
UDSTILLING PÅ UNGSKUET/LANDSSKUET GENNEM 50 ÅR 
- et tilbageblik v. John Engsig 

I det følgende vil jeg forsøge at give et tilbageblik over nogle af mine oplevelser omkring ud-
stilling af får på Ungskuet/Landsskuet gennem 50 år. 

De mange års oplevelser er forsøgt komprimeret til et omfang, der forhåbentlig er overkom-
meligt for de fleste læsere. Jeg vil på forhånd advare om, at disse erindringer i betydeligt om-
fang sætter mig selv i centrum ved at fokusere på egne præstationer. 

I løbet af de 50 år er det blevet til deltagelse omkring 40 gange. Enkelte gange har deltagelse 
været udelukket af veterinære årsager, andre gange har den manglende deltagelse været 
selvvalgt. Udover udstilling af får har der i årenes løb været udstillet en hest i 1970´erne og 
enkelte gange kødkvæg i begyndelsen af 1990´erne. 

Starten som fåreavler 
Efter megen overtalelse fik jeg i 1963 mine forældres tilladelse til at købe nogle får. Jeg var 
overbevist om, at det skulle være TEXEL. Jeg havde tidligere set dem på Ungskuet, og jeg hav-
de hørt konsulent Nislev omtale racen rosende i en dyrskuereportage i fjernsynet.  

Jeg meldte mig ind i Landsforeningen Dansk Fåreavl, og efterfølgende skaffede samme Nislev 
mig de første 2 drægtige dyr fra en ophørsbesætning på Fyn. De kostede 500 kr. pr. stk., hvil-
ket dengang var mange penge for en 15-årig knægt. 

Den 11. november 1963 ankom dyrene til mit barndomshjem i Vissing. 

Debut på Ungskuet i 1965 
Avlsarbejde og dyrskueudstilling blev 
tidligt en del af hverdagen. Den 1.- 4. 
juli 1965 udstillede jeg for første gang 
på Ungskuet, der dette år blev afviklet 
i Aarhus. Der var tale om en 1-års 
vædder, CASANOVA, som jeg året før 
havde købt som lam af H. P. Worm, 
Lundsmark ved Ribe med sagkyndig 
bistand fra en anden af datidens store 
avlere/forbilleder Karl V. Jensen, Nr. 
Borup ved Randers. Vædderen, der 
var udstillet i et hold på ca. 30 vædde-
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re, blev til min store glæde og overraskelse placeret som nr. 2 i sit hold og tilkendt 1. pr. 23 p.  

En sådan start gav mod og inspiration til at fortsætte  …. 

Pointskalaen blev virkelig brugt dengang, idet de 3 bedste 1-årige væddere fik 1. pr. 23 p., og 
de 5 dårligst placerede fik 3. præmie 18 p. 

I 1966 flyttede Ungskuet permanent til den nuværende dyrskueplads i Herning. Jeg udstillede 
2 dyr, der fik henholdsvis 23 p. og 21 p.  

I 1967, hvor jeg optrådte med en nyerhvervet studenterhue, blev det til 3 udstillede dyr, der 
fik henholdsvis 22 p., 20 p. og 19 p. Efter min hukommelse blev det til dato den eneste gang, 
hvor jeg fik præmieskilte med henholdsvis 19 og 20 p. 

Det var nogle kæmpehold af udstillede dyr i disse år. I 1967 var der således inden for Texel 
tilmeldt 290 numre dyr, heraf alene 80 numre 1-årige væddere! Vædderne blev oprangeret i 
et samlet hold, og fåreringen var fyldt til bristepunktet. Kvaliteten stod dog ikke mål med 
kvantiteten, idet det kun var de 9 bedst placerede væddere, der fik 1. pr. 22 p. De 12 dårligst 
placerede fik et gult 3. præmieskilt med enten 17 eller 18 p.  

Tilmeldingsgebyret var dengang 35 kr. for enkeltdyr og 50 kr. for en samling. Til historien hø-
rer også, at der blev udbetalt pengepræmier, der var fordelt både efter udstillerens bopæls-
område og efter hvilken præmie det pågældende dyr var blevet tilkendt. I 1967 betalte jeg et 
samlet tilmeldingsgebyr for de 3 dyr på i alt 105 kr. Fragt til vognmanden kostede 75 kr. Til 
gengæld fik jeg udbetalt 125 kr. i præmie. Nettoudgifterne ved at udstille var således minima-
le. Besøgende betalte 5 kr. i entré, katalog over samtlige dyr kostede 3 kr. og vogtere kunne 
bespises med 3 hovedmåltider for i alt 13 kr. pr. dag!   

