
Trædrejeren i Krattet

På min hjemmeside krattet.dk finder du mine optegnelser fra jeg
startede som trædrejer i 2014. Hjemmesiden består af flere
tusinde illustrerede opslag, der i detaljer beskriver mine
erfaringer som trædrejer - både de positive og de negative - som
jeg håber kan være til nytte og inspiration for andre trædrejere.

Øverst: En samling skåle af Navr og Kirsebær. Nederst: Et
bestillingsarbejde i Hestekastanje.

xxx

Jeg har tidligere arbejdet som naturvidenskabelig forsker på
Carlsberg Laboratorium og hos H. Lundbeck og ved, at det er
vigtigt, at offentliggøre sine erfainger og resultater, så også
andre kan få glæde både af mine succeer - og mine fejltagelser.

Den første januar 2022 havde hjemmesiden haft besøg af
næsten 75.000 personer, hvilket tyder på, at der muligvis har
været et par guldkorn her og der på de mange sider.
Så hvis du vil se mine seneste arbejder - eller vil følge med i
aktiviteterne hos Trædrejeren i Krattet, behøver du blot, at
besøge min hjemmeside en gang imellem.

Du er så sikker på, at du er den eneste i verden, som har netop
dén skål med dens specielle form og åretegninger. Og hvis du
besøger mig, kan du endda få at vide, hvor i skoven træet til
skålen stod. Har du selv træet med, så drejer jeg skålen...

Dét, at en levende person har haft tingene i hånden, har
overvejet om siderne på skålen skulle være rette eller buede,
vurderet hvordan træklodsens åretegning bedst vil komme til
sin ret, ja, det vil det være svært, at få en maskine til at gøre.

I en tid som vores hvor alt helst skal gå hurtigt, automatisk,
være 3d-printet eller i det mindste komme ud af en eller anden
maskine, mener jeg, at gammeldags håndværk repræsenterer
en lidt anden tilgang til tingene.
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Trædrejeren...Værkstedet...

Når du besøger trædrejeren, kan
du samtidig gå en tur i den store
have og blandt andet se hovedet
af den farlige drage, der holder til
i Krattet. Dragehovedet er lavet
af Søren Bækkel (bybaekkel.dk)
og Lone Jensen (iguana-art.dk).

Haven er på små 2.000 kvadrat-
meter og er mod nord adskilt fra
Østerskov af Sakskøbing å.

Haven indeholder blandt andet en stor køkkenhave, et drivhus,
en Rhodendronafdeling, flere staudebede, adskilt af snoede
stier, samt et stort antal stedsegrønne buske og træer, så
haven også er grøn om vinteren.

Efter vores immigration fra Valby til Krattet på Lolland i
2004 besluttede jeg for 8 år siden, at anskaffe mig en
lille trædrejebænk for at undersøge, om min ungdoms
interesse for trædrejning stadig var i live. Det viste sig
hurtigt, at interessen for trædrejning stadig i allerhøjeste
grad var levende.

Vores hus i Krattet er omgivet af skov på alle sider, der
ligger tømmerstabler langs skovvejene og der går næppe en
dag, hvor man ikke hører en motorsav et eller andet sted i
det fjerne. Så alt var sådan set lagt smukt tilrette for en
kommende trædrejer.

Søren W. Rasmussen
Skovstræde 22
4891 Toreby L.

Telefon: 36162259 / 21972259
Mail: swr@krattet.dk
Hjemmeside: krattet.dk

Mit værksted befinder sig indedørs i vores gamle hus fra 1909,
hvilket giver mange fordele og nogle få ulemper. Ulemperne
viser sig ved, at drejespåner langsomt men sikkert spreder sig
over det meste af huset godt hjulpet af vores to hunde.
Heldigvis er støvsugeren opfundet.

Min drejebænk er i dag en Stratos FU 230. Til slibning af
drejestål anvender jeg CBN slibehjul i to permanente
opstillinger, som gør, at jeg har fuld kontrol over slibningen.

En stor, meget støjende støv- og spånsuger er anbragt udenfor
værkstedet med et rør gennem væggen.

Du finder mange flere oplysninger om mit værksted på min
hjemmeside krattet.dk.
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Specielt siden "VÆRKSTEDET I DAG indeholder mange
illustrerede indlæg, der fortæller om, hvad jeg arbejder med for
tiden. Jeg forsøger, at holde denne del af hjemmesiden
opdateret med jævnlige indlæg.
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Den sidste større maskine er en båndsav, som sammen med
flere kædesave bruges til at tildanne drejeemnerne med inden
drejningen.
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