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Tema Holland
Det boomer igen i Holland med 
masser af nybyggeri med strå på 
tage og facader – og en rørhandler 
skal betale en hel omtækning 
efter dom i en retssag 

Tækket fængsel
I Den Fynske Landsby har fængslet 
fået nyt stråtag og ved siden af ligger 
nogle af Danmarks dyreste villaer 
med stråtag

Møbler af strå
De to designere Stine og Lærke 
har nu udviklet to prototyper 
i samarbejde med to tækkemænd 
– møblerne skal på udstilling 
i foråret 2018

Certifi ceret 
tækkemand
En opfordring til at komme 
med i certifi cerings-ordningen, 
som rummer mange fordele

 Forsiden: 
Caspar Hall har brugt to år på at bygge sit hus om, så det nu fremstår som den første tækkede bungalow 
i Danmark – med fl adt tag! Læs mere side 24 - 26.
Foto: Martin Håkan/Coverganda.dk

Læs bl.a. om:

Tema Blåvand
Blåvand har Danmarks største 

og dyreste sommerhusområde, 
i høj grad i kraft af områdets mange stråtage

STRAATAGETS KONTOR APS ejes af
Tækkelauget og Dansk Tækkemandslaug 
og er støttet af de to laug og Sepatec A/S.

STRAATAGETS KONTOR er branchekontor for 
tækkemændene og sekretariat for den internationale 
sammenslutning af organiserede tækkemænd, 
ITS – International Thatching Society.

FORMÅLET med kontoret er at medvirke til at 
fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark 
inden 2023. Det skal ske gennem fagligt udviklings-
arbejde, kvalitetssikring, opbygning og formidling af 
viden, billigere brandforsikringer og markedsføring.

STRAATAGETS KONTOR udgiver bladet TÆK, 
som udsendes til samtlige tækkemænd i Danmark 
og Sverige samt til udvalgte målgrupper med 
interesse for og tilknytning til tækkebranchen.

TÆK udkommer 4 gange årligt ved begyndelsen af hvert kvartal.

Ansvarshavende redaktør og kontakt:
Jørgen Kaarup  joergen@kaarup.eu  T 2125 9188

Grafi sk produktion: WERKs Grafi ske Hus a|s
Oplag: 600 stk.

I BESTYRELSEN FOR STRAATAGETS KONTOR:

Tækkemand Finn Guld (Formand, valgt af DTL)
Åshøjvej 8, 4600 Køge  T 4015 7156  post@fi nnguld.dk

Tækkemand Thomas Gerner (valgt af Tækkelauget)
Hornebyvej b65, 3100 Hornbæk
T 2521 7752  mail@horneby.dk

Arkitekt MAA Sven Jon Jonsen
Lindevangen 89B, 2830 Virum 
T 2011 9711  svenjonjonsen@mail.tele.dk
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Glædelig jul
VI GJORDE DET S’GU.  Vi fulgte det gamle mundheld ”Sammenhold gør stærk”. Efter ca. 
18 år med 2 tækkelaug i Danmark lykkedes det endelig at samle alle gode kræfter til et 
tækkelaug. Tækkebranchen står nu sammen til fælles glæde for fagets fremtid, hvor der 
venter os store udfordringer. Grænserne for det mulige fl ytter sig hele tiden og vi skal fl yt-
te med. Det er her vores uddannelse er guld værd for faget.

Den største udfordring jeg ser, er nok at skaff e nye områder til boliger med stråtag. Hidtil 
har vores tækkede huse ligget ude på landet og i landsbyerne. Men her falder huspriser-
ne og der kan ikke lånes til nye stråtage. Landet og dets landsbyer bliver aff olket eller en-
der som billige boliger med et bliktag. 

Vi er derfor nødt til at nytænke og fl ytte vores kommende nybyggeri med stråtag ind i 
byerne, for det er der, penge og lånemuligheder er. Min seneste tanke er derfor at kon-
takte alle kommuner og foreslå dem at lave et lokalplanområde til bæredygtigt byggeri, 
læs huse med stråtag. Med den nye 5 meters skelgrænse er det en oplagt mulighed at 
lave stråtækkede boligområder med tilpassede udeområder f.eks. en sø, bakker og lunde. 

Jeg håber i alle vil tage tanken til jer og hjælpe med at sælge ideen 24/7, når i bevæger 
jer rundt i lokalområderne. En visionær tanke ja, men bestemt mulig. Vi vil, vi kan og vi 
gør det. Det skal være vores nye motto til fremtiden. Vi kan nemlig, hvad vi vil, når bare 
vi tror på det.

Det er sindssygt vigtig, at vi fl ytter os i et samfund, hvor alting bare går så stærk. Vi kan 
ikke bare gøre det, vi gjorde i går, for så er vi hægtet af. Vi skal hele tiden forny os.

Vadehavscentret og støvlen er virkelig gode eksempler på fornyelse. Her har tækkebran-
chen fl yttet grænser og lavet tækkearbejde, som aldrig før er set. Og det gav pote. Ved 
årets ITS møde i England blev Vadehavscentret udnævnt til ”World’s Best Thatched Pro-
perty”. Det smukkeste stråtag i verden, 2017. Endnu engang tak til de tre dygtige danske 
tækkemænd som lavede Vadehavscentret. I satte Danmark på verdenskortet. Det gjorde 
støvlen også sammen med ca. 50.000 spejdere. Et monument, der virkeligt er et besøg 
værd, og som står som inspirator for fremtiden. 

Tendensen er at nye stråtage er mest populær blandt feinschmeckere. De vil bare have 
det mest lækre. Og for dem gør ikke noget, at taget kræver vedligeholdelse. Vi skal bare 
oplyse om det og sælge det som det mest bæredygtige og eksklusive tag. De vil have den 
ægte vare. No plastik fantastik. 

Og så ved jeg godt at vi har haft et år med den største algevækst nogensinde. Men lad os 
tage det som en udfordring, der skal løses. Når der er plads og LYST til stråtage på f.eks. 
Langelinie i Odense, så er alt muligt. 

Fremtiden for stråtage i Danmark har aldrig været bedre, så lad os sammen udnytte mu-
lighederne.

Og husk:  Rigtige tækkemænd mødes på seminar i Hadsten. 
Næste gang den 12. & 13. januar 2018.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul 
og et lykkebringende nytår.
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En større fl ok fra tækkebranchen brugte to dage i oktober 
på at drøfte fælles grundlag for bedømmelse af, hvad et godt stråtag

BLÅVANDSTEMA: 
Tæk har besøgt Danmarks største og dyreste sommerhusområde, fordi skuemestrene 
var der, Tækkelauget var der, og et tækkefi rma har 75 procent af sit arbejde der…

TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP

Alle fi k et bedømmelsesskema udleveret, og så var det ellers bare 
med at komme i gang med vinkelmåler, tommestok, målepind og 
hvad der ellers er nødvendigt for at fastslå kvaliteten af tækning. I 
små grupper á 4 blev 4 tage taget i skue, og så drøftede skueme-
stre, tækkespecialets brancheudvalg og repræsentanter fra Den jyd-
ske Haandværkerskole og Byggeriets Uddannelser kriterierne for be-
dømmelse.

Det viste sig, at der faktisk var temmelig stor enighed i bedømmel-
sen. Godt for faget, for rygterne har villet vide, at der har været en del 
utilfredshed med bedømmelsen af de små tage, der er baggrund for 
den afsluttende karakter fra skolen.

”Det har haltet, nogle fi k gode karakterer for dårligt arbejde og om-
vendt, og det det duer jo ikke”, siger formanden for Tækkelauget, 
Henrik Henriksen, som tilføjer, at de to dage bragte afklaring på 
mange ting.

”Mødet betød f.eks. også, at vi fi k ting vendt, som indgår i den nye 
tækkevejledning.  Vi har ændret nogle vægtninger, bl.a. tab af grader 
under tækning, for det skal vægtes højere, når der bedømmes. Der 
er helt grundlæggende nogle fundamentale ting, der bare skal være 
i orden for at bestå”, siger Henrik Henriksen.

HVAD ER FASTHED
Der var en livlig diskussion om, hvad ”fasthed” er, og hvordan det 
måles. Er det, hvor meget kraft, der skal bruges på at hive en hånd-
fuld rør løs, eller er det, hvor meget taget giver efter, når man trykker 
på det.

Løsningen blev at dele punktet i to:
1.  Stramhed, vurderes ved at foretage trækprøve
2.  Fasthed/luftighed, hvor løst er taget, 

kan der komme luft til så det kan tørre.

Skuemester-træf 
i Blåvand
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Karsten V. Hansen, lærer i praktisk tækning på skolen, vil gerne prøve 
at give de færdiguddannede en mundtlig tilbagemelding. 

SKUEMESTRENE 
Der er behov for 6 – 8 skuemestre fra henholdsvis arbejdsgiver og 
arbejdstager-side, og de udpeges af henholdsvis Dansk Byggeri 
(Tækkelauget) og 3 F. Disse er at betragte som eksterne censorer, der 
sammen med skolens lærer bedømmer opgaven. Der er behov for så 
mange, fordi samme lærer og samme skuemester ikke må bedøm-
me gentagne gange inden for to år.

Til prøverne forår 2018 bliver bemandingen:

Teori: Kristoff er Andersen og Carlo F. Christensen med Betina Stef-
fensen og Jens Kuno Nielsen som føl. Den praktiske prøve bliver be-
dømt af Betina Steff ensen og Henrik Henriksen. 

Tak til Jacob Vad fra Byggeriets Uddannelser for referat 
fra skuemester-konferencen, som blev holdt  den 5. og 6. oktober. 

Det blev fl ere gange nævnt, at den praktiske opgaves størrelse og 
udformning gør det svært at overholde tækkevejledningen – og 
dermed også at bedømme, da bedømmelsesskemaet fl ere steder 
henviser til tækkevejledningen. 

Henrik Dalsgaard fra skolen foreslog derfor, at opgaven gøres lidt 
større, og det vil skolen arbejde videre med en udformning af. 

FEEDBACK PRØVES 
Der kunne være god grund til at give den nyudlærte svend en til-
bagemelding på, hvordan opgaven er vurderet – hvad var godt og 
hvad skidt. En sådan feedback må gerne gives, men omvendt er det 
ikke et krav. Det er formuleret sådan her af Undervisningsministeriet: 

”Når en eksaminand har afl agt en praktisk, mundtlig eller skriftlig prø-
ve, gives der en bedømmelse. Bedømmelsen er ikke en forvaltningsretlig 
afgørelse. Den skal derfor ikke begrundes. Der er imidlertid intet til hin-
der for, at bedømmerne i forbindelse med meddelelsen af bedømmel-
sen af en praktisk/mundtlig præstation giver en generel orientering om 
baggrunden for bedømmelsen”. 

Der blev målt grader og hældninger, og fastheden blev vurderet, 

da skuemestrene var i Blåvand sammen med en række andre. 

