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Hardsyssel Historisk Samfund udsender med jævne mellemrum et elektronisk nyhedsbrev til vores medlemmer med
stort og småt om arrangementer, hvad bestyrelsen har gang i, og hvad du som medlem kan forvente og glæde dig til.

Sådan startede historien for Vestas - og så mange andre
29.000 medarbejdere og 82.000 opsatte vindmøller på verdensplan.
Det er nogle af de store tal, der tegner en del af det samlede billede af vindmøllegiganten Vestas
i dag. I det store verdensperspektiv er der måske ikke så mange - i hvert fald ikke udenfor Vestjylland - der er klar over, at grundstenen til verdensfirmaet Vestas blev lagt i stationsbyen Lem mellem Skjern og Ringkøbing.
Men sådan var og er det. Den første vindmølle fra Vestas blev sat op i 1979, men virksomhedens
historie har i virkeligheden sit spæde udspring helt tilbage i 1898, da Hans Søren Hansen grundlagde sin smedevirksomhed i Lem.

”Mesteren” og rollemodellen
Hans værksted blev rugekasse for mange dygtige lærlinge. Flere af dem startede deres egne
virksomheder. På den måde blev Smed Hansen rollemodel og ”mesteren” i en udvikling, som
trækker mange spor helt frem til i dag. På et tidspunkt var der omkring 25 forskellige metalvirk-
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Per Lunde Lauridsen, der holdt
foredrag om smedene i Lem,
foran Smedenes Hus.

somheder i Lem. I dag er der stadig 15 forskellige virksomheder af den art i den lille stationsby,
der ofte er blevet karakteriseret som ”Danmarks største industriby” – målt i forhold til indbyggertallet.
Den spændende historie om ”Smedene i Lem” fik deltagerne i Hardsyssel Historisk Samfunds
sommermøde i Smedenes Hus den 11. juni et indgående kendskab til. Historien – eller rettere
sagt de mange historier om markante personligheder og virksomheder i industrieventyret i Lem
– blev fortalt af Per Lunde Lauridsen. Han er museumschef i Museum Salling, men har tidligere
været tilknyttet Ringkøbing-Skjern Museum og er tidligere formand for Hardsyssel Historisk Samfund. Per Lunde Lauridsen bor i øvrigt i Lem.

”Dem ka a selv lav’’
Bortset fra den markante rolle, som Smed Hansen spillede for udviklingen af jern- og metalvirksomheder i Lem, gav Per Lunde Lauridsen i sit foredrag bl.a. følgende bud på, hvorfor netop Lem
udviklede sig, som den gjorde:

* Vestjysk arbejdsomhed, idérigdom og effektivitet.
* Udviklingen i samfundet generelt, men især i landbruget med efterspørgsel efter nye og moderne hjælpemidler.

* ”Jamen, dem ka’ a da nem selv lav’”. Netop dette udtryk tegner måske allerbedst billedet af,

hvad der skabte udviklingen i Lem. Smed Hansen sagde ordene, da der i slutningen af 1920erne skulle sættes jernvinduer i det nye mejeri i Lem. I stedet for at importere dem lavede Smed
Hansen og hans folk selv vinduerne. Det blev startskuddet til Dansk Staalvindue Industri, der
senere fik navnet VEstjyskSTaalteknik A/S og på den måde forløberen til udviklingen af bl.a.
moderne landbrugsmaskiner – og, ja, i sidste ende med bump på vejen til vindmøllegiganten
Vestas, som vi kender den i dag.

Og sådan er der også på rigtig mange andre måder gennem mange år sket knopskydninger med
afsæt i smedene i Lem!
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I bordhøjde er her et
udsnit af deltagerne i
sommermødet i Sme
denes Hus, hvor Per
Lunde Lauridsen er i
gang med sit spæn
dende foredrag.

Der var ca. 60 deltagere i
sommermødet i Smede
nes Hus. Blandt dem var
bl.a. Johannes Jensen,
der ses forrest i billedet
til venstre. Han er en af
de mange driftige folk,
der har været med til at
skabe industrieventyret
i Lem. Johannes Jensen
oprettede i 1969 virk
somheden Hydroman og
var direktør frem til 2002.
Det startede med front
læssere, men i dag pro
ducerer Hydroman især
saltspredere, sneplove
og snefræsere.
På endevæggen i det lille
museum, der er en del
af Smedenes Hus, kan
man se den knopskyd
ning, der er sket i antallet
af industrivirksomheder i
Lem – siden Smed Han
sen startede sit værksted
i 1898.
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Lem – Smedenes by og
Danmarks største indu
striby, målt i forhold til
indbyggertallet.

Virksomheden Landia
er en af de mange mo
derne metalvirksomhe
der i Lem. Virksomhe
den blev oprettet i 1933.

