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Klar til jagten på millionerne 
 
Af Hans Henrik Pedersen hhep@amtsavisen.dk  

Kultur- og Udviklingsudvalget i Norddjurs har bevilget 40.000 kroner til arbejdet med at gøre tækkemandslaugene og andre samarbejds-
partnere interesseret i at opbygge et »Stråtagets Hus« på et areal vest for Dansk Landbrugsmuseum. 
 
Men der skal penge til. Et forsigtigt slag på tasken siger anlægsudgifter på en halv snes millioner kroner. 
 
Dansk Landbrugsmuseum, der i forvejen gør det i at formidle gamle håndværkstraditioner videre, ser som politikerne velvilligt på at leje 
jord ud til formålet, men ikke mindst landets to tækkemandslaug skal med, hvis visionerne skal blive til andet end luftkasteller. 
 
Håbet om at opbygge institutionen Stråtagets Hus bunder i et ønske om at skabe et samlingssted for viden om og udvikling af stråtage.  
 
Huset kunne blive et godt udstillingsvindue for branchen, inspirere til eksperimenteren med materialerne og skabe beåndet nybyggeri og 
ombygninger med nye udtryksformer. 
 
Fortid, viden og fremtid 
Stråtagets Hus kunne blive stedet, hvor branchefolk udveksler erfaringer og viden - til glæde for folk, der tør prøve at gå nye veje i 
byggeriet, og for de, der kigger på eller skal bo i resultaterne af fagfolkenes anstrengelser. 
 
»Huset skulle desuden gerne blive et sted, der beskriver håndværkets historie og udvikling. Det falder fint i tråd med det, vi laver her på 
museet, hvor vi også i forbindelse med bl.a. høstdagen viser, hvordan man tidligere tækkede husene med rør, halm og andre materialer,« 
siger museumsdirektør Peter Bavnshøj, der er meget fascineret af tankerne bag projektet. 
 
Én af ildsjælene er journalist Jørgen Kaarup, der som ung, før en knæskade satte en stopper for det, arbejdede som tækkemand.  
 
Nu skriver og fortæller han på anden måde om stråtagenes mange fordele - fra at skabe bedre miljø og indeklima over det æstetiske 
udtryk til rollen som historiebærer og måske fremtidens bygningstekniske trumfkort, når virkeligt spændende byggeri skal op at stå. 
 
Strå er in i Holland 
Ikke mindst en tur til Holland, hvor stråtag er meget mere brugt end i Danmark, gav blod på tanden hos den gamle tækkemand, der fik 
idéen til huset af den meget aktive tækkemand, Erling Bach Pedersen, Kolind, organiseret i både Jysk Tækkemandslaug og Dansk 
Tækkemandslaug. 
 
»Huset kunne blive et arbejdende museum men også et videns- og forskningscenter, som bl.a. forsker i brandsikring, nedbrydning af 
materialer, nye måder at lave vinduer til strå, brug af alternative materialer m.v.,« siger Jørgen Kaarup. Han er imponeret over, hvordan 
branchen i Holland har formået at vende udviklingen for stråtaget. 
 
Noget lignende kunne Jørgen Kaarup godt tænke sig at se i Danmark, og med støtte fra Fonden Realdania har en arbejdsgruppe startet 
en forundersøgelse, der bl.a. har affødt en informationspjece, ligesom informationsmøder ofte indledes med at se tv-programmet 
»Miraklet i Holland« om spændende byggeri i Holland. 

 
 

 
KAMPKLAR. Det ser næsten ud 
som om museumsdirektør Peter 
Bavnshøj har taget lassoen frem for 
at skaffe penge til Stråtagets Hus, 
men han står faktisk og diskuterer 
halmsimer med Jørgen Kaarup i et 
afsnit af museet, hvor der formidles 
lidt om tækning af stråtage. Foto: 
Hans Henrik Pedersen  

 

 
 
 

 
 

 

Stråtaget var en lang 

årrække på retur i Danmark. 

Antallet af husstande, som 

bor under strå, er for tiden 

42.000. 

Der er cirka 400 tækkemænd 

i Danmark. 

Omkring halvdelen af disse er 

via eget firma eller deres 

ansættelse organiseret. 

Der er to store 

tækkemandslaug: Dansk 

Tækkemandslaug og Jysk 

Tækkemandslaug. 

Læsere med 

internetforbindelse kan læse 

mere her: 

www.taekkelaug.dk 

www.jtl.dk 

I foreningsdanmark findes 

der naturligvis også en 

forening for folk, som holder 

af stråtag: Foreningen 

Stråtag: 

www.foreningen-straatag.dk 

Stråtag

Tilskud og entré skal sikre 
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Mest læste lige nu 

Fed mafiosi for stor til fængslet 

Havde liget af brormand med i håndbagagen 

Eksperterne: AGF bliver oppe 

Lave mænd er mere jaloux 

Ram resultatet og vind 

Tosset skiltning forvirrer bilister 

Fyringer på Statens Museum for kunst 

SF bejler til fagbevægelsen 

Århus skal have kæmpe koncertplads 

Al-Qaeda truer med at dræbe østrigere 

 
Mest læste i sidste uge 

Kendisfrisør scorer ung århusianer 

Burka-kvinde afvises af kommunen 

Burka-debatten raser på bloggen 

Fransk flyder med tysk accent 

TV2 klar til at lukke "Varm på is" 

Ville se barnepigers bryster 

Vandt sexauktion på nettet - gjorde kvinde gravid 

"Hotpantsene var lidt korte.." 

Østjysk politi undersøger pizza-mafia 

Rundt om Alexanderplatz 
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