
	

	

 
 

Svendborg 19. april 2021 
PRESSEMEDDELELSE 

 

Naturama åbner efter 126 lukkedage! 
 
”Det har været en mærkelig fornemmelse at have lukket og samtidig have travlt”. Sådan 
lyder det fra direktør Mette Thybo, der efter 126 lukkedage nu endelig kan se frem til at 
modtage gæster på Naturama i Svendborg. 
 
Museet har igennem det seneste år være under ombygning og en 600 m2 stor tilbygning. 
Der er etableret nye magasiner, nyt særudstillingsområde, nye faciliteter til undervisning, 
og for gæsterne ikke mindst: en hel ny stor café. Og alt er nu klar til åbningsdagen. 
 
Mette Thybo siger: ”For at sige det, som det er; der har været byggerod i flere måneder. I et 
så stort byggeri kan det ikke undgås. Men åbningen falder faktisk sammen med, at 
håndværkerne er færdige, og alt stor klart til ryk-ind”.  
 
Når Naturama åbner på onsdag den 21. april bliver det samtidig med premiere på årets nye 
særudstilling ”Dyredufte – Dyre Dufte”, der handler om, hvordan vi mennesker og dyr 
bruger dufte som signaler. Udstillingen indeholder fortællinger om parringslege, forsvar, 
angreb og camouflage. Adfærd, der styres aktivt med dufte hos dyrene – og hos os 
mennesker. 
Udstillingen har i som toppen af kransekagen et kongeligt islæt, idet Naturama har 
genskabt parfumer, som oprindeligt er skabt til Christian 4. og Henrik VIII af England, og der 
er et helt afsnit i udstillingen med dyre parfumer fra bla. Cartier og Penhaligon. 

 
Jeppe Kaczmarek, der er udstilingens projektansvarlige, siger: ”Som noget helt specielt har 
vi opsat lugtekasser rundt om i udstillingen, så man selv kan teste dufte og måske gætte, 
hvor duftene kommer fra. Det giver både overraskende, behagelige og ind imellem også lidt 
mindre behagelige oplevelser. Det bliver virkeligt et sanseorgie for gæsternes næser” siger 
Kaczmarek med et glimt i øjet. 
 
Udstillingen varer hele året. Og Naturama’s direktør Mette Thybo håber, at det samme 
gælder for tilladelsen til at åbne. For som hun siger: ”126 dage uden gæster må være nok! 
Og vi vil gøre alt hvad vi kan og skal, for at opholdet på Naturama bliver sikkert i forhold til 
afstand og håndhygiejne, og hvad der i øvrigt skal til for at følge retningslinierne.” 
 
For yderligere oplysninger: 
Mads Dirckinck-Holmfeld, Kommunikartionsleder, tel.: 4016 1450 
Mette Thybo, Direktør, Tel.: 2188 6245 


