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Minde. Bulldozeren stod klar til at smadre transformatortårnet i gotisk stil. Nej! sagde indbyggerne i Tandslet.

Højspænding – livsfare
Af MARIANNE KROGH
ANDERSEN

Skilte på de
to højspændingsafbrydere mod vest
markerer om højspændingen
er koblet til

– eller fra.
en folder om museet, som
man gerne må lægge tilbage
igen, når man har læst den.
Til gengæld har publikum
gratis adgang. »Nøgle kan
hentes i lægehuset«, står der
på et skilt ved transformatoren.

❏
SØNDERJYLLAND kom på
grund af Første Verdenskrig
sent i gang med den industrielle udvikling. Derfor blev
elektriciteten, elledningerne
gennem landskabet og transformatortårnene, et billede
på den ny tid. En tid efter
Genforeningen i 1920, hvor
Sønderjylland stemte sig
hjem til Danmark igen.
»Elektriciteten var et
kvantespring, der muliggjorde moderne teknik i
landbruget og i landsbyens
husholdninger. Elektriciteten kom fra tårnet, der var
livsfarligt. Er det underligt,
at der stod respekt om det?
Det er vores ønske, at denne
respekt bliver bevaret,« siger Arne Nørregaard og fortæller om, hvordan han som
barn bævede, når han gik
forbi en transformator.
»Jeg holdt på alt, hvad
jeg havde i lommerne og
skyndte mig forbi. Jeg var
bange for tårnet,« husker
han. At sådan en transformator ikke var det rene legetøj,
ses af en planche på indersiden af døren. Det er en
anvisning på genoplivning af
folk, som får elektrisk stød

man angst for fysik! Børnenes tegninger viser, hvordan
højspændingen kommer ind i
tårnet og løber gennem utallige omdrejninger af kobbertråd, indtil elektriciteten har
mistet så meget vildskab, at
den kan bruges af almindelige forbrugere.
Al denne uundværlige
magi foregår naturligvis
stadigvæk, selv om elnettet
er nedgravet. Men i dag i en
åndløs grøn plasticboks, som
står for foden af det gamle
tårn. Vi er enige om at dele
afskyen for den grønne
kasse, som har afløst det fine
arkitekttegnede transformatortårn i gotisk stil.
Egon Bauer og Arne Nørregaard samlede 28.000
kroner sammen lokalt, så
tårnet kunne blive restaureret og først og fremmest
få ny fugning. Mads Clausens Fond, Andelskassen
i Tandslet, Bygningsbevaringsfonden af 1975 og den
lokale fabrik, Attec, som
fremstiller slagterimaskiner,
spyttede i indsamlingsbøssen. De to ildsjæle og resten
af Tårngruppen, som initiativtagerne til museet kalder
sig, måtte en tur længere ud
på Als, til Mommark for at

skaffe indmad til transformatortårnet. Elselskabet havde
nemlig nået at flå indmaden
ud, men heldigvis fandt
Tårngruppen en tilsvarende
transformer og andet teknisk udstyr intakt på et tårn
magen til.
Tandslet er en aktiv
landsby, som også samlede
ind til idrætshal, og de lokale
udførte selv det meste af
arbejdet for år tilbage. Kommunen ville ikke betale.
De to pensionister bag
transformatormuseet har
allieret sig med nye og
yngre kræfter i byen, blandt
andet havde de fundet en ny
formand. Men hun fik tvillinger og diskvalificerede sig
selv på grund af mængden
af børn. »Hun fik andet at
lave,« siger Arne Nørregaard. »Men det er godt at
have venner.« Kvinden bor
nemlig i en hvid villa lige ved
siden af transformatortårnet.
Tandslet Transformatormuseum klarer alt ved hjælp
af frivilligt arbejde. Der er
hverken museumsdirektør,
kustoder, børnerum, billetskranke, museumsbutik eller
cafe på museets beskedne 7
kvadratmeter. Det er høflig
selvbetjening. Der hænger
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ALT dette kan man gruble
over, mens man ser sig omkring i Danmarks mindste
museum. Der er noget fodkoldt, så vi beslutter os for,
at nu har vi suget alt det, vi
kan, ud af Tandslet Transformatormuseum.
For et par år siden kom
nordmanden Roger Pihl
forbi Tandslet og tårnet. Han
kunne ikke stå for skiltet
med »Nøgle kan hentes i
Lægehuset«. Pihl blev berømt i visse – indrømmet
ret snævre – kredse for sin
bog »Guide til Danmarks
bjerge«. Pihl er vild med at
bestige danske »bjerge«,
og har besejret alle danske
toppe på over 100 meter.
Den norske forfatter og
reklamemand har næse for
finurlige danske værdier og
måtte naturligvis skrive en
bog om Tandslet Transformatormuseum. Den udkom
for nylig med støtte fra Asserballeskov Autoværksted

