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Vision

Et frø blev sået den dag, hvor man officielt meddelte, at Aalholm Automobilmuseum skulle lukke. Det var 

den 1. juni 2010.

Med ideen om at skabe en ny turistattraktion blev barren sat højt: Det skal være Lollands vartegn og Dan-

marks svar på The Sidney Operahouse. 

Det oprindelige navn, Teknikkens Univers, skulle afspejle den teknologiske udvikling, vi selv er midt i, og den 

der følger, og som aldrig stopper. 

I modningsprocessen frem til denne præsentation er temaet ridset skarpere op, således at det er teknologi, 

der ligger inden for bevægelse - altså menneskets ønske om at bevæge sig smart, let, hurtigt, energivenligt 

og med størst mulig respekt for miljøet. En naturlig følge blev titlen: MOVE!

Koblingen mellem Femern-forbindelsen, de allerede etablerede attraktioner, den stærkt forøgede trafik-

mængde samt ønsket om at skabe noget unikt, der kunne generere arbejdspladser, har hele vejen været det 

gennemgående målepunkt.

Derfor blev afkørsel 48 på Europamotorvej E47 ved Maribo på et meget tidligt tidpunkt udpeget som det 

sted, projektet skulle vokse op af den lollandske muld. 
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Økonomi - investeringer og drift

Økonomien i Move! bygger på, at der skabes flere indgangsvinkler. Dette betyder, at første etape er at kom-

me fra den nuværende status som beskrevet projekt til et dokumenteret projekt. Til denne del skal der 

skaffes et beløb på kr. 2.437.500. 

Beløbet vil dække følgende omkostninger: 

1. Den videre konceptudvikling

2. Markedsanalyser

3. Juridiske afklaringer

4. Færdiggørelse af forretningsplan

5. Tilretninger af byggeriets konstruktion, udseende og detailbeskrivelse

6. Tilknyttet konsulent til at holde projektet på sporet

7. Transport og ekskursioner til partnere i det endelige projekt

8. Budgetter, regnskab og revision

9. Fundraising

10. Diverse præsentationsmateriale, kontrakter med mere.

Byggeriet og indretning er beregnet (2013-tal) til 483.000.000 kr. Disse midler forventes realiseret via kilder 

som professionelle investorer, industrielle partnere og interessenter fra hele verden, en professionel drifts-

partner, udviklingsmidler fra EU, turismeorganisationer som VisitDenmark samt fondsmidler og turisme-

virksomheder som på lokalt plan vil kunne få gavn af projektet. 

Under forudsætning af, at de 2.437.500 kr. kan skaffes og dermed dokumentere de forudsætninger hele 

projektet er bygget op om, vil der efter kun 3 års drift kunne genereres overskud. 

Med realiseringen af MOVE! kan der skabes 100 stedbundne arbejdspladser alene til driften af oplevelses–

centret, og op mod 1.000 afledte arbejdspladser i området Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland, dels hos 

andre attraktioner, overnatnings- og spisesteder dels hos håndværkere, som skal vedligeholde attraktionen 

MOVE!
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Baggrund

Danmark er et foregangsland inden for moderne energier og deres anvendelse. Fra Ellehammers tidlige for-

søg i luftfartens spæde start for over 100 år siden til revolutionen inden for logistik og elektriske køretøjer, 

der har udviklet et seriøst bud på en el-bybil. Virksomheder udruller de første landsdækkende forsyningsin-

frastrukturer for elbiler, der gør Danmark til et naturligt knudepunkt for fremtidens transport.

Både bil-  og olieindustrien er klar til en meget anderledes fremtid. Energier ændrer sig ligesom materialer, 

køretøjer, forretningsmodeller og de faktiske magtstrukturer. 

Men lige så utilgængelige de er, lige så vigtigt er det, at den almindelige borger kan få et glimt af de trans-

portformer, der er under udvikling. Den brede off entlighed kender desværre ikke så meget til dem. 

Det er deres oplevelser af de industrier, der former verden. MOVE! er en mulighed for begge parter til et glimt 

over hegnet. Industrier, der arbejder med transport, kan få et testpublikum på 100.000- vis af mennesker 

årligt. De kan bedømme processer i fremstillingen og give en kvalifi ceret tilbagemelding og bedømmelse, 

når det kommer til fremtidens transportløsninger. 

