skulle skildre hverdagslivet og hermed være 
fortællingen om alt det, vi i dag tager for givet:  
Familiens hverdagsliv, fritiden, foreningslivet, landbruget, 
erhverv, pendling, detailhandelen, nydanskerne, integration, 
skole, børnehave, de ældre, trafikmønster og infrastruktur. Altså 
Haarby i ord og billeder, og dermed et miks af dialekter, som 
hører nutiden til.  
Vi ville have noget med omkring vores biograf, Cirkus Arena, 
Røde Kors samt vores våd- og naturområder.   
Alt dette samt en hel del mere har de 3 nedenstående personer 
formået at få med i den nye sognefilm.  
Ebbe Larsen, Orion Film, Jytte Reimer, journalist og Sven Storm, 
fotograf. Optagelserne blev udført løbende i hele 2017.  
Filmpremieren på ”Haarby anno 2017” var den 11. januar 2018 i 
Haarby hallen, hvor ca. 300 personer kom for at se filmen, som var 
en stor succes. 
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