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STENKUL MED TÄNDKULEMOTORER!
Ta med en stor sten till Tekniska museet på lördag eller söndag! Här kommer
det att finnas en tändkulemotordriven stenkross som maler stenen i småbitar
i din åsyn. Passa även på att se den märkliga Volkswagen med Rolls Royceliknande grill och tändkulemotor i baken!
Ja, det blir många udda maskiner och fordon som visas upp på Tekniska
museets gård i helgen. Museet fylls av dunkande ljud, matos och glada
entusiaster. Tändkulemotorer drivs med ätbara matoljor och därför doftar de
av matlagning. Ljudet som de ger upphov till får en att tänka på Västkustens
gamla fiskebåtar som puttrar ut till sjöss.
Här får man tillfälle att se en stenkross i full aktion, så ta med en sten (max
20 cm i diameter) och se den krossas mitt framför ögonen! En hundra år
gammal, fullt fungerande, motor med en vikt på 3 ton visas upp, motorer från
flottningsbåtar och en trästörsvässare körs och en mycket originell
Volkswagen presenteras. Och mycket annat!
- Missa inte en helg för alla motor- och teknikintresserade – det blir skoj för hela
familjen , uppmanar intendent Nils Olander på Tekniska museet.
Tekniska museets gård lördag- söndag 29-30/5 kl 11.00-17.00.

För mer information
Nils Olander, intendent
08-450 56 80
nils.olander@tekniskamuseet.se

Pressbilder finns på www.tekniskamuseet.se
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars
intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt.
Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och
tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och
hade 318 240 besökare 2009.
TEKNISKA MUSEET, MUSEIVÄGEN 7, BOX 27842, 115 93 STOCKHOLM, TEL
08-450 56 00

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars
intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och
entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att
förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska
museet är Sveriges största tekniska museum.
Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta
attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar
Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.
Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.
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