
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning 2016-2017 
fremlagt på generalforsamlingen d. 27. marts 2017 i Jakobskirken 
 
 
1. Det lokale er i høj kurs. 
 
I aften skal vi se kort og billeder fra lokalområdet syd for banen, som historiker Per 
Steenholdt vil vise os. Hver uge har vi i avisen gavn af Per Steenholdts fine indfaldsvinkler 
om livet i Roskilde før og nu, ofte aktuelt, altid relevant og godt fortalt. 
Når ugeavisen Paperboy så fint stiller spalteplads til rådighed hver uge for fotos og 
fortællinger fra Roskilde, så er det fordi det har læsere og er med til at højne kvaliteten af 
stof i avisen. 
 
Den interesse for det lokale mærker vi også i vores forening. I ”Syd for banen” ligger vi 
meget stabilt omkring 80 husstandsmedlemmer. Der kommer løbende nye medlemmer til, 
og det udligner, at der jo også er nogen der holder op med at betale kontingent. 
Der er fin tilslutning til vores arrangementer, og allermest der hvor det er mest lokalt med 
et emne eller et kendt ansigt fra kvarteret. Så snart vi bevæger os lidt op i perspektiv: 
breder os til Roskildes udvikling som by, som f.eks. da tidl. bankdirektør Kurt Buchtrup 
fortalte om sin hjemmeside i september, eller til den mere omfattende generelle historie, 
f.eks. emnet om besættelsestiden i januar måned, så daler deltagerantallet mærkbart. Ikke 
fordi foredragsholderen ikke er velformuleret og en god formidler, ikke fordi emnet ikke er 
spændende, men det er det lokale, som trækker. De gode vinkler på en bydel, vi kender 
og er engageret i. 
 
 
2. Betydningsfulde og bevægende historier. 
 
Det seneste arrangement, lærer og TV-mand Mogens Rimm som i februar fortalte om sit 
arbejdsliv syd for banen, havde netop dette lokale fokus. Både fordi han har været FDF’er 
som dreng og lærer på Østervangsskolen og mediemedarbejder på Slagteriernes 
Forskningsinstitut, og fordi han har lavet lokal-TV om Roskilde siden pionertiden i 80’erne. 
Og så mærkede vi tydeligt på Mogens Rimm, at det at få opfordringen til at fortælle om sit 
liv og sit engagement og trække de lange linjer frem, var meget stort for ham, både 
betydningsfuldt og bevægende. 
Vi kan være glade for og stolte af, at vi i Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” åbner et 
rum for den slags lokale fortællinger. Hvor der sættes ord på livshistorierne, hvor nogle 
finder sammen om fotos fra ’gamle dage’ der siger os noget, og hvor vi alle sammen 
opdager – genopdager - sammenhængene i kvarteret, som har været med til at gøre 
bydelen til det vi kender i dag. De strømninger, som har præget os og som vi selv har 
været med til at præge med det, som vi synes er godt. 



 
 
 
I foråret skete det samme, da Svend Erik Christensen havde arrangeret byvandring til 
spillestedet Paramount og amatørscenen Lo Specchio på Eriksvej. Igen et eksempel på, at 
vi som mennesker er engageret i noget i en periode af vores liv, f.eks. når vi som unge har 
danset til musikken på Paramount – og det bliver ved at have betydning for os, selv om vi 
ikke længere er en del af miljøet. Både Paramount og Lo Specchio er levende miljøer, som 
drives videre af frivillige kræfter på bedste vis, afhængig af hvad der lige nu kan lade sig 
gøre i rammerne. 
 
 
3. Samarbejde, der beriger. 
 
I ”Syd for banen” har vi et godt samarbejde med mennesker og foreninger, som ligesom os 
er engageret i det lokale og i det historiske, folk, der er interesseret i både at se tilbage og 
at se frem og skabe nye sammenhænge i kvarteret. 
 
Lotte Fang og Kaj V. Hansen har i mere end fire årtier tilrettelagt byvandringer på 
sommeraftener til glæde for lokale borgere og turister. De er begge med i bestyrelsen for 
”Syd for banen” som suppleanter og bidrager ivrigt til foreningens arrangementer. I maj 
fortalte Lotte Fang om de ”nye” vejnavne i kommunen, i forbindelse med udvidelsen af 
hendes kendte bog om ”Gader og stræder i Roskilde”, så den også omfatter det gamle 
Gundsø og Ramsø kommuner. 
I august tog Kaj V. Hansen os med på besøg i to skolemiljøer langs Maglegårdsvej: Ro’s 
Privatskole som er funderet i den tyrkisktalende del af den danske befolkning, og 10. 
klassecentret som har elever fra et stort opland og gør dem uddannelsesparate. Også til 
sommer vil en af de byvandringer, som Lotte Fang og Kaj V. Hansen står for, komme til at 
ligge syd for banen. 
 
