HARDSYSSEL
HISTORISK SAMFUND AF 1906

Nyhedsbrev nr. 20 - februar 2019

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.

Invitation til årsmøde
på Hotel Lidenlund i Lemvig

Hotel Lidenlund, Vasen 11, 7620 Lemvig, bliver i år rammen om Historisk Samfunds årsmøde og generalforsamling søndag den 17. marts kl. 14-17. Alle er velkomne.

VIGTIGT:

Af hensyn til kaffen er tilmelding til årsmødet nødvendigt.
Tilmeldingen skal ske på Historisk Samfunds hjemmeside
www.hardsyssel.org senest onsdag den 13. marts.

Ellen Damgaard i en vestjysk verden

I de omkring 35 år fra 1972, hvor Ellen Damgaard var museumsinspektør på Lemvig Museum, har hun i forskellige
sammenhænge holdt rigtig mange foredrag om Lemvig og
især om markante personligheder på egnen. Det er hun
stort set holdt op med - bl.a. med den beskedne begrundelse, »at jeg ikke vil gå det nuværende personale på Lemvig
Museum i bedene«, som hun udtrykker det.
Søndag den 17. marts 2019 er en undtagelse. Da holder
Ellen Damgaard foredrag ved Hardsyssel Historisk Samfunds årsmøde på Hotel Lidenlund i Lemvig.
Hun slog Kim Larsen
Den direkte anledning til og udgangspunktet for Ellen Damgaards foredrag er hendes nye bog »Lemvig - en vestjysk
verden«, der udkom lige før jul 2018. Den er i den grad
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Hotel Lidenlund i Lemvig er ramme om Historisk Samfunds årsmøde 2019.

Program
Kl. 14.00: Årsmødet starter med foreningens generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 14.45: Kaffe og kage. Pris pr. person inkl. efterfølgende foredrag: 100 kr. for medlemmer og 150 kr.
for ikke-medlemmer.
Kl. 15.30: Tidligere museumsinspektør på Lemvig Museum, Ellen Damgaard, holder foredrag med udgangspunkt i sin nye bog »Lemvig - en vestjysk
verden«.
Kl. 17.00: Årsmødet slutter.

blevet en bestseller, der allerede er solgt i over 1.000 eksemplarer, og i forbindelse med en omtale af salget bl.a. fik
følgende overskrift i Lemvig Folkeblad: »Ellen Damgaard
slår Kim Larsen«. En understregning af, at »Lemvig – en
vestjysk verden« solgte langt flere eksemplarer i den lokale
boghandel end den ellers meget solgte mindebog om den
folkekære Kim Larsen.
Det er naturligvis ikke en pludselig indskydelse, der er
forhistorien til Ellen Damgaards bogudgivelse. Faktisk er
hele grundlaget for bogen, hvis fulde titel er »Lemvig – en
vestjysk verden 1200-1800«, lagt helt tilbage i midten af
1970-erne.
- Det startede med en lille artikel på engelsk i et fagtidsskrift, som blev oversat til dansk. Senere blev det til flere
artikler og foredrag. Siden jeg i 2007 stoppede som leder
af Lemvig Museum, har jeg skrevet hele Lemvigs og egSelv om det er en del år siden, at Ellen
Damgaard har haft titel som museumsinspektør, har hun stadig sin faste gang på
Lemvig Museum. Det er især her, at de
mange spændende historier om mennesker på Lemvigegnen fra 1200-tallet til i
dag er skrevet ned.

nens historie ned for at »få den ud af hovedet, så der er
plads til andet«. Hele historien fra Lemvigs grundlæggelse
i 1200-tallet og op til nutiden har jeg skrevet ned på papir,
så det med en lettere redigering kan udgives som bøger,
siger Ellen Damgaard.
Dermed være også understreget, at »Lemvig – en vestjysk verden« efter planen får mindst to efterfølgere. De følgende bind beskriver perioden 1800-1920, men det ligger
endnu ikke fast, hvornår de enkelte bind udkommer.

