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Du og din ledsager inviteres til Hedorfs Seniorforening`s  

første arrangement i 2018 
 

Tirsdag den 30. januar kl. 11:30 
 

 
Danmarks Tekniske Museum – Fabriksvej 25, 3000 Helsingør 

 

 
 

Der vil være en guide på Danmarks Tekniske Museum,                                                   
ellers går vi rundt på egen hånd 

 
 
 

Danmarks Tekniske Museum giver jer muligheden for at bruge alle jeres sanser i mødet 

med sjove, fascinerende og epokegørende eksempler på gammel og ny teknik. 

Bemærk venligst at der kan være koldt i de store udstillingshaller.                                      

Men vi kan varme os i cafeen, hvor der også vil være en kop kaffe og kage. 
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Historie  

Danmarks Tekniske Museum blev etableret i 1911 af Håndværkerforeningen i København 

og Industriforeningen, i dag Dansk Industri. Museets samlinger går imidlertid endnu 

længere tilbage. Nævnes kan Ole Rømers prototyper for mål og vægt fra 1600-tallet og 

H.C. Ørsteds samling, med bl.a. de genstande han brugte til at opdage 

elektromagnetismen i 1820,  og som gjorde ham verdensberømt. 

Museet lå oprindeligt på Polyteknisk Læreanstalt, i dag Danmarks Tekniske Universitet, i 

København, men blev i 1965 flyttet til Helsingør, hvor det har ligget siden. Museet har 

siden sin grundlæggelse opbygget en samling af genstande, der er blandt de bedste i 

Europa. 

I dag rummer museet flere store genstandssamlinger, bl.a. fra den store Industriudstilling i 

København i 1888 og fra den gamle Polytekniske Læreanstalt. Desuden har museet fået 

store samlinger fra Danmarks Flyvemuseum i Billund, Patentdirektoratets samling af 

modeller, en vigtig kommunikationshistorisk samling fra Tage Schouboe Museet, Zone 

Redningskorpset, Vej og Bro Museet og samlingen om opfinderen Ellehammer. 

Frokost 
 
Hvis vi bliver 30 personer, så kan vi bestille frokost på restaurant Havkatten, Helsingør. 
Ellers finder vi en anden løsning. 
Alle tilmeldte vil få besked, hvor vi skal spise frokost. 
 

  

Arrangementet er gratis for medlemmer & 150 kr. for ledsager. 
Transport er for egen regning. 
Indbetaling for ledsager :  Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422  HUSK NAVN 
 
Tilmelding senest mandag den 15. januar 2018 på mail til linda.fischer@dhl.com 
eller på telefon – 25121099 / 43489506 
 
Sæt X i kalenderen: 2018 
Generalforsamling og sommerarrangement 26. maj 2018 
Efterårsarrangement   September 2018 – Dato kommer senere. 
Julearrangement   24. November 2018 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Hedorfs seniorforening 

mailto:linda.fischer@dhl.com

