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Hvad er det? – Læs inde i bladet...
I øvrigt i dette nummer: • Skat fælder litauisk tækkefirma
• Samarbejde om kobbermønning
• Tækkemand på Als - og en del mere...

Bjarnes sauna
I årevis har Bjarne Johansen drømt om at få sin egen, helt unikke og stråtækkede sauna i haven
– TækPost var med til indvielsen
Tekst og foto: Jørgen Kaarup
TækPosts udsendte ankommer til
indvielsen, og nu sidder vi inde i
det, der mest af alt ligner et hus
fra Tolkiens hobit-verden.
Termometeret viser 65 grader,
ingenting for en rigtig saunafreak, men alt nok til en amatør –
sveden driver af os begge.
Så jo, alt virker, mørtlen revner
ikke, isoleringen er i top, automatisk tænding smart, så Bjarne kan
sende en sms fra tækkepladsen,
hvis han en halv timer senere vil
ha’ en tur i sauna.

Hestehår i mørtlen

Da Bjarne Johansen først var så langt, at der skulle tækkes, gik det hurtigt med at blive
færdig – men da have projektet også stået på i fire år.

Der er basis for en eksport til rige
englændere, siger en af Bjarnes
gode venner, Adam, som kender
til mulighederne – han er nemlig
englænder.
”Jaaaahhh, lad os nu se”, siger
tækkemanden, som fra opvæksten i Thy har lært, at man ikke
skal stile mod stjernerne.
Alligevel er Tækkemanden fra
True i den grad i stand til at virkeliggøre drømme – også dem, der
umiddelbart forekommer vanvittige.
Og saunaen er blandt de temmelig skøre af Bjarnes mange
idéer: Total vanvittigt at bruge
hundreder af timer på at udtænke, konstruere, bygge, tække,
pudse, lave udluftning og elektronik, så der kan tændes via mobiltelefon – bare for at kunne gå i en
tækket sauna i sin egen have.
Til gengæld virker den. Er flot.
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Særdeles holdbar med stort set
lodrette tækninger. Original i
ordets mest oprindelige betydning, der findes kun dette ene
eksemplar her på kloden.
”Er der varmt nok”. Der er
tændt op en halv time før,

Så er tækningen ved at være halvvejs –
forude venter mange detaljer, også af mere
teknisk karakter.

Pudsningen indvendig er som alle
andre detaljer i den her sauna en
historie i sig selv. Hvordan skulle
man kunne pudse på pileflet og
få en overflade, der ville kunne
holde til temperatursvingninger
fra minus 25 til plus mindst 90
grader uden at slå revner? Ingen
vidste det.
Men Faxe Kalk var ærlige og
sagde: Vi ved det ikke, men vores
bedste bud er….. Og så blev det
til en specialmørtel, iblandet
hestehår.
”Jamen, det skal jo holde, også
længere end min tid ud”, siger
den tidligere lærer på skolen i
Hadsten, som er vred på de mennesker, der siger ”bare det holder

TækPost udsendte medarbejder klar til at
indvie saunaen.

min tid ud, så går det nok”.
”Nej, vi skal da lave ting, der
holder meget længere”, lyder det
indigneret fra den eneste danske
tækkemand, der er uddannet i
Holland.
Det hele begyndte for 25 år
siden, da Bjarne fik en saunaovn
af sin daværende svoger. Så var
grunden lagt. Senere fandt han
fire stykker S-formet, fem tommer tykt egetømmer – det passede med, at bænken kunne lægges
ind i den nederste krumning i
S’et.

Ingen lige linjer
Så blev soklen støbt, og i fire år
gik Bjarne og ledte efter resten af
tømmeret, bl.a. yderligere 12 stk.
S-formede egetømmer.
Han fandt dem aldrig, men til
gengæld tog det MEGET lang tid

at finde de rigtige rør. – Det var
den største udfordring, siger han.
Resten var ”bare” at leve op til
målet: At der ingen rette linjer
måtte være, at der ikke måtte
bruges vaterpas eller loddestok –
og at han ville bevise, at alt det,
folk påstår ikke kan lade sig gøre,
godt kan lade sig gøre, både
tække- og konstruktionsmæssigt.
Resten var ”let nok”, og da han
endelig nåede frem til at tække
saunaen, gik der ikke lang tid, før
verdenshistoriens første vedligeholdelsesfrie, stråtækte sauna med vinkælder under, lys i taget,
udvendig overdækket bruser og
meget mere - stod færdig.
Den er nu indviet. Jeg er beæret over at have været med til det.
”Vinkælderens” kolde kildevand
ER kolde, så også den idé er
udført – og holder.

Den stolte designer og ejer ved egetræsdøren, som selvfølgelig skulle holdes sammen med håndsmedede søm.

Der er masser af detaljer ved saunaen, som har udluftning med belysning af taget, hollandsk mønning og mange andre specialiteter.
Når taget bliver gråt, vil den lodrette side i lang tid forblive lys, så tækningen får et usædvanligt farvespil.
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