Overraskende nok er det lange værdikæder og industriens markedsstrategier med forhandlerkontrakter, der 

forhindrer udviklere i at gå på markedet med deres viden. 

Femern Bælt- tunnellen vil fremme udviklingen af et enormt opland, idet der kalkuleres med en trafi k på ca. 

3 millioner person- og lastbiler årligt (8- 9 mio personer). Førerne af disse udgør en af de vigtigste målgrup-

per for MOVE! 

Allerede længe før åbningen af den faste forbindelse i 2026*) vil Lolland- Falster være et travlt knudepunkt 

for infrastrukturelle udbydere, vejplanlæggere, arbejdstagere og udbydere af erhvervsjord. Alle er potentiel-

le partnere til MOVE!

Når tunnellen står klar til brug, vil der inden for 4 timers kørsel bo ca. 24.000.000 personer, som vil være 

oplagte besøgende for 1-  eller 2-dages besøg. (se oversigten på side 5)

*) kilde: wikipedia. Anlægsloven om anlæggelse af en fast forbindelse blev vedtaget af Folketinget den 28.april 2015.
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Inden for 1 time: ...................................................................................... 932.699 *)

Inden for 2 timer: .................................................................................. 6.682.079 *)

Inden for 3 timer: ...................................................................................12.141.475 *)

Inden for 4 timer: .................................................................................24.279.007 *)

Inden for 4 timer + de større byområder i nærheden: ..........................34.214.288 *)

*) Tal fra Danske Kommuner samt statistikker fra tyske delstater. 

Indbyggertal - baseret på kørselsafstand i bil
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Fremtidens transport

Intet begejstrer os mere end mekanik, æstetik samt ren og skær oplevelse af at blive flyttet af en ydre 

kraft. Uanset om det er med jetfly, motorcykel, superbil eller rumfartøjer har mennesket eksperimenteret 

med måder at bygge transportteknologi, siden begyndelsen af den teknologiske tidsregning startede med 

opfindelsen af hjulet.

MOVE! er  en transportvenlig forlystelsespark, der driver de besøgende ind i en spændende, nervepirrende 

og dybt fascinerende verden af fremtidens fly, tog, biler og meget mere. Her kan man se, føle og prøvekøre 

fremtiden.

I samarbejde med store, banebrydende virksomheder inden for transport giver MOVE! den besøgende en 

førstehåndsoplevelse af, hvordan vi bevæger os, mødes og kører i fremtiden. Det er en helt unik chance for 

at rejse i tid, da alle projekter og attraktioner er baseret på eksisterende teknologier, rigtige prototyper, kon-

cepter og brændstofformater. Dertil kommer de virtuelle, som illustreret, det der endnu ikke er opfundet.

MOVE! er det tætteste, du nogensinde kommer på en fungerende tidsmaskine, da det er de kræfter, der 

driver den nuværende, som inviterer dig til en testtur til fremtiden.

Hvorfor skal man besøge MOVE! ?
MOVE!’s besøgende kan følge et af to spor, som enten giver en kort 30 minutters tur med oplevelsen af høj 

hastighed eller en lang fordybende oplevelse af fremtidens transport, som kan vare en hel dag.

 

Aeromobil.com
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Blandt attraktioner kan nævnes:

• Elektriske superbiler testkøres på et spor, der giver besøgende følelsen af den fulde accellerationskraft

• Et elevvenligt og laboratoriebaseret eksperimentarium, hvor forskellige nye brændstoftyper gennemgås af 

erfarne teknikere, og som anvendes - med en mulighed for at bygge sit eget alternativt drevne mikro -køretøj

• Brugerdesign-shop, hvor den besøgende med den nyeste 3D -teknologi kan skabe sin egen vision eller 

konvertere en tegning til et 3D -produkt!

