Gang i dyrskuet: Nye Borgerliges telt fløj
væk
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Traditionen tro var det køerne, der lørdag blev vist frem på dyrskuet. Foto: Johan Gadegaard
Lemvig Marked og Dyrskue er i gang, og trods en kølig start på lørdagen, var der pænt besøgstal
på pladsen
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Benny Gade gade@folkebladetlemvig.dk
Rom: Lemvig Marked og Dyrskue åbnede lørdag formiddag med masser af dyr og mange stande.
Men der var dog en enkelt stand mindre end forventet. Natten havde nemlig blæst partiet Nye
Borgerliges pavillon langt væk.
- Vi satte den op på pladsen om fredagen, men den syntes nok, vi hørte hjemme mellem Venstre og
Socialdemokratiet, siger Allan Berg, Lemvig, med tanke på, at partiets pavillon lagde sig til rette
ved siden af de to partiers stand.
Allan Berg, der også sidder i partiets bestyrelse, var selv på pladsen lørdag formiddag, hvor han
hjalp til med at gøre en sidste reklame for partiet inden valget på onsdag. Desværre, fortæller han,
så havnede pavillon ovenpå en bil, som blev skrammet ved uheldet, så derfor får sagen et efterspil
med bilejeren, som partiet har været i kontakt med.
Det var stort set også det eneste uheld, som prægede åbningen af dyrskuet, hvor det lørdag var
kvæget, der blev vist frem. Et par enkelte kvægavlere havde meldt afbud kort før dyrskuet, men
fraværet var dog ikke nok til at præge fremvisningen i ringen, der blev fulgt af pænt mange

mennesker. Trods en blæsende og kølig start på lørdagen, var der umiddelbart godt besøgt. Der var
dog endnu ingen officielle besøgstal, da artiklen blev skrevet.
Dyrskuet fortsætter søndag, hvor det traditionelt er heste, der bliver vist frem. Dem må publikum
dog undvære i år på grund af et udbrud af hesteherpes i Holstebro-området, der har kostet flere
heste livet. Derfor er de eneste heste på plads de to, der trækker en hestevogn rundt på pladsen. Der
vil dog fortsat være masser af boder og mange tilbud til dagens besøgende.
Lemvig Marked og Dyrskue besøges normalt af omkring 10.000 gæster hen over weekenden.

Der er mange dyr på Lemvig Marked og Dyrskue - nogle mere kælne end andre. Foto: Johan
Gadegaard