Første samling i 1968 
Min interesse for at udstille samlinger blev grundlagt på et meget tidligt tidspunkt. For mig har 
en samling altid været en særlig udfordring for avleren til at fremvise et ensartet udsnit af be-
sætningen. Opgaven er bestemt ikke let, og måske er det derfor, at der er så få, der i dag for-
søger sig inden for denne ”mesterdisciplin”.  

I 1968 udstillede jeg for første gang en samling. Den bestod af 3 stk. 1-årige får uden lam. Den 
fik fløjplads med 22 p. De øvrige 8 samlinger i holdet fik alle 2. præmie med 21 p. 

Næste år gik det endnu bedre, idet en samling af 4 stk. 1-årige får uden lam blev tildelt 1. pr. 
23 p. + ærespræmie. Denne første ærespræmie var for mig en toppræstation i betragtning af, 
at der på dette tidspunkt kun var 10 ærespræmier til de i alt ca. 480 tilmeldte væddere/får.  
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rs får. 

g.  

I 1972 blev succesen gentaget med 
en samling på 4 stk. 1-årige får, 
der ligeledes blev tilkendt 1. pr. 23 
p. + ærespræmie. Der var dengang 
ikke var noget loft over, hvor man-
ge dyr, der måtte være i en sam-
ling. Jeg husker bl.a. en Oxford 
Down samling med 8 stk. 1-å

 

 
1-årssamling, Ungskuet 1972  

Edina´s særlige historie 
Edina var udstillet første gang i 1972 som en del af en samling af 1-års får. Allerede inden jul 
samme år læmmer hun, uden at det var planlagt. Lammet kom naturligvis til at hedde X-mas. I 
betragtning af den tidlige læmning var hun i god form ved Ungskuet 1973, hvor hun blev ud-
stillet som 2-års får med lam. 
Min søster, Annette, havde 
taget sin veninde, Aase, med 
til Herning for at hun kunne 
være behjælpelig med møn-
stringen af fårene. Jeg over-
lod uden tøven mønstringen 
af Edina til denne kønne un-
ge pige, og de scorede 24 p. 
Det var første gang, at jeg 
havde et får, der opnåede 24 
p. i Hernin

Gæt hvem der iøvrigt blev 
scoret/scorede?   

Edina og Aase, Ungskuet 1973 
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Maedi saneringen 
Siden 1979 har det kun været muligt at udstille dyr fra besætninger, der er blevet testet fri for 
maedi. I en periode betød det en voldsom reduktion i antallet af udstillede Texel. Eksempelvis 
var antallet af tilmeldte Texel i hvert af årene 1977 og 1978 langt over 200 stk. I hvert af årene 
1979 og 1980 var antallet faldet til under 50. 

For mit eget vedkommende måtte den oprindelige besætning også udskiftes på grund af 
Maedi.  

Samtidig med familiens etablering på den nuværende adresse blev der i 1979 indkøbt i alt 4 
hundyr fra 2 anerkendte avlere, Aage Laursen og Karl V. Jensen, der hver især overlod mig 
nogle af deres bedste dyr. Disse indkøbte dyr blev grundlaget for den nuværende besætning, 
idet der ikke senere er indkøbt hundyr af andre blodlinjer. 

Efter en ufrivillig pause i 1979 og 1980, blev det i 1981 til premiere for den nye besætning 
med udstilling 3 får, heraf 2 af de indkøbte dyr. Begge de indkøbte dyr blev bedømt til 23 p.  

En ny epoke kunne begynde….. 

Hattrick med væddere  
Valget af væddere til opbygningen af besætningen havde i disse år et heldigt udfald.  

Reflex, der blev indkøbt som vædderlam i 1983, blev det følgende år fløjvædder i 1-års holdet, 
der talte 21 bedømte væddere.  

Smash, der blev indkøbt som vædderlam i 1984, blev året efter fløjvædder i 1-års holdet, der 
dette år talte 36 bedømte væddere. Det fik en avlerkollega til at stille mig spørgsmålet om, i 
hvilken besætning jeg i år ville købe vædderlam? Spøgefuldt svarede jeg, at den havde jeg da 
gående hjemme i besætningen! Nok et overmodigt svar i betragtning af, at det lam, som jeg 
havde i tankerne på det tidspunkt var født i begyndelsen af juni samme år og derfor kun var 
kun var ca. 3 uger gammelt! Men både dette lam og dets tvillingebroder havde fra dag 1 et 
udseende og en udstråling, som jeg ikke havde set tidligere. 

Talent, som det pågældende lam blev døbt, levede op til både sit navn og mine forventninger, 
idet den i 1986 blev fløjvædder i 1-års holdet. Vædderen blev yderligere tildelt en ærespræ-
mie, hvilket på det tidspunkt var helt usædvanligt for en 1-års vædder. Tvillingebroderen blev 
nr. 2 i samme hold og en tredje vædder fra besætningen blev placeret som nr. 4. De 4 bedst 
placerede fik alle 23 p. 
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e. 

ie. 