Smeden og opfinderen
Christian Øllgaard var
en af de mange mar
kante personligheder,
der var med til at skabe
industrieventyret i Lem.
Bag Brugsen i Lem kan
man se en række af de
skulpturer, som Chri
stian Øllgaard skabte i
årene mellem 1974 og
1990. Skulpturerne skil
drer smedehåndværket
og livet i middelalderen
i en underfundig, naivi
stisk stil. Christian Øll
gaard blev også kaldt
”Vestjyllands Cowboy”.
Han bar altid en cow
boyhat.

115 årgange af Hardsyssels Årbog - i gedeskind
- Det var ikke helt billigt. Faktisk kostede det en mindre formue. Men de er en daglig glæde at se
på og læse i, understreger Claus Hélix-Nielsen.
Det drejer sig om alle 115 årgange af Hardsyssels Årbog – fra 1907 og til i dag. 58-årige Claus
Hélix-Nielsen, der bor på Frederiksberg, er professor og arbejder som institut direktør på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), er ikke den eneste, der har alle årgange af Hardsyssels Årbog.
Men ingen har som han hele den store samling stående i reolen, indbundet i gedeskind med to eller tre årgange i hvert bind og udført af en professionel håndværker i faget.
- Jeg har gennem årene været medlem af Hardsyssel Historisk Samfund i flere omgange. Jeg har
haft årgangene stående i ”løs vægt” i mange år. Det har været noget af et puslespil at få fat i og
samlet alle årgange. Jeg er sådan indstillet, at ”hvis det skal gøres, så skal det gøres ordentligt”.
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”Det skal gøres ordentligt”

Derfor kontaktede jeg bogbinder Mads Poulsen i Svendborg. Han var i den grad lykkelig for at få
opgaven. Det var en stor oplevelse for mig sammen med ham at vælge den rette farve gedeskind
og håndfarvet italiensk papir i meget høj kvalitet. Nu har jeg så været med til at støtte et gammelt
håndværk, som jeg har stor respekt for. Det er en stor tilfredsstillelse, og resultatet er en daglig
glæde at se på, når alle årgange står i reolen, siger Claus Hélix-Nielsen.
Men det er ikke kun for syns skyld, at han har samtlige årgange af Hardsyssels Årbog stående i
reolen.
- Jeg er født og opvokset i Lemvig og boede dér, indtil jeg forlod egnen midt i 1980-erne. Lige
siden har jeg været interesseret i lokalhistorien på min hjemegn og i det vestjyske i det hele taget.
Derfor har jeg gennem mange år abonneret på Hardsyssels Årbog. Det er spændende at følge,
hvordan udviklingen har været i Vestjylland og naturligvis i særlig grad i min hjemstavn gennem
de mange år siden starten af 1900-tallet. Så når jeg nu har samtlige årgange af årbogen, er det
ikke kun for at se på dem i den smukke indbinding, men bestemt også for at tage dem ned fra reolen og læse i dem. Og det gør jeg ofte, siger Claus Hélix-Nielsen.

Bogen er det bedste selskab
Han er helt med på, at digitaliseringen af alt muligt – også vores forhistorie på alle planer – absolut har sine fordele og giver mange muligheder.
- Internettet er jo en sand gave til alle, som arbejder med historie. Der er så mange kilder, som nu
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Forskellige årgange af
Hardsyssels Årbog i
gedeskind og håndfar
vet italiensk papir.

er frit tilgængelige og søgbare. Vi skal bevare vores samlede historie for eftertiden. Men jeg synes
nu, at det giver mig den største glæde og er mere behageligt at dykke ned i forhistorien i selskab
med en bog, der tilmed er smukt indbundet i et gammelt håndværk, understreger Claus.
Med blik fra Frederiksberg, hvor han bor nu, er der især to personligheder fra hjemstavnen på
Lemvig-egnen, der fylder meget i Claus’ lokalhistoriske tidsbillede og fortsat har hans særlige interesse i historisk perspektiv. Det er digteren Thøger Larsen og maleren Niels Bjerre.
Claus Hélix Nielsen stammer fra Lemvig,
men bor i dag på Frederiksberg.
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Nu har Claus Hélix-Nielsen alle årgange
af Hardsyssels Årbog siden 1907 stående
i reolen i gedeskind.

Vestjysk Gymnasium, Tarm.

Næste arrangement:

Historiens Dag den 29. oktober
Næste arrangement i Hardsyssel Historisk Samfund er Historiens Dag lørdag den 29. oktober kl. 14-17 på Vestjysk Gymnasium i Tarm. Her bliver bl.a. 2022-udgaven af Hardsyssels Årbog præsenteret, og medlemmerne af foreningen kan få et eksemplar af årbogen
med sig hjem. Invitationen til og programmet for Historiens Dag vil blive bragt i et senere
nummer af dette nyhedsbrev.

X

i kalenderen ved datoen for Historiens Dag.
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Sæt allerede nu