Det var nødvendigt at blive enige om bedømmelseskriterierne for 

det gode stråtag, og det lykkedes faktisk at opnå enighed. 
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Sand, vand og stråtag
Det skal tillades at bygge højere med stråtag, også når husene ligger i attraktive områder 
som Blåvand – derfor har Tækkelauget prøvet at ruske op i Varde kommune

TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP

Danmarks dyreste og største sommerhusområde ligger derude ved 
Blåvand, med hav på to sider og militært øvelsesterræn på en tredje.  
Det er også det sommerhusområde i Danmark, der har mest stråtag. 
En række sager og henvendelser til Tækkelauget har vist, at der er en 
konfl ikt mellem gerne at ville have mange dyre sommerhuse med 
stråtag og så de højdereguleringer, der ligger i både lokalplaner og i 
ikke-regulerede områder. 

I praksis fører det ofte til, at højden maksimalt må være 5 meter til 
stor skade for stråtagets levetid, fordi taghældningen ofte kommer 
helt ned til 30 grader.

”Der er jo rigtig mange, der ønsker stråtage, også fordi husene så er 
lettere at leje ud”, siger formanden for Tækkelauget, Henrik Henrik-
sen, der tog initiativ til at mødes med politikere og embedsmænd 
fra Varde kommune for at få sat fokus på de problemer, kommunens 
administration giver.

KAN ØDELÆGGE FAGET 
”Det er en underlig måde at forvalte Danmarks dyreste og største 
sommerhusområde, for kommunens regler undergraver holdbarhe-
den på de tage, så mange ønsker. I værste fald ødelægger de vores 
fag på den måde, for det med en højdegrænse på 5 meter og stråtag, 
det kan bare ikke lade sig gøre. Det er fuldstændig umuligt at lave 
et tag, der holder godt og længe i de tilfælde”, siger en engageret 
 Henrik Henriksen. 

Han forklarer videre, at kommunen for nylig har udstykket et nyt om-
råde til helårshuse, midt i sommerhusområdet, og her er det tilladt 
med 8,5 meters højde.

”Så de er åbenbart ikke bange for højder, og derfor var et væsentligt 
formål med mødet af få politikerne til at forstå, at embedsmænde-
ne til tider forvalter tingene meget forskelligt og, sådan opleves det, 

lemfældigt. Nogle kan få lov, mens andre får nej til de samme ting, 
og det gælder både f.eks. byggehøjde, men også altaner og andet.

Vi ved, også fra udlejere og store spillere i området som indehaveren 
af Hvidbjerg Strand Feriecenter, Steen Slaikjær, at turisterne ønsker 
stråtag, og at en væsentlig del af grunden til de høje priser i området 
er, at det er lykkedes at sælge budskabet, at sand, vand og stråtag 
hører sammen” siger Henrik Henriksen og fortsætter: 

”Jeg googlede leje af sommerhus i området, og hvis jeg ønsker et 
med stråtag er der lang ventetid, hvorimod jeg allerede i næste uge 
kunne få et med fast tag. Det siger jo alt, nemlig at stråtagene giver 
turister, penge, aktivitet og omsætning hele året igennem. Og det er, 
hvad de ønsker i kommunen.

De behøver bare skele stil Sylt, Tysklands dyreste sted, hvor Tyskland 
allerrigeste mennesker kommer året rundt – og hvor der er masser 
af stråtag”, siger formanden for Tækkelauget.

Kommer der noget ud af sådan et møde, tror du?
”Ja, jeg tror, vi får noget ud af det. Alene det at sætte politikere og 
embedsmænd sammen har stor værdi. Byggesagsbehandlerne fi k 
brændstof til deres sagsbehandling”.

Kunne det føre til nye områder med rigtig højde?
”Ja, men de skal jo også ændre de eksisterende regler. Jeg viste dem 
mange fotos med eksempler på huse med 8,5 meter højde, som fal-
der ind i klitlandskabet. Det gjorde indtryk, fornemmede jeg”.

I mødet deltog, ud over repræsentanter fra Tækkelauget, Dansk Byg-
geri og tækkebranchen, også lokale bygherrer og arkitekter samt re-
præsentanter fra både politikere og medarbejdere fra Teknisk For-
valtning i Varde kommune.



BRANDIMPRÆGNERING

PROBLEMER MED 
AFSTAND TIL SKEL
Her kan MAGMA-FIRESTOP 
typisk hjælpe til en dispensation.

Vi har Rigtig meget erfaring med 
manglende afstand til skel.
Ring for hjælp. tlf.: 62219600

I 2011 viste en undersøgelse foretaget af YouGov Zapera, at 76 % af dine potentielle kunder foretrækker håndværkere med  
Byg Garanti. Er du medlem af Dansk Byggeri og Tækklauget er dit arbejde dækket af Byg Garanti. Det betyder, at du kan 
bruge Byg Garantis logo og kampagnemateriale i markedsføringen af din egen virksomhed. Er du ikke medlem, så skynd dig  
at blive det - det betaler sig! Læs mere om fordelene ved at kunne tilbyde Byg Garanti på byggaranti.dk byggaranti.dk 

KUNDERNE VIL 

MED BYG GARANTI
HAVE TÆKKEMÆND 
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Tækkemand i Den gyldne Trekant
Hedens Tækkemænd har bidt sig fast i det lukrative område omkring Blåvand 
og er nu 10 medarbejdere, hovedsagelig unge og alle danske

TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP

80 procent af arbejdet i Hedens Tækkemænd er sommerhuse, og 
langt de fl este af dem ligger i Blåvands-området. Derfor var det na-
turligt, at den ene af de to indehavere, Peter Bech Graversgaard, var 
med til mødet med Varde kommune. Det er nemlig bl.a. Hedens 
Tækkemænd, der støder ind i problemerne, når byggesagsbehand-
lerne ved for lidt om stråtag.

”Vi har været ude for, at en sagsbehandler ikke vidste, hvad Sepatec 
er, og så er det altså op ad bakke”, siger Peter Bech Graversgaard, 
som Tæk, meget passende, har sat i stævne i den stråtækte restau-
rant ved siden af Hvidbjerg Feriecenters helt nybyggede ”luksus-vil-
laer”, alle 23 med stråtag.  

Er der mere gang i tækkebranchen nu?
”Ja, folk har lyst til og tør købe sommerhuse igen. Her på Vestkysten 
er det, hvad det handler om, arbejdsmæssigt. Folk køber rask væk et 
sommerhus til 1,5 – 2 millioner kr., river ned, bygger op, sælger for 6 
millioner. Det er jo vildt. 

ALT KAN SÆLGES 
Her i Den gyldne Trekant, fra Hvidbjerg og ud til fyret, på venstre 
side, her kan alt og altid sælges! Det er også der, der er påbud om 
stråtag. Og det er jo også en af vores fordele i fi rmaet.

Har det noget med stråtage at gøre, at det er Den gyldne Trekant?
”Ja, det tror jeg, og det siger Steen Slaikjær (indehaver af Hvidbjerg Fe-
riecenter med 60 stråtækte bygninger.red.) jo også. At det er nemmere 
at leje ud. Folk vil gerne bo under stråtag. Mange tyskere siger det, 
der er så dejlig køligt om sommeren og idyllisk.  

Det giver så os et problem, succesen med udlejning: Husene er jo 
lejet ud 45 uger om året, så der er ikke lang tid at tække om i. Der-
for kører vi med reparationer i weekender – for at følge med, ganske 
enkelt”, lyder det fra Peter Bech Graversgaard, Hedens Tækkemænd.

Snakken går fra Blåvand til det mere generelle, om at udvikle et fi r-
ma, der ved starten i 2005 havde to medarbejdere til nu at være 10. 
Ingen udlændinge, for personalet er sammenspist og ”vil gerne kun-
ne snakke med hinanden og med kunderne” som Peter formulerer 
det.

Hvorfor er det gået fremad? 
”Vi bor et godt sted, vi rykker ud med det samme, vi prøver aldrig 
at sige nej, om det så bare er et mårhul. Du lægger et visitkort, hver 
gang du laver en reparation eller sender en faktura. Vores styrke er 
også eff ektivitet og hurtighed. Vi kan lukke et hus på få dage med to 
hold tækkemænd”.

FORDELE VED TÆKKELAUGET
Hedens Tækkemænd er medlem af Tækkelauget og dermed også af 
Dansk Byggeri. Indehaveren forstår ikke, hvorfor så mange i tække-
branchen vælger at stå uden for lauget. 

”Det er trist, at folk står uden for, især nu her i opgangstider. Nogle si-
ger, at det er for dyrt – det forstår jeg ikke, det er da dyrere at la’ være. 
F.eks. det møde med Varde kommune, det er da kanon, at Henrik fra 
Tækkelauget og Margrethe fra Dansk Byggeri bruger tid på det.

Og så en masse fordele med benzin-kort, forsikringer, juridisk hjælp 
og i det hele taget bistand og gode råd”. 

Har du oplevet, at folk vælger dig pga. Tækkelauget?
”Ja, helt sikkert, fl ere gange”. 

Når der er gang i tækkebranchen er der også gang i forhandlerne. 
Det oplever Hedens Tækkemænd nærmest dagligt i kraft af mange 
henvendelser fra ind- og udland fra folk, der vil sælge skruer, tagrør 
og alskens andre materialer.

”Alt for mange tagrør er for dårligt renset. De skal være velrensede, 
for materialerne betyder meget. Det handler både om at suge fugt, 
og det handler om arbejdstid. Vi bruger for meget tid på at rense 
rørene.

Rørhandlerne tænker i høj grad på deres egen pung. Jeg ved, at når 
vi har afvist et træk, så kører de bare et andet sted hen”, siger man-
den, hvis fi rma bruger mellem 60 og 70.000 bundter om året og fort-
sætter:

”Det undrer mig, at materialerne ikke er med i certifi cering. Det er 
vigtigt, at de materialer, vi bruger, er gode og i orden. Men vi er kom-
met rigtig langt med at lægge op, altså  med selve tækningen. Og 
med, vi ikke skal tække på noget, der er for fl adt”.

Peter Bech Graversgaard er den ene indhaver bag Hedens Tækkemænd. 

Han forstår ikke, hvorfor så mange vælger at stå uden for Tækkelauget.



Carlo F. Christensen A/S

www.carlofchristensen.dk
8638 7666

Vi leverer byggematerialer af høj kvalitet til tækkemænd og stråtagsejere

KOBBERLØSNING 
TIL TAGRYGNING

Brug trådvæv, uld og stang 
af kobber til rygning• FORLÆNGER TAGRYG-

 NINGENS LEVETID
 
• HÆMMER ALGE- OG 
 MOSVÆKST PÅ STRÅTAG

• SE TESTRAPPORTER PÅ 
 CARLOFCHRISTENSEN.DK 
 UNDER LINKS

PRIS FRA
199,95

PR. LØBENDE METER*
(75 CM TRÅD) *EX. MOMS
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TÆKNING  I  HOLLAND TÆKNING  I  HOLLAND 
ANNO  2017ANNO  2017

TEMA HOLLAND
Holland er fortsat Verdens mest interessante land hvad angår stråtage, og nu boomer 
det igen i det land, der har vist vejen for brug af strå i nutidigt, eksperimenterende byggeri.
Tæk bringer i de følgende numre beretninger fra landene i vores internationale 
samarbejde. Vi begynder her med Holland...

