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PRESSEMEDDELELSE 
Svendborg 10. januar 2023 

 

Ny rekord, ÆG og rock på Naturama 
 

Naturama i Svendborg melder sig på banen med endnu en publikumsrekord og lover ÆG og ROCK i 
2023.  
 
Mange attraktioner i Danmark har allerede meldt om en rekordsæson 2022. Rekordåret gælder også for 
Naturama i Svendborg, som i 2022 havde 78.976 betalende gæster. Det er knapt 3000 flere gæster 
end den hidtidige rekord fra 2019, hvor museets udstilling Dinosaur Familier blev årets trækplaster. 
 
Direktør på Naturama Mette Thybo: ”De sidste par år har været rigtig usikre. Med pandemi og inflation. 
Vi har været usikre på vores egen økonomi, og vi har været usikre på gæsternes økonomi. Ville de 
fortsætte med at komme på Naturama i så usikker en tid? På den anden side står vi jo med nye 
tilbygninger med terrasse, café, nye udstillingsområder og et helt nyt skolelokale. Vi har glædet os vildt 
til, at det alt sammen skulle stå sin prøve overfor publikum, elever og lærere. Nu kan vi så se tilbage på 
en sæson 2022, hvor vi endnu engang har sprængt rammerne for hvor mange, som besøger Naturama. 
Det skaber blod på tanden i en tid, hvor alle må imødese nye udfordringer på økonomien. 
 
Naturama fastholder formen med nye særudstillinger hvert år. I år er der ikke mindre end 2 nye 
særudstillinger på bedding. 
 
ÆG på Naturama 
 
-Vi åbner sæson 2023 med en særudstilling om ÆG. Udstillingen hedder selvfølgelig ”ÆG” og handler 
om æggets fascinerende funktion og smukke ydre. Naturama råder over en af verdens største 
samlinger af fugleæg, faktisk 22.221 styks, og vi har fundet plads til en del af samlingen i vores 
særudstillingsområde.  
 
Der bliver rock på hos Naturama i 2023! 
 
Til påske åbner endnu en særudstilling på Naturama med titlen ”Rock Fossils – on Tour”. Her fortæller 
Naturama historien om fossiler, og hvordan nogle af dem er tilknyttet rockmusikkens verden og endda 
opkaldt efter rockmusikere. Forsteninger af krebsdyr-arten Macrostylis metallicola er for eksempel 
opkaldt efter danske Lars Ulrich – trommeslageren fra Metallica, som måske nok selv minder om en 
energisk krabbe bag trommesættet.  
 
Naturama åbner sæson 2023 onsdag den 8. februar. 
Yderligere oplysninger: 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, 4016 1450 
Direktør Mette Thybo, Naturama tlf.: 2488 6245 


