MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 22. FEBRÚAR 2010

Daglegt líf

13

Húfur sem fá nafn
eftir eiganda sínum
Reynir Katrínarson
hannar lopahúfur sem
hver og ein stendur
sem listaverk
Eftir Svanhildi Eiríksdóttur

Garður | „Ég elska að skapa, uppgötva nýja
hluti og búa til. Ég vil ekki endurtekningar og
þess vegna eru engar tvær húfur eins né tveir
hlutir. Ég gæti í raun ekki gert sömu húfuna
aftur því að sköpunin gerist jafnóðum og ég
hnýti og engar uppskriftir eru til staðar,“ sagði
Reynir Katrínarson listamaður en hann hefur
undanfarið ár kafað ofan í nýja tækni, vattarsaum, og situr með nál og lopa og hannar
frumlegar húfur og fylgihluti undir merkjum R.
Katrínarson Design.
Blaðamaður mælir sér mót við Reyni á skrifstofunni eins og hann kallar aðstöðuna þar sem
vattarsaumurinn fer fram. „Ég kalla þetta skrifstofu því mér finnst það mjög flott. Ég hef aldrei unnið á skrifstofu en hér sit ég við nálahnýtingarnar við skrifborð og hengi nýja hnúta og
sýnishorn upp á vegg. Vinnustofan er hins vegar heima,“ sagði Reynir og bætti við að hann
stælist stundum með lopa og nál heim og héldi
áfram þar. „Hér er ég í meiri tengslum við fólk
og hér er auðvelt að taka á móti fólki.“
Yfir dyrunum stendur Heilsugæsla með viðeigandi einkennismerki, rauðum krossi, en þar
var áður starfrækt heilsugæsla sem útibú frá
Heilsugæslustöð Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Reynir á ekki í vandræðum með að
spauga með merkinguna. „Hér getur fólk komið
með bráðahugmyndir og reynt að framkvæma
með hraði.“ Þetta með bráðahugmyndirnar á
reyndar vel við hann sjálfan, því margar þeirra
koma með hraði.
Reyni fellur sjaldan verk úr hendi. Hann
vinnur við að nudda og heila, er myndlistarmaður, galdrameistari, hönnuður og hugmyndasmiður. Fjölbreytileiki sköpunarinnar er
ekki síður því að þakka að sálin er opin í þeim
skilningi að til Reynis kemur aragrúi hugmynda
sem hann segist stundum verða að loka fyrir svo
hann geti einbeitt sér að því sem hann er að fást
við hverju sinni. Oftar en ekki kemur handanlífið við sögu sem og fyrri líf.
Nú á vattarsaumurinn eða nálarhnýtingarnar
hug hans allan og á skrifstofunni verða til húfur
í öllum regnbogans litum og með margvíslegu
lagi. Hann sem ætlaði að vera að mála þennan
veturinn.

Vann í Egyptalandi í fyrra lífi
Vattarsaumnum kynntist Reynir fyrir ári
þegar hann sá fyrrverandi nágranna sinn, Ara
Svavarsson listamann, með húfu sem gerð var
með nálarhnýtingu, aðferð sem notuð var áður
en prjón og hekl þekktist til að búa til fatnað.
Hann sagðist hafa orðið heillaður. Aðferðin á, að
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Karmina Tilbrigði við húfuna Karminu.
Módelið heitir Ágústa Malmquist.

Nýtískuhúfur með fornri aðferð Á skrifstofu Reynis Katrínarsonar listamanns verða til húfur
í ýmsum litum með margvíslegu lagi. Sú nýjasta skreytir gínuna fremst á skrifborðinu.

En ekki einatt er hönnunin hans heldur hefur hann búið til um 100 tegundir af hnútum og
sagðist hann nota alla aðra hnúta en þann sem
hann lærði upphaflega. „Óslóarhnúturinn er
þekktasti hnúturinn í vattarsaumi. Það er út af
hluta af vettlingi sem fannst við uppgröft í Osló
fyrir margt löngu, en þessi aðferð hefur helst
verið notuð á Norðurlöndunum. Ég fór að
prófa mig áfram og nú verður til nýr og nýr
hnútur sem sumir hverjir eru komnir með
nafn. Húfurnar fá hins vegar nöfn eigenda
sinna um leið og þær eignast eigendur. Ég
kalla þetta reyndar hattahúfur því þær eru
hvort tveggja í senn, húfur og hattar og algerlega kynlausar.“
Ástæðuna sagði Reynir tengjast móður
sinni, sem sagðist ekki vilja húfu í afmælisgjöf,
eins og hann hafði tjáð henni, heldur hatt.

Safnar saman myndum

Sibbi Húfan Sibbi á höfði eiganda síns, Sigurbjörns Grétarssonar.