TEKST OG FOTOS: JOOST KREUGER

Det seneste år har tækkebranchen boomet 
i Holland, og de kommende år ser yderst lo-
vende ud. Stråtag på nye bygninger, både 
små og store, enkeltliggende huse eller sto-
re projekter er tilbage på niveau og omfang 
som før den fi nansielle krise.

Der er fl ere, meget store projekter, hvorpå 
strå bliver anvendt som et helt almindeligt 
materiale. I et nybyggeri ved Blaricum er 20 
procent af alle huse med stråtag.

Et hastigt voksende marked rummer natur-
ligvis udfordringer. Den største er, at hol-
landske tækkemænd må imødese et vok-
sende behov for tagrør af høj kvalitet, lige 
som den håndværksmæssige udførelse skal 
være af en tilsvarende høj kvalitet. Ved si-
den af høj kvalitet kommer prisen ind, og 
den vil, som altid, have stor betydning. (Der 
er i Holland en lang række fi rmaer fra det tid-
ligere Østeuropa inde på det ekspanderende 
marked, og det presser, som i Danmark, pri-
serne. Red.)  

I de sidste 10 år har vi har i det hollandske 
tækkelaug, Vakfederatie Rietdekkers, haft 
travlt med at forske i rørkvalitet. Undersø-
gelserne er nu resulteret i udgivelse af den 
videnskabelige bog ”Kvalitet i tagrør”, udgi-
vet i februar i år. Den gode kvalitet kan sim-

pelthen fi ndes ved at bruge de metoder, 
der er beskrevet i bogen. 

RISIKOFRI KINARØR 
Undervejs i dette projekt blev brugen af ki-
nesiske rør mere og mere udbredt. Det ser 
ud til, at efterspørgslen på Kina-rør er vok-
set, efter udgivelsen af bogen, fordi tække-
mændene betragter det som ”risikofrit” at 
bruge dem. Både rør fra Østeuropa og fra 
Holland har det svært i konkurrencen, selv-
om der bestemt også fi ndes materialer af 
høj kvalitet fra disse lande.

Det har altid været en udfordring af fi nde 
de rette medarbejdere. At fi nde dygtige, 

veluddannede og professionelle medar-
bejdere er endnu sværere. Tækkemænd, or-
ganiseret i Vakfederatie Rietdekkers, er nu 
gået sammen med dem, der lægger tegl- 
og skifertage om en fælles overenskomst, 
som er anderledes end den overenskomst, 
der kollektivt bruges i den generelle bygge-
branche. 

Nu kan penge fra tagbranchen, indtjent af 
branchen selv, i langt højere grad komme 
os selv til gode i form af støtte til projekter, 
der understøtter træning og videreuddan-
nelse af unge. Det er vores håb, at vi på den 
måde kan bistå og hjælpe unge lærlinge, så 
medlemmer af det hollandske tækkelaug 
får lettere ved at klare udfordringerne fra 
det hastigt voksende marked.

Novariet, de kunstige tagrør, lavet af plastic, 
er fortsat på markedet. Firmaets aggres-
sive markedsføring medfører, at de bliver 
ved med at nå ud til nye kunder. Eksiste-
rende kunder ved imidlertid godt, hvordan 
de skal få fat i Novariet. I en række tilfælde 
som følge af seriøse fejl i produktionen med 
deraf følgende dårlige materialer. Men, som 
før sagt, når markedet nu udvikler sig så ha-
stigt, så er der også et marked for de kunsti-
ge og meget dyre rør fra Novariet – hvis de 
har styr på kvaliteten. 

Tegningen øverst på siden viser en helt ny 

udstykning ved en forstad til Amsterdam, 

Blaricummermeent. Her har hvert 5. hus stråtag.



STRAATAGETS KONTOR 11

Et parti af bogen Naturens eget Tag har fået mindre ridser og sort smuds på omslagets for- og bagside. Det er sket under opbevaring på forlaget Peoples Press’ lager. Derfor sælges disse, let beskadigede bøger (det er kun ridser på omslaget, og det sorte smuds kan fjernes) nu uhørt billigt: 1.000 kr. for en kasse med 15 stk., inkl. forsendelse + moms. Det svarer til 67 kr./bog.En oplagt forsinket jule- eller nytårsgave til nuværende eller kommende kunder.
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NATURENS EGET TAGJørgen Kaarup Jensen

Et must for alle, 
der interesserer sig for 
stråtage og arkitektur”
Marcelle Meier, 
Restaureringsarkitekt og 
vært på DR 1 ”Bevar mig vel” 

Fornemt, smukt, flot,
gode billeder, gode 
tekster, gode historier”   
Søren Ryge Petersen, 
DR 1-vært

OPRYDNINGS-
SALG

NATURENS EGET TAG Med sine 176 sider i stort format er det en bog, der giver inspiration til at bruge stråtaget på nye måder, samtidig med at stråtagets 5.000 år lange historie bliver fortalt. Rigt illustreret med mere end 200 farvefotos.
Bestilling: joergen@kaarup.eu 

” ”

” ”

En flot bog, som vil 
være et oplagt 
julegave-emne 
for alle, der holder 
af bygningskultur”
Torben Lindegaard Jensen, 
formand, Foreningen Straatag

Man kan kun ønske 
branchen tillykke 
med så smuk, 
informerende og 
veloplagt en udgivelse”
Niels Park Nygaard, lektor, 
Arkitektskolen Aarhus
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ÅRETS 
FLOTTESTE 
STRÅTAG 
TEKST: HENK HORLINGS, 
OVERSAT AF RUUD CONIJN

Hollænderne kårer hvert år den fl ottest 
tækkede ejendom – Tæk viser her de 
tre fl otteste blandt 10 nominerede 
 

På den årlige generalforsamling i marts blev det afgjort,  hvilket af de 10 
nominerede tage, der skulle opnå titlen ”Årets stråtækede ejendom 2016”. 
ge. Der kunne stemmes på enkle, traditionelle huse, moderne villaer, en 
skolebygning og en bygning med ceremoniel funktion.

Som i de tidligere år, viste det sig, at det især var de tage, der demonstrerer 
tækkemandens faglige kunnen, der blev stemt på. 

Efter optælling af stemmerne, viste det, at to stråtage delte andenpladsen. 
Og da de første 4 lå tæt på hinanden, hvorefter der var et stort spring til nr. 
5, blev der i år kåret i alt 4 vindere: 

1.  landejendom i Hattem, tækket af ”De Rietdekker BV”.
2.  Moderne villa i Zwolle, tækket af ”Poepe-Veerman”,
3.  Villa i Laren, udført af ”Zantingh Rietdekkers”
4.  Ceremoniel bygning Maashorst, ”H van Ginkel”.

Mere om det vindende tag: En pragtfuld landejendom, tækket af Henk-
Jan van Ginkel, ”De Rietdekker”. Det var Henk-Jan, der i 2015 holdt Mans-
ard-kurset i Hadsten i. 

Arbejdet blev udført med hollandske tækkerør fra Kalenberg. Igen viste 
det sig, at det ikke behøver at være nybyggeri eller stor fotokunst, som af-
gør valget. De udfyldte stemmesedler viste, at den tekniske udfordring og 
den nødvendige faglige kundskaber var afgørende.

Det var ikke første gang at Henk-Jan har vundet præmier i denne konkur-
rence: Han fi k en 3. plads i 2010, en 1. plads i 2011, en 3. plads i 2012 og en 
1. plads i 2015, og nu igen, endnu en sejr. 

Stort tillykke her fra Danmark. 

1

2

2

3
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OPSIGTSVÆKKENDE RETSAG:

RØRHANDLER DØMT 
– skal betale omtækning
På vegne af en tækkemand har det hollandske tækkelaug vundet en retssag, 
så leverandøren af tagrør skal betale for et helt nyt tag

TEKST: HENK HORLINGS, OVERSAT AF RUUD CONIJN

Retorisk spørgsmål:  Er det retfærdigt, at forhandleren skal betale 
et helt nyt tag, inklusiv arbejdsløn, når taget er 12 år gammelt?

Svar: JA! 

Dommeren har hørt alle argumenter, har overvejet og dømt. I Hol-
land kaldes det ”efter konsensus” = ”sandheden”. Ret skal være ret, 
det lyder hårdt, at dømme efter ovennævnte info, men dommen var 
mere nuanceret og baseret på rapporter på over 200 sider. Bare eks-
perternes rapport talte 18 sider.

Sammenfattet: Tækkemanden skriver et tilbud, hvori bl.a. indgår 
teksten ”Vi giver 10 års garanti på vores arbejde”, baseret på sæd-
vanlig kvalitet. Han får arbejdet. Hurtigt opstår der problemer, taget 
bliver hurtigt grønt, og nogle bundter rådner for hurtigt. Resultat er 
hyppig algebekæmpelse, betalt af kunden og tækkemanden. Tagets 
udseende forringes.

Efter 9½ år er det nok for kunden. Kunden refererer til garantien, og 
tækkemanden på sin side forstår ikke, hvad årsagen til forringelsen 
er. Heller ikke leverandøren forstår grunden til problemerne, fordi 
”der aldrig er problemer med disse tækkerør”. 

INGEN TÆKKEFEJL
Tækkemanden kontakter en ekspert, som konkluderer, at arbejdet 
ikke fejler noget, men at tækkerørene ikke er gode. Umiddelbart lig-
ner det rør som er høstet for tidlig, eller saltvandsrør. Taget står ikke 
til at redde. Eksperten forslår omkostningerne fordelt, så hver part 
hver betaler en tredjedel.

Tækkemanden har fået belæg for, at han ikke har lavet fejl, kunden 
mener at han aldrig har fået det tag, han havde bestilt, og har oveni 
betalt meget vedligeholdelse. Eksperten overtaler kunden til at bi-
drage med 40%. Tækkemanden vil hellere betale en tredjedel en gå 
ind i en retssag, som kun forværrer sagen. Leverandøren vil ikke bi-
drage med mere end nye tækkerør, fordi han aldrig har leveret salt-
vandsrør.

Under pres fra kunden, ønsker tækkemanden, at leverandøren beta-
ler halvdelen af, hvad arbejdet ville koste. Det vil leverandøren ikke. 
Heller ikke, da de står i retten. På dette tidspunkt ville leverandøren 
slippe med maksimalt 15.000 Euro.

