
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning 2022-2023 
fremlagt på generalforsamlingen d. 27. februar 2023 i Jakobskirken 
 
 
Jeg er nogle gange helt ’høj’, når jeg går hjem fra en lokalhistorisk aften ’Syd for Banen’! 
 
F.eks. aftenen om Frøforsyningen i september. Det giver så god mening, når det hele 
spiller sammen: at det er fra engagerede medlemmer, at vi får fotos og beretninger om 
Frøforsyningen og DLF Trifolium - at Niels Jørgen Rasmussen med sin fortælleglæde og 
sin sans for billedserier fortæller om den 115-årige historie - at mange gamle og 
nuværende medarbejdere fylder salen, og at den ene efter den anden griber mikrofonen 
og har lyst til at fortælle videre ved at uddybe, forklare og tilføje nye perspektiver. Så lever 
det hele, og så er det en fornøjelse at være arrangør ѡѢѣѤ 
 
Sådan har mange arrangementer været i det sidste år. Byvandringerne med Svend Erik 
Christensen, rundvisningen på Argo med tur op i energitårnet som Kaj V. Hansen havde 
fået i stand, besøget i Lützhøfts Købmandsgård som Heino Larsen åbnede for os, 
indblikket i hvad der står tilbage af de gamle industrimiljøer som blev opført i Roskilde med 
Svend Erik som foredragsholder. 
Vi har været på grøn byvandring i Roskilde Ring og i private haver, som Ingrid Fjeldsted 
og Bente Harbo havde arrangeret så fint. Vi har plantet æbletræet af den nye sort, som 
Birgit Bylov og Hans Erik Germuth har navngivet ’Syd for Banen’ – det står her uden for i 
Drømmehaven. Vi har haft besøg af museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard fra 
ROMU-koncernen og fik hans blik på lokalhistorien. Og vi har nydt Henrik Denmans 
veloplagte portrætter af kendte Roskilde-borgere, der fik præget politikken, pædagogikken 
og musikken. 
Vi har haft så mange gode aftener! Tak til jer, der har skabt dem, jer med forbindelserne, 
og jer der gerne fortæller når mikrofonen bliver rakt frem. 
 
Vores lokalhistoriske forening er et netværk, hvor fortællingerne får liv og bliver hørt. Og 
der kommer hele tiden mere spændende materiale frem. Hans Lærkes fortælling om 
Bakkegård fik vi lov at få manuskriptet til, og Ole Nielsen har renskrevet det håndskrevne 
på pc’en, så det kan indgå i en kommende bogudgivelse. Det nåede Ole, inden Hans 
Lærke lukkede sin øjne. 
Et halvt år senere henvendte Kim Knudsholt sig med en bunke regnskabsbøger fra 
gårdbutikken på Bakkegård, som han havde fået gennem sin mor. Hans morfar Anders 
Peter Nielsen havde Bakkegård i forpagtning fra 1928. Regnskabsbøgerne giver et indblik 
i gårdens drift i 1930’erne og 40’erne, med salg og afgifter når folk kom og handlede 
mejeriprodukter og afgrøder ved stalddøren. 
 
  



 
 
 
 
På en af Svend Eriks byvandringer deltog Knud Jørgen Knudsen, formand for 
DagliBrugsen på Klosterengen, som står for at lukke og blive til 365 Coop-butik. Oprindelig 
lå Hedegaardenes og Omegns Brugsforening på Københavnsvej, og Knud havde 
bestyrelsens scrapbog med fyldt med de gamle fotos. Nu har Niels Jørgen affotograferet 
indholdet og Svend Erik vil holde en aften til april om de fire brugsforeninger, som lå syd 
for banen. 
Det viser værdien af netværk og af at vi i vores forening har forskellige kompetencer og 
interesseområder. Så kan vi nå langt, og når det hele spiller sammen, giver det så god 
mening og bliver til megen glæde! 
 
’Syd for banen’ bliver også efterspurgt af andre lokale foreninger, så Niels Jørgen, Svend 
Erik og jeg har medvirket i flere sammenhænge, hver for sig og sammen, ud fra det vi kan 
fortælle og vise frem af fotos. Vindinge Kulturforening, Seniorklubben i Jakobskirken, 
InnerWheel-damerne som mødes på Store Børs, partiforeninger der vil på byvandring, 
Seniortræf i baptistkirken, Y’s Men her i kirken. Det er sammenhænge hvor mennesker er 
nysgerrige på, hvad der driver det voksende lokalhistoriske engagement, og gerne vil høre 
beretningerne om denne del af Roskilde. 
  
