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Det nye koncept til “Teknikkens Univers” blev 

godt modtaget på generalforsamlingen - også af 

de indbudte gæster.

MARIBO  Der var indbudt fl ere gæster specielt til ge-
neralforsamlingen i “Teknikkens Univers”, for at de 
kunne høre om den seneste udvikling i projektet, og 
både blandt dem og blandt medlemmerne blev der 
taget godt imod de nye idéer.

- Det handler om at tænke stort hernede på Lol-
land, og det har I gjort rigtig godt. Indlæggene fra 
Mads Thimmer og Christian Bay-Jørgensen gør jo, 
at man nærmest svæver hjem, lød det efterfølgende 
fra folketingsmedlem og tidligere minister Henrik 
Høegh (V).

Ikke helt uventet var der dog delte meninger om 
de nye tegninger til bygningen. Mens nogle mente, 
at den første bygning var fl ottere, mente andre at 
der burde tænkes endnu fl ere ting ind i bygningen. 
Det blev alt sammen noteret ned af Christian Bay-
Jørgensen til de næste tegninger. pnf

Glæde over projekt

Klimapartneren fra Dong gæstede generalfor-

samlingen i “Teknikkens Univers” og gav gode 

spareråd.

MARIBO  Tidligere på året indgik “Teknikkens Uni-
vers” og Dong Energy en klimapartneraftale, faktisk 
den første på Lolland-Falster, og energiselskabet 
mødte op på generalforsamlingen og præsenterede 
sig - sammen med en håndfuld gode spareråd.

Det er nemlig ikke nødvendigvis i et helt nyt byg-
geri, at der bliver tænkt mest energibesparende. Det 
viser erfaringer fra Dongs andre klimapartnere.

- Vi er i gang med at lave energiforbedringer på 
Det Kongelige Teater, og her har det vist sig, at de 
største besparelser er at fi nde i Operaen. Her er der 
blandt andet et kæmpe ventilationssystem, som har 
kørt hele tiden, selv om der slet ikke var brug for 
det, forklarede direktør i Dong Energy, Lars Møller-
Jørgensen.

Han opfordrede derfor til, at der blev tænkt over 
energibesparelserne, allerede inden byggeriet af 
“Teknikkens Univers” går i gang. pnf

Dong gav gode råd
til det nye byggeri

Selv om bestyrelsen i ”Teknikkens Univers” 

foreslog at holde kontingentet i ro, så ville 

medlemmerne det anderledes.

MARIBO  Det hører absolut til sjældenhederne, at 
man på en generalforsamling hører, at medlem-
merne brokker sig over, at foreningens kontingent 
bliver foreslået som uændret af bestyrelsen. Men 
sådan gik det, da “Teknikkens Univers” havde gene-
ralforsamling i aftes.

Bestyrelsen kom med et forslag om at bibeholde 
betalingen på 100 kroner om året, men det fi k straks 
fl ere til at foreslå en højere betaling, og et kort øje-
blik lød det mere som den kommende bilauktion på 
Aalholm. Det ene bud tog det andet.

Til sidst var der dog enighed om, at man satte kon-
tingentet op til 200 kroner.

På generalforsamlingen var der genvalg til for-
mand Carsten Andersen, og foreningen kunne glæ-
de sig over at slutte 2011 med et lille overskud på 
knap 7.000 kroner.

 pnf

Kontingentet sat op

Inden for tre timers køre-radius af Maribo bor der 28 millioner mennesker, og sætter vi den op til 
fi re timer, er det 40 millioner, siger Carsten Andersen fra Teknikkens Univers

MARIBO  Der ventede 
gæsterne ved gene-

ralforsamlingen i “Tek-
nikkens Univers” en solid 
overraskelse, da de i aftes 
var samlet på Hotel Saxkjø-
bing. To specielt inviterede 
gæster, Mads Thimmer fra 
Innovation Lab og Chri-
stian Bay-Jørgensen fra 
BayArch, løftede nemlig 
lidt af sløret for et helt nyt 
Teknikkens Univers.