Aps, Attec, Fabrikant Mads
Clausens Fond, Historisk
Samfund for Als og Sønderjylland, Andelskassen
Sønderjylland i Tandslet, lægehuset Tandslet, Vinklubben KLUC og Ertebjerggård
Frilandsgartneri.
Vi tager afsked med
Tandslet, hvor der efter
sigende altid har boet excentriske personer. I 1893
kom der en missionsk pastor
Christensen til byen. Han
skriver gysende: »Forlystelsessygen er unheimlich
gross, og det må beklages,
at banen sætter ekstra tog
ind til baller i Sønderborg.«
Så hvad er mere naturligt
end at slutte af i Sønderborg,
hvortil Arne Nørregaard nu
er flyttet. »Men mit hjerte er
stadig i Tandslet,« siger han
med et suk. Udsigten over
Sønderborg fjord fra hans
nye hjem fejler dog ikke
noget. Han viser mig rundt
i lejligheden. Efter at være
gået på pension fra Danfoss
er Arne Nørregaard blevet
formand for Asia Base, et
selskab i Kina, som drives
af hans søn. Virksomheden
hjælper danske selskaber
med et etablere sig i Kina.
Arne Nørregaard viser mig
stolt et videoklip af hans 12årige dansk-kinesiske barnebarn, Emma, som spiller
Chopins Nocturner så godt
som en professionel koncertpianistinde.
Pludselig virker det så
logisk. Naturligvis går der
en lige linje fra transformatortårnet i Tandslet til dansk
industri i den gloende metropol Shanghai.
Roger Pihl: Tandslet Transformatormuseum, Danmarks
mindste museum. (Kan købes
på Sønderborg slot, i Tandslet
Andelskasse eller hos Egon
Bauer, eubauer@mail.dk
eller Arne Nørregaard an@
asiabase.com.)
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Arkitekt Torkel Møller: Tandslets transformatortårn. Tegl. 1922.
en jernstang i maskineriet.
»Inde« og »ude« står der.
For nutidens danskere to
totalt ukendte ord. On og off
– det er til at forstå. Før den
særligt uddannede fagmand
fra elselskabet trådte ind i
transformatorerne, skulle
han altid huske udefra at
rykke i jernstangen, indtil
den stod på »ude«. Ellers
var det livsfarligt at gå ind i
transformatorstationen.
Jeg bekender mit ringe
stade i faget fysik. Til dette
pinlige punkt har Egon og
Arne naturligvis en løsning.
Indenfor i transformatortårnet i Danmarks mindste museum hænger der på væggen
en samling tegninger udfærdiget af 1.- 2. klasse i Tandslet Skole. På et imponerende
højt kunstnerisk og teknisk
niveau har skolebørnene
illustreret, hvordan højspænding kommer ind i tårnet og
via transformeren – en grå
metalkasse, som ligner en
tyk radiator – derpå løber ud
igen som lavspænding, klar
til at blive brugt til alverdens
elektriske apparater fra
radioer over næsehårstrimmere til ganske almindelige
gløde- og sparepærer.
Pyha, sådan overvinder

Danmarks første vekselstrømsværk – Skovshoved
Elektricitetsværk – i drift
i 1907. Efterhånden bredte
denne type værker sig til
hele Danmark. Og dermed
skød de kønne murede
transformatortårne op over
det ganske land. De blev
senere afløst af grimme
bliktårne. Sønderborg og
Aaabenraa Amters Elektricitetsforsyning blev stiftet i
1919.
Inden for landbruget betød
elektriciteten en mindre
revolution og en lettelse i
arbejdet. Pludselig kunne
maskinerne hjælpe med til
tærskning, grutning og roeskæring, og de brandfarlige
petroleumslamper blev afløst
af elpærer. Industrien fik
vinger. Et nyt Danmark opstod i kølvandet på resten af
den industrielle verden med
England i spidsen.

opleV antikkens
athen & Delfi
11.-15. april 2009
Athen er meget mere end det verdensberømte
Akropolis med Parthenon-templet. Vores rejseleder kender den direkte vej til de mange sjove
og særprægede oplevelser der gemmer sig i byen.
Vi besøger Plákaen, der byder på små butikker
og hyggelige tavernaer, og vi fornemmer tydeligt
den olympiske ånd, når vi besøger det Olympiske
Stadion med plads til 70.000 tilskuere. Vi skal
selvfølgelig også besøge “Verdens Navle” et par
timers kørsel fra Athen. Her smukt placeret på
Parnassos-bjerget ligger det antikke Delfi, hvor
Oraklet havde svar på de alles spørgsmål.
De mange historiske oplevelser bliver krydret
med specialiteter fra det græske køkken og besøg på en af de bedste vingårde.
www.gongong.dk