I det sidste år har vi kunnet holde møder og byvandringer som normalt, uden at skulle tage 
særlige hensyn til corona-pandemien. Vaccinationerne og de gode vaner om hygiejne, 
som vi har indlært mens pandemien var på sit højeste, har gjort sin virkning. Det har været 
en lettelse. 
Der er stor tilslutning til møderne og en voksende medlemsskare, som bidrager med 
engagement og kontingent, og det er en sund basis for foreningens aktiviteter. Vi har et 
godt samarbejde i bestyrelsen og ro på de indre linjer. Vores webmaster Svend Erik 
Christensen tager sig af hjemmesiden, hvor man kan finde fine artikler og fotos om 
sydbyen, små videoer med interviews og nu også podcasts. Gennem nyhedsbreve får 
medlemmerne at vide, når der er nyt at fortælle og om de kommende arrangementer. 
 
Podcasts er det sidste nye. Niels Jørgen Rasmussen og Peter Ottesen var så heldige at 
støde ind i hinanden på et højskoleophold og opdagede, at de har en fælles lidenskab. 
Med Peters tekniske kunnen og Niels Jørgens varme stemme og en fælles nysgerrighed 
på de lokale historier er det blevet til flere serier af podcasts: indtryk fra stien ’Walk on the 
Wild Side’ rundt i sydbyen, indtryk fra ture langs Køgevej og i bymidten, og reportager 
længere væk fra om grusgravene rundt omkring Roskilde. Man kan lytte til podcasts 
hjemme eller når man står på stedet ved at bruge sin smartphone. Podcasts og et kort 
man kan klikke på finder man på facebook-siden: Syd for banen, som Peter har oprettet og 
drifter for foreningen, og selve podcast’en kan man lytte til via Spotify eller en anden 
tjeneste. 
Når generalforsamlingen er overstået, får I et indblik i hvad disse podcasts kan. 
 
  



 
 
 
 
Bestyrelsen har også drøftet de aller nærmeste omgivelser, Østervangscentret, som 
kommunen har udarbejdet en helhedsplan for. Vi deltog i borgermødet på 
Østervangsskolen i efteråret og gav nogle kommenterer til f.eks. planerne om at opføre en 
musikpavillon på det nye torv i Østervangsbyen. Vi er jo et lokalt netværk, som kommunen 
har stor respekt for og ser værdien i, men ’Syd for Banen’ er ikke nogen politisk forening, 
så i bestyrelsen formulerer vi vores synspunkter ud fra, hvad der har lokalhistorisk 
betydning. 
 
Glade blev vi også, da der i januar kom en donation på 2.500 kr. til en kommende 
bogudgivelse. Anledningen var en rund fødselsdag, og det er stort, når familiesamvær og 
sans for den historie vi er rundet af, får et sådant udslag, at der øremærkes penge til at få 
de lokale historier fortalt. Det siger vi tak for! 
I bestyrelsen er vi i gang med at samle artikler til en kommende bogudgivelse, ”Syd for 
Banen nr. 2”. Vi har lidt over halvdelen af stoffet i hus og flere er i gang med at skrive. 
Forhåbentlig kan redaktionsprocessen gå i gang til august, så bogen kan udgives i 2024. 
 
Det er mig, som har ansvar for medlemskartoteket. Jeg må tilstå, at det har jeg ikke fået 
passet det sidste år. Ole Nielsen har tilbudt sin hjælp til aflastning, men endnu er der ikke 
ryddet op og medlemslisten er ikke ført ajour. Så hvis nogen af jer savner at få en 
nyhedsmail eller en bekræftelse på, at I har meldt jer ind, så er det min fejl. Sig det til mig, 
så får jeg noteret hvem I er og hvad jeres kontaktoplysninger er, og får det bragt i orden. 
Bestyrelsen tager også med glæde imod jeres gode forslag og idéer. Kom med det, hvis I 
har fotos, erindringer og andet materiale, som kan blive til glæde for andre. 
 
Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til drøftelse og svarer gerne på spørgsmål. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mogens Ohm Jensen, formand 
 