Sagen varer 3 år. Til sidst udpeger domstolen en sagkyndig, som får 
afklaret, at de anvendte tækkerør er saltvandsrør, og at det er årsa-
gen til problemet. Leverandøren bliver dømt som ansvarlig for pro-
blemerne og skal erstatte hele taget. Prisen bliver 50.000 Euro, inkl. 
sagsomkostningerne…  

Til dem, der måske undrer sig over dommen: Ville det have været 
mere retfærdigt, hvis ejeren eller tækkemanden skulle betale for ska-
den? For det ville have været alternativet. 

PROFF LETVÆGTS 
TÆKKESTOLE 

I ALUMINIUM OG 
RUSTFRI KROGE

Tækkestole leveres 
med lovpligtig dansk 

brugsvejledning.
Skridsikker belægning 

på øverste trin.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 trin
Med lige kroge

Kroge i 34, 32, 30, 28, 26, 24 cm.

 
25% RABAT 

ved køb af 6 eller derover

www.Patiscope.com - sales@patiscope.com
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Da Mathias blev udlært 
fi k han en usædvanlig gave af mester: 
en studie- og oplevelsestur til stråtagenes Mekka, Holland…

TUREN GÅR 
TIL HOLLAND

I mine læreår som tækkemand har min me-
ster og jeg har fl ere gange snakket om at 
tage en tur til Holland for at møde nogen 
andre tækkemænd, med samme passion 
som os. 

Holland er jo langt fremme med stråtag i 
forhold til Danmark. 

Ud fra billeder ser man ofte at de i Holland 
tækker på andre sjove måder i forhold til 
Danmark, så som lodret. Det kunne være 
enormt interessant at se helt tæt på.  

D. 29. oktober 2017 blev jeg færdiguddan-
net tækkemand, og fi k en rigtig fl ot gave af 
min mester, Thomas Gerner – ”TUREN GÅR 
TIL HOLLAND”.

Vi startede vores tur i Amsterdam. En helt 
fantastisk by, med masser at lave og se. 
Selvfølgelig skulle vi prøve at bo på en hus-
båd, da det er ”typisk” hollandsk, og helt be-
stemt også en oplevelse.  

Derefter gik turen mod en forlystelsespark, 
hvor indgangen til parken var et kæmpe-
stort og anderledes tag, som er tækket. (de 
Efteling)

På vejen dertil kørte vi forbi noget forskel-
ligt stråtag, så vi fi k set en del forskellige 
tække traditioner, som de har i Holland, 
blandt andet de tækkede vindmøller ved 
Kinderdejk, som er en del af Unescos ver-
densarv.

Thomas kender en hollandsk tækkemand, 
Emil, så han havde aftalt, at vi kom forbi, bl.a. 
for at se hans lager, med hollandske rør. Det 
er sjovt at se, hvor stor forskel, der kan være 
på rør, for Emils hollandske rør, var rigtig fi ne 
og fl otte, men samtidig meget stærke. 

ET SKRIDT FORAN
De hollandske tækkemænd er super dygti-
ge, de er bare lige skridtet foran os og helt 
bestemt på et andet niveau end vi er i Dan-
mark.

Amsterdam er helt klart en by,der er værd 
at tage til og som har meget at byde på. 

MASSER AF STRÅTAG
Derefter gik turen rundt til forskellige ste-
der i Holland, mest for at få set på noget for-
skellige og anderledes stråtage.

Vores roadtrip startede hos det hollandske 
tækkelaug, hvor Joost udpegede nogle ste-
der, vi skulle besøge. Vi fi k også en snak om 
den hollandske tækkebranche kontra den 
danske.  

Vi kørte til et område hvor de var i gang 
med at bygge et helt nyt boligkvarter, kun 
med stråtag. 

Det var en fed oplevelse, og samtidig inte-
ressant og sjovt at se helt nye boliger, som 
alle blev beklædt med strå. Måden de tæk-
kede på passede til nybyggeriet, som var 
meget moderne og anderledes fra Dan-
mark. (lodret tækning – mansard – facade) 

TEKST: MATHIAS PERSSON
FOTOS: THOMAS GERNER

14 DECEMBER 2017
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Jeg tænker, at grunden til, at de er så dygti-
ge tækkemænd er, at de får lov til at folde sig 
ud og lave ”special”-opgaver inden for strå-
tag.  Hvis vi i Danmark fi k lov til at folde os ud, 
og generelt blev mere udfordret - plus hvis vi 
kunne få vores kunder til at ”åbne” øjnene for, 
hvad strå har at byde på - så ville vi helt sikkert 
også blive lige så dygtige som de er i Holland.  

Min mening er ikke at vi tækkemænd i Dan-
mark er ”dårlige”. Jeg tror faktisk at vi laver 
nogle af de stråtage der holder længst, fordi 
vi går så meget op i hældning og rør-sorte-
ring. Men det kunne helt bestemt være sjovt 
at lave noget mere stråtag der mindede lidt 
mere om det, de laver i Holland. 

Vi fi k oplevet den Hollandske kultur og fi k set 
en masse forskellige stråtag, som var menin-
gen med hele turen. Det var en super fed op-
levelse, især fordi jeg fi k oplevet det hele med 
min mester. Det var en kanon god afslutning 
på min læretid og helt klart et minde, jeg vil 
tænke tilbage på mange gange. 

 

Øverst et hotel nær Nijkerk, som har fl ere 

overnatninger pga. stråtaget, siger ejeren.

Nederst en tækket, traditionel hollænder-mølle.

Nybygget boligområde i Blaricum, 

som er en forstad omkring 30 kilometer 

fra Amsterdam.

Thomas og hans lærling, Mathias, 

nåede også forbi symbolet på 

moderne tækning i Holland, 

forlystelsesparken de Efterling. 



[ Længde 475 mm ]

[ Længde 410 mm ]

[ Længde 350 mm ]

TÆKKESKRUER
fra Iver Iversen Klit

Vi forhandler:
Tækkeskruer-korte/mellem/ lange

Bitsstænger
Væv i fl ere bredder

Uld
Tagpap

Jern galv.hård 3,8 mm og blød 4,2 mm
Rustfri tentorstål 
Rustfri tråd 1 mm

Tækketrapper i alu.
Tækkeskovl i alu. 

Aft rækshætter
Sækkestrammere

Handsker

og meget andet

Lilly:  9733 1296  E-mail: iverklit@yahoo.dk

Niels: 2166 7849  6990 Ulfborg



We have weekly arrivals of containers with
reed from China in Hamburg for possible 
delivery to Denmark.

Direct deliveries or deliveries with our truck
with crane of:

· Reed from Hungary, Rumania, Ukraine,
Austria, Turkey and China.

· Wire, heather, sheets, windows, 
copper & galvanised chicken wire,
tools, copper or ceramic ridge tiles etc.

Wir haben wöchtentliche Ankunft von
Contai ner mit China Reet in Hamburg für
eventuelle Lieferung nach Dänemark.

Direktliefe rung oder Lieferung mit unserem
Kran-LKW:

· Reet von Ungarn, Rumänien, Ukraine, 
Österreich, Turkei und China.

· Draht, Heide, Planen, Gaubenfenster, 
Kupfer und Verzinktem Masschendraht,
Werkzeug, Kupfer oder Ton Firstziegel uzw.

Prosman Reet + Fenster
Postfach 3079  
NL - 2800 CD Gouda - Holland
Telefon : 0031 - 182 - 37 22 72
Telefax : 0031 - 182 - 37 47 20
E-mail : info@prosman.com
Internet: www.prosman.com
Lager Deutschland:
Am Alten Werk 56
D-21406 Melbeck (Nähe Hamburg)

Prosman Reed + Windows
P.O. Box 3079 
NL - 2800 CD Gouda - The Netherlands
Telefon : 0031 - 182 - 37 22 72
Telefax : 0031 - 182 - 37 47 20
E-mail : info@prosman.com
Internet: www.prosman.com
Warehouse Germany:
Am Alten Werk 56
D-21406 Melbeck (near Hamburg)

Med venlige hilsner,
Fam. Prosman

D
NANO REEDNANO REED
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Det stråtækte 
fængsel
” Den stråtækkede skole” 
er blevet en fast vending, 
men at der fi ndes et fængsel 
med stråtag, det er ikke almen viden…

TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP

Det er tækkefi rmaet Jørand, der passer de 26 bygninger med stråtag i frilands-
museet Den Fynske Landsby i Odense. Anledningen til Tæks besøg er ganske 
enkelt, at André Tønder, tækkesvend hos Jørand, ringede og spurgte, om det 
ikke kunne give anledning til et besøg, at der skulle tækkes på et fængsel…?

Svaret er helt klart ”Jo da”!

Så en lidt grålig dag i november besigtiges både tækning og Den Fynske 
Landsby, der ligger så fl ot i skovkanten og rummer den tækkede Sortebro Kro, 
ligger tæt på restaurant Carlslund, også med stråtag, og med de riges kvarte-
rer tæt på, bl.a. vejen Langelinje, hvor ikke mindre end tre villaer med stråtag 
er dukket op de seneste 10 år. 

”Landsbyen er jo lidt atypisk ift. hvad vi går og tækker rundt omkring, bl.a. for-
di vi syer med nål og tråd, det er jo ikke noget, man gør hver dag” siger André 
Tønder. ”Vi prøvede i det små at sy på skolen, men Jørand har som fi rma en del 
fredede bygninger, ud over her på museet, så jeg har nok syet mere end de 
fleste på min alder”.

FEDT AT VÆRE TÆKKER
André er 27 år gammel og blev udlært 
hos Jørand i 2010. I dag er der 11 ansat-
te i fi rmaet, der jævnligt har lærlinge.

Hvorfor tror du, at der stadig 
mangler unge i tækkefaget?
”Det er svært at vide, man kan blive 
ved med at sige, at det er fordi folk 
kender for lidt til faget, men det må 
næsten være derfor”… 

Når du fortæller jævnaldrende, 
at du er tækkemand – hvad er 
så reaktionen?
”De fl este er overraskede, de tror at alle 
tækkemænd er gamle og gråhårede – 
men de synes, det er fedt, når der hører 
mere om det.

Jeg ville også selv være tømrer oprindeligt, men kunne ikke fi nde en læreplads 
– men da jeg så hørte, at der var mulighed for en læreplads som tækkemand i 
stedet, så prøvede jeg det af et par uger, sprang til og skrev lærlingekontrakt. 

Jeg valgte tækkefaget, fordi jeg bl.a. godt kan li’ at arbejde uden dørs, og jeg 
har bestemt ikke fortrudt”. 

Liselunds fængsel
TEKST:  ANDERS SKRIVER MYRTUE, 

DEN FYNSKE LANDSBY 

Fængslet lå oprindelig ved gården Liselund 
udenfor Refsvindinge. I 1950 blev det taget 
ned og fl yttet til Den Fynske Landsby. På da-
værende tidspunkt skrev museumsdirektør 
Svend Larsen i avisen, at der formentlig var 
tale om landets eneste bevarede birkedom-
merfængsel, og at det kunne stamme fra 
1700-tallet. 

