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NY TÆ(N)KNING
Der skal tænkes nyt og tækkes
anderledes, når stråtaget
skal
vinde
moderne
Bjarne har brugt modificerede
tagrør
til sidsteindpas
bind, fordi deri kan
komme gnister op gennem
skorstenen, da der er et åbent
ildsted
i
lysthuset.
Her
løftes
en
del
af
byggeri. TækPost
har ”hatten”
fulgt på,
treegetræ – som
efterfølgende er pyntet med et spir oven på.
tækkemænd, der er i gang med
innovative projekter. I første
nummer af branchens fælles
blad følger en mere uddybende
Nu
og her
lader vi sauna var
an kan ikke lade være, Bjarnebeskrivelse.
Johansen fra True ved
Mariager.
Den stråtækkede
ikke nok til at tilfredsstille lysten
til eksperimenter, fotos
så nu er fortælle,
et drivhus medhvad
tagrør, glas,
hovedsagelig
brændeovn og bambus-sprosser ved at tage form i haven mellem stuehuset og saunaen.
Drivhuset er måske snarere et lysthus,
det fuldender
Manglæder
går i sauna, tager
deforhar
gang trilogien:
i. Og så
jeg et koldt
bad, dernæst et 40 grader varmt bad i et trækar og slutter så med at sidde i 10 graders varme, også
at høre
jer andre,
når det fryser uden for. Lysthuset er mig
nemligtil
opvarmet
– medfra
åbentalle
ildsted.
”Det handlede mest om at lave en
kontrast
til
saunaens
bløde
og
runde
linjer – her er der kun
som har gang
stive, rette linjer”, siger Bjarne.
anderledes
tækning.
Største udfordring? ”Helt klart atitække
60 meter vindskeder
på 40 kvadratmeter tag. Det var

Bjarnes lysthus
H

en hel del sværere end saunaen, for der kunne jeg jo bare lave en bule mere, hvis rørene ikke ville
makke ret”.
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Der skal tænkes nyt
og tækkes anderledes, når
stråtaget skal vinde indpas i
moderne byggeri. TækPost har
fulgt tre tækkemænd, der er i gang
med innovative projekter. I første
nummer af branchens fælles blad
følger en mere uddybende beskrivelse.
Nu og her lader vi hovedsagelig fotos
fortælle, hvad de har gang i. Og så
glæder jeg mig til at høre fra alle
jer andre, som har gang i
anderledes tækning.

Tekst: Jørgen Kaarup
Foto: Jasper Johansen og Jørgen Kaarup

Ruuds lodrette sider
A

rkitekt Niels Meyer fra Den gamle By i Århus har givet tækkemand Ruud Conijn en udfordring:
En lodret tækning på et nyt stuehus ved Lading Sø. Skønt arkitekten til daglig arbejder med
fredede, gamle huse, har han lavet utraditionelle linjer i vinduesåbningerne. Den lodrette
tækning af husets langsider giver mulighed for en mere skarp form uden tunge udhæng og samtidig opnå en stor, venlig overflade, der falder godt i med landskabet og skovkanten.
”Forbilledet for denne løsning kom, da vi på en cykeltur besøgte Havndal Mølle ved Mariager
Fjord, som står flot på en knude ud til fjorden og som er stråtækt helt fra top til fod. Senere er der
også dukket inspiration op fra Holland, hvor moderne tækning har været dyrket i mange år”, siger
Niels Meyer.
Største udfordring? ”At sortere rør efter, hvor de skal bruges i stedet for efter en flot overflade.
Der er mange kanter og hjørner, skarpe linjer, så kravene til de rette rør har været store. Jeg har været tvunget til at vælge rør, som ikke altid har passet sammen i udseende og dermed droppe noget
af det, jeg har lært”, siger Ruud. >
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