Væk er tanken om at 
samle veteranbiler, lokale 
museer og teknisk udvik-
ling i alle afskygninger, og 
ind er kommet et oplevel-
sescenter med transport 
som det bærende tema.

Selve præsentationen af 
det foreløbige koncept var 
lagt i hænderne på Mads 
Thimmer, der gjorde det 
på en video-optagelse, da 
han ikke var nået hjem fra 
Grønland.

- I dag ønsker folk, at det 
skal være sjovt, være so-
cialt og de ønsker at lære 
noget, når de besøger at-
traktioner. Snart vil det 
høre fortiden til at more 
sig ved at køre rundt i en 
roterende hundeprut, for-

klarede han indlednings-
vis. Det er netop de tanker, 
som Innovation lab har 
arbejdet med, i tæt dialog 
med arkitekt Christian 
Bay-Jørgensen og folkene 
fra Teknikkens Univers.

Resultatet, som endnu 
holdes tæt ind til kroppen, 
for at det ikke skal blive 
stjålet af andre, vil blive 
et unikt univers, som kom-
mer til at handle om frem-
tiden indenfor transport.

Det betyder også, at “Tek-
nikkens Univers” allerede 
er ved at miste sit navn. Nu 
bliver der arbejdet med at 

attraktionen, som skal pla-
ceres ved afkørsel 48 lige 
uden for Maribo, kommer 
til at hedde “Move!  The fu-
ture of transportation”.

- Transport har skabt den 
verden, som vi er en del af, 
og det har været helt afgø-
rende for udviklingen i de 
sidste 100 år. Samtidig er 
det noget, der vil tale til de 
målgrupper, som vil køre 
lige forbi attraktionen, 
nemlig børnefamilier, kø-
rende sælgere og chauffø-
rer, forklarede Mads Thim-
mer.

Tidligere har vi her i 

avisen bragt de første teg-
ninger af “Teknikkens Uni-
vers”, som Christian Bay-
Jørgensen stod bag, men 
han havde helt nye med til 
generalforsamlingen.

Den høje vulkan, som 
det lignede tidligere, er 
blevet til en buet bygning, 
der rejser sig 50 meter op 
i luften.

- Der var lidt for meget 
Cirkus Benneweis over 
den første bygning, mens 
jeg synes, at den nye pas-
ser bedre ind i landskabet, 
forklarede arkitekten.

Idémanden bag hele pro-
jektet, Carsten Andersen, 
ser store muligheder i det 
nye projektet, og slog til 
lyd for, at der er masser af 
potentielle gæster.

- Inden for tre timers kø-
re-radius af Maribo bor der 
28 millioner mennesker, og 
sætter vi den op til fi re ti-
mer, er det 40 millioner.

Blandt generalforsam-
lingens gæster blev tom-
melfi ngeren da også vendt 
op for de nye planer.

PALLE NEVAD FRANDSEN
pnf@folketidende.dk

Generalforsamlingen løftede lidt af sløret for den nye turist-attraktion

Teknikkens Univers klar til 
at bevæge sig i ny retning

Christian Bay-Jørgensen har travlt med at fortælle om sit nye bud på “Teknikkens Univers”. FOTO: PALLE NEVAD FRANDSEN

“Teknikkens Univers” opstod som idé efter lukningen af 

Aalholm Automobil Museum. Siden har projektet udvik-

let sig til meget mere end et museum for gamle biler. 

Det skal være landsdelens ny store turistattraktion.

Fra begyndelsen har det været planlagt at placere 

“Teknikkens Univers” ved afkørsel 48, lige udenfor 

Maribo, hvor Knuthenborg i forvejen har planer om et 

stort projekt.

Man kan som privatperson støtte “Teknikkens Univers” 

ved at melde sig ind i foreningen, der arbejder med at 

realisere bag projektet.

Indmeldelse kan ske via hjemmesiden om Teknikkens 

Univers, der kan fi ndes på: www.teknikkens-univers.dk.
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