Til skolerne på Fyn og omliggende øer.

Hvert år deltager mellem 7.000 og 8.000 skolebørn fra Fyn på Det Fynske Dyrskue. Det er et
tilbud, vi giver gratis til skolerne på Fyn, og hvert år glæder vi os over at se så mange børn på
skuet.
De to foregående år har vi desværre måtte aflyse dyrskuet pga. Covid19. Derfor glæder vi os
ekstra meget i år til at byde jeres elever og lærere velkommen på Det Fynske Dyrskue
fredag den 17. juni kl. 08.00 – 16.00.
Invitationen gælder børn fra 0. – 10. klasse. Deltagelse denne dag er gratis.
For at sikre, at I som skole kan forberede jer bedst muligt til en lærerig dag på Det Fynske
Dyrskue, har vi indgået et samarbejde med Landbrug & Fødevarers Skoletjeneste. Via
https://skole.lf.dk/find-materialer kan I frit hente spændende og relevant undervisningsmateriale.
Det fynske Dyrskue har 140 års-jubilæum
I den anledning har vi udarbejdet et helt særligt skolemateriale, som fortæller om dyrskuets
historie. Der er også en quiz, hvor man skal gætte årstal og ”Tip en 13’er”. I finder materialet
længere nede i dette dokument.
Ny aktivitet om biodiversitet
Som noget nyt i år vil der på dyrskuet være en ny aktivitet, der handler om biodiversitet og om,
hvad børnene kan gøre hjemme i deres egne haver for at sprede biodiversitet.
Vi har fra Det Fynske Dyrskues side en forventning om, at en dag på dyrskuet betragtes som
undervisning med fagligt indhold og ikke blot som en udflugt.
Praktiske informationer:
•

Jeres adgangsbevis er medsendt nederst i denne fil. I skal blot påføre ansvarshavende
lærers navn, skolens adresse, telefon, stempel, antal på deltagere og klassetrin.

•

Der skal afleveres ét adgangsbevis for hver klasse, som deltager. I bedes selv kopiere
adgangsbeviset i det antal, I har behov for.
Dyrskueledelsen forventer, at de deltagende skoler kun medtager personale i nødvendigt
omfang.

•

Forud for besøget bedes I sammen med eleverne gennemgå de medsendte
sikkerhedsregler for Det Fynske Dyrskue. Det handler om såvel jeres, som dyrenes og
andre besøgendes sikkerhed.

•

Desværre har vi et par gange været ude for dels uheldig omgang med dyrene, dels tyveri
og hærværk i maskinudstillingen. Vi er derfor nødt til at indskærpe, at overtrædelse af
sikkerhedsreglerne, hærværk, tyveri og lignende vil medføre, at ”synderens”
skole/institution vil blive udelukket fra deltagelse på Det Fynske Dyrskue fremover.
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 6315 5411
www.detfynskedyrskue.dk

•

Skulle der være spørgsmål, kan Vicki Bang kontaktes på tlf. 6315 5472 eller på mail
dyrskue@patriotisk.dk

•

Programmet er endnu ikke helt klart, men vil snart kunne ses på www.detfynskedyrskue.dk.

