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fremlagt på generalforsamlingen d. 16. august 2021 i Jakobskirken 
 
 

”Syd for banen” - stor medlemsfremgang trods corona 
 
Det er et stort privilegium at være medlem af en så livskraftig forening som vores. Det er 
inspirerende og motiverende og gør mig i godt humør, på trods af at corona spændte ben 
for meget af det vi gerne ville have gjort det sidste halvandet år. 
 
I efteråret 2020 fejrede foreningen 10 års jubilæum og det blev fejret med en fornem 
reception, med gode taler og deltagelse af både borgmesteren og repræsentanter for 
ROMU og Historisk Samfund for Roskilde Amt.  
Vi udgav en fin bog om bydelen ”Syd for Banen”. Det er en bog, som redaktionsudvalget 
og forfatterne og vores layouter Erik Harbo har stor ære af, for den er virkelig velskrevet og 
med en flot billedside. Bogen blev delt ud til medlemmerne og den har også solgt godt, så 
1. oplag er allerede udsolgt og vi har fået trykt 2. oplag. 
 
P.g.a. corona-nedlukningen måtte vi sidste år og i år udskyde mange af vores planlagte 
arrangementer. Det er naturligvis ærgerligt, men på trods af corona-stilstanden har vi haft 
en medlemsfremgang på næsten 50%. Det vidner om stor interesse for lokalområdet og 
skyldes bl.a. bogen, hvor man kunne tegne medlemskab og få bogen for 100 kr. Lige nu er 
vi 122 medlemmer. 
 
Et godt tegn på den store interesse er den store tilslutning, som vi har haft ved vores 
byvandringer. Svend Erik Christensens byvandring langs Eriksvej med fokus på de gamle 
industrimiljøer langs Kamstrupstien, Ringparken og Musicon måtte han gentage flere 
gange, så alle kunne komme med. 
Byvandringer i fri luft var jo det mest trygge, som vi kunne tilbyde medlemmerne da 
kulturlivet begyndte at fungere igen. Også de byvandringer, som Kaj V. Hansen 
arrangerer, har haft stor tilslutning i denne sommer. Vi glæder os over at der også kan 
laves byvandringer syd for banen og at Kaj har fået en god makker i journalist Henrik 
Denman, som er en dygtig formidler. 
 
Lotte Fang døde desværre sidste efterår, og dermed mistede vores forening en kreativ 
kraft og en dygtig lokalhistoriker. Det er et tab for Roskilde, for Lotte havde en 
hukommelse som de få og havde sat sig ind i alle dele af Roskildes historie. Hun kunne 
fortælle fængslende om personer, bygninger og begivenheder, så man blev grebet af det. 
Hun havde både sans for de lange linjer og for den morsomme detalje, der kaldte smilet 
frem hos tilhørerne. Vi er taknemmelige for den indsats, som hun har gjort ved stiftelsen af 
”Syd for Banen” og for den inspiration, som hun har givet både bestyrelsen og 
offentligheden gennem årene. 



 
 
 
I bestyrelsen har vi ikke ligget på den lade side under corona. Når kulturlivet var lukket ned 
og det ikke var muligt at mødes om lokalhistorien, så har vi i stedet lavet interviews på 
video og lagt ud på YouTube, så vores medlemmer ad den vej kunne få glimt fra bydelen. 
75 året for Danmarks befrielse sidste forår blev markeret med 5 gode erindringsglimt med 
mennesker fra bydelen, som kunne huske majdagene i 1945. 
Kanal Roskilde, som nu har skiftet navn til Roskilde TV, optog en udsendelse med Niels 
Jørgen Rasmussen og mig om vores forening, og Niels Jørgen fik et program hvor han 
præsenterede nogle af hans mange fotos og historier om bydelen. 
Svend Erik Christensen har opdateret hjemmesiden og forsynet den med mange nye 
historier og billeder. 
Så formidlingen har flyttet sig, ikke blot til bogen som medium, men også til de digitale 
medier og TV. Der er ikke noget så skidt, at det ikke er godt for noget, siger man, og det 
gælder også corona. 
 
