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Indledning
Med denne udviklingsplan ønsker Tandslet at fokusere på de historiske styrker og samle
bogerønskerne som afsæt for den fremtidige udvikling.

Historie og analyse
En beskrivelse af udviklingen i landsbyen Tandslet i perioden fra 1960 til 2018
For 50 år siden så Tandslet en hel del anderledes ud. Det var en lille by på 538 indbyggere. Der 
var to stationer, Neder Tandslet og Over Tandslet. Det havde der været siden amtsbanen i 1898 
blev bygget. Denne blev nedlagt i 1933, da staten overtog togdriften.

Så kom tresserne, hvor alt skulle ændres. Den 
26. maj 1962 ophørte togdriften på Als og der-
med også Tandslet. 

Tandslet var dengang en sogne by, som  var i 
god drift, med kro, forsamlingshus, missions-
hjem, sparekasse, andelskasse og et velfunge-
rende forretningsliv med 2 bagere, fire køb-
mænd, to slagtere og en manufakturforretning 
og naturligvis en kirke, som blev bygget i det 
12. århundrede.

Håndværket var også godt repræsenteret, idet 
der var to smede, to bygningssnedkere, tre malere, to herrefrisører, en damefrisør og en urmager. 
- Tandslet var afgjort det, man forstår ved en driftig by med et pænt stort opland. Der var ca. 1150 
beboere i sognet.

Tandslet blev i 1970 lagt sammen med tre andre små sogne, Hørup, Lysabild og Kegnæs. Det var 
en efter datidens mening en god størrelse på en landkommune.

Samtidig med sammenlægningen begyndte også den lokale strid om, hvad der skulle være af ser-
vice i kommunen. Skolerne fik man hurtigt øje på. To skoler var det, man mente ville være pas-
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sende, nemlig en i Hørup og en i Lysabild. Altså skulle Tandslet skole nedlægges.

Nu var det, som om beboerne pludselig fik øjnene op for, at der var ved at ske noget med deres 
by. Flere forretninger lukkede. Når en forretningsmand gik på pension, blev forretningen lukket. 
Det var tiden at få gjort noget alvorligt ved udviklingen. Under stort pres fra lokalbefolkningen 
valgte kommunalbestyrelsen i Sydals at bevare alle 4 sogneskoler og Tandslet fik tilmed bygget til 
så der også blev plads til 7. klasse.

I 1970 havde nogle borgere I Tandslet oprettet en børnehaveforening, med det formål at få bygget 
en børnehave. Dette naturligvis for at gøre lokalsamfundet stærkere og for at bevare og måske 
øge udbygningen af landsbyen. I 1972 stod børnehaven færdig og blev en selvejende institution til 
40 børn. Den var i høj grad med til at øge interessen for at bo I Tandslet.

Nu kunne Tandslet pludselig reklamere med, at den både havde børnehave og skole. Tandslet 
havde allerede i 1970 fået en idrætshal “SYDALS-HALLEN”, som blev utrolig godt besøgt. Få år 
efter, at den var bygget, måtte den udvides, så der blev bedre badefaciliteter og et større cafete-
ria. Idrætshallen blev bygget af frivillige, der blev ikke brugt penge på arbejdsløn. Man fik en hal 
andel, når man havde arbejdet 125 timer. Tilbygningerne er også for en stor dels vedkommende 
bygget på frivillig basis. I 1993 blev der bygget to tennisbaner. Som sidste skud på stammen blev 
der I 1993 bygget to keglebaner. Efter bygningen af keglebanerne har mange ældre fundet tilbage 
til hallen, ligesom der kommer mange fra nabobyerne for at kegle. Keglebanen er nu udvidet til 4 
baner.

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening , T.U.I. var den oprindelige drivkraft af sporten i Tandslet, 
TU.I.s primære sportsgren er gymnastik.
De øvrige sportsgrene er sammenlagt med nabobyernes. Bl.a. Sydals Håndholdklub SHK. Syd-
alsHallen er hjemsted for håndboldklubben og har stolte traditioner her. LSG er betegnelsen for 
den fælles fodboldklub. Græsbanerne ligger i Lysabild, men om vinteren spilles der i SydalsHal-
len.

Alt dette har grundet en aktiv befolkning gjort, at Tandslet i dag er en driftig by, som rummer alle 
de faciliteter moderne mennesker forlanger skal være til stede for, at ville bo der. 

På skoleområdet gik det nu stærkt. Allerede i 1980 blev skolen atter udvidet med et nyt og mo-
derne skolebibliotek, samt en aula og et fysiklokale. Samtidig blev der anlagt en skolesti fra det 
nye boligområde, Tandsbusk, hvor der nu er ca. 85 boliger. Skolen blev flittigt brugt af forældre-
kredsen og sognets øvrige beboere.

