MOTOR

30 / LOKALAVISEN LEMVIG / TIRSDAG 7. JUNI 2016

Folkefest i sommervarmen
Besøgstallet til den 17. udgave af Lemvig Marked og Dyrskue var en anelse lavere end
de seneste år, men stemningen var i top i en weekend med sol og sommer.
AF ALLAN DAMGAARD

Produkterne sælges i Coopkæden. Én gang om måneden
kan de købes direkte fra Jeka
Fishs fabrik i Lemvig.

damm@bergske.dk

DYRSKUE: »Vi ligger jo nok i
hård konkurrence med Høfde Q sådan en dag, men til
gengæld har vi aldrig solgt så
mange is som i år,« sagde en
af de mange frivillige fra Lemvig Flyveklub, da avisen kiggede forbi spisestedet Hangaren
søndag ved middagstide.
Den 17. udgave af Lemvig
Marked og Dyrskue - med Lemvigegnens Landboforening og
Lemvig Flyveklub som arrangører - blev en særdeles varm
en af slagsen. Der var sol fra
en skyfri himmel både lørdag
og søndag, og med temperaturer omkring de 25 grader var
der også rent meteorologisk
tale om sommerdage.
Besøgstallet lå i omegnen
af 10.000, og dermed er folkefesten på Lemvig Flyveplads
det største arrangement på
Lemvigegnen. Besøgstallet
har de seneste år været omkring 12.000.
Der var tilmeldt flere dyr
end sidste år. Det gjaldt både
om lørdagen, hvor det var kreaturerne, der indtog scenen, og
om søndagen, hvor hestene solede sig i spotlyset.
Det var Mogens Juul Nielsen fra Nees, der snuppede den
eftertragtede titel »skuets bedste ko« - den var af den sortbrogede race Dansk Holstein. Titlen som bedste avlshest gik til
Tommy Elkjær Iversen og Ma-

Seksfods Claas i aktion

Så er der serveret ved Lemvigegnens Landboforenings telt, og der var lynhurtigt en kø i sommervarmen. Foto: Allan Damgaard.
rijanne Jørgensen fra Vinderup med deres Dartmor-hoppe.

For varmt til kaniner
Klappegården er normalt et
stort hit hos især børnefamilierne, og det var også tilfældet i år, hvor klappegården
fandtes i en mere tilgængelig
udgave. Til gengæld var varmen lidt hård ved dyrene, og
søndag måtte børnene gå for-

gæves efter kaninerne - de var
ganske enkelt blevet hjemme
på grund af varmen.
Det store arrangement bød
for første gang på et decideret fødevaretelt, og her kunne
man blandt andet finde Jeka
Fish fra Lemvig. Man kunne
dog ikke umiddelbart se, at det
var Jeka Fish. På standen blev
der nemlig udleveret smagsprøver af mærket Havet’s. Det

var fiskefrikadeller med lidt
dyppelse, som det unge kærestepar Rikke Aagaard og Aksel Urth langede »over disken«.
Rikke Aagaards mor arbejder
hos Jeka Fish, og derfor havde
de fået tjansen.

Uddelte smagsprøver
»Der er virkelig stor interesse
for vores smagsprøver. Lørdag
uddelte vi omkring 500, og der

går også virkelig mange i dag,«
sagde Aksel Urth, der fortalte
alle interesserede om historien
bag produkterne fra Havet’s.
»Det er bæredygtigt fiskeri.
Torskene - der indgår i disse
fiskefrikadeller - bliver fanget
på line ved Alaska. De bliver
frosset ned med det samme og
tøet op på Jeka Fishs fabrik i
Lemvig, hvor de bliver forarbejdet,« sagde Aksel Urth.

De gamle traktorer og veteranbilerne havde også valgt Lemvig Marked og Dyrskue som
stoppested, og der var også en
enkelt mejetærsker i veteranklassen. Nemlig en seksfods
selvkørende Claas Columbus,
der ejes af Bent og Elias K.
Nielsen fra Tørring - far og søn.
Der var samlet nogle stykker - alle mænd - foran den
nostalgiske landbrugsmaskine, og Bent K. Nielsen startede
mejetærskeren og skærebordet, så alle kunne se, at det hele virker. Og den bliver også
brugt til at høste med.
»Vi har et lille hobbybrug
med tre ammekøer og lidt jord,
som vi dyrker. Når man ikke
spiller golf eller går på jagt,
skal man jo have en anden hobby,« sagde Bent K. Nielsen, der
er tømrermester til daglig.
Den gamle Claas-mejetærsker er fra 1966. Her blev den
købt hos Gudum Maskinforretning - det er dér, hvor SHS
Byg i dag har sit hovedkontor.
»Vi købte den for 17-18 år
siden, og den kører upåklageligt. I år skal den høste cirka
2½ tønder land,« sagde Bent K.
Nielsen, der også har en presser til små halmballer og en
veterantraktor til at sørge for,
at høsten kommer i hus.

Fredag eftermiddag kørte veterantraktorerne igennem Lemvigs gader for at gøre reklame for
Lemvig Marked og Dyrskue. Der var lige plads mellem Vestergades tøjstativer. Foto: Allan Damgaard.

Klappegården var i år i en forbedret og mere tilgængelig udgave. Det var dog så
varmt, at kaninerne var blevet hjemme om søndagen. Foto: Allan Damgaard.

Hos Jeka Fishs stand stod Aksel Urth og Rikke Aagaard for uddeling af smagsprøver
på fiskefrikadeller fra Havet’s. Dem var der stor rift om. Foto: Allan Damgaard.

Elias K. Nielsen sidder bag rattet, mens hans far Bent K. Nielsen (th) fortæller
om den gamle Claas-mejetærsker fra 1966. Det var første gang, den var
udstillet på Lemvig Marked og Dyrskue. Foto: Allan Damgaard.

