
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning 2018-2019 
fremlagt på generalforsamlingen d. 25. februar 2019 i Jakobskirken 
 
 

1. ”Syd for banen” som lokalhistorisk forening 
 
De mange møder med gode foredrag, spændende byvandringer og besøg som vi har haft 
i ”Syd for banen” det sidste år, vidner om den levende interesse der er for lokalhistorien i 
sydbyen. Vi er priviligerede i vores forening, at vi har 80 husstandsmedlemmer og samler 
mange mennesker til vores arrangementer. Tak til alle jer, der engagerer jer og har glæde 
af at være med, og som inviterer naboen med! 
 
Nogle gange kniber jeg mig i armen, for jeg kan næsten ikke tro det er rigtigt, at det lille 
frimærke af jord mellem jernbanen og motorvejen, fra Københavnsvej mod øst til 
viadukten på Sdr. Ringvej mod vest, rummer så mange historier. Det er trods alt en bydel 
med kun 175 år på bagen, og hvad er det sammenlignet med Roskildes tusindårige 
historie? 
Alligevel er der ingen tegn på, at vi løber tør for billeder og beretninger, for der dukker hele 
tiden mere op. De tre fortællinger, som I skal høre i aften om fyrværkerifabrikken i 
grusgraven, købmandsforretningen på Trekronervej og Roskilde Andel, er en bekræftelse 
på, at vi i ”Syd for banen” har en åben scene, hvor folk kan fortælle erindringer så andre 
synes det giver dem noget og åbner for deres egne minder. 
Det er hjemstavnshistorie, livsnært og vedkommende, for det som anekdoter og 
scrapbøger med fotos og avisudklip formidler, er vores egen, oplevede historie. 
 
De store tilløbsstykker i årets løb har været Mogens Christensens veloplagte beretning om 
slagtererhvervet i Roskilde, aftenen med Camilla Sløk om Østervangsskolen, 
byvandringen på sygehuset som Tommy Hansen og sygehuspræst Katrine Louise Raun 
stod for, og senest rektor Claus Nillers erindringer om Ringparken. Salen her kan lige 
rumme 120 personer, og vi er taknemmelige for at menighedsrådet generøst lader os 
benytte faciliteterne i Jakobskirken. Det fungerer, selv om vi sidder tæt, og det går når så 
mange hjælper til. Tak for det  
 
Andre velbesøgte arrangementer var om Fodboldklubben Roskilde KFUM’s historie, som 
blev holdt i klubhuset på Lillevang idrætsanlæg, og med ægteparret Bente og Erik Harbo 
som fortalte og sang levende fra et farverigt liv bosat syd for banen. Tommy Hansen 
fortsatte det gode spor om sygehuset med en vinteraften om ”Lægerne på Anstalten”! 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. ”Syd for banen” som netværk. 
 
”Syd for banen” er en forening, men vi er også et netværk. Et netværk af mennesker med 
relationer til hinanden, relationer der rækker langt ud, når nogen kender nogen der kender 
nogen. Det mærkes ved at folk hygger sig på vores mødeaftener og får talt med hinanden, 
også om meget andet end lokalhistorie, og får genopfrisket gamle venskaber og 
bekendtskaber. Og det har foreningen gavn af, når bestyrelsen får gode forslag og tip om, 
at den og den har nogle fotos og den og den kan fortælle om noget vi gerne vil høre. De 
gode tip må I gerne blive ved med at komme med! 
 
Relationerne går også til andre foreninger i Roskilde. F.eks. bad Ældresagen os arrangere 
en skulptur-tur i august for medlemmerne, og det blev en fin byvandring i godt vejr med 
Niels Jørgen Rasmussen som guide, fra kirken og Østervangsskolen over Musicon 
gennem Roskilde Ring til Rådhuset og sygehuset. Der er meget kunst i bybilledet, både på 
og i og uden for bygningerne i sydbyen. 
Også sommerens række af byvandringer, som Kaj V. Hansen og Lotte Fang er 
tilrettelæggere af, samlede mange mennesker. 
 