I 1986 blev der efter et ønske fra en forældrekreds oprettet en fritidsklub ved skolen, hvor de tre 
yngste årgange kunne være, til deres forældre kom hjem fra arbejde. Klubben blev imidlertid hur-
tigt for lille, og i 1995 blev der taget en ny tilbygning til fritidsklubben i brug. Fritidsklubben er nu 
lavet om til en SFO.

Også uden for den almindelige undervisnings tid bliver skolen meget brugt af sognets beboere. 
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Hele vinteren igennem har der været “Åben Skole” en dag om ugen. Her kan folk komme og lave 
næsten lige, hvad de ønsker, kun fantasien sætter en grænse.
Alt dette er med til at give sammenhold i et lille landsbysamfund. Efter at have kørt i 30 år kører 
den Åbne skole nu med nedsatte aktiviteter.

Der er opført 11 pensionistboliger, så de ældre kan blive i deres vante omgivelser så længe som 
muligt.
Nu er det selvfølgelig ikke lutter idyl. I selve byen har udviklingen sat sit præg, idet der nu er 
mange lukkede forretninger, men der er en købmand, stort nok til at man kan købe alle varer, 
som der i det daglige er brug for.

Det gamle mejeri er for en dels vedkommende lejet ud til en motorcykelklub, som fungerer sær-
deles godt. I 1986 lukkede byens sidste smedeværksted. Bygningerne overtog smedens søn, og et 
år efter stod der en moderne fabrik som kom til at hedde ATTEC. Firmat hedder nu Frontmatec.
Frontmatec udvikler verdens førende skræddersyede løsninger til automatisering i fødevareindu-
strien, andre hygiejne følsomme industrier og forsyningsindustrien. 

Tandslet har siden 1889 haft et lægehus, idag arbejder der 2 læger i huset.

I 1972 blev der oprettet et lokalhistorisk arkiv, som har til opgave at samle gamle billeder og 
papirer, som fortæller byens og sognets historie. Lokalhistorisk arkiv arrangerer udstillinger og 
udflugter/vandreture og har i 1993 udgivet en bog “Tandslet sogn i ord og billeder”. Arkivet har 
til huse på Tandslet skole.

I 1995 blev Tandslets gamle ringriderforening vakt til live efter at have været stillet i bero i 54 år. 
Som noget ganske nyt dyster man om titlen som “Kongernes Konge på Als”. Det vil sige kongerne 
fra de øvrige alsiske ringridninger dyster om at blive den bedste.

Tandslets beboere har gjort sit til at holde gang i byen. De er altid 
parat til at gøre en indsats, hvis det viser sig nødvendigt. Tandslet 
er et godt eksempel på, at selv en lille landsby kan overleve.

Folkeskolen blev nedlagt, men med hjælp fra lokalbefolkningen, er 
der i dag en friskole i rivende udvikling.
Tandslet friskole er en moderne friskole med rødder i den grund-
vigske skoletradition. 

Skolen har 122 elever fra 0.- 9. klassetrin. 
Tandslet skole er en friskole, hvor de tar seriøsitet som en selvføl-
ge, og hvor der er plads til at udvikle sig både fagligt og menneske-
ligt. 

Deres vigtigste opgave er give eleverne de bedste rammer for at 
lære at lære. Skolen vil være et livfuldt sted med glæde, kultur og 
tradition, så lysten til at lære holdes ved lige. 
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Købmandsbutikken lukkede, men efter et par år med kedeligt 
brunt papir i vinduerne og tom parkeringsplads dukkede der en risikovillig kvinde op og starte-
de en regulær købmandsbutik, med salg af frisk brød fra bageren i Skovby. Tandslet har også et 
Pizzaria.

Forsamlingshuset er blevet revet ned og har givet plads til 4 nye ældrevenlige boliger. Det er 
meget vigtigt at der hele tiden og i små doser bliver bygget nyt som ældre har lyst og mulighed for 
at flytte ind i, så der sker et løbende generationsskifte i lokalområdet. Der hvor de gamle flytte ud, 
flytter unge familier ind.

Skrevet af Rasmus Hansen, revideret af Preben Bonde

Tandslet anno 2019
Tandslet har et aktivt forretningsliv midt i byen. Her er købmand, bage-
riudsalg, pizzeria, frisør, lægehus, og der er murer- og tømrerfirmaer. 

Kunst- og musikarrangementer foregår i Bittens Bank, og vi har et 
transformatortårn som museum. 
Der er byggegrunde til salg i de to parcelhuskvarterer i tilknytning til 
den oprindelige by langs landevejen fra Sønderborg til Mommark. 
Der er cykelsti i begge retninger til Hørup og Mommark. 

I Sydalshallen kan man deltage i håndbold, gymnastik, kegling, bad-
minton, fodbold, e-sport og spille tennis på to udendørs tennisbaner. 
Der er to spor i landskabet på i alt 4,5 km og afmærkede rideruter til 
hestefolket.
Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er private og kommunale dagplejere, Naturbørnehave, Tandslet 
Friskole (op til 9. kl.), SFO samt to områder med seniorboliger.