• Interiør designere viser deres visioner for den fremtidige indretning af rum i både luftrejser og personlige 

rejser. En ekstra dimension giver brugerne mulighed for afprøve deres egne designfærdigheder på interiør

• Nye materialer vises, hvor selvhelbredende plast, nanomaterialer, selvsamlende produkter og andre futu-

ristiske og historiske produkter med relevans for transporten kan mærkes, testes og opleves

• En mulighed for at ”ombygge” det køretøj, de besøgende kom til MOVE! i ved hjælp af digitale teknologier 

og en webbaseret platform i kombination med pit -stop funktion og et makeover -anlæg på stedet

• Hands -on fornemmelse af de kommende års rumturisme, komplet oplevelse af accellerationen, hvilket 

giver den besøgende fornemmelsen af at bevæge sig i vægtløs tilstand

• En balancegang, der er baseret på magnetiske felter med mulighed for at konkurrere

• En chance for at kravle ind i konceptbiler, der ellers kun er tilgængelige for det heldige publikum på eksoti-

ske motorshows, der er begrænset til professionelle og / eller et bestemt tidspunkt eller et bestemt mærke

• En racerbane baseret på en række af de nye brændstoffers effekt og afhængighed af vejrforhold (solceller 

virker bedst i fuld solskin)

• Showcases, der viser overnatning på de førende og mest luksuriøse krydstogtskibe, luksus - eller kendisfly 

eller designernes visioner for fremtidige rasteområder, når man er undervejs



8

Den unikke oplevelse

På sigt - 10-12 år - vil millioner af mennesker dagligt få adgang til Norden i bil via Femern Bælt-tunnellen. 

De vil have tre ting til fælles: 

1. de vil passere i en bil- lignende transportform, 

2. de er afhængige af en høj grad af individuel transport for at opretholde deres eksistens

3. de har brug for at stoppe et sted for at kunne tanke op og genoplade, både mennesker og køretøjer.

Overalt på kloden flytter motorvejene millioner af mennesker og millioner af tons gods fra A til B, hvilket 

kræver lejlighedsvis plads til stop med tankning, shopping, spisning og afslapning.

Men næsten alle kendte holdepladser er bygget af nødvendighed og med ringe eller ingen vægt på erfaring 

eller kundernes ønsker og drømme. Tankstationer langs vore store færdselsårer har en lav prioritet hos olie-

industrien, og den naturlige nærhed til støjende vejsystemer gør tilsyneladende den rekreative værdi lavt 

prioriteret. Men de fleste, der rejser via motorvejene, gør det for hurtigt at kunne tilbagelægge lange stræk-

ninger og har brug for plads og tid til at strække ud og at slappe af, før de fortsætter deres rejse. 

Hvis man derfor kan bygge en plads, der bygger på fælles værdier, og kan tiltrække bare en brøkdel af den 

passerende trafik, er  det  en  meget  lovende business case. Som forlystelsespark og  en  meget indbydende 

lejlighed til at gøre holdt vil det give en oplevelsesmæssig anledning til at opfordre og lære den almindelige 

gæst at ændre måden at tænke pause på. En mulighed er også en base for en ny fastfoodkæde med føde-

varer af topkvalitet fra Lolland- Falster.

Oplagte partnere til Move! vil først og fremmest være en park- operatør, der kan udnytte en skalerbarhed 

og eksportmulighed i konceptet. For det andet kunne alverdens producenter få en oplagt mulighed for at 

afprøve konceptbiler, fly-  og togudviklinger og måske endda inddrage brugerbaserede input og adfærds-

mæssige analyser.

Brændstofindustrien vil have en chance for at vise udviklingen i nye drivmidler og give et mere nuanceret 

billede af fossile produkter. Logistiske giganter kan få mulighed for at invitere publikum ”backstage” og 

vise, hvordan global distribution fungerer og vise det spændende og imponerende omfang af operationer, 

når man skal skabe verden som en helhed. For det tredje kunne man tænke sig helt nye spillere, som kan 

vise deres kommende produkter.
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MOVE! Etage for etage

-2 (2. Kælderetage) 
–Arkiver, opbevaring og værksted

Udstillende sponsorer kan få adgang til førsteklasses værkstedsfaciliteter til eksklusiv servicering og pleje 

af egne prototyper som fx. konceptbiler og demonstrationsdisplays. 

MOVE!’s eget værksted vil have plads til lettere vedligehold og serviceorienteret reparation, da de fleste 

udstillede attraktioner vil være ejet af virksomheder uden for MOVE!



10

-1 (øverste kælderetage) -  Fremtidens parkering

Hvem har sagt, at parkeringsområder skal være kedelige huler, hvor kriminelle tiltrækkes? Med den øgede 

tilflytning til de større byer, hvor flere køretøjer stuves sammen, søger parkeringsvirksomhederne mulighe-

der og ideer til at løse problemet med at opbevare alt kørende materiel. 

