Tale ved Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs 40 års jubilæumsaften i Kometen den 21. november
2018
Formand Jens Frederik Jørgensen

I aften skal vi fejre 40års jubilæum i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.
Når man taler om historie, er 40 år ikke en lang periode. Når man taler om et menneskes alder, er 40
år ingen alder – man er i sin bedste alder, har opnået meget, og har meget godt tilbage at gøre.
Sådant er det også med HLS, vil jeg hævde.
Det var fremsynede mennesker, der for 40 år siden tog initiativ til at stifte HLS som en egentlig
forening. Nogle af selskabets stiftere er til stede i aften. Tak fordi I i 1978 tog initiativet til at stifte HLS.
Kulturen blomstrede i de år i Hvidovre. Og som så mange andre af kommunens kulturelle foreninger
er HLS barn af Kulturrådet.
Hvidovre var for 40 år siden som samfund nået til et punkt, hvor tilflytterne - fra brokvartererne, jyder
og fynboer - var flyttet ind og havde slået rod. De var begyndt at sætte pris på den indsats, de havde
gjort med at bygge et bysamfund op.
De havde fået et fast holdepunkt i deres livshistorie. De ville gerne fortælle om det liv, de havde levet
og videregive disse fortællinger til kommende generationer. Med deres bidrag til lokalhistorien var
kommunen begyndt at få sin egen identitet, sit eget historiske fundament.
Hvidovre var nemlig ikke helt lige som de andre nabokommuner, som Rødovre, Brøndbyerne,
Glostrup. Nej - Hvidovre var noget enestående, unikt.
Historien om Hvidovre har betyder meget for de, der har været barn og ung her. Hvidovre har en
særlig tiltrækningskraft for dem. De vender ofte hjem, for at Hvidovre kan blive ”scene” for de næste
kapitler i bogen om deres liv.
At få lokalhistorien frem i lyset var formålet med selskabets stiftelse, og det er stadig et bærende
formål for selskabets arbejde. Der er stadig meget af Avedøres og Hvidovres historie, der ikke er
blevet beskrevet. Disse historier må ikke gå i glemmebogen.
Interessen for lokalhistorien er i stærk vækst. Det mærker vi i selskabet, og det er vi glade for. Når vi
spørger om oplysninger, så får vi hjælp. Den velvilje er vigtig for det lokalhistoriske arbejde.
Tak til de mange frivillige, der gennem årene har gjort en stor indsats i selskabets tjeneste. Jeres
indsats har været uvurderlig.
Frivillig indsats og medlemmernes opbakning vil også i de kommende år være vigtig og give lyst og
energi til det lokalhistoriske arbejde.
Vi vil så kunne få gravet dybere ned i lokalhistorien og få meget mere at vide om det levede liv i
Hvidovre – det, som er lig med Hvidovres identitet.
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