I bestyrelsen er vi begyndt at se frem mod endnu en bogudgivelse. En måde at 
tilrettelægge denne på er at bede vores foredragsholdere om at få manuskriptet og 
bearbejde det til en egentlig artikel. Så vil der i løbet af nogle år være stof til endnu en bog. 
Det digitale kan også bruges ude i byrummet. En rute på GPS med nedslagspunkter 
undervejs, hvor en god historie popper frem på ens smartphone – det kan teknisk lade sig 
gøre i dag og er ikke dyrt at lave. Vi skal bare have nogen til at hjælpe os med det 
tekniske, for historierne og billederne har vi. 
 
I bestyrelsen oplever vi stor arbejdsglæde og en god dialog, og i år er Ingrid Fjeldsted 
kommet til som ’ekstra’ inspiration. Ingrid stiller op ved bestyrelsesvalget i dag. Det er 
dejligt med den lyst til at gøre en indsats, som mange får glæde af. Jeg vil gerne takke 
bestyrelsen og den nye kasserer for det gode samarbejde. 
 
Økonomien er sund. Da vi stod for at skulle udgive jubilæumsbogen, var vi naturligvis 
betænkelige ved økonomien. Havde vi råd til det, ville den kunne sælge, kunne vi risikere 
at stå med et stort underskud? Heldigvis blev disse bekymringer gjort til skamme, for det 
er gået rigtig godt. P.g.a. medlemsfremgangen og et godt bogsalg har vi den bedste 
økonomi nogensinde. 
Sidste sommer skiftede vi kasserer, idet Tommy Hansen gerne ville afløses. Fra 
bestyrelsen vil vi gerne sige tak til Tommy for mange års god indsats i bestyrelsen og som 
kasserer. 
Benny Pilgaard trådte til, og Benny har lagt en stor indsats i det. Vi har skiftet bank til 
Arbejdernes Landsbank, fordi gebyrerne i Nordea steg til et niveau, hvor vi som forening 
ikke kunne være med. Vi har fået MobilePay, for det har de fleste af vores medlemmer. 
Fra bestyrelsens side ønsker vi, at det er netbank og MobilePay, som bliver brugt, når vi 
har møder, handler bøger og betaler kontingent. Jeg skal opfordre til at gøre det sådan, 
fordi kontanter er mere besværlige at håndtere for vores kasserer. Bankerne tager ikke 
imod mønter, og det er meget bøvlet at skulle ’veksle’ privat. 
 
 



 
 
 
I den forbindelse vil jeg på bestyrelsens vegne gerne overrække blomster som tak til 
’penge-menneskene’ i foreningen. 
 
Tommy Hansen som afgående kasserer 
Benny Pilgaard som ny kasserer 
Kisten Helbo som bilagskontrollant 
Ingrid Seidenfaden som MobilePay-navn 
 
Når I nu får en god idé, så put ikke med den, men sig til det en af os i bestyrelsen. Er der 
noget I gerne vil høre om, en person som er god til at huske og fortælle og som I kan 
anbefale, eller finder I fotoalbummet i skuffen og kan se, at der er nogle fotos fra bydelen 
som kunne interessere andre, så kom med det. Vi er interesseret i jeres inspiration, jeres 
gode billeder og det I kan bidrage med. 
 
Lokalhistorie er ikke blot lokal, den er også global. Bogen vidner om det, fordi der fra vores 
bydel går linjer ud til den store verden. Fra den lille personlige historie er der ikke langt til 
danmarkshistorien og verdenshistorien, for vi er en del af det store billede og vi er med til 
at præge det der sker. Derfor er lokalhistorie ikke nostalgi, og ikke et ønske om at bevare 
alting som det var, men en aktiv interesse for livet sådan som vi lever det sammen med 
hinanden, med rødder i et kvarter og med udblik i rum og tid, både ned i detaljen og ud i 
verden, både tilbage i tiden og med ønsker for fremtiden. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mogens Ohm Jensen, formand 
 