MOVE! viser nye og mere serviceorienterede løsninger, og derfor kan kapitalstærke parkeringsgiganter bruge 

MOVE! som et testområde og udviklingssted til at afprøve nye veje til løsning af måder at komme rundt i en 

by, hvor problemet med biler skaber kaos i hverdagen. 

Det omfatter underjordiske bilelevatorer, roterende søjler og pladser, hvor man kan oplade sit elektriske 

køretøj med solcelleenergi. Mens man opholder sig hos MOVE!, kan køretøjet få en ”make-over”, måske blot 

i form af en smart foliering eller dekoration af køretøjet med et bestemt tema. Kontrol af fx olie, vand m.m. 

kunne være en anden mulighed. Øverste kælderetage bliver hovedadgangen til MOVE! og billetteringsop-

levelsen kan vise, hvor let det kan gøres og samtidig vise, hvordan fremtidig roadpricing kan afvikles mere 

indbydende.

Foto: Demex.se
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0 – Reception, særudstilling og velkomstcenter

Når du ankommer til MOVE!, kører du. Du parkerer dit køretøj, og alene dette er en del af oplevelsen. Det er 

ganske problemfrit at blive lokket væk fra motorvejen og ind i et underjordisk niveau, der er lyst og indby-

dende. 

Allerede ved ankomsten i kælderen bliver gæsten tryllebundet i et kæmpe rum, der fungerer som en del af 

udstillingsområdet og til dels som en aff yringsrampe og samtidig et forretningsområde for kommercielle 

partnere eller MICE- kunder. (MICE = Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitons – omsat til dansk: 

møder, præsentationer, konferencer og udstillinger). 

Dette store åbne rum åbner sig opad, og den eneste vej er en hurtig elevator, som er en attraktion i sig selv 

– ved at være verdens hurtigste elevator.
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Tematisk særudstilling: Rumturist 

Et rumfartøj til fremtidens rumrejser i fuld størrelse skal være i dette rum. Ivrige besøgende kan kravle op 

i et rigtig fartøj, spænde sikkerhedsbæltet til en tur, som ingen i virkeligheden har råd til, men som mange 

virkelig godt kunne tænke sig at prøve. Når man først er kommet ind, vil den digitale underholdning tage 

over og bringe den besøgende ind i et himmellignende rum i en blanding af 3D- lyd og sfærisk projektion. 

Omkring udstillingsområdet er der interaktive kapsler, hvor den besøgende kan stifte bekendtskab med 

livet som rumturist og opleve falske vægtløse områder i form af lodrette vindtunneler, og man kan prøve 

rummåltider, og prøve hvordan blot en halv G- påvirkning føles, når man bliver sendt ud i verdensrummet.

Andre temaudstillinger kan være bytransport, fremtidens cruise eller nicher med personlige fly – fra én-

mands-fly med jetpacks til rumbiler.

Foto: Emu.dk
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1 – (1. sal) Konceptbilernes verden

Denne del er opdelt i zoner, som benyttes af bilproducenter, som er partnere med MOVE! Første sal er for-

beholdt konceptudviklede tingester, som måske var for smarte og for uprøvede af  kunder til  at kunne  gå i 

produktion. Her kan bilproducenter få indblik i, hvordan offentligheden og kommende kunder opfatter de-

res fremtidige topprodukter, og her skærpes appetitten for første gang for at anskaffe sig de nye modeller. 

Hvordan føles det at være i en biome eller en ethjulet rickshaw? Hvordan er interiøret i helt nye køretøjsty-

per.

Her kan udstilles alt, fra det som er på vej i produktion,  til noget som er langt  væk fra virkeligheden – en 

unik mulighed for at føle, fornemme og prøve, hvordan den fremtidige måde at transportere sig på – her på 

MOVE! 

Steder, hvor gæsterne er i eet med udstillingen ved at prøve- effekten er lagt ud på første sal af MOVE! Det 

er her, du som gæst på 30 sekunder kan fortælle eller give producenten input til, hvordan du reagerer, og 

måske vil du dermed påvirke nye produktioner eller produktionsmetoder.

