Mindeord om Hans Damgaard, Hee, på vegne af bestyrelsen for I.C.'s Hus v/ Jens Aarup Jensen
Hans Damgaard, der døde 10. april næsten 90 år gammel, var gennem 25 år et stort aktiv i
bestyrelsen for I. C.'s Hus i Hee, helt fra foreningens oprettelse og indtil han ved generalforsamlingen
i 2015 ikke længere modtog genvalg.
I "Siden Sidst", et lille nyhedsblad til medlemmerne, fortalte Hans i 2014, at kimen til at få lavet et
mindemuseum for J.C. Christensen spirede frem i 1989 efter et møde arrangeret af sogneforeningens
kulturudvalg. Man havde nemlig fået den gode idé at invitere fire ældre mænd til at fortælle, hvad de
huskede om IC. "Det blev en fantastisk aften" skriver Hans begejstret "hvor Anders Nielsen,
Meldgaard, Anton Nielsen, bager, samt Poul Knudsgaard, Stadil, og IC's barnebarn Frode Påbøl
fortalte .... Det blev sent den aften, for det var en lang historie, vi fik. Det var vel inspireret af disse
gamle fortællinger, at pastor Bruun fik ideen til at foreslå en mindestue for I. C."
Medvirkende til, at det var en realistisk idé på dette tidspunkt var, at det hus, som J.C. Christensen,
kaldet IC, havde bygget i Hee, her i slutningen af 1980erne netop var sat til salg. Måske ville
kommunen købe det til indretning af ældreboliger, så der skulle handles hurtigt, hvis tanken om et
museum i huset skulle blive til virkelighed.
J.C. Christensen (1856-1930) var jo en ledende politiker i de første årtier af 1900-tallet med stor
indflydelse på indretningen af Danmarks styreform. Han var lærer i Stadil, men flyttede til Hee, da
han blev minister i 1901, for at kunne bo tæt på jernbanen. Huset blev bygget i 1907 mens han var
konseilspræsident, dvs. statsminister.
Det lykkedes vel næsten over al forventning at skaffe opbakning og tilsagn om økonomiske midler til
gennemførelse af pastor Bruuns idé, så allerede 2.april 1990 blev der holdt stiftende
generalforsamling, og Hans Damgaard blev indvalgt i den første bestyrelse.
Dengang drev Hans og Else en landejendom i Hvingel i den nordlige del af Hee sogn. De var aktive i
sognets liv, Hans også i det politiske. Han havde siddet i skolekommission og ligningskommission og
var i menighedsrådet, da IC's Hus blev oprettet. Han sad også i byråd og amtsråd i perioder og havde
vikarieret som medlem af Folketinget.
Hans Damgaard var altid glad for at sige sin mening og deltage i en diskussion. Hans var godt kendt
med og i den politiske verden og vidste, hvem man skulle snakke med for at kunne søge støtte og
opbakning, så det blev af stor betydning for, at det lykkedes at få stablet IC's Hus på benene.
Selv var jeg blevet involveret i projektet, da jeg som leder af Ringkøbing Museum blev spurgt af
pastor Bruun, om museets samling omkring IC kunne stilles til rådighed som udlån. Det gav jeg tilsagn
om, og museets personale hjalp til med istandsættelsen af huset, stillede montrer til rådighed og stod
for indretningen af udstillingen.
Jeg blev suppleant til bestyrelsen og i pastor Bruuns tid deltog jeg ofte i dens møder, men havde
næsten glemt, at jeg var suppleant, da sognepræst Lars Christoffersen i 2008 ringede til mig og bad
mig indtræde i bestyrelsen efter et dødsfald. Derfor er det især siden dengang, jeg kom til at kende
Hans Damgaard godt.

Indvielsen af IC's Hus fandt sted 15 maj 1992.
Samme år flyttede Hans og Else ind på Hovervej i Hee, efter at ejendommen i Hvingel var blevet
overtaget af deres yngste søn Verner. Hans kom dermed til at bo tæt på IC's Hus og blev efterhånden
den, der passede huset og haven, men også med stor fornøjelse og viden fortalte om IC's politiske liv
og virke for husets besøgende.
Ligesom husets formænd tog han også ud i foreninger og holdt introduktionsforedrag forud for
besøg. Han var en levende fortæller og blev vel kendt viden om som en slags "Mr. IC's Hus".
Hans havde også et stort overblik over J.C. Christensens efterkommere og kontakt til mange af dem,
hvilket fik stor betydning for, at der til samlingen er blevet skænket en hel del af de ting, der i sin tid
havde tilhørt J.C. og stået i huset.
Hans gjorde også en stor indsats for at skaffe midler til de to store renoveringer, som huset har
gennemgået. Han oplevede heldigvis at se den sidste blive helt afsluttet i 2018.
I dødsannoncen stod der, at Hans var stille sovet ind efter et langt og sjovt liv. Han havde haft det
sjovt både i sit daglige virke som landmand, i sit politiske liv og i de sidste mange år med sin indsats
for IC's Hus. Man kedede sig aldrig i hans selskab En god repræsentant for det gamle Vestjylland er
gået bort.
Vi vil lade tankerne gå til Else og familien.
Æret være Hans Damgaards minde.