Efterfølgende blev det fastslået i museets 
optegnelser, at det var bygget af birkedom-
mer Hans Haastrup, Ravnholt Birk, som køb-
te Liselund i 1812 og virkede der indtil 1846, 
hvor hans søn overtog hvervet. Men gården 
Liselund har rødder tilbage til 1780erne.

Det er ikke lykkedes at fi nde belæg i arki-
verne for, at Haastrup skulle have bygget 
fængslet og heller ikke for, at det i det hele 
taget er bygget. I brandforsikrings-arkivali-
er er omtalt op til 11 bygninger på gården. 
Her iblandt ingen fængsler. Én bygning om-
tales som ’en kælder’.

Selve bygningen er interessant, fordi er en 
celle med tremmedækket vindue, som har 
kunnet/ er blevet anvendt til fængsel. På 
den anden side virker det lidt overkill-ag-
tigt at bygge en kælder med 1-2 meter tyk-
ke vægge og et ekstremt højt høloft for at 
holde en bondeknold fangen i kortere tid. 

Museets studier viser f.eks., at der kun hvert 
5.-10. år faldt en fængselsdom i Ravnholt 
Birk. Normalt førte det til tre gange én uge 
på vand og brød. Så belægningsprocenten 
var ekstremt lav, investeringen taget i be-
tragtning.

På den baggrund tror jeg, at bygningen 
er opført til andet formål og senere måske 
modifi ceret til fængsel. Vi regner med at 
have mere viden om denne specielle byg-
ning i løbet af 2018. 
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TEKST OG FOTOS: JØRGEN KAARUP 

”Grundmur og tegltag var prestige i den periode. F.eks. er skolen 
bygget i 1820erne.  Man fi k tilbud hjem på både bindingsværk med 
stråtag og på grundmuring med tegltag. Og det blev altså med tegl, 
måske fordi det var vigtigt at kunne sige, at ”vi har ikke længere den 
stråtækte skole”, selv om den tækkede havde været billigere at byg-
ge, fortæller Lise Gerda Knudsen, overinspektør i Den Fynske Lands-
by.

Stedet er et Frilandsmuseum, der på sine 12 hektar har autentiske 
bygninger fra 1800-tallet, som alle har stået på Fyn. Bortset fra sko-
len, en smedje og et sprøjtehus, er alle 26 bygninger med stråtag.  

”Når vi har håndværkerdage, er tækningen med, og så er folk meget 
nysgerrige.  Derfor vil vi også på sigt genetablere et par halmtage, 
fordi mange huse oprindeligt har haft tage af halm, så det er en del 
af fortællingen, som jo også omfatter at gøre langhalm klar til tæk-
ning”, siger Lise Gerda Knudsen. 

Der er nu kun et enkelt hus tilbage med halmtag, og det bliver let et 
økonomisk spørgsmål at fortsætte den gamle tradition, fordi halm-
taget kun lever omkring halvt så længe som et tag, tækket med 
tagrør. 

Vedligeholdelsen af de gamle bygninger varetages af landsbyens 
håndværkerteam, der i en hvis udstrækning bruger 1800-tallets ma-
terialer og metoder. F.eks. skal der sys, ikke skrues, når det drejer sig 
om tækning. 

Fra H.C. Andersens tid
Med museets egne ord: Et besøg i Den Fynske Landsby er som en tur 
på landet i digteren H.C. Andersens tid. Her er genskabt et miljø med 
de for Fyn så karakteristiske bindingsværksbygninger, med blom-
strende haver, med hegn og husdyr, gadekær og bygade - alt sam-
men omgivet af dyrkede marker.

I stalde og på enge kan du året rundt møde de husdyr, der hørte til 
1800-tallets landbrug. Her er alle de velkendte bondegårdsdyr, og 
de fl este er af gamle bevaringsværdige danske racer. Husdyrene bi-
drager til landbostemningen med deres hyggelige lyde samt lugten 
af møg.

Året rundt kan publikum opleve mange forskellige aktiviteter og 
arrangementer i landsbyen, f.eks. i tilknytning til, at markerne skal 
pløjes, tilsås og høstes, husene skal vedligeholdes og tekstiler  skal 
tilvirkes. 

Den Fynske Landsby fortæller 
historie fra 1800-tallets Fyn 

– det var dengang, næsten alle 
ejendomme på landet var tækkede 

DA STRÅTAG 
                  VAR ALMINDELIGT
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På vejen Langelinje i Odense har 
stråtaget holdt sit indtog på millionvillaer 
– måske første tegn på en ny trend…

Billederne taler for sig selv: Et af de første steder i Danmark, hvor det 
er blevet moderne at bygge nyt med strå i den helt dyre klasse er i 
Odense. De tre villaer, der her vises, er alle bygget inden for de sene-
ste 10 år – og de er ”født” med stråtag. 

Husene er bygget, før de nye regler om reduceret afstand mellem 
brandsikrede bygninger trådte i kraft. Grunden til, at det har været 
muligt at bygge huse med enten mindre end 10 meter til skel el-
ler fl ere bygninger med stråtag tæt på hinanden på samme grund, 
er, at der blev opnået dispensation pga. brug af brandimprægne-
rings-midlet Magma. 

STRÅTAG 
rykker til byen



EFFEKTIV 
BRANDSIKRING 
TIL STRÅTAG

FOR MERE INFO

ELLER BESØG SEPATEC.DK

LAVT AFSTANDSKRAV
Afstandskrav nedsat 
fra 10 til 5 meter

HØJ SIKKERHED
Brand udvikler sig
langsommere

BILLIG FORSIKRING
Op til 50% rabat på
brandforsikringspræmien

ANBEFALET AF
(Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
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Lille selskab med 
stor stråtags-portefølje
Gartnernes Forsikring har øget markedsandelen for brandsikrede stråtage, 
siden selskabet lancerede 50 procents rabat for tage sikret med Sepatec

FAKTA OM 
GARTNERNES FORSIKRING

  Stiftet 1908 som et gensidigt 
forsikringsselskab, dvs. ejet af kunderne. 

  Det skal derfor ikke udbetale 
overskud til ejerne som et aktieselskab.

  Ejere af gartnerier er fortsat kerne-
kunder, men selskabet er i dag åbent 
for alle og yder alle typer forsikring.

  Kundetallet er mere end fordoblet 
siden årtusindskiftet.

  I 2016 var præmieindtægten 
155 millioner kr. Egenkapitalen var 
120 millioner kr. med en forrentnings-
procent på 13. 

  Gartnernes Forsikring klarede de 
voldsomme skader efter orkanen 
3. december 1999. Enorme drivhus-
arealer var blandt orkanens ødelæggel-
ser, og med 1.975 skader til i alt 
147 millioner kr. var det en hård nød 
for et lille selskab.  

TEKST: JØRGEN KAARUP

Med en markedsandel på knap 0,4 procent er Gartnernes Forsikring et ni-
che-selskab. Alligevel er det lykkedes at opnå en markedsandel på nu 5 pro-
cent af Sepatec-brandsikrede stråtage, så man kan roligt sige, at satsningen på 
stråtagsmarkedet har givet resultat. 

”Vi er hele tiden i gang med nye tilbud på tækkede ejendomme, og skønt nog-
le af disse bruges til at presse prisen hos kundens nuværende selskab, så er vi 
godt tilfredse med udviklingen”, siger adm. direktør Lisbet Bromann Jensen 
og fortsætter: 

”Vi har vurderet risikoen og er gået væk fra den traditionelle vurdering, hvor 
stråtagsforsikringen pr. defi nition anses som et højrisiko-produkt. Vi har set på 
forsøg med brandsikring i praksis og på statistikker og er blevet overbeviste 
om, at Sepatec’ en begrænser skadens omfang og nedsætter risikoen markant”.

Har det kunnet betale sig?
”Vi har foreløbig ingen negative erfaringer, for vi har ingen større skader haft 
inden for de senere år, så ja, det har det – ikke mindst for kunderne, som vi jo 
er til for.” 

Hvis der kom en stor brand, ville I så blive nervøse?
”Gartnernes Forsikring er jo til for at dække skader, store som små, så nej, det 
bliver vi ikke. Men selvfølgelig er vi løbende opmærksom på vores risici og ud-
viklingen heri, hvilket jo netop er baggrunden for vores tiltag på Sepatec-sik-
rede stråtagsejendomme.” 

DIREKTØR MED STRÅTAG
Gartnernes Forsikrings marketingchef, Torsten Dalsgaard Pedersen, er med 
under interviewet og bakker sin direktør op med sikker viden om stråtage og 
brandsikring. En væsentlig grund til det er, at han selv har Sepatec-sikret strå-
tag på sin landejendom i Nordsjælland.

”Ja, du kan nok høre, at vi har ekspertise med i det her”, siger direktøren med 
et stort smil: 

”Selvfølgelig er stråtage mere risikofyldte, men ikke i det omfang, som bran-
chen hidtil har vurderet det til at være – og slet ikke, hvis det vedligeholdes, så 
stormskader undgås, og brandsikres med Sepatec. 

Skaderne har vi dog vurderet til at blive en smule større end ved faste tage, 
bl.a. fordi der kommer mere vand på, når der slukkes. Men præmierne skal ikke 
være SÅ meget dyrere, som de ofte er og har været.

Det kan da godt være, at vi om 10 år, når vi har tilstrækkeligt med erfaringer 
og yderligere statistik at skue tilbage på, at vi da kan yde endnu større rabat. 
Det vil vise sig.”

"Vi er gået væk fra den traditionelle vurdering, 

hvor stråtagsforsikringen pr. defi nition anses som et 

højrisiko-produkt", siger Gartnernes Forsikrings direktør, 

Lisbet Bromann Jensen.
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 VI SPAREDE 5.000 KR.
Et skift til Gartnernes Forsikring og brandsikring med Sepatec kunne i den grad mærkes 
på den årlige forsikringspræmie

ge, selv om vi fi k udvidet med bl.a. rørskade-forsikring”, siger Lars 
Thomsen og tilføjer, at selskabets assurandør har været meget grun-
dig med at gå ægteparrets samlede forsikringer igennem. 

Bl.a. havde de før dækning mod skovbrand, fordi der hører 27 hektar 
skov med til ejendommen. Her foreslog assurandøren fra Gartner-
nes at blive medlem at skovforeningen for herigennem at få en me-
get billig forsikring mod skovbrand.

”Det vidner jo om, at selskabet yder god rådgivning og ikke kun råd-
giver med henblik på at øge deres egen omsætning”, slår Lars Thom-
sen fast.

TEKST: JØRGEN KAARUP 
FOTO: PETER PEDERSEN

Lars og Sonja Thomsen fi k deres fl otte landejendom ved Kolind, 
Djursland, tækket om i 2017. De fi k alle 600 kvadratmeter nyt strå-
tag brandsikret med Sepatec, og det kunne mærkes på forsikrings-
præmien:

”Branddelen af bygnings- og indboforsikringen faldt med i alt 5.000 
kr. årligt, for bygningerne alene gik vi fra 9.500 kr. til omkring 5.000 
kr.”, siger Lars Thomsen.

