
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning 2013-2014 
Fremlagt på generalforsamlingen d. 24. februar 2014 i Jakobskirken 
 
 

1. Gang i lokalhistorien! 
 
Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” blev stiftet for kun fire år siden og er på de få år 
vokset til at have ca. 70 medlemmer. Vi holder 8 arrangementer om året og bidrager både 
skriftligt og mundtligt til kulturlivet i Roskilde. Det er godt gået! 
 
Det er en stor fornøjelse at være med i det kreative og visionære miljø, der ikke kun forstår 
sig på fortiden, men også på nutiden og fremtiden. For det at tænke tilbage og huske er 
også at tænke i sammenhænge, historiske sammenhænge: hvad er det der førte til det vi 
kender nu – og det er at tænke i hvad der betyder noget for os. For det er det der har 
betydning, som vi husker. 
At beskæftige sig med lokalhistorie er derfor også at være optaget af sin samtid og gerne 
ville præge den med det som man selv synes er værdifuldt. Det er at se fremad og lægge 
sig i selen for, at vores bydel, vores netværk og vores kulturliv har de kvaliteter som vi 
synes gør livet stort og betydningsfuldt. 
 
Derfor er jeg meget taknemmelig og vil takke alle, der bidrager til lokalhistorien og det som 
vi er optaget af i vores forening. Tak til alle jer, der kommer med billeder I gerne vil vise 
frem, og som fortæller erindringer som I gerne vil have skrevet ned. Tak for alle gode 
forslag om emner, vi kan tage op på foredragsaftener, og steder som vi kan besøge på en 
byvandring. Det er alt sammen med til, at andre kan få glæde af det, som rører sig. 
Specielt vil jeg gerne takke bestyrelsen for stor ildhu og foretagsomhed og for de mange 
gode idéer og forslag, som I kommer med. Det er berigende at være sammen med jer, for 
vi udveksler altid noget meget givende. Og jeg bliver i godt humør af at mærke, hvor 
meget I ved og hvor mange gode mennesker I kender og som kunne tænkes at bidrage 
med noget. Respekt! ville de unge sige ☺ 
 
 

2. ”Syd for banen” i det offentlige rum. 
 
Den interesse fra den større offentlighed, som vi for alvor kunne mærke da Roskilde 
museum kontaktede os sidste år og gerne ville have et møde med os, er fortsat året 
igennem. 
I februar 2013 mødtes vi med museumsleder Frank Birkebæk, og siden kom der også 
opfordringer fra ’Jul i Roskilde’ som gerne ville have at Bente Harbo og Tommy Hansen 
bidrog med deres fortælling om Th. Havsteen og hans familie på Store Maglegaard. Bente 
 



 
 
 
skrev så om familien og Tommy om genforeningsstenen, som man kan se i byparken i 
Roskilde og som er skænket af Th. Havsteen. 
 
I den lille årbog, som Roskilde Avis udgiver efter nytår, er der omtaler af byvandringerne 
som Lotte Fang og Kaj V. Hansen står for hver sommer og som tager deltagerne med 
rundt både i de kendte strøg og til de ikke så kendte kroge af Roskilde. Det lykkes hvert år 
for Lotte og Kaj at finde nye vinkler på byens historie og liv – imponerende! 
Svend Erik Christensen, som sidder i afdelingsbestyrelsen i Ringparken og sidste forår 
blev medlem af bestyrelsen i ”Syd for banen”, er også med i årbogen. Det skyldes 
Ringparkens 60 års jubilæum, som bl.a. blev markeret ved en meget velbesøgt aften i 
beboerhuset, hvor Svend Erik fortalte om boligerne og livet i den lille by, som området 
faktisk var tænkt som. Svend Erik havde gennem sine kontakter skaffet et righoldigt 
billedmateriale, som aldrig før havde været samlet, og det blev præsenteret offentligt 
første gang ved den lejlighed. Det var en aften af meget høj kvalitet! 
 
Historisk Samfund for Roskilde Amt havde bud efter foreningen, fordi de blev 
opmærksomme på den store tilslutning, som der er til vores arrangementer, og blev 
nysgerrige efter at få mere at vide om, hvad det er i lokalhistorien der har så stor appel. 
Tommy Hansen og jeg fortalte derfor i auditoriet på rådhuset i september om vores 
forening og om den nerve i engagementet, der handler om identitet. Vi skriver os selv ind i 
historien, når vi fortæller vores egen historie, for lokalhistorien er jo beretningen om, hvad 
der har formet kvarteret og arbejdspladsen og skolen og foreningen og os selv til det vi er 
blevet til. Som eksempler trak vi den forandring frem, som området Roskilde Ring er 
undergået på mindre end et århundrede, fra mark til grusgrav til motorvæddeløbsbane til 
rekreativ park, og historien om Havsteen-familien på Store Maglegaard. 
 
I aviserne har Bent Oslev, formand for Foreningen af Bygnings- og Landskabskultur, 
skrevet meget anerkendende om vores forening og det kulturliv, der findes ’syd for banen’. 
Tommy Hansen har brugt sin lokalhistoriske viden til at give en kommentar med til det nye 
Energitårn ved KARA. Hans avis-indlæg hedder ”Historien gentager sig”, for 
siloen/’foderstoffen’ på Søndre Ringvej var i mange år et grimt vartegn i den sydlige del af 
Roskilde. 
 
