Velkommen, Evan og Leo
TækPost var med, da to nye medlemmers tage blev godkendt – og det førte os langt omkring i snakken om
tækning anno 2011
Tekst og foto: Jørgen Kaarup
Der er ”Mojn” og rundstykker som
velkomst, når man besøger en sønderjyde, der vil være medlem af
Jydsk Tækkemandslaug. Og selv
om Evan siger ”a” i stedet for jeg og
ruller rigtigt på r’erne, så er der
noget, der får Henning til at spørge:
”Hvor kommer du egentlig fra…”?
”A er fra Ny Zealand åw”.
- Nååååhhhh – hvad fik dig så til
Danmark?
”Det er jo den helt klassiske
grund”,lyder det korte svar.Det bliver senere uddybet: Kærlighed til
en sønderjydsk kvinde, derfor
Danmark og derfor nu Ravsted ikke så langt fra Tønder.
Evan Blake er navnet, 38 år gammel. Cand. scient. er den fine titel,
som i dag skal skiftes ud med
kan. tække.
Evan er klimatolog, uddannet
ved Københavns Universitet, men
han har aldrig følt behov for at
kaste sig ud i en akademisk karriere. Med udsigten til en tilværelse på
et kontor med øjnene fast rettet
mod pc-skærmen, slog Evan to fluer
med et smæk: Flyttede på landet og
begyndte at tække.

Ros for mønning
Nu har han efter 12 år med en tækkeskovl i hånden søgt optagelse i

Henning Duedahl tjekker tagtykkelse og
slidlaget over bindingerne blandt mange
andre ting.

Evan Blake til venstre afventer Henning Duedahls og Peter Andersens (længst til højre)
vurdering af hans tækning på sit eget hus. I baggrunden ses bulladen, der rummer
Danmarks eneste Pontiac Starchief.

JTL, så formanden for bedømmelsesudvalget, Henning Duedahl og
synsmand Peter Andersen er sammen med TækPosts udsendte klar
til at tjekke det ene af de tre tage,
der skal godkendes, før man bliver
medlem.
Og jo, det ser godt ud, taget på
Evans eget hus. Der kigges, tjekkes,
måles, vurderes, diskuteres.
Tykkelse til binding: 20 centimeter, flot. Evan får endog ros af de
to synsmænd, ikke mindst for
mønningen.
Men hvorfor netop vælge Jydsk
Tækkemandslaug…?
”Jeg synes, Jydsk er mere synlig
end Dansk, og så er det vigtigt for
mig med et netværk, og det er
som regel JTL’ere, jeg møder, selv
om vi tækker over hele landet”.
Og ja, netop vendt hjem fra
Helsingør og med en del arbejde i
Nordjylland, må man sige, at ProTaek, som firmaet hedder, er
rundt i hele landet. En anden
grund til at vælge at blive medlem
af et laug er at have en reference
over for kunder, der ikke kender
de to i ProTaek, som mest får
arbejde via hjemmesiden.

Pontiac i garagen
Vi skal videre til Evans makker,
Leo Carstensen og se på de næste
huse, som ligger ved Fredericia.
”Må vi kigge inden for”, spørger
synsmand Peter. Han er tydeligvis
imponeret over Evans bullade med
store flotte planker – og med stråtag. Peter har helt sikkert en romantisk forestilling om, hvad der gemmer sig i sådan en hjemmelavet bullade.
Ingen af os havde dog forestillet
os at se Danmarks eneste eksemplar af en Pontiac Starchef fra 1957.
En skinnende flot og imponerende
bil, der ville gøre sig godt på Cuba –
men altså også i Sønderjylland.
”Man skal jo have noget drengesjov”, siger Evan Blake til farvel.
Leo Carstensen har tækket sammen med Evan hele vejen igennem.
Leo er også 38 år, udlært smed, men
nu tækkemand og selvstændig i ProTaek siden 2002. Ægte sønderjyde,
ser folk an, prøver dem af – og
udfolder så både lune, charme og
kritisk sans.
”Jeg forstår ikke, at man kan godkendes én gang for alle, min bror er
svejser, og han skal forny sit certifi9

kat hvert andet år”, argumenterer
Leo uden endnu at vide, om han
overhovedet bliver godkendt.
Modig mand med klare holdninger.
Bag holdningen ligger talrige
eksempler på, at danske tækkemænd hyrer både tyske og østeuropæiske tækkemænd, hvis arbejde,
intet laug har godkendt.
”Det er jo vores eneste vej til at
overleve: Kvalitet og at kunden har
sikkerhed og garanti for den kvalitet. Det duer da ikke, at en mester
som medlem af lauget sidder inde
på kontoret og har ti polakker til at
tække”, siger Leo og bliver helt nervøs for, hvad der mon kommer til at
stå i bladet.
Der er stof til eftertanke for
bestyrelse og synsmænd og alle
andre, der vil værne om dansk kvalitetshåndværk. Og Leos holdninger
bliver debatteret grundigt på vejen
hjem: Er det rimeligt, at et firma
kan blive medlem og derefter hyre
dem, det passer ejeren at hyre…?

Her er Evans sønderjyske idyl, som han og makkeren Leo har tækket.

Sjællændere gode kunder
Vi når vidt omkring, og til de to
jyske synsmænds overraskelse roser
Leo de sjællandske kunder: ”De er
meget mere positive, de roser en for
arbejdet, og de betaler før tiden, det
er da fantastisk”, fortæller Leo, som
samtidig kan flere skrækhistorier
om sønderjyske kunder, der prøver
at prutte om prisen - når de har fået
regningen, vel at mærke.
”Der er for mange tækkemænd,
der hyrer østeuropæere ind for at
kunne tække, når det passer kunden
– i stedet for at fortælle, at det tag
godt kan ligge et par år mere. Det

Leo Carstensen er den anden halvdel af
Pro-Taek, og både Evan og han har valgt
at blive medlemmer af JTL, fordi de
synes, lauget er det mest synlige.
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Der bliver kigget grundigt på en af Pro-Taeks seneste tækninger – og vigtigheden af at
sortere rørene korrekt bliver understreget.

medfører, at der i perioder er for
lidt arbejde, og derfor er vi rundt i
hele landet”, siger Leo Carstensen,
som nu har talt sig varm.
I mellemtiden har Henning været
på to tage, tjekket og godkendt,
men formanet om, at det er vigtigt
at sortere rørene grundigt. ProTaeks sortering er ok, men den bør
udvides til ikke kun at omfatte de
40 bundter, der er i rullen, men i
hele leverancen. ”Forstået”, slutter
Leo debatten om sortering af med.
Vi slutter her. Med Peter Andersens opfordring til de to nye
medlemmer – de har nemlig valgt at
blive medlem begge to i stedet for
kun som et firma – om at møde op
og præget debatter og udvikling i
JTL.
Velkommen til!

Sådan bliver du medlem af JTL
Du skal have haft fuldtidsbeskæftigelse som tækkemand i mindst
fire år, og du skal fremvise tre
huse, hvor du har tækket hele
taget inden for de seneste tre år.
Disse tre tage bliver bedømt af to
synsfolk fra JTL’s bedømmelsesudvalg – dvs. det bliver kontrolleret, om arbejdet er udført korrekt
og i henhold til Tækkevejledningen.
Det koster 1.250 kr. plus moms i
bedømmelsesgebyr. Herefter er
årskontingentet 3.500 kr. plus
moms.
Henv. om medlemskab rettes til
Jørgen Kaarup, Tækkekontoret:
Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk
Se desuden www.jtl.dk

