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Se mere om “Teknikkens Univers” på www.teknikkens-univers.dk

Turisme til alle øer
“Teknikkens Univers” skal placeres i Maribo,
men skabe turisme på alle sydhavsøerne.
MARIBO Lolland-Falsters nye turistattraktion skal
være banebrydende på mere end én måde. Hele
turismen på sydhavsøerne skal have et løft, og der
skal udvikles helt nye tiltag.
- Både veteranbiler og motorcykler kan blandt andet udnyttes til ture rundt på øerne. Det kan være
til steder som Stubbekøbing, Nakskov og Gedser,
siger Carsten Andersen, der er idémanden bag projektet.
Ved at brede turismen ud på begge øer, kan der
skabes arbejdspladser ude i de lokalsamfund, der i
øjeblikket er lidt trængt.
Med “Teknikkens Univers” som katalysator kan
en masse nye, spændende og uprøvede ideer til
fremtidens turisme blive afprøvet. Her sætter kun
fantasien grænser.
- Først og fremmest skal vi dog være stolte af
landsdelen - og så vise det til resten af verden. pnf

Sådan kan “Teknikkens Univers” komme til at se ud. Bygget som et stort tandhjul vil bygningen indeholde udstillinger af alle former
for teknik, og trække en rød tråd fra fortiden til fremtiden.

Med den permanente lukning af Aalhom Automobilmuseum forsvandt
en turistmagnet fra Lolland-Falster, nu skal en ny blomstre op

“Teknikkens Univers” skal blandt andet sende veteranbiler
med turister ud på vejene.
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Borgermøde skal
sætte projektet i gang
Med et stort borgermøde 26. august vil Carsten
Andersen søsætte “Teknikkens Univers”, men
samtidig også styrke landsdelens turisme.
MARIBO Ved et stort borgermøde i Maribo-Hallerne
26. august klokken 19 vil Carsten Andersen præsentere ideen om “Teknikkens Univers” til alle interesserede på Lolland-Falster.
Ud over en gennemgang af hele ideen bag den nye
superattraktion vil der også være mulighed for at
diskutere, hvordan Lolland-Falster kan udnytte stedet til at styrke turismen i de øvrige lokalsamfund.
- Der vil være rig mulighed for at diskutere hele
projektet, og jeg vil blandt andet forklare, hvorfor
Maribo er valgt som stedet til “Teknikkens Univers”,
siger Carsten Andersen.
Som afslutning på hele borgermødet vil der blive
dannet “Teknikkens Univers Danmark”, som er den
forening, der skal rejse penge til det store projekt.
Målsætningen er, at der inden 1. oktober skal
skabes en grundkapital på 150.000 kroner, og være
samlet 300 medlemmer. Det vil gøre, at foreningens
medlemmer får skattefradrag for bidrag ud over de
første 500 kroner.
Afslutningen med den stiftende generalforsamling skal dog ikke skræmme folk, man er velkommen til at møde op blot for at høre om “Teknikkens
Univers”. Bidrag til projektet kan indbetales på følgende konto i Lollands Bank: registreringsnummer
6520 og kontonummer 0004144006.
pnf

Vil skabe et teknisk
univers ved Maribo
MARIBO En kombina-

tion af museum og
oplevelsescenter for teknik, der ikke alene skal
binde hele Lolland-Falster
sammen, men samtidig
være landsdelens nye og
banebrydende store turistattraktion, er i støbeskeen.
Carsten Andersen, formand for Lolland-Falsters
Veteran Klub, fik idéen,
da Aalholm meddelte, at
godsets automobilmuseum
skulle lukke.
Under navnet “Teknikkens Univers” vil Carsten
Andersen samle alt fra biler til radioer i et stort museum, der skal være under
konstant udvikling, og som
skal placeres i en arkitekttegnet bygning, der i sig
selv vil være en attraktion.
Nok kunne den nye attraktion nøjes med at være
en kopi af Aalholm Automobilmuseum, men det
ser Carsten Andersen ikke
den store fremtid i. Derfor
vil han også hellere leje og
lease de biler, der i fremtiden skal udstilles lige ved
motorvejens afkørsel 48

FAKTA
Carsten Andersens idé til “Teknikkens Univers” er en
arkitektegnet bygning med form som et tandhjul. Hver
“tand” vil være dedikeret til bestemte udstillinger. Her
kan de allerede eksisterende museer på Lolland-Falster
have hver deres område, hvor gæsterne kan se traktorer, motorcykler og radioer.
Men “Teknikkens Univers” skal også vise udstillinger
om nogle af områdets berømte sønner, derfor kunne
der være en speciel Ellehammer og en speciel SkafteRasmussen udstilling.
Da attraktionen ligger meget tæt på Maribo, kunne
Museumsbanen også få et trinbræt lige ved hovedindgangen.
ved Maribo.
- Ved kun at have bilerne
til låns kan vi hele tiden få
en skiftende udstilling, og
der bliver ikke tale om at
indkøbe en dyr samling af
biler, siger Carsten Andersen.
Projektet kræver dog, at
Lolland-Falster står sammen om visionen. Planerne
er så banebrydende, at der
er behov for økonomisk
opbakning både fra borgerne på sydhavsøerne,
virksomheder, fonde og
kommunerne.

- Med “Teknikkens Univers” kan vi skabe noget
unikt på Lolland-Falster.
Her kan vi skabe vækst
for hele området, men for
at det skal lykkes, skal vi
stå sammen og bakke op
om det, siger Carsten Andersen.
Ved at placere turistattraktionen ved Maribo, vil
det være nemt tilgængeligt
for både udenlandske turister og for lokale. Og ved
at begynde helt forfra med
et nyt museum er placeringen utrolig vigtig.

- Vi skal have den mest
centrale placering. Det
handler om at skabe det
størst mulige besøgstal,
da det ikke blot vil gavne
“Teknikkens Verden”, men
smitte af på hele området,
forklarer Carsten Andersen.
For hele tiden at tiltrække
nye turister skal “Teknikkens Univers” også være
et meget levende sted. Det
skal være meget mere end
et traditionelt museum.
Carsten Andersen forestiller sig blandt andet, at
stedet kan bruges af bilproducenter til at præsentere
nye modeller, og dermed
skabe en rød tråd mellem
øens fortid og fremtid.
For ham handler hele
projektet om at trodse
janteloven og vise resten
af Danmark, at vi sagtens
kan skabe noget selv på
Lolland-Falster.
Med “Teknikkens Univers” vil Sydhavsøerne være tilbage i førersædet.
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