
	

	

 
 

Svendborg 20. juni 2019 
PRESSEMEDDELELSE 

 
Kæmpe udvidelse på Naturama i Svendborg til 12,3 mio. kr.  
 
Naturama skal udvide med 625 m2. I de nye lokaler skal der være topstandard magasiner og et nyt køkken med en 
stor café, og dette frigiver 150 m2 ekstra til særudstillinger.   
 
Naturama er et statsanerkendt naturhistorisk museum. Det betyder, at Naturama har en  
forpligtigelse til at opbevare genstande til eftertiden. Ved den seneste store udvidelse i 2005 fik Naturama ikke plads 
til den store samling af udstoppede og konserverede dyr, som stadig ligger i de alt 400 m2 store magasiner på to 
skoler i Svendborg under utidssvarende forhold. Dette har Slots- og Kulturstyrelsen påtalt i de to seneste 
evalueringer af Naturama. Men pengene har manglet.  
 
”Udvidelsen kommer til at opfylde nogle meget store behov for Naturama”, siger direktør Mette Thybo.   
”Igennem de sidste mange år har Naturama’s dyrebare magasiner befundet sig i eksternt lejede lokaler. Det er 
derfor et meget stort ønske for os at få plads til magasinerne på Naturama, så vores gæster får mulighed for at 
besigtige de mange genstande. Og nu er det lykkes af få finansieringen på plads, så den store udvidelse kan 
realiseres. Med magasinerne på Naturama kan vi hurtigt lave ændringer i udstillingerne. Og ikke mindst kan vi åbne 
magasinerne for rundvisninger for publikum ved særlige lejligheder. Vi glæder vi os meget til bl.a. at kunne fremvise 
stifteren Harald Thomsens første samlinger fra 1930’rne under overskriften ”Tilbage til Harald”. Derudover bygger vi 
et nyt stort køkken og et flot cafeområde”, fortæller Mette Thybo. 
 
Udvidelsen betyder samtidigt, at der frigøres ekstra areal til særudstillinger. 
 
”Med de nye faciliteter til køkken og cafe frigør vi areal, så vi nu vil få i alt 450 m2 til særudstillinger. Det betyder, at 
vi fremover kan hjemtage store særudstillinger, som vi ikke har haft muligheder for tidligere”, slutter Mette Thybo. 
 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 5,5 mio. kr., Augustinus Fonden har doneret 3,5 mio. kr., 
Svendborg Kommune bidrager med 1,5 mio. kr., og Naturama bidrager med 1,8 mio. kr. til byggeriet. 
 
Byggeriet starter i efteråret 2019 og forventes at være klar til publikum i efteråret 2020.  
 
 
For yderligere information: 
Direktør Mette Thybo, telefon 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 
 
Om Naturama 
Naturama er et statsanerkendt naturhistorisk museum. Museet er centralt beliggende i Svendborg og rummer en 3 etagers natur-iscenesat, 
moderne udstilling af udstoppede, konserverede og levende dyr med vægt på nordiske dyr. Museets mission er at inspirere til bevarelse af 
naturen gennem oplevelse, fascination og forståelse. Museets guider har særligt fokus på den direkte formidling om naturen til museets 
besøgende. Den fynske attraktion har på det seneste haft succes med særudstillingerne ”Fur, Feather and Fairytales”, og aktuelt ”Dinosaur 
Familier” og ”Naturens Juveler”.  
 
 

                                