Foto: alyudesign.com
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2 – (2. sal) Superbilernes verden + kontorlokaler

Superbilerne har altid været transportsektorens royale islæt. Nu kan du komme indenfor i en superbil og få 

følelsen af interiøret og prøve det i et virtuelt rum -  en nedskaleret Gumball 3000. Fremtiden for superbiler 

er eksemplifi ceret, og fremtidens superbilsdesignere kan  fornemme den ægte  vare. I et lille ekstra lokale 

kan du få en udskrift i 3D, hvor din egen superbil præsenteres på smarte computerprogrammer og omsæt-

tes til en fysisk kopi.

Da 2. sal skal være et rummeligt område, skal det kunne byde på mødesteder for partnere og kontorlokaler 

for MOVE!’s administration, personaleområde og byde på plads til udviklingsteams.

Her skal kunne ydes støtte til de partnere, som vælger MOVE! som et af deres showrooms. Der vil bl.a. kun-

ne tilbydes videobaseret assistance til at få noget brugbart ud af de sjove feedbacks fra de besøgende, når 

de forsøger sig med eller leger og prøver deres vej gennem MOVE!

Foto: Mercedes-Benz
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3 – (3. sal) Fremtidens flyvning

Transport foregår på andet end på hjul. Airbus A380 kan meget vel blive en mere jordnær oplevelse, men 

indtil da vil MOVE! give de fleste gæster en mulighed for at prøve interiøret i den vildeste flyvemaskine i 1:1 

med den højeste standard, fordi Airbus kan blive partner med MOVE!

Man vil kunne opleve forskellige flyproducenters bud på flyvningen i fremtiden i en virkelige udgave, og den 

hvælvede baldakin i loftet på 3. sal er undersiden af en ny Zeppeliner i fuld skala. Der vil være eksempler på, 

hvordan mennesket kan flyve alene i noget, der ligner en bil på jorden – ligesom rejser i rør med undertryk 

vil kunne opleves. For dem, der ønsker fuld kontrol, vil man i en simulator kunne prøve at sætte et af disse 

fremtidige 500 tons flyvende kroppe sikkert ned på jorden.
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4 – (4. sal) MOVE! Lab

På 4. etage er det muligt at få ”beskidte hænder”. Her kan den besøgende teste nye energiformer som 

brint og forskellige former for naturlig elektricitet, som fx er produceret af solceller, brintbrændselsceller 

og vindmøller. Solcellerne er formet, så de kan anvendes i mikrokøretøjer, som de besøgende selv kan lave 

af modul- klodser i dette tekniske mekka, og et solenergifirma støtter dette testområde. De samme gæ-

steskabte køretøjer kan drives af brintbrændselsceller eller af vindbaseret el. De besøgende kan købe de 

køretøjer, de har skabt. Et MagLev- firma tilbyder oplevelser, hvor magnetisme løfter dem, og der vil være 

en attraktion, hvor man inviteres til at prøve skateboards drevet af magnetisme, lufbårne boards eller en 

mini- magnet rutschebane til 5 personer.

4. sal er fuldt udstyret med ting til et skolebesøg, herunder web-understøttet undervisningsmateriale om 

brændstoftyper, byudvikling og byernes transport, fysisk transport, moderne kraftoverførsel og opbygning. 

Alt materiale og alle attraktioner gøres tilgængelige gennem et tæt samarbejde med brændstof-  og andre 

energiudbydere.
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5 – (5. sal) UFO- oplevelser

På 5. sal har vi nået toppen af MOVE! Her findes en stor biograf med plads til 100 personer i et eksklusivt 5D 

univers med udvidet virkelighedsfornemmelse. Her kan beskueren se ud på den fysiske virkelighed og deref-

ter blænde over på 15 minutters rejse ind i den fremtidige transportfom i form af en UFO- tur. Denne unikke 

udvidede virkelighedsfornemmelse er blevet til i et samarbejde med specialisten inden for 3D- biografer 

– iMax – og mixer visioner fra de største globale transportformidlere i en livagtig smuk fremtidsoplevelse.

UFO- oplevelserne kræver, at man køber en tillægsbillet.
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6 – (6. sal) Øjet i det ydre rum

På toppen af MOVE! er himlen og verdensrummet begrænsningen. Det fungerer nærmest som en pyrami-

de – et rum, hvor virksomheder kan holde bestyrelsesmøder, pressemøder, lederseminarer og andre særlige 

møder. Ved at være formet som en UFO vil det være en oplevelse, der ikke findes lige i Nordeuropa – det vil 

blive et af de mest eftertragtede møde-  og repræsentationslokaler.
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Virksomhedsplan 

Planen kan først for alvor få vinger, når vi har funde de rigtige partnere til at løfte MOVE!. I den tid, der nød-

vendigvis må gå, skal gruppen bag MOVE! ud i verden og finde endnu flere nye ting, og flere virksomheder 

og organisationer, som kan og vil indgå i den videre udvikling. 

