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PRESSEMEDDELELSE 
Fra spadestik til Foderbræt  

 
På Fyn kan 1 fjer nok blive til 5 høns. Og nu er 1 spadestik blevet til 625 topmoderne 
kvadratmeter med Naturamas seneste udvidelse! Hvem glæder sig mest? Se svaret nedenfor.    
 
Det er 5. juni 2019. Svendborgs borgmester Bo Hansen tager første spadestik til Naturama’s 
store udvidelse. Mindre end 12 måneder efter står udvidelsen klar og er i fuld drift. I alt 625 
kvadratmeter, der omfatter magasiner, den nye Café Foderbrættet, et nyt særudstillingsområde 
og nye undervisningsfaciliteter. Også udelivet er blevet opgraderet med en kæmpe terrasse og 
et nyt aktivitetsområde. 
 
Direktør for Naturama Mette Thybo siger:  
”Det, som begyndte med et behov for plads til gemte samlinger i magasiner og et lille spadestik, 
er endt med en kæmpestor udvidelse, som vores gæster får en hel masse glæde af. Det er som 
et eventyr. Og det er ganske vist: Alt er afprøvet og i fuld drift til indvielsen på tirsdag”.  
 
Naturamas stifter Harald Thomsen (1899-1969) startede med at udstille sin samling i en 
skotøjsæske. Siden er samlingen og udstillingen vokset.  Tilbage i 2005, da det nuværende 
Naturama blev bygget, blev der 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. Det blev i sin tid påtalt af Slots- og Kulturstyrelsen. Den aktuelle 
udvidelse gør, at de to gamle magasiner nu kan tømmes, og dyrene kan komme hjem til 
Naturama og blive opbevaret forsvarligt. 
 
Mette Thybo: ”Udvidelsen giver et samlet løft for Naturama. For udover, at vi får ordnede forhold 
for dyr i magasinerne, kan vi nu modtage skoleklasser i nogle fantastiske rammer med de nyeste 
tekniske hjælpemidler til bla. livestreaming og interaktion med for eksempel andre 
naturhistoriske museer eller søsterklasser i ind- og udland. Og Café Foderbrættet er pga. vores 
dygtige kok allerede et tilløbsstykke for gæsterne, som nyder de hjemmelavede lækkerier”. 
 
Indvielsen finder sted tirsdag den 25. maj.  
 
Byggeriet er blevet mulig efter donationer fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 5,5 mio. 
kr., Augustinus Fonden på 3,5 mio. kr. og en bevilling fra Svendborg Kommune på 1,5 mio. kroner. 
Slots- og Kulturstyrelsen med 1,5 mio. kr. Naturama bidrager selv med 2,3 mio. kr. til byggeriet. 
 
Naturama er et moderne naturhistoriske museum, organisereret som en selvejet institution i Svendborg. Det er Naturama’s mission 
at inspirere til bevarelse af naturen omkring os, gennem oplevelser, fascination og forståelse. Naturama har årligt ca 70.000 
besøgende, heraf 30.000 børn og unge under 18 år 
 
Yderligere oplysninger: 
Direktør Mette Thybo, Naturama tlf.: 2488 6245 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld tlf.: 40161450 


