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Hvidovre Lokalhistorisk Selskab 40års jubilæum – borgmestertale
Godaften og tak for invitationen her til jeres 40 års jubilæumsarrangement! Jeg er glad for
at få muligheden for først og fremmest at sige tillykke.
Tillykke til selskabet, til nuværende og tidligere bestyrelse og medlemmer – og tillykke til
alle os, der bor i Hvidovre, der har glæde af jeres arbejde og interesse for historien om
vores by.
Det er jo ingen hemmelighed, at jeg holder forfærdelig meget af Hvidovre. Ja – som jeg
ser det, er Hvidovre et af de bedste steder, man kan bo i Danmark. Ganske enkelt! Og en
meget tungtvejende grund til, at jeg har det forhold til Hvidovre, er at vi har en historie
sammen. Hvidovre og mig.
Eller: Hvidovre og mig – og alle andre, der bor og arbejder her – eller har gjort det gennem
tiden.
Vi har en fælles historie, fordi vi er knyttet til samme sted.
Og vi bliver knyttet stærkere til samme sted af historien - og historierne.
Når bygninger ikke bare er bygninger, men steder hvor navngivne personer har boet og
begivenheder er foregået. Hvor hverdagsfortællinger har deres udspring.
Når byens strukturer ikke bare er tilfældige streger på et kort, men udtryk for skiftende
tiders samfundssyn og -indretning.
Så er det, at byen bliver åbner sig og bliver levende på en ny måde.
I skoler og institutioner har vores børn og unge i mange år fået at vide, at ”Kendskab gi’r
venskab”, og sådan er det også med Hvidovre og os, der bor her.
Jo, bedre man lærer byen at kende, jo mere kommer man til at holde af den.
Når man opdager dens krinkelkroge, dens skønne steder og de knap så skønne; når man
oplever dens menneskelige mangfoldighed og alt dét, den kan, kommer man til at holde af
den. Og når man hører om dens fortid, om de historier, den har med sig på godt og ondt –
og den udvikling, den har været igennem, kommer der en dybde med, som får
kærligheden til at vokse.
Og I her i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab skal have en kæmpestor tak til at formidle det
kendskab, som har styrket venskabet. Sammen med Forstadsmuseet har I igennem 40 år
sørget for, at lokalhistorien har stået stærkt her i Hvidovre.
Det har en stor betydning for os, som altid har boet i Hvidovre og som efterhånden er gået
hen og blevet lidt grå i toppen. Men jeg er sikker på, at det også betyder noget for dem,
der er flyttet hertil, og dem der nu vokser op, at Hvidovre har en historie, en identitet, en
smag eller en tone, der bliver udtrykt og formidlet på forskellig vis. Bl.a. gennem
lokalhistoriske initiativer.
I skal have tak for alt det I gør for at åbne Hvidovres historie for unge som ældre i
Hvidovre. For at gøre jeres viden tilgængelig på jeres hjemmeside, for jeres samarbejde
med Forstadsmuseet, for artikler i Hvidovre Avis, for jeres engagement i fx
Befæstningsdag, cykelture, rundvisninger, café-aftener og foredrag. Jeg håber virkelig, at I
vil fortsætte det gode arbejde i mange år frem, og at der løbende vil komme nye
medlemmer til i selskabet, så de i fremtiden vil interessere sig for det Hvidovre, vi har i
dag.
Stort tillykke med jubilæet!

