
	

	 	 	

 
 

Kerteminde 19. april 2021 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Verdens ældste marsvin: Freja Fejrer Fed Fødselsdag 
 
Havets marsvin er tykke om vinteren. De tager flere ekstra kilo på for at beskytte sig imod 
kulden. Men til trods for, at det nu er forår, så vejer marsvinet Freja fra Fjord&Bælt i 
Kerteminde stadigvæk 67 kilo, hvilket i forvejen er mere, end hun normalt vejer om 
vinteren. Så der skal brændes nogle kalorier af, inden Freja når helt ned på sin 
sommerkampvægt på omkring 60 kilo.   
 
Kirstin Anderson Hansen fra Fjord&Bælt fortæller: ”Vi har undret os lidt over, at Freja ikke 
allerede har smidt nogle af sine vinterkilo. Vi har en mistanke om, at hun feder den, fordi 
hun er blevet 26 år gammel og bliver ved med at fejre sin fødselsdag. Freja er nemlig med 
de 26 år blevet verdens ældste nulevende marsvin. Og sådan en rekord skal jo fejres!” 
 
På Fjord&Bælt er man ved at kontakte Guinness Rekordbog for at få Freja indskrevet som 
en verdensrekord. ”Det sker jo ofte, at man bliver lidt rundere med alderen. Men det er ikke 
fordi, at Freja spiser meget mere end sædvanligt eller ligger mere på den lade side”, 
fortsætter Kirstin. ”Vi ved faktisk ikke helt, hvorfor hun har lagt sig ud. Måske fordi det har 
været ret så koldt her i starten af 2021. Måske vil hun bare gerne tage sig godt ud, hvis 
verdenspressen skulle komme forbi, når hun bliver verdenskendt gennem Guinness 
Rekordbog.  
På redaktionen ønsker vi Freja stort tillykke. For os behøver man ikke blive verdensberømt, 
for det er rigeligt at være berømt på Bagsiden. Vi håber, at Freja nyder livet som tyksak, og 
kaster gerne en ekstra sild ud, næste gang, vi kommer forbi. 
 
Om Freja. 
Freja kom til Fjord&Bælt den 7. april 1997. 
På det tidspunkt var hun130 cm lang og dermed omkring 2 år gammel. 
Hun var sund og rask og har været sundt og rask lige siden. 
I de mange år hos Fjord&Bælt har hun medvirket til et bidrage med uvurderlig viden om livet for 
havpattedyrene. Især selvfølgelig for marsvin. 
 
Yderligere oplysninger 
Freja, ved personligt fremmøde på Fjord&Bælt 
Mette Thybo, direktør tlf. 2488 6245 
Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder, tlf. 4016 1450 


