
Tale ved ’Syd for Banen’s 10 års jubilæum 

den 7. september 2020 i Jakobskirken, Roskilde 

v/ formand Mogens Ohm Jensen 

 
 

 

Velkomst 

 

Velkommen her til receptionen, hvor vi fejrer jubilæum i 

Lokalhistoriegruppen ’Syd for Banen’ og lancerer den nye bog, som 

foreningen lige har udgivet. På vegne af bestyrelsen for ’Syd for 

Banen’ vil jeg sige, at vi har glædet os meget til at samle jer, efter 

forårets nedlukning af alle arrangementer. 

 

Velkommen! Forsyn jer med et glas med bobler og et stykke 

kransekage eller to. Vi håber, at vi får en god aften. 

 

En særlig velkomst skal lyde til borgmester Tomas Breddam, Roskilde 

kommune, til vores samarbejdspartnere i Historisk Samfund for 

Roskilde Amt og de lokalhistoriske foreninger og lokalhistoriske 

arkiver i Roskilde, og til repræsentanter for Chr. Hansen Holding A/S 



og Walk on the Wild Side, som har støttet bogudgivelsen. Vi er meget 

taknemmelige for den støtte og opbakning, som vi har mærket, midt i 

en udfordrende tid. 

 

Tak også til menighedsrådet her i Jakobskirken, som igennem alle 

årene har givet foreningen mulighed for at holde vores arrangementer 

og bestyrelsesmøder her og benytte kopimaskinen. Tak for 

gæstfriheden! 

 

Aftenens forløb. 

 

Praktisk vil jeg sige, at der er sprit i indgangen, og minde jer om at 

holde afstand til hinanden her ved receptionen. 

 

Når jeg har præsenteret bogen, vil borgmesteren og formanden for 

Historisk Samfund bringe en hilsen. Så bliver der ’fri leg’ hvor I kan få 

talt med hinanden og kigge på de ophængte billeder, opslagstavlerne, 

slideshowet med plakater og de mapper med avisudklip, som er lagt 

frem – og så bliver receptionen rundet af med lokalhistoriske 

fortællinger, ud fra de billeder som I gerne vil høre historien om. Vi 

regner med at slutte om en god times tid. 

 

Præsentation af bogen. 

 

Lokalhistorie er historier fortalt med hjertet, om det sted hvorfra vores 

verden går. Fortællinger om det, der er vores identitet, skildringer af de 

mennesker, de sammenhænge og begivenheder, som har formet den 

bydel, som vi til daglig færdes i. 

 

10 år er ikke mange år for en forening, men tænk at sydbyen i Roskilde 

er så farverigt et kvarter, at vi på 10 år har kunnet holde mere end 70 

arrangementer. Så mange emner, så mange indfaldsvinkler til bydelen 

og dens mennesker og steder. Så mange der ville stille op og bidrage 

med deres erindringer, deres viden, deres billeder, deres anekdoter som 

kalder smilet frem. Så mange steder der ville åbne dørene for et besøg 

på en byvandring. 



 

Nogle af de fortællinger og billeder er samlet i bogen ’Syd for Banen’. 

Må jeg bede forfatterne og layout’er om at komme herop? 

 

Niels Jørgen, Svend Erik, Ole, Tommy, Bente, Erik, Eske, Christian, 

Magnus, Gorm. Tak – vi klapper ad jer. 

 

Også en varm tak til forlægger Peter Olufsen, som har lagt et stort 

arbejde i at bogen er blevet så flot. 

 

Når I læser bogen, vil I opdage, at lokalhistorie ikke er et nostalgisk 

projekt, der kun handler om at fastholde det, der var. Alt var ikke bedre 

i gamle dage. Det er et fremadrettet projekt, som har med identitet at 

gøre, med sammenhængskraft i et samfund, med at forstå sig selv. For 

når vi har vores historie med os, er vi også bevidste om vores værdier, 

om hvad der betyder noget for os, og så kan vi også forme vores nutid 

og fremtid med det, vi synes der skal være. Det der gør det til et godt 

sted på jorden at bo og leve og arbejde og færdes i Sydbyen i Roskilde. 

Bogen koster 100 kr. Medlemmer får bogen som del af kontingentet 

for i år. Ved foreningens møder, i Bog&Idé på Stændertorvet og i 

museumsbutikken på ROMU kan den købes for 100 kr. En oplagt idé 

er at bruge bogen som gave, hvis I ved at den kan glæde nogen, som 

har rødder i kvarteret. 

 

Aftenens videre forløb. 

 

Borgmester Tomas Breddam og Gorm Hansen, formand for Historisk 

Samfund vil begge sige et par ord. 

 

Herefter er der ’fri leg’! Få glasset fyldt op og få lidt sødt til ganen. Siv 

rundt og dyk ned i mapperne, find på kortet hvor I bor og arbejder, få 

talt med hinanden – og de fotos, som er hængt op på ’tørresnoren’, 

dem kan I om 20 minutter pege ud og ønske en historie om – og så vil 

nogle fra bestyrelsen fortælle om billedet.  