Initiativgruppen, som interesserer sig for motorløbsårene dengang Roskilde Ring var 
Danmarks første internationale racerbane, bliver hostet økonomisk i foreningen. Otto 
Jensen og Christian Møller Jensen og de øvrige entusiastiske arrangører stod for en 
meget vellykket grundlovsdag i Roskilde Ring i sommers med flere tusinde deltagere, som 
i det dejlige sommervejr så på gamle racerbiler og motorcykler og fik en snak med 
hinanden. Borgmesteren holdt åbningstalen og der blev uddelt priser for Årets bil og Årets 
mc, sunget gospel og meget mere, så det hele fik karakter af byfest. Arrangementet 
gentages grundlovsdag, så gå ned i Ringen hvis I er i byen den dag. Grundlovsdag falder i 
år sammen med 2. pinsedag. 
 
Historisk Samfund for Roskilde Amt er den gamle, hæderkronede forening for de historie-
interesserede her i Roskilde. I januar samarbejdede vi om en aften om myter og halve 
sandheder fra besættelsesårene med en særdeles veloplagt historiker Jacob Sørensen, 
som bl.a. har en baggrund fra Frihedsmuseet. Tidligere har vi i ”Syd for banen” bidraget til 
Historisk Samfunds årbog, og der er efterspørgsel på flere lokalhistoriske artikler til 
årbogen. Svend Erik Christensen er i gang med at skrive Garveribyen Roskilde ud fra det  



 
 
 
materiale, som han præsenterede i oktober måned om garverierne i Roskilde og de gamle 
industrimiljøer langs Kamstrupstien. Vi informerer hinandens medlemsgrupper om søster-
foreningens program, og vi har i de to bestyrelser også flere idéer til, hvad der kunne blive 
gode fællesarrangementer om emner, der kan interessere begge medlemsgrupper. 
 
Borgergruppen Walk on the Wild Side står bag sydbystien på 6 km, som leder rundt i den 
sydlige bydel.  
I september lavede vi en byvandring i tre spor, hvor vi kombinerede det lokalhistoriske 
med foto og parkour. Deltagerne på de tre spor mødtes til sidst i Jakobskirken, hvor vi 
delte vores indtryk fra kvarteret med hinanden. Det var inspirerende, men der deltog ikke 
særlig mange, så det er en udfordring ikke blot at få de gode idéer, men også hvem man 
får dem sammen med og hvordan de fænger hos andre, så det får en bredde.  
Byplansarkitekt Gunilla Rasmussen er tovholder for stiprojektet, og en del af økonomien 
hostes her i foreningen. 
 
Og endelig er der jo miljøet her i Jakobskirken, hvor menighedsrådet åbner dørene for os 
og lader os bruge mødelokalerne og køkkenfaciliteterne, tak for det! Kopimaskinen er i 
brug, når Niels Jørgen Rasmussens fine plakater skal printes og hænges op. 
Det gør menighedsrådet, fordi man kan se, at det lokalhistoriske engagement er med til at 
kitte bydelen sammen og er båret af en sans for nogle gode værdier. Vi har en historie 
med os, som betyder noget, og som også giver os et afsæt for at skabe med på, hvordan 
det skal være fremover at bo og arbejde her i bydelen. 
 
 
4. Tak! 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle medlemmerne for jeres engagement og medleven. Det 
er så godt, at der er mange af jer, der kommer med forslag om emner, som I gerne vil høre 
om, og tager fotos med som I gerne vil vise. 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og evnen til at tænke med på hinandens idéer, 
så de bliver bragt videre og udviklet til noget, der bliver godt. 
I 2016 kan vi glæde os over et regnskab med overskud, til forskel fra 2015 hvor store 
udgifter drænede kassen. Det vil kasserer Tommy Hansen fremlægge om lidt. 
 
En særlig tak til vil jeg gerne rette til dig, Jytte Larsen, som træder ud af bestyrelsen nu. 
Du er en af pionererne, som var med til at starte vores forening for 7 år siden, og du havde 
mange af kontakterne, som gjorde at vi kunne etablere det lokalhistoriske netværk, der 
blev til ”Syd for banen”. Du har et eminent lokalkendskab fra et langt liv her i kvarteret, og 
du både husker og fortæller så detaljeret, om forretninger og huse og mennesker du har 
haft at gøre med. Du fortæller med et smil om sjove og betydningsfulde oplevelser du har 
haft, og samtidig viser du en fin diskretion, når det handler om de sårbare sider af 
familiernes historier, for – som du siger - der er også noget der ikke egner sig til at blive 
fortalt offentligt. 



 
 
 
Buketten er til dig som en taknemmelig påskønnelse af din indsats. 
 
Hermed fremlægger jeg bestyrelsens beretning til drøftelse. 
 
Mogens Ohm Jensen, formand 
 


