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Håndsprit, historier og håndværkere… 
 

Naturama åbner torsdag den 28. maj klokken 10.00 
  
Medarbejderne er kaldt på arbejde, der er bestilt varer til caféen, og trods håndværkere til nybygning er 
Naturama er klar med vejledninger, håndsprit og historier – også om den invasive virus, der har plaget os alle 
de seneste måneder. 
 
”Vi glæder os meget til igen at kunne byde vores gæster velkommen, og vi har forberedt os på, at de kan få 
en både god og sikker oplevelse med vores dyr og veloplagte personale”, udtaler bestyrelsesformand Jens 
Oddershede. 
 
”Det bliver skønt at få gæster i huset igen, selvom vi godt ved, at forholdene bliver lidt anderledes, end de 
plejer. I stedet for at lave store shows, hvor publikum sidder tæt samlet, viser vi vores præsentationer på 
skærme rundt omkring i bygningerne. Heldigvis er Naturama et kæmpestort hus med masser af kvadratmeter. 
Så det bliver ikke svært at holde den afstand, der både er nøvendig og krævet af myndighederne” udtaler 
direktør Mette Thybo. 
 
Naturamas nye særudstilling ”Invasive Arter – Nye Dyr” skulle oprindeligt have været åbnet den 2. april. Den 
åbner nu i stedet på torsdag den 28. maj. Invasive arter- Nye dyr handler om, hvordan nye arter, som vi 
mennesker har bragt hertil, presser de arter, som oprindeligt hører hjemme her i Danmark. Med den nye 
invasive virusart Corona kan temaet kan næppe være mere aktuelt. Udstillingen er en søsterudstilling til en 
tilsvarende udstilling på Fjord&Bælt i Kerteminde, hvor emnet er invasive arter under havoverfladen. 
 
Naturamas anden særudstilling ”Hemmeligheder I Dybet” viser publikum, hvordan fisk fra de danske have 
faktisk ligner eksotiske havdyr med farver og former, som var de fra en eventyrfilm. Fiskene er fotograferet 
med avanceret specialteknik og forstørret op til 2 x 3 meter, så de afslører en sublim detaljegrad. Og så er de 
bare flotte!  
 
I pauserne mellem alle oplevelserne kan man opleve håndværkerne bag glasruden, hvor de bygger Naturamas 
nye magasiner.  
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Mette Thybo, direktør tlf. 2488 6245 
Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder, tlf. 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. Naturama forventer i 2020 omkring 70.000 betalende gæster. Derudover et større 
antal skolebørn, der har gratis adgang til museet 