Venlig hilsen

Vicki Bang
Personlig assistent
Direkte +45 63155472
dyrskue@patriotisk.dk

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 6315 5411
www.detfynskedyrskue.dk
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Når Det Fynske Dyrskue åbner dørene den 17. – 19. juni 2022, bliver det en
helt særlig oplevelse. Det Fynske Dyrskue fejrer nemlig 140-års jubilæum
på Fyn i 2022. Beregningen starter fra 1882 som det år, hvor traditionen for
årligt tilbagevendende dyrskuer startede under navnet ”Det Fynske
Fællesskue”.
Men faktisk har dyrskuet rødder helt tilbage til 1846, hvor det første dyrskue
blev afholdt på Fyn arrangeret af Fyns Stifts Patriotiske Selskab.
Siden 1961 har Det Fynske Dyrskue været på den traditionsrige dyrskueplads
i Odense, hvor vi også bor i dag. Dyrskuet har før været ﬂere forskellige steder i Odense og et år i Svendborg. Det har i ﬂere år ligget mellem
Middelfartvej og Christmas Møllers Vej. De velkendte stalde og det store
areal giver dyrskuepladsen gode rammer for udstilling af dyrene, de mange
maskiner og alle de andre stande.
I 2022 har Det Fynske Dyrskue 140-års jubilæum. Der har været en
stor udvikling inden for landbruget. Den udvikling har
også betydet meget for Det Fynske Dyrskue. Der er
kommet ﬂere husdyrracer, maskinerne har ændret sig
med tiden, og der har i løbet af årene været mange forskellige oplevelser på Det Fynske Dyrskue.
Vi har samlet lidt sjove billeder fra de mange år, som vi
håber, at I kan bruge, inden I skal besøge os i år.
God fornøjelse!
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Det Fynske Dyrskue blev afholdt for første gang i 1882. Siden da har dyrskuet
været afholdt næsten hvert år, kun med undtagelse af år med sygdom, eller
da den tyske værnemagt skulle bruge pladsen.
Det gør Det Fynske Dyrskue til Danmarks ældste dyrskue.
Det Fynske Dyrskue har derfor 140 års jubilæum
i 2022, og det vil vi fejre ved at se tilbage på
dyrskuets historie
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I 1882 startede Det Fynske Dyrskue under navnet
”Det Fynske Fællesskue”.
Dyrskuet blev startet af de fynske landmænd, for
at de kunne fremme avlen og udviklingen i landbruget gennem udstilling af husdyr.
Det var særligt heste fra landbruget, der blev
udstillet de første år.
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Fra 1923 - 2010 har Kvindernes Telt været på Det Fynske Dyrskue. Teltet var
et samlingspunkt, hvor de mange husmødre kunne se årets nyeste hjælpemidler og få mange gode råd.
Få år senere i 1928 blev en del af teltet lavet om til restaurant, hvor teltets
mange gæster kunne smage de retter, som husmødrene lavede hjemme.
Samtidig med at der var restaurant i Kvindernes Telt, var der stadig Husmoderudstilling. Udstillingerne har gennem årene vist mange moderne
hjælpemidler og givet mange gode råd. I 1940 under besættelsen var årets
tema ”kostens økonomi”, med særlig fokus på frugtens udnyttelse. Senere i
1955 blev et moderne elkomfur med ovn præsenteret af skuespillerinde
Thecla Boesen. Elkomfuret blev dengang beskrevet som enhver kvindes
drøm.
I 1956 var H.K.H Kong Frederik d. 9 og H.K.H Dronning
Ingrid på besøg i Kvindernes Telt. Årets tema var udviklingen i de danske hjem og de danske retter. Kongeparret ﬁk
rundvisning af husholdningskonsulenten Margrethe
Nivald og blev præsenteret for udstillingens mange stande.
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Den. 9 april 1940 blev Danmark invaderet af det tyske militær, og samme
dag overgav den danske regering sig. Sådan startede den danske besættelse, som fortsatte frem til 5. maj 1945, hvor Danmark blev befriet.
På trods af de mørke tider var der alligevel Det Fynske Dyrskue alle årene
med undtagelse af 1944, hvor den tyske værnemagt skulle bruge Dyrskuepladsen. Under besættelsens første år var Det Fynske Dyrskue det eneste
dyrskue i Danmark, og man havde 33.000 besøgende.
Selvom Danmark befandt sig i en svær tid med strenge ordrer fra den
tyske værnemagt, var besøgstallet stigende fra 1940 og frem. I 1943 satte
Det Fynske Dyrskue sin daværende besøgsrekord med 56.300 gæster.
Det var Danmarks største dyrskue både målt på besøgende, men også på
tilmeldte dyr til udstilling.
Efter besættelsen og Anden Verdenskrig blev Det Fynske Dyrskue igen
afholdt i 1945 og de efterfølgende år.
I 1948 kom Marshall-hjælpen til Danmark med et beløb på 1,7 mia. kr. Marshall-hjælpen var på Det Fynske Dyrskue, hvor de besøgende kunne se Marshall-udstillingen og høre, hvad danskerne kunne bruge hjælpen til. Især de
danske landmænd ﬁk stor andel af beløbet, men også de almindelige danskere kunne søge om støtte til renoveringer af deres boliger.
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Det første Børnedyrskue i forbindelse med Det Fynske Dyrskue blev afholdt i
1953. Der var 70 børn, som udstillede forskellige dyr fra ponyer til undulater.
Årets yngste udstiller var blot tre år gammel.
Indgangen til Børnedyrskuet var det første år lavet af to oppustelige giraffer.
I 1994 var der 217 tilmeldte dyr på Børnedyrskuet. Det var 133 ponyer,
56 kaniner og mange andre dyreracer.
Børnedyrskuet har takket være dets mange tilmeldinger været
Nordens største i ﬂere årtier.
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Ved 75-års jubilæet for dyrskuet i 1956 ﬁk Det Fynske
Dyrskue besøg af H.K.H Kong Frederik d. 9 og H.K.H Dronning Ingrid.
Kongeparret blev modtaget på dyrskuet af mange dannebrogsﬂag, og de
blev tæt fulgt af både gæster og fotografer. Særligt var Kvindernes Telt med
deres årlige udstilling et af de steder, som kongeparret brugte meget tid.
De ﬁk en grundig rundvisning af husholdningskonsulent Margrethe Nivald
og ﬁk overrakt blomster.
H.K.H Dronning Margrethe d. 2 besøgte i 1981 Det Fynske Dyrskue.
Hun ankom sammen med prinserne Frederik og Joakim i hestevogn med
stor opmærksomhed fra de mange gæster. Efter ankomsten ﬁk kongefamilien en fremvisning af de mange landbrugsmaskiner, som var på
dyrskuet. De sluttede besøget af med en opvisning i den store ring, hvor de
så med fra tribunerne.
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Mælkeboden kom til Det Fynske Dyrskue i 1960. Mælkeboden solgte mælk
til dyrskuets mange besøgende. Konsummælksmejeriernes fællespræsentation stod for boden. Mælkeboden skulle sikre den danske mælkeproduktion ved at præsentere danskerne for landbrugets mange forskellige typer
mælk, og hvad mælken kunne bruges til. Baconbaren kom til
Det Fynske Dyrskue i 1963.
Baconbaren var et madsted, som Slagteriernes Fællesforening stod bag. Formålet var at præsentere gæsterne for retter med dansk kød. Det var retter, som brugte
typer af kød, som ellers ikke var særlig populære på det
tidspunkt. Pølse i baconsvøb med kartoffelmos og kyllingevinger med kartoffelsalat var blandt de retter, som man
kunne købe.
I et samarbejde mellem Baconbaren og Mælkeboden havde
man også Baconvognen og Mælkevognen. Det var vogne,
der blev trukket af veterantraktorer. Vognene blev kørt
rundt på dyrskuet i langsomt tempo, hvor dyrskuets
gæster selv kunne stige af og på undervejs.
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Kan du gætte årstallet på de billeder, vi har brugt på de forrige 8 sider?
Du ﬁnder det rigtige svar nederst på siden.

