
Det er en sag for hele familien 

Familien Kristiansen - minus yngstemanden Silas på tre år - med nogle af de dyr, som de deltager med på 

Lemvig Marked og Dyrskue. Foto: Allan Damgaard 

 

Familien Kristiansen fra Gudum - der tæller to voksne og fire børn - er alle med på Lemvig Marked og 

Dyrskue. De udstiller tre køer og tre kalve. Karsten Kristiansen, der er fjerde generation på Vester 

Trabjerggaard, finder det vigtigt, at landbruget viser flaget og kommer i dialog med bybefolkningen. 

Allan Damgaard damm@dagbladetholstebro.dk 

Dyrskue 

Gudum: - Lemvig Marked og Dyrskue er for hele familien, og vi er der både lørdag og søndag. Faktisk har vi 

fokus på dyrskuet i hele ugen op til arrangementet. Der skal f.eks. bruges tid på at træne med køerne og 

kalvene, så de kan gå så pænt som muligt, siger Karsten Kristiansen. 

Han er fjerde generation på Vester Trabjerggaard i Gudum. Her bor han sammen med sin kone, Henriette, 

og deres fire børn, Thilde (11 år), Jonas (9), Lasse (7) og Silas (3). 

Familien deltager så vidt muligt i Lemvig Marked og Dyrskue hvert år. Der har været enkelte år, hvor 

besætningen har været forhindret på grund af salmonella - noget, der også holdt andre besætninger væk 



fra dyrskuet. Men siden 2010 har familien Kristiansen hvert år deltaget aktivt i det store arrangement på 

Lemvig Flyveplads. 

I år deltager familien med tre køer og tre kalve. De tre ældste børn skal trække hver deres kalv ved 

børnedyrskuet, men yngstemanden bliver selvfølgelig heller ikke snydt - han får til at trække sin elefant på 

hjul i bedste Lille Per-stil fra "Far til fire"-filmene. 

I øvrigt har Vester Trabjerggaard yderligere to kalve med - de bliver en del af besætningen i den populære 

klappegård, hvor børnene kan komme helt tæt på dyrene og røre ved dem. 

- Dyrene er en stor del af Lemvig Marked og Dyrskue, og det er vigtigt, at vi bakker op om det. Samtidig får 

vi som landmænd lejlighed til at vise flaget og komme i dialog med bybefolkningen. Mange af de besøgende 

på Lemvig Marked og Dyrskue skal forbi dyrene, og det giver ofte en god anledning til en snak, siger Karsten 

Kristiansen. 

Det gjorde det bestemt også for et par år siden, hvor familien Kristiansen stillede op med en stribet ko, der 

hurtigt blev døbt "tigerkoen". 

- Der var mange, der skulle høre, hvorfor den så sådan ud, siger Karsten Kristiansen. 

Viser den røde race 

 

Der er ikke nogen "tigerko" med i år, men til gengæld stiller Vester Trabjerggaard op med to røde køer og 

en enkelt sortbroget. Det er de sortbrogede, der er den dominerende race på Vester Trabjerggaard - 150 af 

de 170 køer på gården er sortbrogede. Den resterende del er røde køer. 

- Det er vigtigt, at den røde race også er repræsenteret på dyrskuer, så det er primært derfor, vi har dem 

med, siger Karsten Kristiansen. 

Køerne er som sædvanligt på Lemvig Marked og Dyrskue om lørdagen, og Karsten Kristiansen forventer at 

dukke op på markedspladsen ved 6-tiden, så der er god tid til at klargøre dyrene. I år er der et par af 

børnene, der godt kunne tænke sig at komme med allerede fra morgenstunden, så vækkeuret ringer tidligt 

den dag på Vester Trabjerggaard. 

- Det giver selvfølgelig noget ekstra arbejde at deltage i dyrskuet, men det er samtidig også et par hyggelige 

dage, siger Karsten Kristiansen. 

Han er fjerde generation på Vester Trabjerggaard. Det er cirka ni år siden, at Henriette og Karsten 

Kristiansen overtog gården. Forinden havde Karsten Kristiansen drevet gården i et samarbejde med sin far, 

Søren Kristiansen. I øvrigt giver Søren Kristiansen stadig en hånd med i det daglige arbejde, og Karsten 

Kristiansen har også en medhjælper. 

Et økonomisk hul 



Mælkeprisen har generelt været stigende i den seneste tid, men lige nu har den dog fået et dyk nedad. Den 

ligger nu omkring 2,5 kroner pr. kilo, og det er naturligvis meget bedre, end da den lå nede omkring 2 

kroner pr. kilo. 

- Det giver bestemt optimisme, at mælkeprisen er steget, men der er også et hul, der skal fyldes op. 

Bankerne skal jo have deres, og man kan godt mærke, at kravene til landmændene om at skulle præstere er 

stigende, siger Karsten Kristiansen. 

Vester Trabjerggaard producerer på årsplan 1,7 millioner kilo mælk, og i det regnskab har det stor 

betydning, om mælkeprisen stiger med f.eks. 10 øre. Udgifterne er de samme. 

- Vi plejer at have vores køer på græs, selv om det ikke er noget krav. Men jeg har det bedst med, at de er 

på græs - det er deres natur. I år har vi dog valgt at holde dem inde, fordi det giver en mere ensartet fodring 

og dermed måske et højere udbytte. Nu må vi se, hvordan det går. Måske kommer de alligevel på græs hen 

over sommeren, siger Karsten Kristiansen. 


