Kartoffelkanon på Energimuseet
Kartofler kan bruges til andet end pommes fritter. De kan også bruges som kanonkugler.
På Energimuseet kan publikum i sommerferien opleve en kartoffelkanon affyre kartofler
med høje brag og ramme udvalgte mål. Publikum kan også høre braget fra en æterkanon
og se en colaflaske blive sprængt i stumper og stykker. Der vil ikke mangle bulder og brag
i Energimuseets kanonprogram, når kanonkongen to gange dagligt optræder med sit
kanonshow ”Kanoner og Kartofler”. Kun et tordenvejr kan overdøve hans optræden!
Energimuseet giver mange andre muligheder for oplevelser i sommerferien. I Niels Bohr
tårnet kan man opleve lyn på 1.000.000 volt og se, hvad 60.000 volt kan gøre ved håret.
Det sidste er kun for de virkelig modige! Er man mere til oplevelser på egen hånd, kan
man gå på opdagelse i museets mere en 3000 kvadratmeter store udstillingsområde, som
fortæller om energi og elektricitet i fortid, nutid og fremtid. De fleste af de udstillede
genstande må man røre ved, og for både små og store pilfingre er Thrige Laboratoriet den
helt rigtige legeplads. Et besøg i oldemors, bedstemors og mors elektriske barndomshjem
er også interessant og lærerigt. Det gamle Tangeværk fra 1921 – Danmarks største
vandkraftværk – som fortsat leverer strøm, er også værd at besøge. I snart 100 år har
værket forvandlet energien i Gudenåens vand til elektrisk energi.
Energimuseet, demonstrerer også, hvorledes energi i kul forvandles til elektricitet. Det
sker hver eftermiddag, når den gamle dampmaskine fra 1895 tændes og der fortælles om
maskinens brug og virkemåde.
Har man lyst til at opleve naturen omkring Energimuseet og Tangeværket, kan man vandre
ud på dæmningen og nyde udsigten over Tange Sø – Danmarks største kunstigt skabte
sø. Man kan også se fisketrapperne, som gør det muligt for laksene at passere
Tangeværket på vej op til gydepladserne.

Energimuseet har åbent alle dagene kl. 10 – 17.
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