
“I Gantriis fodspor”...
 

            - en vandring gennem Lemvigs kulturmiljøer
I Gantriis’ fodspor...  
Ruten ”I Gantriis`fodspor” er navngivet efter skaberen af tegneserien 
”Livets gang i Lidenlund”, Henning Gantriis, der er født og opvokset i 
Lemvig. 
Inspirationen til tegneserien er hentet i Lemvig...både kulturmiljøerne og 
persongalleriet. 
Kulturmiljøerne er der stadig og går man på ruten ” i Gantriis’ fodspor” 
finder man 17 af de mest markante kulturmiljøer fra tegneserien og det 
virkelige liv markeret med skilte udformet som tegnerens karakteristiske 
”gadespejl” og tegneseriestriber fra ”Livets gang i Lidenlund”.  
Skiltene er designet af Henning Gantriis datter Ida Gantriis, der selv er 
tegner. 
På ruten opleves alle byens facetter med fine gamle bygninger og miljøer 
fra værtshusgader til kirketorv, handelsstrøg, kærlighedssti, fortættede 
gader og havn. 
Det hele får liv gennem tegneseriestriberne når miljøerne og livet i Liden-
lund ses med tegnerens humoristiske, lune glimt i øjet.  
De fleste kan den dag i dag genkende nogen eller sig selv, miljøerne og 
situationerne i Gantriis’ striber. Man kan ikke lade være med at holde af 
karikaturerne, der nok er satiriske, men også kærlige.

  
Gå ruten og oplev byen med de fine miljøer og sin helt egen tegneserie.. 
Det her er dansk kulturhistorie med ”et glimt i øjet”

Udarbejdet 2018 af
Lemvig Kommune
Lemvig Museum
Gantriis-gruppen
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Bygningen m. værtshus 
har inspireret til denne 
stribe...

Lemvig Havnemiljø 
har inspireret til 
denne stribe...

Scan koden...
for mere info 
og flere fortællinger

Oplev...med et glimt i øjet..
Lemvigs kulturmiljøer gennem tegneren Henning 
Gantriis`striber på en 2.7 km rute gennem byen

Bygningen m. værtshus 
og kirken har inspireret til 
denne stribe...

Lemvigbanen og bygningen 
tidl godsbygning har inspire-
ret til denne stribe...

Gademiljøet og byg-
ningerne i Vestergade har 
inspireret til denne stribe...

Musikskolen 
tidl. Politistation 
har inspireret til 
denne stribe...

Bygningen og butiks-
gaden har inspireret 
til denne stribe...

Bygningen tidl. Avis-
redaktion har inspir-
eret til denne stribe...

Bygningen tidl. 
Kommunekontor 
har inspireret til 
denne stribe...

Lemvig Kirke 
har inspireret 
til denne 
stribe...

Hotel Lidenlund 
har inspireret til 
denne stribe...

Biohuset har inspireret 
til denne stribe...

Byens ældste hus 
har inspireret til 
denne stribe...

Kærlighedsstien 
har inspireret til 
denne stribe...

Lemvig Museums 
bygning har inspireret til 
denne stribe...

Udsigtspunktet v. 
Stations-trappen har in-
spireret til denne stribe...

Gademiljøet i Frederiks-
gade har inspireret til 
denne stribe...


