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Seks-årige Ida Bach Andersen fra Vejrum indtog F-16-flyet. Både lørdag og søndag var der konstant kø for at prøve at sidde i flyets cockpit. Foto: Johan 

Gadegaard 

 

Årets udgave af Lemvig Marked og Dyrskue på Lemvig Flyveplads blev en sand 

folkefest med 11.000 gæster lørdag og søndag. Der var som sædvanlig aktiviteter 

for hele familien. 

Rom: Søndag sidst på eftermiddagen kunne arrangørerne af Lemvig Marked og 

Dyrskue om ikke ligefrem smide tøjlerne, så i hvert fald løsne dem og konstatere, 

at dette års udgave af den store folkefest på Lemvig Flyveplads var kommet 

sikkert i hus. 

Der var i alt 11.000 besøgende. 

- Vi er meget godt tilfreds med forløbet. Lørdag var der hele 6000 gæster, hvilket 

er mere end normalt. Det er tæt på at være rekord for en lørdag. Her var det flot 

sommervejr. Søndag begyndte også godt rent vejrmæssigt, men først på 

mailto:damm@bergske.dk?subject=Sommerl%C3%B8rdag%20bag%20flot%20bes%C3%B8gstal
http://folkebladetlemvig.dk/article_gallery/282446
http://folkebladetlemvig.dk/article_gallery/282446
http://folkebladetlemvig.dk/article_gallery/282446
http://folkebladetlemvig.dk/article_gallery/282446


eftermiddagen blev det koldt, da havgusen begyndte at drive ind over land, og 

det har nok holdt nogen væk, vurderer direktør Henrik Damgren fra 

Lemvigegnens Landboforening.  

Det er den lokale landboforening, der sammen med Lemvig Flyveklub står bag 

Lemvigegnens største arrangement. 

Henrik Damgren noterer sig, at der er mange børnefamilier blandt de besøgende. 

- Dels er der mange aktiviteter for børnefamilierne, og dels spiller det nok også 

ind, at der ingen berusede gæster er. Det kan man godt opleve ved andre, 

lignende arrangementer, og det kan godt virke afskrækkende på børnefamilier, 

siger Henrik Damgren. 

I kø til F-16-fly 

En af de ting, der sikkert kunne samle en stor del af familien, var et F-16-fly, der 

var "landet" i et hjørne på store markedsplads. Her havde familien Andersen fra 

Vejrum stået i kø et stykke tid, så børnene - Ida på seks år og Thor Ulrik på otte år 

- kunne prøve at sidde i cockpittet, mens forældrene sørgede for, at 

begivenheden blev foreviget med deres smartphone. 

- Det er sjovt at se sådan et F-16-fly i virkeligheden og høre hjemmeværnsfolkene 

fortælle om det. Der er utrolig lidt plads i cockpittet. Jeg vil i hvert fald ikke kunne 

være der, siger Jørgen Østergaard Andersen, der ikke ligger så langt fra en højde 

på to meter. 

- Så leder det jo også tankerne hen på Tom Cruise og filmen "Top Gun", når man 

er tæt på sådan et fly, siger Jørgen Ø. Andersen og tilføjer, at der er en "Top Gun 

2" på vej til biograferne inden så længe. 

Den første, kultagtige "Top Gun" er fra 1986. 

Familien Andersen plejer at besøge Lemvig Marked og Dyrskue. 

- Vi skal selvfølgelig også se dyrene. Det skal vi altid, siger Annemette Bach 

Andersen. 

- Vi plejer at nå rundt og se det hele. Det er en hyggelig dag, hvor man altid 

møder nogen, man kender, tilføjer Jørgen Ø. Andersen, der stammer fra 

Vandborg og derfor i høj grad betragter Lemvig Marked og Dyrskue som et lokalt 

arrangement. 



Islandske Tigull 

Dyrene er et sikkert hit hos mange. Lørdag er klovdag med malkekøerne som det 

store trækplaster - dem var der flere af i år i forhold til sidste år. Søndag er 

hovdag, og det vil sige, at hestene overtager rampelyset. 

Hestene er opdelt i to kategorier: Avlsheste og fritidsheste. Blandt fritidshestene 

kunne man finde den islandske hest Tigull. Den ejes af ni-årige Emilie Sandgrav 

Nørby fra Nørre Nissum, og hun havde hele familien med til søndagens 

festligheder. 

- Jeg skal i ringen fire gange, og det glæder jeg mig til. Det er sjovt med de 

forskellige aktiviteter, siger Emilie Sandgrav Nørby. 

Hun skulle blandt andet deltage i agility med Tigull, og den disciplin havde hun 

imponerende meget styr på. Hun guidede sin islandske ven behændigt rundt på 

banen, og den var ikke bange for hverken at ride hen over presenning, der var 

udspændt på jorden, eller gennem en port med flagrende plastikstrimler. For nu 

at nævne et par af forhindringerne. 

Leder efter samlingssted 

Der var mange landbrugsmaskiner på Lemvig Marked og Dyrskue, og både de nye 

og de gamle var eftertragtede blandt publikum. De nye imponerer med deres 

størrelse og tekniske formåen. De gamle imponerer i en anden boldgade: Nostalgi 

og minder. 

Der var flere veterantraktorer end normalt, og samtidig var der gamle 

høstmaskiner fra den for længst nedlagt Lemvig-fabrik Vestjyden. 

- Ejerne af de gamle veterantraktorer har skabt et netværk, og nu arbejder de på 

at finde et sted, hvor de gamle traktorer kan opbevares, og hvor ejerne kan 

mødes og udveksle erfaringer og få gode råd. Det skal også være et sted, hvor 

interesserede kan komme og se traktorerne, og hvor der f.eks. også er plads til, at 

der kan arbejdes på traktorerne, siger Henrik Damgren, der sammen med I.C. 

Abildtrup og Anders Poulsen sad i det udvalg, der arbejdede på at få så mange 

veterantraktorer som muligt til dyrskuet. 

Næste år finder Lemvig Marked og Dyrskue sted i weekenden den 2.-3. juni. 

 