Et gammelt ønske om en naturlege-
plads blev vakt til live og falder fint i 
tråd med, at Tandslet Børnehave har 
taget navneforandring til Naturbør-
nehave. 

Sporet ved Tandslet, Naturbørne-
have, naturlegeplads, bålhytte og 
shelters mm er alt sammen vigtige 
ingredienser i Tandslets Naturuni-
vers.
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Velkommen til fremtiden.

Hvordan ser Tandslet ud om 5 år?

Vi har:

Gårdbutik med økologiske varer; frugt, marmelade, honning og uldhatte.
Ny købmand med en moderniseret butik.
Sydals Hallen er blevet moderniseret.
Kulturhus midt i byen.
Bedre busforbindelser.

Strategi - hvad skal der til for at komme derhen?

Vi gør dét, vi er bedst til - God organisation - Udnyttelse af stedbundne ressourcer - aktivere loka-
le kræfter.

Taktik - hvordan vil vi gribe arbejdet an? 
Landsbygruppen afholder borgermøder, hvor de præsenterer forslag til organisering af en styre-
grupper samt arbejdende udvalg, der er projektorienterede.

Handling - hvem gør hvad, hvornår? 
Min Købmands ejer har valgt at gå på pension, og en ny Købmand har endnu ikke kunne etablere 
sig. Der blev i januar 2019 indsamlet 700.000 kr. i anparter, så nu går arbejdet i gang med bor-
germøder, stiftende generalforsamling, ombygninger m.m.
Arbejdsgruppe med Søren Elholm som ressourceperson, arbejder med projektet Vores Køb-
mand.

Den gamle Sydbank var til salg, og Landsbygruppen ønskede sig et kulturhus.
Banken blev købt af lokale investore, og på sigt overtager Landsbygruppen bygningerne.
Arbejdsgruppe med Erling Koch som ressourceperson, arbejder med projektet Multikultur-
huset Bittens Bank.
Bittens Bank skal være et naturligt kreativt  samling sted  for byens borgere, hvor de kan mødes  
og oprette forskellige interessegrupper. Det skal skabe et sammenhold i byen, hvor man kan mø-
des over en kop kaffe og drøfte stort og småt

Sydalshallen skal moderniseres. Den skal have nogle velfungerende faciliteter og velfungerende 
motionsrum, til glæde for alle aktive borgere på Sydals.
Arbejdsgruppe med Henrik Høgh Fangel som ressourceperson, arbejder med projektet 
Nye horisonter

Landsbygruppen har overordnet ansvar for at tage følgende områder op:
Offentlig transport, flexibel transport, f.eks. tilkaldebusser, kørsel på tværs • Kommunikation og 
koordination mellem foreninger, erhverv, institutioner i Tandslet • Varieret boligmasse - herun-
der storparceller • Mulighederne for at ansætte en landsbypedel
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Ønsker til fremtiden

Møde/værested på neutral grund. Eks. i tilknytning til SydalsHallen hvor biblioteket lejlig-
hedsvis kan præsentere nyheder eller at sundhedsteamet kan tilbyde information og tests. 
Et ”universitet” med aviser og tidsskrifter og netcafe´. 

Service tæt på borgeren. 
Ud over at lokalbefolkningen skal benytte det, kræver det at kommunen holder fokus på attrak-
tive landsbyer, bosætning og erhvervsudvikling så grundlaget for at drive service og handel er til 
stede. 

Karakteristika og historie. 
Den lokale udviklingsplan fortæller noget om et området og når kommunen er villig til at gå i dia-
log, forud for planer der omfatter et givent område, kan meget lykkes til fælles bedste. Benyttelse 
og beskyttelse af natur- og kulturspor. Vi kender stumperne af de gamle stier og markveje og vi 
kender lodsejerne, men vi mangler hjælp til at trykke foldere.

Offentlig transport. 
Det er vanskeligt at komme hjem fra Sønderborg både i dagtimerne og om aftenen og specielt 
vores unge mennesker har et stort ønske om at kunne færdes mere ”frit” i forhold til skolearbejde 
og evt. biografture. 

Unge på landet. 
Gruppen fra 12-16 år er meget afhængig af at 
lokalsamfundet har nogle tilbud til dem.

I Tandslet har vi tradition for og også haft rigtig 
god held med at sætte fokus på nogle områder for 
så at finde ressourcer både økonomisk og menne-
skeligt til at få ønsket opfyldt. 
I flæng kan nævnes, SydalsHallen, Min Køb-
mand, Multisalen, Friskolen, Seniorboliger og 
ikke mindst alle de aktiviteter som samler og 
støtter op omkring livet, stoltheden og sammen-
holdet. 

Afslutning 
Vi glæder os til at arbejde videre med ovennævn-
te input, så det fremtidige samarbejde kan blive 
til glæde for alle os, der bor og lever i Tandslet. 
Det færdige resultat af udviklingsplanen vil blive 
fremlagt, og det vil løbende blive revideret. 

Med venlig hilsen Landsbygruppen
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