
En kæmpehest med et roligt gemyt 

LISA DOKKEDAHL LAUSTEN HAR HAFT ADEL I TRE-FIRE ÅR - DEN ER LIGE SÅ ROLIG OG GODMODIG, SOM 

DEN ER STOR. EN SHIRE-HEST ER VERDENS STØRSTE HESTERACE. FOTO: ALLAN DAMGAARD 

24-årige Lisa Dokkedahl Lausten deltager for andet år i træk på Lemvig Marked og Dyrskue med Shire-

hesten Adel. Den store hest vakte opsigt på sidste års dyrskue. Lisa D. Lausten er uddannet landmand og 

er i øjeblikket i færd med at uddanne sig til mekaniker. 

Allan Damgaard damm@dagbladetholstebro.dk 

Dyrskue 
Houe: Der er ikke noget at sige til, at Shire-hesten Adel vakte opsigt på sidste års Lemvig Marked og 

Dyrskue. 

Det er nemlig en kæmpehest. Det er rent faktisk verdens største hest-race, og Adel har da også et stangmål 

på 1,86 meter. 

- Der var mange, der var henne ved mig for at høre nærmere om hesten, og det var helt fint. Jeg vil gerne 

snakke om den, siger 24-årige Lisa Dokkedahl Lausten, der også i år deltager på Lemvig Marked og Dyrskue 

med Adel, der rettelig hedder Bjerggårdens Maj Adel. 

Hoppen er cirka fem år gammel, og Lisa har haft den i tre-fire år. 

- Sidste år var jeg ene om at udstille en Shire-hest, men i år er vi to, og rent faktisk var den anden udstiller 

henne ved mig sidste år for at høre nærmere om hesten. Efter han hørte min positive beskrivelse af hesten, 

valgte han selv at købe én, og det er den, han udstiller, siger Lisa Dokkedahl Lausten. 

Sidste år fik hesten 23 point og en ærespræmie. En ganske fin debut. 

- Både for mig og hesten var det første gang, vi deltog. Og vi skal jo lige lære det. Jeg fik blandt andet vide, 

at hesten var lidt for snæver i sin gang. Den skal strække sine ben noget mere. Det kræver, at jeg løber med 

den rundt i ringen, og det har jeg trænet, siger Lisa D. Lausten. 

Hun bor på Lemvigvej, mens hesten er opstaldet hos hendes farmor og farfar på Houlindvej 7. Hun bruger 

Adel som ridehest. 

- Det er en rolig hest, der er svær at slå ud af kurs. Den har et godt hoved. Det betyder, at jeg kan ride med 

den på landevejen. Den er hverken bange for biler, lastbiler eller traktorer. Når der er høstet, rider jeg på 

den ud over stubmakerne, siger Lisa D. Lausten. 

Hun har altid været glad for dyr. Hjemme på gården på Lemvigvej har hun både haft hund, kat og op til 22 

kaniner. Interessen for heste kunne hun udøve på en nabogård. 

Interessen for dyrene gjorde også, at hun valgte den grønne linje på Lemvig Gymnasium i forbindelse med 

STX-uddannelsen. Hun blev student i 2013. 



- Jeg valgte efterfølgende at uddanne mig til landmand med kvæg som speciale, siger Lisa D. Lausten, der 

har arbejdet hos Morten Agger i Hygum. 

Hun kørte dog lidt træt i landmandslivet, og så valgte hun en anden uddannelse, der er endnu mere atypisk 

for en pige: At gå i lære som mekaniker. 

- Der er ikke mange piger, der uddanner sig til mekaniker, og det kan være meget svært at finde en 

læreplads. De fleste er lidt skeptiske over for en kvindelig lærling, siger Lisa D. Lausten. 

Hun fandt en læreplads hos PL Biler i Houe. 

- Han stod og manglede arbejdskraft, og jeg var ærlig over for ham. Jeg sagde, at han skulle lære mig alt - 

jeg vidste ikke noget på forhånd. Til gengæld har jeg viljen til at lære, siger Lisa D. Lausten. 

Hun er dog stadig meget glad for dyr, og hun vil ikke helt afskrive landmandslivet på længere sigt. 

 