Ovenikøbet fi k ægteparret øget arealet med stråtag i samme om-
gang, fordi en længe med hårdt tag blev tækket, så hele ejendom-
men nu er med strå på taget – alligevel faldt præmien betydeligt.

Den trelængede ejendom har i alt 450 kvadratmeter beboelse. 

GOD RÅDGIVNING
Også indboforsikringen faldt. På trods af en forhøjet dækningssum 
blev også den lidt billigere. 

”Vi har fået en særdeles god behandling fra Gartnernes Forsikring, si-
den vi skiftede forsikringsselskab i 2013. Allerede da sparede vi pen-

Ægteparret 

Sonja og Lars Thomsen 

er glade for skiftet af 

forsikringsselskab til 

Gartnernes Forsikring.  
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MÅNEDENS VIRKSOMHED 
– Caspar Hall
Strå skal være mainstream og en reel valgmulighed, når du bygger nyt. 
Det er drømmen for den passionerede og innovative tækkemand Caspar Hall, 
som har skabt en hel unik bygning i Valløby med tækkede facader.

Stevns Erhvervsråd kårer hver måned en virksomhed med særligt initiativ eller gå-på-mod, 
skriver om det og laver PR for månedens virksomhed. I september var det tækkemand 
Caspar Hall, og Tæk bringer her erhvervsrådets artikel.  

Erhvervsrådet har til formål at styrke erhvervsudviklingen i Stevns Kommune og forbedre 
vilkårene for det lokale erhvervsliv.
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TEKST: SIGNE KJÆRBØLLING, STEVNS ERHVERVSRÅD 
FOTOS: JULIE OG CASPAR HALL 

Så snart du kommer rundt om de sidste buske i tækkemanden Ca-
spar Halls indkørsel i Valløby er det tydeligt; her bor en, der er glad for 
strå. Stråklædte tage og facader i forskellige stilarter står rundt om på 
grunden – selv legehuset er dækket af strå. Det er ikke så underligt; 
Caspar Hall er udlært tømrer med speciale i stråtag – tækkemand.

Mest iøjefaldende er carporten ved hovedbygningen, hvor Caspar 
har vendt tingene på hovedet og beklædt væggene med strå, mens 
det fl ade tag er omkranset af blanke messingplader. Med hænderne 
placeret dybt i det gamle håndværk og hovedet vendt mod fornyel-
se, har Caspar skabt en bygning uden sidestykke i Danmark. Den er 
moderne og minimalistisk – ikke en byggestil, man normalt forbin-
der med strå, men det vil Caspar lave om på.

”Jeg vil gøre strå mainstream. Du kan stort set alt med strå, og der er 
ikke noget, der taler imod det i forhold til miljø, varmetab eller gene-
relt slid”, fortæller Caspar.

Drømmen er, at folk, der får opført et nyt hus, overvejer at bruge strå 
på linje med andre byggematerialer.

STRÅ ER GRØNT
Der har ellers været en tendens til at gå fra stråtag til anden tagbe-
klædning, men som Caspar ser det, er den udvikling nu ved at vende 
bl.a. fordi begrænsningerne og omkostningerne ved stråtag er ble-
vet meget mindre. Samtidig rammer strå lige ned i en grøn og bæ-
redygtig trend/fremtid, og der er da også fl ere boligmagasiner, som 
allerede er interesserede i de nye tagdækkede facader.

”Strå er ikke dyrere end andre tagtyper. Det er en myte. De nye meto-
der, vi har inden for brandsikring, gør det samtidig billigt i forsikring. 
Jeg samarbejder med et forsikringsselskab hvor det er muligt at spa-
re op til 50% i forsikringspræmie.  

Strå har også en isolerende eff ekt. Ca. 25 cm. tykt stråtag, svarer til 
omkring 150 mm. isolering, og når du bruger strå som lodret faca-
debeklædning, holder det længere, bl.a. fordi vandet hurtigere lø-
ber af. Der er en rigtig stor sandsynlighed for, at det her ihvertfald 
holder i de næste 90 år”, forklarer Caspar, mens han klapper på den 
stråtækte facade.

Er man interesseret i at opleve den unikke bygning i Valløby og blive 
inspireret til at bruge strå på en ny måde, opfordrer Caspar til, at man 
kontakter ham, så han kan vise, hvilke muligheder der er.

SKYDER MED SKARPT
Caspar har efterhånden haft strå mellem hænderne i en del år. Han 
startede karrieren med at være i lære hos en lokal snedker- og tæk-
kevirksomhed i Havnelev på Stevns, og i 2004 var han blandt de al-
lerførste, der fi k svendebrev som tækkemand.

Han har altid foretrukket at arbejde som selvstændig fremfor at være 
lønmodtager. Efter endt uddannelse startede han derfor sin egen 
virksomhed i samarbejde med en partner. Ulykkeligvis gik fi rmaet 
ned, og som 23-årig stod Caspar med en stor gæld, som han brugte 
resten af tyverne på at betale af på. Erfaringerne har gjort ham stær-
kere, og i 2006 sprang han igen ud som selvstændig; denne gang har 
han opbygget en solid og veletableret virksomhed.

”Jeg har fundet ud af, hvad jeg er rigtig god til, og hvad jeg er mindre 
god til. Det har gjort, at jeg har kunnet skyde med skarpt på de ting, 

jeg var god til, og det har medført, at jeg har tjent nogle fl ere penge”, 
fortæller Caspar.

Caspar er denne gang ene mand i virksomheden, men han har gen-
nem årene fået opbygget et solidt samarbejde med kollegaer i bran-
chen, som han kan gå sammen med om større opgaver.

”Det gode ved det er, at ham der hjælper mig, har lige så meget an-
svar for, at tingene bliver gjort ordentligt, som mig selv”, forklarer Ca-
spar, som dog ikke udelukker, at han med tiden vil ansætte medar-
bejdere, hvis de strådækkede facader bliver en succes.

RENE LINJER VIGTIGE
Caspar er ikke bare dygtig til at tække, han er også tømrer. Derfor 
kan han både tilbyde sine kunder at lægge deres stråtag og renove-
re førstesalen indvendigt, hvis det er det, de ønsker. Han er samtidig 
uddannet energivejleder, så han kan rådgive om de mest energibe-
sparende løsninger.

Husene, som Caspar har været med til at tække, er fordelt over hele 
Sjælland, men de fl este af hans kunder kommer fra Stevns og om-
egn. Det er især private boliger, men også ejendomme på godser, 
som skal have lavet en reparation eller lagt et helt nyt stråtag. 

Når husejerne overlader deres strå til Caspar Halls kyndige hænder, 
er mange så tilfredse med resultatet, at de gerne anbefaler ham i de-
res omgangskreds. Han bruger både sin hjemmeside og Facebook 
til at markedsføre sin virksomhed, men langt de fl este kunder kom-
mer via personlige anbefalinger. Selv fremhæver Caspar sin ærlig-
hed som en af sine spidskompetencer:

”Ærlighed og rene linjer fra start til færdiggørelse; vigtigst af alt laver 
jeg en forventningsafstemning og en byggekontrakt på opgaven. 
På den måde opstår der ingen uenighed undervejs eller senere hen 
i entreprisen”, siger Caspar.

FØLELSERNE MED PÅ ARBEJDE
Caspar er samtidig en dygtig og passioneret håndværker, og han 
lægger ikke skjul på, at følelserne er med i alt, hvad han laver; de dri-
ver ham på en gang fremad, men kan også være tyngende.

”Jeg har meget mig selv med i mit produkt og har til tider haft svært 
ved at skille forretning og følelser ad. Det har været hårdt, men det 
har også gjort mig stærkere. Der har været tidspunkter, hvor jeg har 
været tæt på at give op og smide håndklædet i ringen. Men jeg er 
kommet igennem det, først og fremmest med min families uvurder-
lige hjælp og opbakning”, fortæller Caspar ærligt.

Med nogle hårde, men lærerige år bag sig og sine innovative stråfa-
cader i ryggen ser Caspar lyst på fremtiden for sin virksomhed.

”Alle de ting, jeg har oplevet tidligere, har gjort mig klogere, og nu 
har jeg en indstilling, hvor det kan blive til hvad som helst – jeg er i 
hvert fald åben for det hele”, slutter Caspar forventningsfuldt.

Læs mere om virksomheden Caspar Hall på 
http://www.casparhall.dk/ 

og følg med i de spændende byggeprojekter på 
https://www.facebook.com/www.casparhall.dk/. 
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TEKST: JØRGEN KAARUP  
FOTOS: JULIE OG CASPAR HALL

INTERVIEW

”Da vi fl yttede fra København, fi k barn og skulle have plads til fi rma-
et, kiggede vi mest på bondehuse med stråtag. Men da den her spe-
cielle ejendom dukkede op, med en stor grund og dermed de rigtige 
muligheder for afstand til skel, så faldt både Julie og jeg for det. Her 
kunne vi lave noget moderne med minimalt vedligehold, og vi kun-
ne bygge et anneks at bo i, mens byggeprojektet stod på”. 

Huset, en bungalow med fl adt tag var på 120 kvadratmeter, og det 
ville ikke være indlysende for enhver, at her kunne der tækkes og 
bygges til for derved at få et moderne look med appel til mange.

Arkitekt Niels Park Nygaard fra Aarhus blev kontaktet, og det blev 
indledningen til et supergodt samarbejde med en arkitekt, der ”vir-
kelig formåede at tænke stråene ind”, som Caspar formulerer det. 
”Danmarks først tækkede bungalow” blev i høj grad så fl ot, som føl-
ge af samarbejde med Niels Park Nygaard. 

Parret på Møllehøjen ville ikke have 1. sal og dermed trapper, så der 
var skabt en stor udfordring til arkitekten: Et fl adt tag til en tække-
mand…

”Vi ville lave et grønt bud på noget, der er tæt på vedligeholdelses-
frit. Min målsætning er at gøre stråtaget mainstream ved at kombi-
nere det med andet. Her var grundidéen: Lad det meste stå, lav det 
lyst og lækkert, lav en tilbygning med strå. Halvvæggen er så blevet 
det gennemgående. For mig vigtigt at vise, at stråtag ikke behøver 
være det altdominerende”.

Billeder fortæller mere end mange ord, men her er tækkemandens 
tække-overvejelser:

”Vi har meget vind her, det hedder Møllehøjen, fordi der har været 
en vindmølle. Huset skulle derfor ikke stå med skarpe hjørner, men 
afrundede hjørner, og det er jo let at gøre med strå. 2/3 af facader-
ne er organiske og runde – resten står skarpe og minimalistiske som 
pudsede vægge. 