Årstal:

Årstal:

Årstal:

........

........

........

Årstal:

Årstal:

Årstal:

........

........

........

Årstal:

Årstal:

Årstal:

........

........

........

Årstal:

Årstal:

Årstal:

........

........

........

Årstal:

Årstal:

Årstal:

........

........

........

Årstal:

Årstal:

Årstal:

........

........

........

Rigtige svar:
1: 1906 2: 1960 3: 1900 4: 1963 5: 1940 6: 1953 7: 1965 8: 1950 9: 1957 10: 1948 11: 1953 12: 2015 13: 2015 14: 1956 15: 1981 16: 1956 17: 1960 18: 1963
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Kan du huske, hvad du har læst om Dyrskuet? Test din viden her - er du i
tvivl om svaret, kan du ﬁnde det i teksterne.
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H

Hvilket år regner man med,
at Dyrskuet begyndte?

1880

1882

1884

Hvad udstillede man særligt de første år?

Køer

Får

Heste

Hvad blev i 1955 i Kvindernes telt
præsenteret som ”enhver kvindes drøm”?

Elkomfur

Støvsuger

Kagerulle

Hvad hed husholdningseksperten, som i 1956
viste kongeparret rundt i Kvindernes Telt?

Margrethe
Nivald

Hanne
Ansager

Grethe
Knudsen

Hvornår blev Danmark invaderet af Tyskland?