JEG kigger ud ad togvinduet på de grå højspændingsledninger, som skærer
sig gennem det pandekageflade, solbeskinnede sønderjyske landskab. Masterne
og de tykke ledninger fylder
meget her i det flade landskab, hvor himlen er høj og
lyseblå. Højspændingsmasterne passer ikke dårligt til
dyrefabrikken, dens grønne
gyllebeholder og gigantiske
staldbygninger, som skygger for et gammelt forsagt
stuehus.
Hovedet summer af de
sparsomme levn, som
fysiklærer Fogh med de
venlige brune øjne efterlod.
Jævnstrøm, vekselstrøm,
højspænding, lavspænding.
Hvordan var det nu med
induktion, jernfiltspåner og
noget med en spole omviklet med kobbertråd og alt
det andet lettere tågede om
elektricitet, man har lejret
i hjernens grå fedtmasse.
Ak, der er kun nogle smuler
tilbage. Men nu skal jeg
heldigvis besøge Tandslet
Transformatormuseum.
Stedet praler af at være Danmarks mindste museum.
Jeg bliver hentet på Sønderborg Station af landsbylægen. Egon Bauer holder
klar ved perronen sammen
med sin medsammensvorne
Arne Nørregaard. I Bauers
lille bil venter et festmåltid,
en stråkurv med drikkevarer og rugbrødsmadder med
sønderjysk sardel- og spegepølse fra den lokale slagter,
et folkefærd som også i det
traditionsrige Sønderjylland
er blevet sjælden som de
udrydningstruede storke.
For 25 år siden var der 8
slagtere i Sønderborg, i dag
er der en.
Der er ikke tid til at begræde tidernes forfald. Vi
bider tænderne sammen om
herlig sardel, skåler i æblemost og hvidvin og haster til
Transformatormuseet.
På vej ind i Tandslet
skimter vi konturerne af en
smalsporet jernbane. Over
og Neder Tandslet havde
engang to stationer med en
kilometers afstand. De er
naturligvis for længst nedlagt. Landsbyens tusind beboere nåede at redde skolen
og gøre den til friskole. Da
energiselskabets bulldozere
holdt klar til at nedbryde
transformatortårnet, bygget i gotisk stil af røde
hvidfugede mursten og med
sadeltag, dukkede Bauer og
Nørregaard op og sagde hov!
»Vi syntes, at tårnet var
alt for smukt til at blive revet
ned,« siger Egon Bauer.
»Det er et kulturminde,
som folk med historisk interesse ikke stiltiende kan se
gå til grunde,« siger Arne
Nørregaard. Han er pensioneret it-chef på Danfoss
og sammen med sin kone
Yrsa aktiv i egnens lokalhistoriske selskab, hvor Egon
Bauer har været formand.
De var enige om, at deres lille arkitekttegnede
kulturhistoriske perle ikke
skulle blive bulldozerens
bytte. Arkitekt Torkel Møller, som arbejdede sammen
med Martin Nyrop om
byggeriet af Københavns
Rådhus, var manden bag
de 40 transformatortårne,
som skød op på Als efter
Genforeningen. Intet blev
sparet i arkitektonisk perfektion for at gøre den 7
kvadratmeter store bygning
af »kirkegårdstypen« til
en industriel og æstetisk
markering, som Danmark
kunne være bekendt. Ude i
det nyvundne danske land
skød transformatortårne op i
solide smukke materialer og
med indgang i rundbuestil.
Nu skulle også Sønderjylland have andel i det nyttige
og lettere skræmmende nye
– elektricitet.
»Højspænding Livsfare«,
står der uden på transformatortårnet. Visualiseret af et
langt skræmmende lyn. Og
den er god nok. Transformatorstationen var noget, man
gik i en stor bue udenom.
Det husker Arne Nørregaard
tydeligt, fra da han var barn.
Man havde respekt for tingesten.
Egon Bauer rykker med

med tegninger over, hvordan
man giver kunstigt åndedræt
– efter Holger Nielsen metoden.
Det kan man stå og gyse
over i det trange tårn, som
ligger mellem Over og Neder
Tandslet, så det kunne forsyne begge landsbyer med
strøm. Sønderjylland var
– ligesom det øvrige Danmark – sent med på det nye
mirakel, elektriciteten – som
på få år revolutionerede
hele den moderne verden.
Verdens første elværk, et
lille jævnstrømsværk, blev
oprettet i 1882 i New York af
Thomas Edison, som nogle
år i forvejen havde opfundet
glødelampen. At elektriciteten kom til Danmark kan
man først og fremmest takke
urmager Hansen for. Han
havde sin forretning på Brogade i Køge og her oprettede
han en »centralstation«, som
i 1891 forsynede hans egen
butik og andre af gadens
forretninger med belysning.
Sønderborg Jævnstrømsværk blev bygget i 1908,
kan man læse i Arne Nørregaards artikel »Da elektriciteten kom til Tandslet«, et
særtryk af »Historiske træk
fra Tandslet sogn«. I begyndelsen af 1900-tallet blev der
bygget små jævnstrømsværker i enkelte landsbyer. Alle
datidens elværker byggede
på lavspændt jævnstrøm, og
elektriciteten kunne derfor
kun sendes ud til forbrugerne inden for en radius af
få kilometer. Senere gik man
over til vekselstrøm, der
kan overføres som højspænding over lange distancer
og derpå transformeres til
lavspænding lokalt. Præcis
derfor blev transformatortårn nummer 23 – tårnet i
Tandslet – bygget som et ud
af 40 på Als. Den højpotente
vekselstrøm havde mange
fjender. Folk syntes, den var
alt for farlig. Alligevel kom
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