Nyt stråtag på 136 år gammel kro
Kroejer Hans Ravn kunne aldrig drømme om en billigere
tagløsning på kroen, der har været i familiens eje i 41 år
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- Forinden havde jeg indhentet tilbud fra tre forskellige
firmaer inklusiv et fra Lithauen. Gennem min kollega i
Gourmet Ruten samarbejdet, kroejeren i Agerskov i
Sønderjylland, havde jeg fået anbefalet netop dette
firma, efter at de havde løst en tilsvarende opgave på
kroen i Agerskov for et par år siden, påpeger Hans
Ravn Kristensen.
Og her ved afslutningen af tækkearbejdet er han og
hustruen Lene fuldt ud tilfredse med det færdige
resultat.
- Så når vi om 10-15 år skal have udskiftet stråtaget
på vores særskilte værelsesfløj, er vi ikke i tvivl om,
hvem vi vil vælge, tilføjer kroejeren.

Efter 36 år var det tid til udskiftning af stråtaget på St. Binderup
Kro. Fire sønderjyske tækkemænd har i knap 11 uger været i
gang med at stråtække hovedbygningen på kroen meget kunstfærdigt.

ST. BINDERUP: Efter at have arbejdet på taget på St.
Binderup Kro i næsten 11 uger i træk har fire
sønderjyske tækkemænd netop afsluttet deres arbejde.
Kroejer Hans Ravn Kristensen indrømmer, at det nye
stråtag har været en større udgift, helt præcist
omkring 700.000 kroner inklusiv udskiftning af enkelte
vinduer i kroen.
- Men jeg kunne alligevel aldrig nogen sinde af
økonomiske grunde finde på at vælge en anden og
billigere tagløsning. Kroen har nemlig været i familiens
eje siden 1966, hvor mine forældre overtog den. De
skiftede selv de tidligere røde tagplader ud med netop
stråtag tilbage i 1971, fortæller Hans Ravn Kristensen.
Det gamle stråtag har dermed holdt i 36 år, og ifølge
tækkefirmaet bag tagopgaven vil det nye kunne holde
mindst de næste 35-40 år.

Stråtaget på kroen er lagt efter gammeldags arbejdsmetoder,
blandt andet med anvendelse af en tækkeskovl.

Strå fra Ungarn
Frank Sørensen er indehaver af tækkefirmaet
Teknodan i Toftlund.
Til stråtaget på St. Binderup Kro er der anvendt strå af
egen import fra Ungarn.
- Det er de allerbedste, man kan få til den konkrete
opgave. Havde det ikke været tilfældet, havde vi ikke
lagt dem på, erklærer Frank Sørensen.
Han betegner selv opgaven på taget af St. Binderup
Kro som middelstor i forhold til firmaets mange øvrige
tækkeopgaver rundt i hele landet.
- Blandt andet har vi lige tækket en firelænget gård i
Hillerød i Nordsjælland, en opgave, vi betegner som en
af de større for os, tilføjer han.

Tækkemand Thomas Jessen i gang med at placere baller af lyngris
og kyllingetråd øverst på tagrygningen som afslutning.

- Så det bliver nok ikke i min tid som kroejer, at det
skal skiftes igen, tilføjer Hans Ravn Kristensen med et
grin.
Tre tilbudsgivere
At det sønderjyske tækkefirma Teknodan i Toftlund
blev valgt til opgaven, har Hans Ravn Kristensen en
naturlig forklaring på.

Kroejer Hans Ravn Kristensen og hustruen Lene ved købet af
kroen i 2000. Arkivfoto: Jens Morten