Húfan Dagga Ragnhildur Sigurðardóttir,
Dagga, með eina af sínum húfum.

sögn Reynis, einnig skylt við netagerð og líkt og
þar raknar hluturinn ekki upp þótt þráður slitni.
„Síðan fór ég að kynna mér þessa aðferð og
prófa mig áfram og um leið gerðist eitthvað. Ég
fékk strax tilfinningu fyrir því að þetta kynni ég
og það tengdist fyrri lífum. Þegar ég svo las
grein um að efnisbútur með þessari aðferð hefði
fundist við uppgröft í Egyptalandi, sem rekja
mátti til 4. eða 5. aldar þá tengdi ég strax. Ég
var að vinna við þetta þá og er núna kominn í

samband við konu sem starfaði mér við hlið í
sínu fyrra lífi og útvegaði mér efni til vattarsaumsins,“ sagði Reynir sem dylur ekki að
hann er í stöðugu sambandi við handanheima og
fyrri líf.
Reynir notar íslenskan lopa í hönnunina, en
auk húfa, handstúka og trefla hannar hann
muni utan um aðra sköpun sína, s.s. mottur
undir gyðjuljóð, hulstur utan um spil, litlar töskur undir rúnasett og mottur undir tréölturu.

Myndum af eigendum húfanna safnar Reynir saman í möppu og þar má líta augum húfurnar Sibba, Karminu, Amaransa og Ragnhildi
svo einhverjar séu nefndar. Húfurnar hafa verið vinsælar bæði hjá Íslendingum og erlendum
ferðamönnum en þær eru seldar í galleríinu
Níu heimar við Vesturgötu í Reykjavík og hjá
Reyni sjálfum í Garði.
Hann ætlar að opna skrifstofuna sína á
safnahelgi á Suðurnesjum sem haldin verður
13.-14. mars næstkomandi.
Í framtíðinni stefnir Reynir að því að kenna
vattarsaum og nú þegar getur fólk haft samband og komið í kennslustund, eitt sér eða í
smærri hópum og draumurinn er jafnvel að
gefa út bók með aðferðinni og einhverjum uppskriftum.

Örugg matvæli – allra hagur

Eitt skref fram og eitt skref aftur

Þ

ann 1. mars gengur ný matvælalöggjöf í gildi hérlendis
með skýrum kröfum um rekjanleika matvæla. Matvælafyrirtæki á
öllum stigum framleiðslu, vinnslu og
dreifingar eiga að geta tilgreint hvaðan þau fá hráefni og hvert þau selja
eða dreifa vöru. Leiðin frá hafi og
haga til maga neytandans er oft á tíðum löng. Með því að skrá rekjanleika
eitt skref fram og eitt skref aftur er
hægt að rekja feril matvæla. Öll fyrirtæki í framleiðsluferli matvæla
verða að uppfylla þessar skyldur.
Tilgangurinn með rekjanleika matvæla er að gera matvælafyrirtækjum
kleift að stöðva dreifingu matvæla,
taka þau af markaði og innkalla ef
upp kemur grunur um hættu. Með
samfelldum rekjanleika í gegnum allt
matvælaferlið á innköllun að ganga
fljótt og vel fyrir sig. Það er á ábyrgð
matvælafyrirtækisins að grípa til aðgerða en það er jafnframt skylda þess
að upplýsa eftirlitsaðila um hættuleg
matvæli og þær ráðstafanir sem gripið er til, svo hægt sé að sannreyna að
innköllun hafi tekist.

Hindber Alvarleg sýking af völdum
nóróveiru í hindberjum kom upp í
Danmörku fyrir nokkrum árum.

Alvarleg sýking af völdum nóróveiru í hindberjum kom upp í Danmörku fyrir nokkrum árum. Uppruni
sýkingarinnar fannst fljótlega en innköllunin náði ekki til allra dreifingaraðila hindberjanna með þeim afleiðingum að sýkt hindber voru á
markaði í nokkrar vikur og ollu frekari sýkingum.
Innkalla þurfti allar svínakjötsafurðir af markaði á Írlandi í kjölfar
díoxínmengunar svínakjöts sem
rekja mátti til fóðurs. Mengunin náði
til um 6% af svínakjötsframleiðslunni

en kjötið var unnið í kjötvinnslu sem
vann um 80% af svínakjötsafurðum á
Írlandi. Vegna skorts á fullnægjandi
rekjanleika og hás innihalds díoxíns í
kjötinu var varúðarreglu beitt og allar
svínakjötsafurðir innkallaðar. Niðurstaðan er verulegt tap fyrir framleiðandann og mun meira en þörf var á.
Gripið hefur verið til innkallana
hérlendis í kjölfar viðvarana sem bárust í gegnum evrópska viðvörunarkerfið (RASFF) sem Ísland er aðili
að. Sem dæmi má nefna innköllun á
vörum sem innhéldu salmonellumengað hnetusmjör frá Bandaríkjunum.
Með betri rekjanleika er hægt að
stuðla að aukinni neytendavernd og
lágmarka fjárhagslegt tjón fyrirtækja. Matvælastofnun heldur
fræðslufund um rekjanleika og innköllun matvæla þriðjudaginn 23. febrúar kl. 15:00 – 16:00 í umdæmisskrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík
að Stórhöfða 23. Sjá www.mast.is.
Dóra S. Gunnarsdóttir, fagsviðsstjóri
hjá Matvælastofnun

LÍV krefst þess að rekstur
fyrirtækja sé reistur á
ábyrgð og siðferði.
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