Alle de nævnte dyr blev solgt til priser, der 
næppe ville kunne opnås højere i dagens 
priser her 30 år sener

Ulmus, der blev indkøbt som vædderlam i 
1986, levede i første omgang ikke op til sine 
forgængeres præstationer. Som 3-års væd-
der fik den dog i 1989 fløjplads og æres-
præm

 

 Talent, Ungskuet 1986 

Topplaceringerne i 1990´erne 
Skal der fremhæves et enkelt årti, må det bedømt ud fra præstationerne være tiden mellem 
1990 og 2000. 

I den periode blev det til mange topplaceringer med både enkeltdyr og samlinger af får her-
under besætningsgrupper og afkomssamlinger. 

Blandt de mere end 35 udstillede samlinger af hundyr siden den første samling i 1968 vil jeg 
yderligere fremhæve samlingerne fra årene 1996 og 1999. 

 Samlinger af ældre får tilkendt 24 p. og ærespræmie, Landsskuet 1996 og 1999 

I de pågældende år havde jeg samlinger af ældre får, der blev tilkendt 24 p. og ærespræmie. I 
de pågældende år var der tillige fløjpladser til 1-årige samlinger fra besætningen, og 1996-
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samlingen blev tildelt en ærespræmie. I disse år var det yderst sjældent, at 1-årige samlinger 
blev tildelt ærespræmie. 

I denne periode blev enkeltdyr fra be-
sætningen flere gange udnævnt til 
skuets bedste Texel inden for hen-
holdsvis han- og hundyr. For handyre-
nes vedkommende i 1992 og 1993. 
For hundyrenes vedkommende i 1993, 
1995, 1997-2000. Mange af disse dyr 
blev også udråbt til skuets bedste på 
tværs af racer.  

 

 

 
Fåret til venstre fik 24 p. og ærespræmie som bedste hundyr.  
De 3 øvrige fik 23 p. og ærespræmie, Landsskuet 1993  

Inden for besætningsgrupperne og afkomsgrupperne blev det til flere vindergrupper. 

 
Bedste besætningsgruppe, Landsskuet 1999 
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Fløjplads til afkomstgruppe efter Gambler, Landsskuet 1996 

 
Som bekendt er der intet gelænder på tinderne. Engagement og præstationer i de følgende år 
kom da også til at ligge på et lavere niveau. 

Vinderen nr. 283 
Et får, der virkelig har brændt sig fast i bevidstheden, er nr. 283. Hun har suverænt været det 
får i besætningen, der har opnået de bedste præmieresultater. I 1994 blev hun udstillet som 
1-års med lam uden at gøre sig specielt bemærket. I 1996 indgik hun i en samling, der blev 
præmieret med 24 p. I 1997 og 1998 blev hun udstillet som enkeldyr og opnåede begge år 24 
p. I 1999 indgik hun igen i en samling, der opnåede 24 p. Hun var endvidere en del af den vin-
dende besætningsgruppe i 1998 og 1999. Den største præstation var dog, at hun 3 år i træk 
(1997-98-99) opnåede at blive skuets bedste hundyr på tværs af alle racer. Da hun i år 2000 
som 7-årig igen blev udstillet, blev hun slået af sin 5 år yngre datter, der det år blev kåret til 
skuets bedste Texel. Hermed opnåede besætningen for 4. gang at modtage Texelforeningens 
vandrepræmie for bedste Texel. 
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Jeppe med nr. 283, Landsskuet 1998 

 
Afslutning 
Når jeg i beskrivelsen foran konsekvent bruger ”jeg-formen”, er det bestemt ikke udtryk for, 
at det hele har været et one-man-show fra min side. Indsatsen gennem årene på udstillings-
området har kun været mulig med en meget stor opbakning fra familien. I en glidende over-
gang først fra mine forældre og min søster. Senere gennem rigtig mange år fra Aase og vores 
sønner Jacob, Martin og Jeppe. 

Udover konkurrencemomentet har det sociale samvær været en del af showet. Gennem alle 
årene er det blevet til bekendtskab og personligt venskab med mange mennesker.  

De færre, der udstiller, er gennem årene blevet mere kvalitetsbevidste i udvælgelsen af dyr. 
Både dyrene og udstillerne er blevet mere ”strømlinjede” i periodens løb. Da jeg for nogle år 
siden ved det hjemlige middagsbord udbredte mig om det ærgerlige ved, at tidligere tiders 
originale typer ikke længere fandtes blandt udstillerne, kom en af sønnerne med følgende 
kvikke bemærkning: Hvad tror du, at de nuværende synes om dig? 
 
John Engsig 
Lindkjærvej 52 
Vissing 
8370 Hadsten 

:  4087 2017 
:  lysnetgaard@gmail.com 
:  www.facebook.com/Lysnetgaard 


