Den gamla hansastaden Lemgo

I hjärtat av Lipperlanden mellan Teutoburgskogen och Weserbergland ligger en av Tysklands
arkitektoniskt mest vackra städer, den över 800 år gamla hansastaden Lemgo. Regionen
kännetecknas av sitt behagligt mångfacetterade skog‐ och kullelandskap och sina underbara
utflyktsmöjligheter. Lemgos spännande historia sammansmält med modern nutid bidrar till
en enaststående stadskultur och erbjuder upplevelser av flera olika slag.
Staden grundades 1190 av Bernhard den andra från Lippe vid korsningspunkten av två
handelsväger och växte snart till en blomstrande stad av byggnadskonst och handel. I väst
nådde man till dagens Belgien och Holland via Herford och Osnabrück. Österut kom man
över Hameln, Hildesheim och Braunschweig och via Minden och Bremen nåddes Nordsjön.
Där hade man möjligheten att resa vidare till de Brittiska öarna eller Skandinavien. I söder
nådde man via Paderborn till Rheinland och via Frankfurt vid Main vidare söderut.
1295 omnämnades Lemgo för första gången i sammanhang med Hansan. Stadens köpsmän
drev bland annat handel med kläder och keramik. Tecken på den tidiga fjärrhandeln har
hittats till exempel i Colcester (England) och Norrbys (Gotland). Fynd härifrån härstammar
kring 1242. Det tyder på att Lemgo redan strax efter sin grundning hade rätten till
myntprägling. Den äldaste pfennigen från Lemgo dateras från ca 1200.
Även idag är staden aktiv i Hansan, såväl i Westfalens som i det internationala Hansabundet.
Från och med den 13de juni 2013 är den gamla hansastad Lemgo också
grundläggningsmedlem av det ekonomiska förbundet ’HANSE’, som står för traditionellt
värde i det moderna affärslivet.
Bara några få städer i Tyskland har en historisk stadskärna som
restaurerats med en sådan kärlek för detaljer som Lemgo. Exempelvis är
stadens rådhus som byggdes mellan åren 1325 till 1620 ett mästerverk i
sin byggnadskonst från Gotik‐ och Renaissancetiden. Ytterligare finns det
några restaurerade byggnader runt omkring stadens torg.

Även de vackra kyrkorna St. Nicolai och St. Marien myntar stadens historiska profil. De olika
tornen av St. Nicolais kyrka skjuter fram rådhuset och kännetecknar återigen stadens
praktfulla arkitektur. En pärla av Weserreinaissance är det så kallas
’Hexenbürgermeisterhaus’, ett berömd byggnadsminne och idag ett museum om stadens
historia. Namnet går tillbaka till borgmästaren och juristen Hermann Cothmann ( 1629‐1683)
som på sin tid var känd som en obeveklig häxjägare.
Internationalt anseende har också museumet ’Junkerhaus’, en kreation
av konstnären Karl Junker (1850‐1920). Huset som samtidigt var
konstnärens bostad förkroppsligar ideén om ett helt konstverk.
Varje år lockar fester och evenemang såsom ’Lemgoer Sommertreff’ och ’Strohsemmelfest’
flera tusen besökare som vill njuta av den gamla stadens stämning.
Lemgo erbjuder inte bara kulturella utflycktmål utan är
också känt för sina kulinariska specialitéer.
Pepparkakorna från Pahna produceras här och
exporteras sedan ut i hela världen. I Lemgo finns också
det kända bakverket ’Strohsemmel’, en speciell
småfranska som bakas på halm och kan köpas i en av stadens många caféer. Från och med
några år tillbaka finns det också hanseatiska specialitéer att köpa såsom ’Lemgoer
Hansetrunk’ (örtbrännvin) och ’Lemgoer Hanse‐Baune’ (kaffe). En annan känd kulinarisk
specialitet från regionen är ’Lippische Pickert’, en traditionell rätt gjord på potatis och mjöl,
som efter önskemål serveras söt eller matig.
Runt om stadens centrum finns det härliga alléer att promenera under. Sport kan upplevas i
Lemgos idrottsarena ’Lipperlandhalle’, där stadens framgångsrika handbolllåg ’TBV Lemgo’
emot såväl låg av den tyska handbollbundesligan som internationala teamer spelar.
Dessutom tävlar idrottsmän och idrottskvinnor från Lemgo på international niveau framför
allt inom kampsport och konstcykling. Musikalisk underhållning erbjuds också i idrottshallen
Lipperlandhalle eller i en av stadens kyrkor.
Lemgo ser fram emot ditt besök!
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