
 

 

PRESSEMEDDELSE: 

Enestående bygningsværk åbner Spejdernes Lejr 2017 i weekenden 

En tækket støvle i størrelse 4.000, 12 meter høj og 20 meter lang, er udtryk for 
årets tema, ”Vi sætter spor”  - fuldstændig som den stråtækkede støvle gør det 

 

 

Bag den 12 meter høje støvle ligger 10.000 frivillige timers arbejde. Resultatet ses nu i Kær Vestermark lidt uden for 
Sønderborg. Tækkearbejdet er udført af den lokale tækkemand, Michael Jacobsen, Nyt Straa Aps.  

Foto: Pernille Bille Tvedt.                    Flere fotos her: http://foto.sl2017.dk/ 

 

 Danmark er blevet et usædvanligt bygningsværk rigere, og den danske tækkebranche har igen 
vist, at stråtage kan andet end at ligge på gamle bindingsværkshuse.  

”Støvlen er noget meget unikt, og det er første gang, at spejderne sætter et varigt spor i 
lokalområdet. Den er et symbol på potentitalet, når frivillige, det offentlige og den private sektor 
arbejder sammen”, siger lejrchef Richard Engholm. 

Allerførst vil støvlen blive beundret af de 40.000 spejdere, der fra på lørdag og frem til 30. juli 
holder den årlige fælles lejr. Efterfølgende bliver den stående som udkigstårn i naturområdet Kær 
Vestermark. 

”Støvlen kan blive udflugtsmål for mange”, sagde Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen under 
indvielsen torsdag.  

 

http://foto.sl2017.dk/


 

 

Tækkebranchen er stolt over nu for anden gang i år at levere en demonstration af, at det 
moderne stråtag er det mest fleksible tag af alle, ud over at være det mest klimavenlige. Første 
gang i år var med det strømlinede, tækkede Vadehavscenter i Vester Vedsted. 

Stråtage kan i dag brandsikres og udgør dermed ikke større risiko end andre former for tag. Den 
tækkede støvle har fået ekstra brandsikring, så rummet for neden kan bruges til at grille i. 

  
 
 

 
 
Inde under støvlen kan man trygt bruge grill som her ved indvielsen torsdag, for stråene er brandsikrede. 
Foto: Christian Bloch Hansen 
 
 

 
Yderligere oplysninger om Spejdernes Lejr 2017: Rasmus Kjølby, tlf. 2491 7017 
 
Yderlige fotos: http://foto.sl2017.dk/  Kilde: Spejdernes Lejr 2017, fotograf fremgår af fotos 
 
Yderligere info om tækkearbejdet og fotos fra arbejdsprocessen: Jørgen Kaarup, 2125 9188 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 Jørgen Kaarup, direktør 

Tlf. 2125 9188  ·  joergen@kaarup.eu 

www.straatagetskontor.dk  
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