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Pressemeddelelse 

Helsingør den 3. februar 2011 

 

NY UDSTILLING: ”SMALL. Glimt fra Teknisk Museums modelsamling” 

på Danmarks Tekniske Museum fra 12. februar 2011 

 

Danmark i miniatureformat 
I Teknisk Museums nye udstilling ”SMALL” handler det om historiske skalamodeller. Museet har fundet samlingens 

perler frem frem, og resultatet er et sandt skatkammer for både store og små.  

 

Historiske modeller                       

Danmarks Tekniske Museum har gennem årene opbygget en af landets største og flotteste samlinger af tekniske 

skalamodeller. I udstillingen ”SMALL” kan man for første gang opleve dem samlet. Her er alverdens maskiner til hjem 

og industri, af fabrikker, transportanlæg og mange andre af de indretninger og teknologier, som det moderne 

Danmark er bygget på. Med deres tekniske og håndværksmæssige finesser er mange af modellerne små kunstværker i 

sig selv. Flere af dem er desuden stadig fuldt funktionsdygtige og kan prøves af publikum. 

Modellerne har i sin tid tjent forskellige formål. Nogle har været brugt til at demonstrere tekniske principper eller 

afprøve ideer, før de skulle realiseres i fuld skala. Andre blev brugt til at reklamere for en virksomhed, sælge produkter 

eller øve sig på et håndværk. De ældste modeller stammer fra Den Teknologiske Samling, der blev opbygget ved Den 

Polytekniske Læreanstalt (i dag DTU) fra slutningen af 1800-tallet. Her brugte man modellerne aktivt i undervisningen, 

og flere af dem var produceret på læreanstaltens værksteder. Andre modeller har været vist som reklame på de store 

industriudstillinger – bl.a. Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1888 – og blev siden 

doneret til Den Polytekniske Læreanstalt, hvorfra de er kommet til Danmarks Tekniske Museum.  

Modelbygning i dag 

Mens de fleste af modellerne er fra industrialiseringens barndom, viser udstillingen også eksempler på noget af det 

allernyeste inden for industriel modelbygning, bl.a. modeller tegnet med computerprogrammer og siden kørt ud på 

3D-printer eller CNC-fræser. I udstillingens byggeområde kan man prøve sin indre modelbygger af med 

konstruktionslegetøjet K’Nex og 3D-tegneprogrammet Google SketchUp. Har man appetit på flere modeller, anbefales 

det at lægge turen forbi museets flotte modeljernbane, der viser højdepunkter fra Danmarks industrielle udvikling fra 

1847 og frem til 2000. 

 

Udstillingen ”SMALL. Glimt fra Teknisk Museums modelsamling” kan opleves fra 12. februar og resten af 2011. Den 

bliver den første af flere markeringer af Danmarks Tekniske Museums 100 års jubilæum i 2011.  

 

Yderligere oplysninger om udstillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Marie Ørstedholm på e-mail 

mo@tekniskmuseum.dk eller telefon 49 22 26 11.    
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