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10 års skrivearbejde samler et langt livs forskning i Lemvigegnens historie
I 1972 kom Ellen Damgaard til Lemvig for at blive leder af Lemvig Museum. Med stor ihærdighed
og arbejdsglæde har hun gennem et langt liv gravet sig ned i Lemvigegnens historie. Det er blevet
til mange artikler, foredrag og udstillinger. Da hun for 10 år siden blev pensioneret, satte hun sig
for at sammenfatte sin viden og skrive ”Lemvigegnens Historie”. Det krævede tid og ro til
fordybelse, som museumslederarbejdet ikke levnede.
Arbejdet med at finde de gamle kilder frem og skrive om datidens mennesker, deres liv og
produktion, handel og samfærdsel, har været som en spændende rejse i tid og rum. Og nu ligger
første bind klar fra trykkeren. Det handler om Lemvigegnen og dens mennesker fra middelalderen
og frem til år 1800. De følgende bind fra 1800 til kommunalreformen 2007 er skrevet, men skal
redigeres og forkortes. Det er en fortælling om, hvordan Lemvig udviklede sig i samspil med
oplandet og omverdenen, og om hvordan markante personers og familiers handlinger blev
skelsættende for egnens udvikling.
Igennem tiden har mange tænkt, at Lemvig og Vestjylland var et udsted, langt væk fra hvor
tingene skete, men en talemåde på egnen siger noget om borgernes selvforståelse: ”Lemvig –
langt væk? Fra hvad?” I bogen undersøger Ellen Damgaard dette, og finder frem til, at nok er
Lemvig en af de købstæder, der ligger længst fra København, men der har til gengæld været livlig
handel med de store markeder i Tyskland og England. Nordsøen bandt sammen. Når man ville
have ting til at ske, kunne man ikke vente på hovedstadens beslutninger, men måtte selv handle.
Dette har med tiden skabt den markante selvstændigheds- og iværksætterkultur i Nordvestjylland.
Bind 1 og de følgende bind vil ikke kun kunne læses i et sofahjørne. Det vil også opmuntre til
opdagelsesrejser på Lemvigegnen – i kirker, på voldsteder og gamle veje samt i byens gader. Hvor
mange kender historien om ’Kongens Led’ på Hygum Bakke? Læs historien og tag derud! Se med
nye øjne på de fine malede bondemøbler på Lemvig Museum. Dem kan man finde i deres rette
historiske sammenhæng i bogens fortællinger.
Bogen kan købes på Lemvig Museum og i Lemvig Boghandel fra 1. december.