Til tækningen har jeg brugt korte rør med top, fordi de så ikke skrider 
så let. Jeg har skruet for hver 5 - 8 centimeter og strammet igennem, 
men også sørget for, at der er luft i. Foroven er det meste af toppene 
skåret af, men resten er ikke skåret. De korteste strå forblev 60 cm 
lange, og rørene er danske, fra Næstved.

Jeg tror på, at det her holder – som hollænderne siger – 90-100 år. 
Vi har så meget vind, så det tørrer lynhurtigt: den lodrette tækning 
er tørt på ½ dag i modsætning til anneksets 45 graders tag, der er et 
par dage om det.

Det er vigtigt, at vi tækkefolk selv kommer med sikre løsninger, hold-
bare løsninger, når vi vil vise anderledes eller moderne tækning. El-
lers risikerer vi at skyde os selv i foden. Personligt synes jeg også, at 
det kan blive for alternativt – med al respekt for hver sin smag - Det 
enkle og holdbare er i højsædet her”. 

Der ligger klare holdninger bag ombygningen af Caspar 
Halls ejendom, så her er lidt ekstra til tækkenørderne



    

Fra 13 hk – 68 hk    
Bredde fra 79 cm
Stor løftekapacitet fra 800 kg.
Lille egenvægt fra 800 kg.
Brugte på lager fra 50.000 kr.      
Over 100 forskellige redskaber   
Den perfekte medhjælper
Finansieringseksempel: 
20% udbetaling – 20% rest 
kun 36,00 kr. pr. dag.

Jylland – Fyn  86 95 75 22 Sjælland  59 65 60 37
www.sorring-maskinhandel.dk



28 DECEMBER 2017

TANGHUSENE FEJRES 
På ”Tanghusenes Dag” var hundredevis af besøgende med til at fejre, 
at en stribe huse nu har fået nyt tangtag for første gang i 100 år

TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP

De kom fra nær og fj ern, blev budt på kaf-
fe, vin, kage og hjemmelavet mad, stille-
de tonsvis af spørgsmål og fi k svar, kørte i 
hestevogn på Tanghusruten – og de kun-
ne se tængemanden og hans sjak i prak-
sis forvandle ålegræs til vaskere for at ska-
be grundlaget for endnu et nyt tangtag på 
Læsø.

Det var første søndag i efterårsferien, midt 
i oktober. En busfuld fra fastlandet og en 
hel masse andre ”turister” strømmede til fra 
sommerhuse og andre indkvarteringsste-
der. For første gang i mange år var dørene 
slået op, så man kunne komme ind i et tang-
hus i privat eje, snakke med ejerne, få tag og 
alt det andet taget i besigtigelse.

Det var Læsø Museum, der havde fået idéen 
til ”Tanghusenes Dag”, og det kunne hurtigt 
konstateres, at arrangementet, det første af 
sin slags, blev en stor succes, som vil blive 
gentaget.

29 MILL. SNART BRUGT    
10 huse og gårde på Læsø enten har fået el-
ler er ved at få nyt tangtag, takket være 29 
millioner kr. i støtte fra A. P. Møller Fonden 
og Slots- og Kulturstyrelsen. I 2016 blev der 
lagt 170 tons tang på tre af de gamle huse, 
og i år får 6 eller 7 ejendomme nyt tangtag. 
Og næste år fortsætter det, men så er pen-
gene til gengæld brugt op. En ny ansøgning 
er under forberedelse, og på Læsø håber 
man meget på, at der kommer en fase 2 i 
det store ”Projekt red Tangtagene”. 

En del af husene er meget forfaldne, så re-
staureringen af huset, så det bliver bragt 
på fode igen og kan bære de mange tons 
tangtag, er oftest dyrere end at lægge sel-
ve taget. 

Læsøs tangtage er globalt set enestående. 
Ingen andre steder i verden bor der stadig 
mennesker under et tag lavet af ålegræs. 
Håndværket tængning har Læsøs tække-
mand Henning Johansen ”genopdaget” 
efter fl ere års udviklingsarbejde og afprøv-
ninger i praksis. Rent teknisk udføres tæng-
ning i disse år på samme måde som for fl ere 
hundrede år siden.
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KVINDERNES Ø
Som noget helt unikt var håndværket 
tængning kvindearbejde på datidens 
Læsø. Øen var blandt de fattigste områder 
i Danmark, der var knaphed på ressourcer 
og de fl este mænd var sømænd og 
dermed væk fra øen størstedelen af året.

Man måtte bruge, hvad der var for 
hånden, og det blev så ålegræs, der 
blev samlet op på stranden og lagt på 
i et meget tykt lag af op til 20 kvinder, 
der på en dag fi k lavet en tagside.

I dag hentes det tørrede ålegræs fra 
3 landmænd på Møn og Bogø. De har 
samlet, tørret og presset de mange tons 
til store rundballer, som bliver kørt eller 
sejlet til Læsø. 
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Vi anbefaler:

GA
RT

NE
RNES FORSIKRING

GRUNDLAGT I 1908
 

Vi har i mange år forsikret familierne
Nielsen, Madsen & Pedersen o.m.a.

- hvad med din familie?

www.garfors.dk

Hvis du rejser

til udlandet

bør du have en

Årsrejse-

forsikring

Vi tilbyder også
billig vejhjælp...

Læs mere på
www.garfors.dk

Er du fx klar over, at
Vi kan forsikre alle - til konkurrence- 
dygtige priser!

Vi tilbyder samlerabat

Vi beregner ikke kørte km på vores
bilforsikring. Oplever du at få en skade, 
stiger prisen ikke!

Vi tilbyder en konkurrencedygtig
Årsrejseforsikring

Vi tilbyder Familiens Dyreforsikring
– også med hunde- og kattesyge

Vi tilbyder som standard ID-sikring mod
identitetstyveri på Familieforsikringen

Vi tilbyder landsdækkende personlig
service 24/7

Vi har i mere end 100 år tilbudt service 
og produkter til jordens folk

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GARTNERNES
FORSIKRING GS
CVR-nr. 53370918

Struergade 24 Tlf: +45 43 71 17 77 www.garfors.dk
DK-2630 Taastrup Fax: +45 43 71 36 16 E-mail: gaf@garfors.dk

Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug



Carlo F. Christensen A/S

www.carlofchristensen.dk
8638 7666

Vi leverer byggematerialer af høj kvalitet til tækkemænd og stråtagsejere

Teknologisk Institut har testet
Tækkeskruens korrosions-
bestandighed. Resultatet er entydigt.

Tækkeskruen klarer sig over 
6,8 gange bedre mod rødrust 
end konkurrerende 
tækkeskruer fra Kina og Østeuropa. 

Se den fulde testrapport 
fra Teknologisk Institut på
https://carlofchristensen.dk/Links

BRUG DEN 
BEDSTE

TÆKKESKRUE

BEDST
I TEST
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FREMTIDENS MØBLER 
ANNO 2118
De to unge designere tager nu næste skridt, 
fra tegning til prototype, på stråenes vej til en møbel-udstilling 

TEKST OG FOTOS: 
STINE WEIGELT OG LÆRKE BALSLEV

Med masser af tegninger i skitsebogen, ud-
valgte idéer og gode kager mødte vi, desig-
nerne Stine Weigelt og Lærke Balslev, for 
tredje gang tækkemændene Bjarne Johan-
sen og Tonny Bogut hos Bjarne i Mariager. 
Målet for dagen var at lave de første proto-
typer af et par siddemøbler, som skal udstil-
les i designforeningen Rundkants udstilling: 
”Rundkant på forkant” i marts 2018. Vi har 
arbejdet med et fremtidsscenarium anno 
2118, der undersøger, hvilke muligheder 
tækkestrået har indenfor møbeldesign.

EKSPERIMENTER GIVER NY VIDEN
Efter et par samtaler og en masse inspire-
rende input fra Bjarne og Tonny, besluttede 
vi at eksperimentere med at skabe et sidde-
møbel i tækkestrå. Det vigtigste var at kun-
ne teste, hvordan form og udtryk kunne for-
mes i tækkestrået, og at vi fi k et kendskab 
til strået ved fysisk at have hænderne i ma-
terialet. 

Eftersom tækketeknikken er et håndværk, 
som meget få har kendskab til hvordan ud-
føres, var det derfor også afgørende for os, 
at få både af- og bekræftet vores ideer i lø-
bet af dagen. 

Inden for designfaget arbejdes der med 
ideer og koncepter, der ikke altid er afprø-
vet. Det kan derfor forventes, at nye idéer 
spirer frem, ligesom nye udfordringer duk-
ker op. Det er op til designeren af indfange 
de nye ideer, i et tæt samarbejde med an-
dre fagpersoner, som har en dybdegående 
viden inden for et særligt område. 

Dagen i Mariager havde netop til formål at 
udforske og undersøge mulighederne og 
lave en masse eksperimenter, lege sig ind i 
materialet og teknikken. Efter at have savet 
en blå plastik tønde over med en stiksav, var 
holdet klar til at afprøve første idé, en puf. 

En lille gravko blev kørt i stilling, et rundt 
hul blev savet til i en plade, den afskårne 
tønde placeret, og en arbejdsstation var rig-
get til indenfor 10 min. Herefter gik jagten 
efter at fi nde de rette strå, som kunne pas-
se til form og skala. Smalle, bløde og kegle-
formede bundter tækkerør, som var skåret i 
hånden med sejl blev hentet frem. 

Tækkerørets egenskaber stemte overens 
med behovet for at kunne formgive i en 
lille skala samt at afprøve, hvorvidt puff en 
kunne have en udadgående vinkel, hvor 
tækkerørenes ender stikker frem vertikalt 
og horisontalt. Herefter blev rørene sat ned 
i tønden og formgivningsarbejdet kunne 
starte. 

Med tækkeskovlen blev formen slået an og 
puff ens silhuet transformerede sig fra fi r-
kant, til barberkost og endte ud som en fl ad 
spids. De lange rør, som stak ud i bunden 
af tønden, blev skåret af med en motorsav. 
Under den proces opstod der et interessant 
udtryk. Rørene ændrede karakter fra urørte 
naturelementer til en forarbejdet og stram 
form. 

Forsøget med at skabe en vertikalt/horison-
tal vinkel måtte til gengæld anses som ulø-
selig, da det var umuligt at tvinge rørene i 
de to forskellige retninger, uden samtidig 
at knække dem. Men forsøget gav energi til 
Tonny og Bjarne til at afprøve en anden me-
tode med halm. I og med at halmen er blø-
dere og mere smidigere end rørene, kunne 
dette udnyttes i forsøget med at skabe den 
rette vinkel på siddemøblet, som designe-
ren efterspurgte. 

En ny trekantet træramme blev banket 
sammen, halm blev placeret langs siderne 
og omringede tækkerørene i midten. Idéen 
var at halmen kunne bøjes ned og skabe en 
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skrå vinkel op til tækkerørene. Efter megen 
prøven måtte holdet se sig slået af materia-
let for denne gang. 