Vi har et frugtbart samarbejde med Historisk Samfund for Roskilde Amt, som i efteråret 
udmøntede sig i, at Lotte Fang – velforberedt som sædvanlig - tryllebandt et fyldt 
auditorium på rådhuset. En særlig glæde er det for bestyrelsen, at Lotte Fang som lige fra 
starten har bakket foreningen varmt op, i november kunne udgive sin længe ventede bog 
om Roskildes Guldalder – den fornemst udstyrede bog i hendes forfatterskab. 
 
”Syd for banen” har rakt hånden frem mod de lokalhistoriske foreninger og arkiver i 
kommunen og inviteret til et fælles arrangement til maj med Kim Furdal. Kim Furdal er 
vokset op i Roskilde, hvor han gik på gymnasiet, og fik siden ansættelse som historiker i 
Sønderjylland. Han vil fortælle om det drive, der er i det lokalhistoriske engagement på 
landsplan og give sit bud på, hvorfor lokalhistorie betyder mere og mere for flere og flere. 
Det bliver en spændende aften, men det er nu kun Historisk Samfund og den nye 
lokalhistoriske forening i Svogerslev, der aktivt er gået ind i at være medarrangør. De 
andre lokalhistoriske foreninger interesserer sig først og fremmest for det, der sker ”på 
deres egen side af åen”, og de lokalhistoriske arkiver har efter kraftige beskæringer ikke 
personaleressourcer eller økonomi til at spille en rolle her. 
 
Det er en glæde at se, hvordan den nye forening i Svogerslev er kommet godt fra start. Vi 
laver et fælles arrangement til april sammen med dem, med den meget underholdende 
formidler prof. Johs. Nørregaard Frandsen. Niels Jørgen scorede det nye prospekt fra 
ejendomsmægleren Hensrik til plakaten, fordi det netop handler om, hvordan marker bliver 
til by, og hvordan landbrugskulturen siden 1950’erne har ændret sig når der blev bygget 
huse omkring de voksende provinsbyer. 
 
 



 
 
 
Bestyrelsen opfordrer til at finde sammen i biler og køre til Lynghøjskolen, hvor foredraget 
holdes. I må også gerne give mig besked, hvis ikke I selv kender nogen der kan tage jer 
med derud, så kan jeg forsøge at finde kørelejlighed til medlemmerne. 
 
Vores forening er også engageret i Ringen Rundt, racerbilstræffet i Roskilde Ring, som 
holdes på grundlovsdag for 5. år i træk. Roskilde kommune har gavmildt bevilget et stort 
tilskud i år, fordi de anerkender at det er et rigtig godt arrangement. Vi er ikke selv 
arrangører, men vi bakker arrangørgruppen op ved at regnskabet hostes hos Tommy 
Hansen, og jeg søger nogle af tilladelserne og laver budget for eventen. 
 
 

3. Tak! 
 
Jeg har sagt tak til jer alle, men til slut vil jeg gerne rette en særlig tak til bestyrelsen for et 
godt og inspirerende samarbejde! Vi er smukke sammen  
Den vigtigste del af beretningen er faktisk ikke det, som jeg fortæller om det seneste år, 
men det der skal ske resten af aftenen: Niels Jørgen Rasmussens billedserie fra et 
Roskilde i rivende udvikling, og de tre lokalhistoriske indslag. 
Foreningen fylder 10 år i 2020 og vi har nedsat et udvalg, der i anledningen af jubilæet vil 
se på, om vi kan udgive et hæfte med historier og billeder fra bydelen. Inspireret af Tommy 
Hansens kreativitet, for han er mand for et hæfte om sygehuset, som han vil præsentere 
inden kaffen. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mogens Ohm Jensen, formand 
 


