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Teknikkens Univers er også drømmenes univers
Vi går alle rundt og drømmer om et eller andet. Noget, ingen før har gjort. Eller bare noget
nyt.
Carsten Andersen fra Nakskov havde længe drømt om, at Aalholm Automobilmuseum en dag
kunne indgå et samarbejde med den klub, han er formand for. Men drømmen brast onsdag
den 2. juni 2010, da det i pressen kom frem, at Aalholm ville lukke for altid – og at samlingen
af køretøjer skulle sælges på auktion.
I løbet af mindre end et døgn proklamerede han, at klubben eller interessenter med hang til
veteran- og klassiske køretøjer måtte og ville redde stumperne fra Aalholm.
Endnu en uge gik, og det blev klart, at Aalholm ikke ville kunne fortsættes, og at det var
uigenkaldeligt, at samlingen af køretøjer skulle sælges. Men det fødte blot en ny idé. Den 15.
juni blev de første streger slået til den idé, som senere kom til at hedde ”Teknikkens Univers”.
Museum lugter lidt af mug og gamle ting, mens univers også kunne se fremad eller i det
mindste samle op på nutidig teknologi.
Tankerne om, hvad dette kunne blive til, voksede støt og roligt, og efter at have prøvet
ideerne af på bestyrelse og medlemmer af Lolland-Falsters Veteran Klub, var planen klar: Det
skulle være stort, anderledes og helt nytænkt.
Skitserne, som også kan ses her på siden, er blot en lille del af projektet. Får Carsten
Andersen sin vilje og de økonomiske muligheder, så skal Teknikkens Univers lægges i
nærheden af Maribo’s afkørsel 48 på E47-motorvejen, og bygningen skal blive som et tandhjul
set ovenfra og have en størrelse på ca. 7.000 kvm.
-Det bliver en ordentlig mundfuld, og nogen tror da også, at de høje varmegrader i juli er
steget mig til hovedet. Men det er faktisk alvorligt ment.
Den 26. august blev ideerne bag projektet offentliggjort ved et møde i Maribohallerne, og det
var med store armbevægelser, men med et godt fodfæste i den lollandske og falsterske muld.
Teknikkens Univers skal nemlig fungere som et udstillingshus med alt inden for teknik – fx
veteran- og klassiske biler og motorcykler, radioer og elektronik, traktorer, brand- og
redningskøretøjer, en særlig udstilling om Ellehammer, som lettede fra jorden første gang på
den lille ø Lindholm nord for Bandholm og så med en særudstilling om en af egnens helt store
teknikere: Jørgen Skafte-Rasmussen – bedre kendt som manden bag DKW.
I sit oplæg kom Carsten Andersen også ind på, at man kunne inddrage den lokale
museumsbane – og evt. forlænge den fra Bandholm-Maribo og helt til Gedser.
Drømmene om Teknikkens Univers har nu vokset sig så god, så det kan blive en krumtap om
en lang række andre turistaktiviteter med rod i veteran- og klassiske køretøjer, men som ikke
kun handler om udstillinger. Hvad det præcist er, vil Carsten Andersen ikke helt løfte sløret for
endnu.
Først vil han have politisk opbakning, så der bliver en placering og et indhold at arbejde videre
med og ikke mindst en stor sikkerhed for, at han kan gå videre med projektet og søge penge
til opførelsen af noget unikt.
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Carsten Andersen er ved at være talt varm. Bygningen skal ikke blot være en
udstillingsbygning i traditionel forstand. Den skal tænkes fremad i teknisk henseende. Fx vil
han gerne have en kæmpe stor glaskuppel, som man kan se på skitsen. Den skal fungere som
vartegn, varme- og el-kilde til hele byggeriet, men samtidig skal den være glasklar og give
drømmene og visionerne udsigt til himlen og stjernerne, der har givet liv til mange nye
tekniske landvindinger. Tænk blot på rumraketterne og mobiltlefonerne.
Men Teknikkens Univers skal også gerne tage den nyeste teknik i anvendelse i forbindelse med
præsentationen af de udstillede genstande. Carsten Andersen tænker sig at bruge af vore
mobile computere og telefoner til at give gæster fra hele verden informationerne på deres eget
sprog, fordi man bl.a. via mobiltelefoners SIM-kort kan identificere landekode m.m.
I den første fase er der grundlagt en forening med navnet ”Teknikkens Univers Danmark”. Den
skal rejse penge via gaver, arv m.m. til at skaffe de genstande til veje, som skal udstilles.
Målet er 300 medlemmer og en grundkapital på 150.000 kr. Dermed kan foreningen opnå
status som gavemodtager og selv modtage gaver uden at skulle svare skat, medens giveren
kan fratrække alt over 500 kr. Og på den måde kan der skabes grobund for indholdet.
Når dette forhåbentlig snart er nået, så kommer fasen, hvor specialister inden for byggeri skal
rådføres omkring byggeriets faktiske konstruktion og ikke mindst økonomien bag.
Næste etape bliver tilvejebringelse af økonomi, men den 5 mand stærke bestyrelse er fuld af
tro på, at det nok skal lykkes, og hvis Carsten Andersens drømme går i opfyldelse, så vil
Teknikkens Univers slå dørene op i foråret 2014.
Du kan læse og se mere om projektet på hjemmesiden www.teknikkens-univers.dk, hvor du i
øvrigt også kan melde dig ind i foreningen eller skrive dit bidrag på.

Carsten Andersen • Oksebæksvej 3 • 4900 Nakskov • mobil 22 23 34 08
e: carsten@teknikkens-univers.dk • web: www.teknikkens-univers.dk