Designerne var dog meget begejstret for 
de mange forsøg, som gav dem en indsigt 
i muligheder og begrænsninger. Designere 
og tækkemænd forlod ideen om at komme 
nærmere vinklerne, men gik i stedet i gang 
med at undersøge, hvilke siddefl ader, der 
kunne bearbejdes i tækkerør og halm. Med 
motorsav og hækkeklipper blev der arbej-
det ud fra, at siddefl aden og ryglænet skulle 

forenes i en konveks linje. Der blev klippet 
og klappet, og et mønster kom til syne i far-
veforskellen mellem tækkerør og halm. 

FREMTIDENS MØBEL KLAPPET I FACON 
Efter en dag fuld af eksperimenter, hårdt 
arbejde og problemløsning kunne desig-
nerne køre hjem med to meget brugbare 
prototyper, der skal danne grundlag for de 
endelige møbler. Bjarnes og Tonnys store 
viden og erfaring med materialet og tek-
nikken har gjort det muligt at starte under-
søgelsen af,  hvilke muligheder der fi ndes in-
denfor tækkemøbler. 

I næste og sidste artikel kan du 
se og læse om det færdige og 

eksperimenterende møbelresultat.
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Tækkemandsseminar 
fredag den 12. – lørdag den 13. januar 2018

LØRDAG

kl. 8:30 Morgenkomplet

kl. 9:30 Mestre hænger ikke på træerne – kom ud af busken
  Og hvad hvis man ikke opfylder sin ”lærlingekvote”?

Henrik Bøgelund / Margrethe Petri Godtkjær

kl. 10:00 Nyt fra skolen
 Henrik Dalsgaard

kl. 10:25 Lærer Hansens time
 Karsten Hansen

kl. 10:50 Den Hollandske rapport
 Ruud Conijn 

kl. 11:15 Mosafrensning – er det godt eller skidt?
 Brainstorm – alle

kl. 11:45 Afrunding – evaluering – input 
 Henrik Henriksen / Thomas Gerner / alle 

kl. 12:00 Frokost og tak for denne gang 

(med forbehold for evt. ændringer)

TILMELDING 
til Keld Pedersen, joerand@outlook.dk 
senest fredag 5. januar 2018

PRIS: Pris 2.750 kr. inkl. moms 

HUSK: 
Anføre navn og e-mail i forbindelse med indbetalingen. 
Tilmeldingen registreres, når indbetaling er sket. 
Jutlander Bank: Reg. nr. 9217, kontonr. 0002229153

FREDAG

kl. 9:00 Ankomst og kaff e

kl. 10:00 Velkomst
 Status Tækkelauget og tækkefaget
  Samarbejdet med kommunerne 

– fokus på nye stråtagsbebyggelser i byerne
Henrik Henriksen / Thomas Gerner

kl. 10:30 Hvad kan vi bruge Bam-Bussen til?
  Desuden nyt om regler for kørsel med teleskoplæsser 

– snak om seler og stiger osv.  
 Evald Zacho, Byggeriets Arbejdsmiljøbus

kl. 12:00 Hvad får man for sine penge i Dansk Byggeri
 Jan Hesselberg, Dansk Byggeri

kl. 13:00 Frokost og indkvartering

kl. 14:00  Ankenævnet – hvordan foregår sagsbehandlingen 
– og hvordan undgår du at komme i klemme?  
Louise Larsen, Byggeriets Ankenævn  

kl. 15:00 Og hvad med byretten …
 Henrik Henriksen 

Kl. 15:15 Tilstandsvurderinger – tækkemanden som rådgiver 
 Sven Jon Jonsen

kl. 15:30 Kaff epause

kl. 16:00 Salg og mersalg – Forøg din indtjening
 Rasmus Åradsson, Intenz

kl. 18:00 Straatagets Kontor
 Status projekter og planer for 2018
 Jørgen Kaarup

kl. 18:30 Tak for i dag

kl. 19:00 Vi mødes til festmiddag
 

Juletræsproduktion 
på taget
Juletræer vokser ikke ind i himlen, men her gør 
træet da et godt forsøg!  På samme tag pryder 
et birketræ mønningen. Set i Blåvand på et 
stråtag, der inden længe skal tækkes om. 

Glædelig jul fra redaktøren

Tæk's grafi ker, Jacob, har pyntet lidt på træet i anledning 

af julen. Men det er ganske vist, at det vokser på taget, 

og at fotoet er originalt. 
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Certifi cering år 1
TEKST OG FOTOS: THOMAS GERNER, TÆKKELAUGET.

Der er de sidste par år sket mange gode ting for vores branche. Ned-
satte afstands-/ højdekrav for stråtage og samtidig blev 2017 året 
hvor vi blev enige om at samle kræfterne under et tag i ét fælles laug. 
(Hvilket jeg personligt er meget glad og stolt over, at det lykkedes.) 

Det går stærkt derude på byggepladserne. Der er gang i vores lille 
fag. Gamle huse renoveres og nye bygges. 

Vi er godt i gang i det nye samlede laug at få branchen til at følge 
med
-  Den nye tækkevejledning -  ”Veludført Stråtag” 

- er lige på trapperne.
-  Udbredelse af og kendskab til certifi ceringsordningen.

EN HJÆLPENDE HÅND TIL AT LAVE 
ET KVALITETSPRODUKT  HVER GANG
Der stilles løbende større krav til os som udøvende håndværkere.

Vi skal kunne dokumentere processen fra start til slut, for at leve op 
til kundernes krav om håndværkeransvar, i forhold til materialernes 
kvalitet, samt det udførte arbejde.

Derfor er det vigtigt med et værktøj, som holder tækkemanden i øre-
ne og hjælper ham med at træff e de rette beslutninger, når der skal 
udføres et stråtag – fra start til færdig tag.

EGENKONTROL AF TÆKKEARBEJDE
Bestyrelsen i Tækkelauget har det seneste år prøvet kræfter med 
Certifi ceringsordningen, og jeg er meget glad for at have indført 
ordningen i min hverdag. 

Meget af det som bliver dokumenteret, er noget vi allerede gjorde. 
Nu er det bare sat mere i system og letter mange af vores arbejds-
gange. 

Udover at jeg er blevet mere opmærksom på min arbejdsprocedure, 
har jeg også fået mere styr på fi rmaets materialeforbrug. Der noteres 
og holdes mere styr på materialer, som hentes fra lageret – hvilket jo 
gør noget positivt for min bundlinje, økonomisk, da jeg har væsent-
lig mindre spild og fl ere eff ektive timer på taget.

Certifi ceringen sætter fokus på medarbejdernes kompetencer og ar-
bejdsmiljø. Har de den nødvendige viden og uddannelse til at ud-
føre deres opgaver. Det medfører, at der bliver fulgt op på behov 
for evt. efteruddannelse. Et godt arbejdsmiljø gør medarbejderen 
gladere og mere effektiv på taget, samtidig med at han bidrager po-
sitivt til udførelsen af det gode stråtag.

FLERE MED I ORDNINGEN
Derfor er det vigtigt, at fl ere melder sig til, så vi kan få udbredt den 
høje kvalitet, som certifi ceringen medfører. 

Vi skal af med det lidt blakkede ry, som branchen har hos nogle. Vi 
skal dokumentere, at vi leverer tage som kan tørre og holde i man-
ge år.

Der skal gøres op med dårligt udførte stråtage og tækkemænd, som 
konkurrerer på pris i stedet for kvalitet.

Hvis retningslinjerne for ordningen følges og det udførte arbejde 
dokumenteres korrekt, vil man altid stå godt i en sag om dårligt ud-
ført stråtag.

Så gutter – kom ind i kampen, vi har brug for jer, jeres erfaring og 
holdninger til faget og det gode stråtag. 

Meld jer ind i lauget og/eller certifi ceringsordningen, så vi sammen 
kan løfte branchen #sammenervistærkest.

BYGGERIETS KVALITETSKONTROL
Certifi ceringsordningen er lavet i samarbejde med Byggeriets Kva-
litetskontrol, som står for kontrol og udstedelse af selve certifi katet.
Krav og tilmeldte fi rmaer kan ses på deres hjemmeside – Byggekva-
litet.dk 

I praksis består Certifi ceringsordningen af en kvalitetshåndbog, samt 
nogle skemaer, der udfyldes løbende gennem et byggeprojekt.

Forundersøgelse, laves i forbindelse med opmåling og tilbudsgiv-
ningen. Her vurderes om huset er egnet til stråtag, ud fra parametre 
som hældning, afstand til skel og underliggende konstruktion.

Modtagekontrol og kvalitetssikring, foretages under selve ud-
førelsen. Her sikres at tækkerørene er tørre og egnede til opgaven. 
Samtidig måles hældning på rør, slidlag og tykkelse.

Afl evering, her sikres at kunden får de nødvendige dokumenter ud-
leveret.

De næste par måneder kommer Keld Madsen fra Byggeriets Kvali-
tetskontrol, til brunsviger og en snak om, hvordan året er gået, hos 
de certifi cerede virksomheder.

Det er med andre ord tid til det første auditbesøg hos de virksomhe-
der, som har været med det første år.

Sammen gennemgås nogle udvalgte opgaver, vi snakker, om der er 
sket noget nyt, og om der er noget der kan gøres bedre, anderledes 
eller om alt bare spiller perfekt og de opsatte branchekrav overhol-
des.

Jeg håber at 2018 bliver året, hvor certifi ceringsordningen bliver 
bredt ud til rigtig mange tækkemænd, og at kunder, arkitekter og 
bygherre får øjnene op for ordningen og dens kvaliteter. 

Dette gøres ved en målrettet indsats med annoncer og hjemmeside 
–  og selvfølgelig med jeres hjælp og opbakning.

Har du nogle spørgsmål, så kontakt os pr mail eller på telefon. 

Vi ses på seminar til januar i Hadsten, hvor vi selvfølgelig også står til 
rådighed til en snak om ordningen.
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tæk

Afsender: Straatagets Kontor, Store Torv 9, 8000 Aarhus C

I anledning af, at det snart er jul, et nostalgisk billede af et stykke 
ny Danmarks-historie, nemlig et nytænget hus på Læsø, Alléen 3. 
Det er et af de få helårshuse, der har fået helt nyt tangtag.  
Langt de fl este af Læsøs huse med tangtag er i dag fritidshuse. 

(Foto: Jørgen Kaarup)

HAR DU HUSKET ???
TÆKKESVENDENES LANDSBRANCEHKLUB holder årsmøde 
den 20.-21. april 2018, på Langsøhus i Silkeborg.

Er du tækkesvend og medlem af 3F, har du her muligheden for 
at høre nyt om faget og deltage i debatter om klubbens arbejde.

Og der vil være god mulighed for at få en snak med kollegaer fra hele landet.
Reserver allerede nu datoerne i kalenderen.

Tilmelding sker via din afdeling.

VI SES DEN 20. APRIL 2018.
Tækkesvendenes landsbrancheklub

V/ Claus von Elling
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