
	

	

 
 

Svendborg 7. februar 2022 

PRESSEMEDDELELSE 
 

NATURAMA åbner med Fortidens Monstre 
- livet millioner år før dinosaurne. 

 
Det buldrer og runger med brøl fra de 290 millioner år gamle dyr i Naturamas nye udstilling FORTIDENS 
MONSTRE. Men bare rolig. Dyrene er kun modeller. De er i fuld størrelse og ret livagtige. Klimaet dengang var 
meget varmere og iltniveauet meget højere. Det gav mulighed for en helt anden type liv end vi kender til i 
dag. Dyrene var faktisk mindre end dinosaurerne. Men forvekslingen er til at få øje på. Dyrene i udstillingen 
ligner Dinosaurerne. Og de er også fjerne efterkommere af de store dyr. Mange af dem var barske rovdyr - 
store og stærke og med skræmmende tandsæt. Der var dyr som lignede padder eller salamandre, med styrke 
så de kunne dræbe med et snuptag. Der var dyr som var små men som til gengæld så bizarre ud, med sære 
gevækster og farver. En haj havde for eksempel et tandsæt, som mest af alt lignede bladet på en rundsav. 
Allesammen kan opleves i udstillingen på Naturama 
 
Direktør Mette Thybo siger: ”Det er helt vildt at tænke på, at der har levet så store og specielle dyr på jorden 
dengang. Vi ved ikke hvordan alle dyrene præcist har set ud. Men der er fundet en masse forsteninger som, 
sammen med videnskabelig fakta, skaber et billede af dyrene. Så det er tæt på, at dyrene på Naturama ligner 
dyrene fra dengang!”. 
 
Flere af dyrene i udstillingen ser temmelig sultne ud. Og de bevæger sig og siger sære lyde. Så børnene skal 
nok få sig en stor oplevelse. De lidt større børn og voksne kan glæde sig til en masse spændende fortællinger 
om alle de tilpasninger som dyrene har måtte gennemgå. Tilpasninger, der skyldes klimaforandringer og fordi 
meteornedslag, vulkanudbrud og andre store begivenheder, tilintetgjorde det meste af livet på jorden. 
 
Mette Thybo fortsætter: ”Dyrene fra dengang uddøde i den største masseuddød, som verden endnu har set. 
Global opvarmning på op mod 10 grader gjorde jorden til en ørken og næsten 90% af alt liv forsvandt. Men 
naturen overlever som altid forandringerne. Tænk bare på dinosaurne, som gik rundt på jorden hele 200 
millioner år senere”. 
 
I et nyt tiltag for børnene har Naturama skabt børnenes eget ”Rejsepas”. Her følger børnene i fodsporet af 
Ranger Katrine, som har tabt sit grej på sin vej igennem udstillingen. Børnene går på opdagelse og finder 
Katrines grej, løser opgaver og finder stempler i udstillingen, som registreres i rangerpasset. Endelig kan 
børnene forevige deres besøg i det nye selfiespot, i selveste Katrines rangerbil. 
 
Særudstillingen Fortidens Monstre åbner onsdag d. 10. februar 2022 og varer indtil 30. november 2022. 
 
Yderligere oplysninger: Mads Dirckinck-Holmfeld, telefon 4016 1450 

 