Bogen »Lemvig – en vestjysk verden« er
udgangspunktet for Ellen Damgaards foredrag ved årsmødet i Hardsyssel Historisk
Samfund.

for læserne (og for tilhørerne til foredraget ved Historisk
Samfunds årsmøde), at Ellen Damgaard især interesserer
sig for de gode historier om mennesker. Som uddannet etnolog har hun særligt fokus på folkelivet – hvilken slags liv
levede folk i fortid og nutid.
- Hvis folk har gode livsvilkår, får de som regel et positivt
livssyn. Har man derimod haft dårlige livsvilkår, så kan man
let blive til en »Rasmus-modsat« type. Jeg synes selv, at
jeg har meget sans for det opbyggelige, så de personer,
jeg har valgt ud til den første bog og dens efterfølgere, er
fortrinsvis dem, der er trådt frem på arenaen og har gjort
noget for byen og egnen. Det har på mange måder ligget i
livssynet her på egnen, at der ikke er nogen, der kommer
og forærer os noget. Vi må selv klare det og gøre noget for
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Livsvilkår og livssyn
Undertitlen til »Lemvig – en vestjysk verden« er »livsvilkår
og livssyn i et langt tidsperspektiv«. Dermed gøres det klart

at skabe udvikling. Den fremdrift har jeg også oplevet hos
mange personer i by og på land i de mange år, jeg har boet
i Lemvig, understreger Ellen Damgaard.

Bogen om fattiggårde og fattighuse
- en gaveidé

Der kan stadig købes eksemplarer af bogen om fattiggårde
og fattighuse i Ringkøbing Amt, som Historisk Samfund
udgav i oktober 2016. Har du f.eks. tænkt på, om bogen
kunne være en idé til gave til familie, venner og bekendte?
»Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt« koster 75
kr. plus porto for medlemmer af Historisk Samfund og 150
kr. plus porto for ikke-medlemmer.
Bogen kan købes ved henvendelse til kasserer i Historisk
Samfund, Frode Riber, på mailadressen
kasserer@historisksamfund.dk
Du kan også købe bogen i forbindelse med Historisk Samfunds årsmøde og generalforsamling på Hotel Lidenlund i
Lemvig søndag den 17. marts.

I april 2018 udkom det første nummer af gratisavisen
»Hardsyssel Tidende«, der udgives af Hardsyssel Historisk
Samfund. I løbet af foråret 2019 kommer det andet nummer af avisen med en række spændende artikler.
Formålet med Hardsyssel Tidende er at styrke interessen
for og samle kræfterne om lokalhistoriske emner i det midtog vestjyske område og øge kendskabet til foreningen og
dermed også styrke medlemstallet i foreningen.
Redaktionen af Hardsyssel Tidende består af Bent E.
Hansen, der er redaktør, Annette Holm, Jon Høgh, Per
Axelsen, Thora Juhl og Per Lunde Lauridsen. I næste
nummer af Hardsyssel Tidende kan du f.eks. læse om Kaj
Munk stenen i Hørbylunde Bakker, Dannebrogs historie,
livet i brunkulslejerne og et portræt af Ringkøbing-Skjerns
nye museumsdirektør, Mette Bjerrum Jensen.
Det er for dyrt at distribuere Hardsyssel Tidende via postvæsenet. Derfor lægges avisen frem til fri afbenyttelse på
alle biblioteker og andre offentlige steder, hvor der kommer mange mennesker. Redaktionen af avisen hører me-
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HARDSYSSEL
TIDENDE

Næste nummer af
Hardsyssel Tidende kommer snart

get gerne fra medlemmer af Historisk Samfund, som vil
medvirke ved omdeling af avisen, så den kommer ud til så
mange som muligt. Henvendelse kan ske på mailadressen
tidende@hardsyssel.org
Hardsyssel Tidende kan i øvrigt også fås ved foreningens
arrangementer, og du kan læse det første nummer af avisen på Historisk Samfunds hjemmeside

Sommermøde
i august
i Hellig Kors Kloster

Bestyrelsen for Hardsyssel Historisk Samfund har besluttet, at foreningens årlige sommermøde i 2019 skal holdes
i Hellig Kors Kloster på Dejbjerg Hede ved Lem. Et spændende arrangement, som foreningens medlemmer allerede nu kan begynde at glæde sig til.
Datoen for sommermødet er lørdag den 24. august. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen. Programmet for sommermødet vil i god tid før mødet blive sendt ud via foreningens
nyhedsbrev.
Du kan læse mere om Hellig Kors Kloster på

Nyhedsbrev nr. 20 - 2019

www.helligkorskloster.dk

Nyhedsbrev nr. 20 - 2019

www.hardsyssel.org
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