Vores forening er blevet budt med på gåtur, på ”Wild Side Walk” sammen med et kreativt 
beboernetværk, med arkitekt Gunilla Rasmussen som tovholder, og med Niels Jørgen 
som en ivrig fotograf der med sin linse dokumenterer alle de mangfoldige grunde der er til 
at sydbyen er så spændende og farverig en bydel. Kaj V. Hansen fortalte om arkitektur på 
en velbesøgt byvandring i sommers, og foreningens medlemmer var aktive ved at 
arrangere kaffebord foran Jakobskirken for deltagerne. 
Senest er vores forening også blevet budt op til dans af Thomas Ejsenhardt, kunstnerisk 
leder af Åben dans, som sammen med Muséet for Samtidskunst er i gang med at sætte et 
bydelsteater op i kvarteret Gartnervang til september 2014. ”Kærlig Hilsen Roskilde” 
iscenesætter folks egne historier om kærlighed i små tableauer, som man ledes rundt til og 
oplever i dans, skuespil, sang og videoinstallationer. Det hele skal slutte med at man 



 
 
 
kommer ind i folks hjem og bliver budt på noget godt at spise, en opskrift som er udtryk for 
det den familie gerne vil byde andre på, fordi den betyder noget i deres familiehistorie. Her 
kan vores forening bidrage med netværk og kontakter og med at indsamle nogle af de 
beretninger, som kan danne afsæt for et optrin eller en historie der fortælles om kærlighed, 
set gennem de øjne vi ser med når livet leves lige her i vores bydel. 
En af bidragyderne, når det gælder kontakter og forslag, er Jytte Larsen fra bestyrelsen, 
som med sin hukommelse og sit store personkendskab altid kan bringe os videre i sådan 
en proces. 
 
 

3. Velbesøgte arrangementer og god PR. 
 
Foreningen er priviligeret ved, at der deltager så mange til vores arrangementer. Vi har en 
god presse og Niels Jørgens flotte plakater rammer plet hver gang. 
Meningen med vores forening – adelsmærket vil jeg kalde det – nemlig at den ene historie 
tager den anden og så spreder engagementet sig som ringe i vandet fra den ene til den 
anden, har vi oplevet ved flere af vores arrangementer. I april 2013 fortalte Hans-Otto Witt-
Nielsen om Snerlevej, han er i gang med at samle ”Vejens Bog” med fortællinger og 
billeder om hvert hus på Snerlevej og de mennesker, der har boet i dem. Hans-Ottos 
præsentation udløste flere erindringer fra deltagerne. 
Det fik vi igen at opleve i januar ved aftenen om FDF’s historie. Tommy Hansen havde 
sammen med en kreds af gamle FDF’ere dykket ned i arkivkasserne og scrapbøgerne i 
FDF-huset på Vindingevej. Tommy havde sammenskrevet historien på 30 sider med en 
flot billedside. Da den historie blev præsenteret her i lokalet, var vi igen så mange, at der 
måtte sættes ekstra stole ind. Og den vandrende mikrofon løb næsten tør for batterier, så 
stor fortællelyst var der fra de fremmødte. 
Også her mærkede vi, at lokalhistorie handler om identitet – og navnlig da når man som 
medlem af FDF har sat sit præg på kvarteret på den måde, som den aktive FDF-kreds har 
gjort det gennem børnedyrskuer, børnehave og kirkebyggeri – og med den prægning som 
FDF har givet de børn og unge som var med i arbejdet. 
Jeg kunne nævne vores andre gode aftener – gensynet med Maglegårdskolen i november 
f.eks. som bragte gamle elever og lærere og forældre i kontakt med hinanden – og 
kendetegnende er, at vi hver gang er gået beriget hjem og med følelsen af, at dette her 
rører ved mange mennesker. 
 
 

4. Ønskelisten. 
 
På ønskelisten står stadig forbedringer af foreningens hjemmeside www.sydforbanen.dk. 
Svend Erik Christensen har sat sig grundigt ind i det og er kommet langt, men der er 
stadig et stykke vej til at foreningens hjemmeside er opdateret og bliver løbende opdateret. 
Efterhånden har vi rigtig meget stof, der kan lægges ud på den, men det er teknisk 
krævende så det sker skridt for skridt. 



 
 
 
Til april kan vi komme på rundvisning på det nye showslagteri ved Slagteriskolen. ”Kødets 
gang” foregår tirsdag d. 29. april kl. 8.30, man tilmelder sig og skal så betale kr. 60 på 
dagen – og så får man lov at følge grisen fra levende live til den er spegepølse i skolens 
slagterbutik. Jeg har ikke sendt besked ud endnu, men I kan tilmelde jer i aften til Tommy 
Hansen eller ved at ringe eller maile til ham. Der er 28 pladser, og det er ’først til mølle …’ 
princippet! 
 
På ønskesedlen står også, at vi gerne vil fortælle indvandrernes historie i samarbejde med 
Roskilde Kulturforening, historien om hvordan det var at flytte hertil i begyndelsen af 
70’erne fra Sivas-regionen i Tyrkiet og nogle år senere kunne tage sin kone og sine børn 
med til Danmark og bo i ens nye lejlighed i Roskildevænge. 
Vi har mange flere idéer – og de skal nok blive til noget hen ad vejen ☺ 
 
Hermed fremlægger jeg bestyrelsens beretning til drøftelse. 
 
Mogens Ohm Jensen 
formand 
 