I denne søgning vil vi have fokus på nye brændstofformater eller nye energiformer. Hvis eksempelvis el- og 

brintkøretøjer skal kunne være ægte alternativer til benzin- og dieseldrevne køretøjer, skal der findes måder 

at ”tanke” undervejs. For el-køretøjer kunne dette være i form af magnetfelter i autoværn eller belægninger. 

Så vidt vi har kunnet finde frem til, findes den slags ikke endnu. 

Finder vi frem til nogen, som kan sætte det i produktion efter en test hos fx Move!, så vil det i meget høj 

grad kunne gøre bus- og lasttransport langt mere bæredygtigt, da de fossile brændstoffer for alvor vil kunne 

udfases med sådanne løsninger. Man kan eksempelvis oplade mobiltelefoner ”on the fly” allerede. Så det 

skal blot tænkes op i stor skala.

Men omvendt med mere ”doven” transport kan der blive brug for helt nye måder at tænker bevægelse 

på, hvor mennesket skal foretage sig noget for ikke at indtørre motorisk. Der er altså god plads til noget 

med gang, løb, cykling og andre bevægelsesformer, som også vil kunne inddrage helt nye brancher i projekt 

MOVE!’s videre udvikling, således at MOVE får en helt ny betydning.

De økonomiske tal bag projektet

Det vigtigste er at finde den optimale løsning for det store byggeri. Der er indkommet to bud på selve byg-

ningen. Det laveste bud er fra det amerikanske konsulentfirma Accenture, som rådgiver mange virksomhe-

der verden over. Herfra er prisen anslået til 342.076.000 kr. I prisen er indregnet selve byggeriet, attrakti-

onsopbygning, design og installation, etableringsudgifter til både personale og andre forretningsrelaterede 

omkostninger, IT-systemer til bl.a. betaling, shows samt omkostninger til udenomsarealer, markedsføring 

og omkostninger, der vil løbe på, inden dørene kan slås op. 

Det andet bud lyder på 483.077.000 kr. Dette bud er lavet af det tyske arkitekt- og rådgivningsfirma Petri 

Tiemann, som har stået bag mange spændende projekter - primært i Tyskland. Også i dette bud er der lagt 

vægt på, at alle forudsigelige omkostninger til projektet er indregnet. 

Med en forskel på 141.000.000 kr. er det derfor af alleryderste vigtighed, at alt er belyst og beregnet, inden 
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projektet sættes i gang. Det er bl.a. her de 2.437.500 kr. kommer til sin ret. Det er i dette delprojekt, vi kan 

få skåret fejlskud og forkerte oplysninger fra, ligesom vi kan få kontakt med de investorer og partnere, som 

skal bære den næste etape igennem og få projektet til at rejse sig fra den lollandske muld.

Driften

Der er foreløbig lavet beregninger ud fra besøgstal, der tager udgangspunkt i de faktuelle besøgstal fra 

Knuthenborg, som kun er beliggende 6-7 kilometer væk. 

Med udgangspunkt i 250.000 besøgende vil der som udgangspunkt (uden forrentning af byggeri - som  

først kendes, når den endelige finansierings- og partneraftale falder på plads) kunne skabes et overskud på 

6.000.000 kr. om året.

Der forventes dog besøg i en størrelsesorden, der let kan blive både 400.000 og 500.000 personer pr. år. 

Dette skønnede besøgstal skal naturligvis også verificeres gennem den research, som de godt 2,4 mio. kr. vil 

afdække. At skønnet er højere end de etablerede tillægges flere faktorer:

1. MOVE! vil være en helårsattraktion, hvor Knuthenborg er en halvårsattraktion

2. Flere attraktioner i et område vil trække flere gæster til. 

3. Fælles markedsføring af de mange attraktioner inden for 50-100 kilometer vil betyde, at der kan skabes

     en slags attraktionsmetropol, hvor man kan opleve alt fra natur over historie til teknik. 

