Generalforsamling 2007.

Vesterbro Lokalhistoriske forening & Arkiv

Beretning
Året startede i foreningens ånd med navngivningen af ’Onkel Dannys Plads’, hvor Vesterbro Lokalråd
og vi fik anerkendt vores fælles fodslag i bestræbelserne på at få pladsen officielt navngivet.
Kort tid efter flyttede vi foreningens kontor tilbage til beboerhusets lokale 8, hvor vi tidligere har haft
adresse. Flytningen var begrundet i ’Kultur Vesterbros’ behov for administrationslokaler; da vi på
dette tidspunkt ikke betalte husleje, var vi naturligvis indstillede på at være så lokalemæssigt fleksible
som overhovedet muligt.
I den forbindelse er det på sin plads at bemærke, at foreningens arkivalier (der andrager omkring 12
tons materialer i flyttekasser og enkeltgenstande) stadig er opbevaret i et midlertidigt lokale i bygning
66.
En del arrangementer har været planlagt i løbet af året, en del af disse arrangementer er også
gennemført. Bl.a. en spændende og personlig beretning om Vesterbro under besættelsen af Erik Jensen
fra 4. maj-initiativet.
Kirkevandring med menighedsrådsformand Bente Juhl-Thomsen fra Mariakirken, hvor vi denne gang
fik lejlighed til at komme indenfor i bl.a. Baunehøj og Absalon kirker, hvor lokale kræfter begge
steder tog godt imod os.
I maj måned var formand og næstformand værter ved et omfattende arrangement for Vestre
Borgerdydselskabet i anledning af denne forenings 109. årsmøde.
Arrangementet omfattede guidet byvandring, foredrag og festmåltid samt spørgetid. Forløbet blev en
storartet demonstration på, hvad foreningen magter. Succesen var uomtvistelig og vi har efterfølgende
fået meget rosende omtale.
I årets løb er der ydermere kommet lidt mere styr på foreningens hjemmeside www.lokalhistorisk.dk
I løbet af sommeren er der hjemkommet henholdsvis hjemhentet adskillige arkivalier, bl.a.
erindringsskrivelser med udgivelsestilladelse, Vesterbro Lokal-TV’s 28 kasser med optagelser samt
deres (special-) fremviser/afspiller.
Herudover er der indkommet en fotosamling fra en målerkontollør, der flittigt har fotograferet
Vesterbro i hele sin embedsperiode her, fra 1970 til 2001. De er pænt organiseret, så de fremtræder
som et flot eksempel på, hvordan det kan gøres.
P.t. er der udgivet eller på vej hele tre skriftserier: ’Gavlmalerier’, ’Fra Byport til Bakkehus’ og ’Otto
Krabbes plads’.
Økonomisk er forening og Arkiv stadig i en situation der rask væk ændrer sig. I løbet af vinteren blev
vi opmærksomme på, at der – på trods af Kultur- og Fritidsforvaltningens tidligere udmeldinger om at
fremskynde renoveringen af Bygning 66 ”ikke mindst af hensyn til Vesterbro Lokalhistoriske Arkiv’s
behov…” – end ikke i budgettet for 2007 var nævnt med et eneste ord eller beløb at bygning 66
eksisterede.
Da arkivet nu har opholdt sig ½ år i container, derefter 2 vintre i en uisoleret staldbygning med delvis
fremmed adgang, lover det ikke godt for det endelige resultat.
Politikernes ligegyldighed og tomme løfter har mere end én gang slået luften ud af os i bestyrelsen. En
begyndende ”metaltræthed” har meldt sig, og embedsmænd og politikere har ved deres manglende
engagement og ansvarlighed en endog meget stor skyld herfor.
I tillæg til denne kedelige situation blev det klart for bestyrelsen ved gennemgang af resultatet af vor
ansøgning for driften i 2007, at vi sammen med tre andre københavnske arkiver end ikke var indstillet
af arkivudvalget til huslejedækning, endsige dækning for de ansøgte midler til betaling for den
container vi tidligere anvendte.

På mange felter var det nok årets største skuffelse. Vi blev kontaktet af de tre andre arkiver for om
muligt at fremme en samlet henvendelse til Arkiv-udvalg og forvaltning. Resultatet herfra blev bl.a.
forsøgt påvirket af direkte kontakt til lokale politikere i forvaltningen, samt en udmelding fra os i
bestyrelsen om, at vi var klar til at aflevere nøglerne på rådhuset og offentlig overdrage ansvaret for
arkivet til de besluttende myndigheder, der så skammeligt har forsøgt at unddrage sig tidligere afgivne
løfter.
Alt dette resulterede i, at de tre arkiver bag henvendelsen samt det fjerde arkiv - som gik ’alenegang’ fik godkendt de oprindelige ansøgninger fra 2007.
Men stadig er der intet nyt om opbevaring af arkivalier, eller en status med hensyn til Bygning 66.!
Det er bestyrelsens indstilling, at vi, indtil vi får tålelige forhold, opretholder såvel forening som arkiv,
men i det kommende år ikke vil hjemtage større samlinger af arkivalier på grund af de usikre forhold.
Yderligere vil bestyrelsen ikke arrangere større events på grund af den usikre økonomi og den svage
tilslutning fra medlemmernes side.
Børge Juhl-Thomsen
formand

