Årsberetning for Vesterbro Lokalhistoriske Forening & Arkiv 2011.

I året 2011 er det værd at bemærke 3 begivenheder. For det første har vi fået ny kasserer. Efter den
mangeårige og velfungerende Birthe Demskov, hvis indsats ikke kan berømmes nok, stillede Jørgen
Kunstmann sig til rådighed og blev derefter valgt. For det andet blev vi offer for oversvømmelsen på
Vesterbro i efteråret, hvor vi mistede en del gamle aviser samt usorteret arkivmateriale. Og for det tredje
flytninger af vores kontorlokale i 2 omgange, så vores kontor nu endeligt ligger på 3die sal overfor lokale 5.
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder samt møder i SLAK. Deltaget i forstanderen for Mændenes Hjem
Robert Olsens afskedsreception, møder med dels kulturborgmester Pia Allerslev om kulturpolitikken i
København og dels med kultur og fritidsforvaltningen på Rådhuset om ny regnskabsopstilling vedrørende
de årlige tilskud.
Af medlemsmøder havde vi planlagt 6 stk. hvoraf det lykkedes at afholde de 5 følgende:
Tine Willers ” Den Gule By”, Nikolaj Muldkjær ” Folkets Hus og Vega”, John Voldfrom ” Kirkesagen på
Vesterbro”, Frantz Christensen ” Enghave Plads & Park”, Johs. Berthelsen ” Settlementet og
Sidegadeprojektet”.
Der er udlånt materiale fra arkivet til en beboergruppes retssag mod Københavns kommune i forbindelse
med byfornyelsen. (Lasse Glavind).
Som repræsentant for en gruppe borgere på Vesterbro vil jeg gerne takke Vesterbro Lokalhistoriske
Forening og Arkiv for et supergodt samarbejde og en fantastisk service i det forløbne år. Vi er en gruppe
lejere i de såkaldte råde-over-ejendomme – udlejningsejendomme – som Københavns Kommune
tvangseksproprierede under byfornyelsen af Vesterbro. Beboerne i 15 af disse ejendomme lagde i 2008 sag
an mod kommunen, fordi den har snydt os og er løbet fra både lovgivning og de løfter, der blev afgivet
under byfornyelsen. Sagen skal for Højesteret til efteråret. Det havde ikke været muligt for os at
dokumentere vores sag for Højesteret, hvis det ikke havde været for Lokalhistorisk Arkivs enestående
materialesamling og bestyrelsens velvillighed. Københavns Kommune har nægtet os fuld aktindsigt i deres
materiale med den begrundelse, at deres elektroniske arkiv ikke fungerer ordentligt, og meget få beboere
har gemt det omfattende materiale de modtog under byfornyelsen fra alle mulige instanser. Men vi har
kunnet opspore et righoldigt kildemateriale i arkivet i Lyrskovsgade – materiale som faktisk entydigt
bekræfter vores/beboernes udlægning af sagen - takket være de fremsynede mennesker, der besluttede at
sikre Byfornyelsescentrets og karrébutikkernes arkiver for eftertiden.
Efter at have brugt en masse timer på både 2. sal og i kælderen i Lyrskovsgade er undertegnede i øvrigt
kommet til den opfattelse, at Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv bør søge midler til at beskrive
byfornyelsens byfornyelseshistorie med udgangspunkt i arkivet. Her ligger masser af historier gemt om,
hvordan vi her i Danmark forvalter demokrati, borgerinddragelse, byudvikling og meget store pengebeløb.
Den store historie kan takket være arkivet fortælles med de små historier fra hverdag og virkelighed. Her på
Vesterbro er der brugt 7-10 mia. offentlige kroner på at forny bydelen – hvem fik egentlig glæde af det nu
her 10 efter?

Vi har modtaget arkivmateriale vedr. Vesterbro i omfang af 6 flyttekasser fra John Feltum, som også stillede
et foredrag i udsigt. På grund af den megen flytning er det kun blevet til 1 skriftserie udgivelse i 2011.
Nemlig ”Enghave Plads & Park”.
Vedrørende økonomi: Vi har fået ny lejeaftale med Kulturanstalten gældende til medio 2013. En
Laserprinter er indkøbt, som en del af tilskuddet fra kommunen. Vi har tegnet en forsikring på forventet
efterbevilling. ( Er bevilliget).
Fremadrettet er det vores ønske, at komme nærmere muligheden for en registrering af vores arkiv nu da vi
endelig er i gang med grov og fin sortering. Med henblik på dette er vi ved at sætte os ind i
registreringssystemet Maltex. Her er der virkelig meget at udrette for og af medlemmerne. Der er planlagt
7 medlemsmøder i 2012.