Med et kraftcenter som MOVE! vil det skabe fornyet vækst i et af de områder, som den politiske verden har 

overset. Det kan skabe en slags modspil i form af, at andre gerne vil etablere sig i nærheden noget unikt.

Dermed ser vi også en oplagt mulighed for etablering af teknologivirksomheder i området og i en ny ver-

densorden, hvor der allerede er grøde, kan et udenlandsk universitet med teknologi som omdrejningspunkt 

let være det næste skridt mod en form for europæisk svar på Silicon Valley - blot med et andet omdrejnings-

punkt. 

Virksomhedsplan
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Lidt statistik

Besøgstal iflg. Danmarks Statistik. Udvalgte brancheattraktioner og lokale attraktioner

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Knuthenborg *) 258.296 262.085 241.217 227.754 202.000 202.000 223.000 223.000 239.000

Fuglsang 7.138 2.409 45.278 25.866 24.989 23.068 24.552 25.749 29.313

Stubbekøbing MC/Radio 5.014 5.407 5.487 5.670 5.403 5.882 6.472 6.100 6.850

Traktormuseet - 4.500 4.630 5.116 4.80 4.500 4.300 3.640 3.550

Sukkermuseet - 1.806 2.310 2.300 1.767 2.024 2.207 2.300 2.273

Reventlow-museet 9.347 8.723 5.502 5.922 1.597 4.584 10.137 12.496 3.755

Frilandsmuseet 12.911 14.919 21.057 21.497 15.878 12.340 15.396 11.588 12.021

Stiftsmuseet 7.138 5.558 3.989 2.403 2.454 2.632 2.493 2.459 2.114

Czarens Hus 4.179 3.224 2.220 2.687 2.044 2.229 1.546 1.716 3.042

Den gl. Købmandsgaard 13.578 13.236 11.902 10.720 10.930 14.484 10.196 11.352 9.351

Egeskov Slot 200.646 218.251 206.974 209.240 201.216 216.636 187.616 195.180 199.051

Sporvejsmuseet 32.818 28.037 27.714 24.547 23.492 24.445 23.283 23.175 24.511

Jernbanemuseet 91.741 92.759 92.411 85.558 90.904 104.167 98.058 79.898 66.770

Danmarks Tekniske Museum 46.520 46.064 46.462 46.119 56.449 50.142 47.675 46.354 47.898

Gjern Automobilmuseum 14.027 15.430 14.860 15.590 14.850 0 0 0 0

Aalholm Automobilmuseum 11.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

Danfoss Univers 165.000 191.209 195.310 131.000 105.000 99.000 106.000 74.178 85.218

Valdemars Slot 56.107 73.145 61.596 59.069 71.188 68.285 64.230 68.235 63.054

*) Knuthenborgs besøgstal er baseret på et halvt års åbning.
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EFTERSKRIFT:

Når man ser og hører om et projekt som MOVE, skal man tænke på, at vi har med teknologi at gøre, som 

aldrig når et slutmål.

Alt undervejs kan ændre sig, fordi verden – specielt den tekniske -  er i evig forandring.

Man kan sige, at den foranstående præsentation er et øjebliksbillede, som kan forandres. Hovedideen og 

tankerne bag står naturligvis til troende.

Ligeledes står det fast, at projektet skal placeres, så flest mulige har let adgang til det.

Man kan med god ret sige, at det overordnede mål er at skabe udvikling på et internationalt niveau. Man 

kan nærmest kalde det en skole, hvor ”eleverne” selv betaler for undervisningen og samtidig kan få inspira-

tion til, hvordan deres egen fremtid vil forme sig om få eller mange år.

Hovedfokus skal være måden at bevæge sig på – som individ eller gruppe. 

MOVE! er født.
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Projektets initiativtager og ejer:

Teknikkens Univers Danmark 

c/o Carsten Andersen 

Oksebæksvej 3 • 4900 Nakskov 

i. +45 40 59 26 51

i. +45 22 23 34 08 

CVR. nr. 32989934

CVR.nr. moms: 34146721

Bank: Lollands Bank 

Kontonr.: 6520 0004144006.

www.teknikkens- univers.dk  

carsten@teknikkens- univers.dk

I bestyrelsen sidder i øvrigt: 

Kurt Nørregaard, Nr. Alslev 

Bjarne Jensen, Nakskov 

Jens Therkelsen, Rødby

Michael Haas, Nykøbing F
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Visions to come
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