
Landmndene fra Horsens-egnen har trukket deres dyr pa
skue gennem 125 r, og det fejres med et stort jubilæumsskue i
Horsens i år. (Arkivfoto)

 
Run pa jubilæum skue e
Stor deltager-interesse for 125-års jubilæums-dyrskue i Horsens den 11. og 12. juni

Hverken krise eller
tørke kan afholde
landmændene fra at trkke
deres dyr på skue i Hor-
sens. Maskin-handler-
ne og møder også tro-
fast op, selv om land-
bruget i øjeblikket
kører på vågeblus uden de
store investeringer.
Planlægningen af Det
østjyske Fællesskue i Horsens er i
øjeblikket i fuld gang, og har
iovrigt været det Skuet
finder sted den 11. og 12. juni
på dyrskuepladsen i Horsens,
og tilslutningen fra udstiller-
ne er stor.

Der er er tale om et jubil-
ums-skue, idet der har været
holdt dyrskue i byen gennem
125 år. Derfor vil der på skuet
blive fokuseret meget på land-
brugets udvikling, bade hvad
maskiner og husdyr-brug an-
gr.

I anledning af jubilæet bli-
ver der holdt et rigtigt gam-
meldags "dyrskue-bal" for ud-
stillere af dyr og maskiner
samt andre, der har noget
med dyrskuet at gore.

Som sædvanlig er der lagt et
stort og fyldigt underhold-
nings-program for de to dyr-
skue-dage, som plejer at blive
besøgt af omkring 20.000
mennesker fra land og by.

Fredag er som sædvanlig
børnenes dag", og arrangø-
rerne venter, at flere tusinde
born fra børnehaver, dagple-
jer og skoler vil besøge skuet

og snuse lidt til den landlige
stemning.

Stor dyre-udstilling
Kvgbrugskonsulent Mar-

tin Fritzner, Østjysk
Landbrugsrådgivning, oplyser, at
der i år er tilmeldt 683 heste,

køer, far og geder.
- Derudover er der

børne-dyrskue samt udstilling af
lions og kaniner, så vi kom-
mer op på omkring 1000 dyr
ialt. Sidste år havde vi 715 sto-
re dyr, så niveauet er stort set
det samme som i fjor.

- Med en udstilling af denne
størrelse har vi faktisk fyldt
op, og vi kan reelt ikke have
flere dyr. Jeg synes, det er flot,
at vi kan fortstte med en så
stor udstilling, og vi er meget
tilfredse med tilslutningen.

Heste-udstillingen er lidt
mindre end i fjor med 121 he-
ste mod 142 sidste

Inden for malkekvæg ud-
stilles der 326 dyr mod 335
sidste r. Til gengld er der så
en større udstilling af

kødkvæg, nemlig 112 dyr mod 93
sidste r.
Fårene er gået lidt tilbage.
Der udstilles 124 far mod 145
sidste år.

Moder trofast op
Maskin-udstillingen bliver

også af samme omfang som
tidligere.

- Vi har stort set udsolgt
hvert et hjørne af pladsen, og
det synes jeg er flot i et år,
hvor landmændene faktisk ik-
ke investerer ret meget i ma-
skiner og udstyr, siger ma-

skinkonsulent Knud Moller
Nielsen, Østjysk Landbrugs-
rådgivning.

Ialt 75 maskinforhandlere,
virksomheder, grovvare-for-
retninger og andre med til-
knytning til landbruget delta-
ger i den store udstilling.

- PA trods af det drlige salg,
der er i øjeblikket, har udstil-
lerne været trofaste, og denne
opbakning er vi naturligvis
meget taknemmelige for. Ud-
stillerne viser, at de fortsat er
på banen, og at de tror på bed-
re tider, siger Knud Moller
Nielsen.

En af de store maskin-ud-
stillere, Dania Center i Hor-
sens, er der dog stadig usik-
kerhed om, da fremtiden for
landbrugs maskin-forretnin-
gen endnu er usikker, efter at
den i mandags blev solgt på
tvangsauktion til Industriens
Realkredit Fond, IRF.

I gamle dage
Det store underholdnings-

program er også ved at være
på plads. Mange af de ansatte i
Østjysk Landbrugsrådgivning
har med programmet at gore,
mens trådene samles af Mar-
tin Fritzner og sekretariats-
chef Ole Rasmussen.

- Vi vil fokusere meget på
den udvikling, der har været i
landbruget gennem de sidste
125 r, og vi har gjort lidt ek-
stra ud af underholdnings-
programmet i den forbindelse,
siger Martin Fritzner.

- En række af de gamle
landbrugs-maskiner, som
man for brugte, bliver vist i
ringen efter heste, og der bli-
ver også lejlighed til at se,
hvordan man trkser med
plejl samt hvordan et rigtigt
tærskeværk fungerer.

Der bliver udstilling af vete-
ran-traktorer, som viser ud-
viklingen fra hesten og op til
yore dages traktorer, en speci-
el udstilling om plovens histo-
rie samt en landbohistorisk
udstilling, hvor Arne Juel So-
rensen, Nebel, viser redskaber
fra sit gård-museum.

Kjeldsen taler
Hovedtaler ved dyrskuefro-

kost bliver i år H.O.A. Kjeld-
sen.

- Fredag gælder det forst og
fremmest bedømmelsen af de
mange dyr, mens lørdag er
den store underholdnings-dag
med masser af aktivitet i den
store ring, siger Martin Fritz-
ner.

Der bliver bl.a. lejlighed til
at se hundeopvisning i agility,
vogn-optog, opvisning ved De
kongelige Stalde, ”Er de med
på den værste« ved frk Loh-
man og Jacob fra Elevatoren,
cowboy-ridning,
pony-væddeløb samt opvisning med speci-
elle hesteracer. (leg.)
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