12. august
1938

3. januar
1939

9. april
1940

Hvad hed den hjælp, som Danmark modtog
efter 2. verdenskrig?

Donald
Duck
hjælpen

Marshall
hjælpen

Sherif
hjælpen

Hvor mange børn udstilte deres dyr ved det
første Børnedyrskue i 1953?

10

70

700

Hvor mange kaniner var der tilmeldt
Børnedyrskuet i 1994?

56

86

149

Gudrun

Ingrid

Hilde

Steen og
Kristoffer

Frederik og
Joakim

Ole og Gert

Hvilket år kom Mælkeboden til Det Fynske
Dyrskue?

1954

1958

1960

Og i hvilket år kom Baconbaren til?

1963

1965

1967

Veterantraktorer

Gamle
heste

Meget
stærke børn

Hvad hed den dronning, som besøgte
Det Fynske Dyrskue i 1956?
I 1981 besøgte en anden dronning Det Fynske
Dyrskue. Hvad hedder hendes to børn?

Hvad blev baconvognen og mælkevognen
trukket rundt på pladsen af?

Rigtige svar:
1: X 2: 2 3: 1 4: 1 5: 2 6: X 7: X 8: 1 9: X 10: X 11: 2 12: 1 13: 1
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Her kan du skrive dit bedste minde fra dyrskuet - mødte du din bedste ven?
Så du den sødeste kalv, eller prøvede du at sidde i en kæmpe traktor? Det er
kun dig, som ved, hvad dit bedste minde er ...

Side 11 ud af 11

Til lærere, pædagoger og andre, der har ansvar for børn på Det
Fynske Dyrskue
Dyrskueledelsen minder om, at letsindig og tankeløs omgang med dyr kan være farlig.
Før besøget på dyrskuet bør du som voksen tage en snak med eleverne. Det gælder jo om, at alle
får en positiv og glad oplevelse, og ingen kommer til skade.
1) Lad under alle omstændigheder være med at gå ned imellem staldene før kl. 9.30.
Mange dyr gøres på dette tidspunkt klar til bedømmelse, og der sker rigtig mange ting omkring
dyret netop på dette tidspunkt.
2) Hold god afstand til dyrene.
Særligt de store: Kvæg og heste. Selv om de fleste dyr er meget omgængelige, kan enkelte dyr
uden varsel blive forskrækkede og aggressive, hvis en lille, ukendt størrelse pludselig kommer
for tæt på.
3) Respektér henvisninger fra dyrenes mennesker, alle advarselsskilte og afspærringer.
4) Løb ikke mellem dyrene – det er FARLIGT! Hold også god afstand, når lange rækker af dyr
og deres mennesker kommer gående.
5) Pas på ved MASKINERNE. Nogle af dem demonstreres i arbejde. HOLD AFSTAND!
Vis et godt eksempel! Undskyld, vi siger det; men vi har faktisk set børns voksne ledsagere friskt
og frejdigt overtræde ovennævnte regler. Det er jer, der har ansvaret for børnene. Så lad os
hjælpes ad, så I alle er mindst lige så glade, når I tager hjem, som da I kom.
Medbragt mad
Selv om der kan købes lækker mad til rimelige priser på dyrskuet, må I gerne medbringe
madpakker og noget at drikke.
I er altid velkomne til at spise jeres medbragte frokost ved Børnenes Hus tæt på hovedindgangen.
Der er også opsat borde og bænke rundt omkring på pladsen.
Borde og bænke ved kiosker og spisesteder er forbeholdt disses gæster!

DET FYNSKE DYRSKUE DEN 17.-19. juni 2022
ADGANGSBEVIS FOR BØRN FRA 0.-10. KLASSE

Ansvarshavende:
Lærer:

_______________________________

Skolens adresse:

_______________________________

Tlf.:

_______________________________

Voksent personale/lærer

Skolens stempel

antal

Børn

Klassetrin:_________

antal

Dette adgangsbevis gælder fredag den 17. juni 2022 kl. 08.00 – 16.00
Adgangsbeviset skal afleveres i udfyldt stand ved billetkontrollen! Det er kun gyldigt med
skolens stempel påført!

Til læreren: Husk kopi af adgangsbevis til eget brug.

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 6315 5411
www.detfynskedyrskue.dk

