AÐALFUNDUR !
FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Aðalfundur Félags Trérennismiða á Íslandi verður
laugardaginn 29. mars 2003 kl. 10 í húsakynnum Kennaraháskóla
Íslands, Skipholti 37.
Dagsskrá
l.
Skýrsla stjórnar
2.
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar
3.
Kosning stjórnar og nefnda
4.
Ákvörðun um félagsgjald
5.
Önnur mál
6.
Fundargerð lesin og borin undir atkvæði
7.
Kaffiveitingar

Fréttabréf

2. tbl. mars 2003

Eftir fund. Sýndar myndir úr starfi félagsins

Félagsgjaldið fyrir árið 2003
Giroseðill fyrir félagsgjaldið árið 2003 hefur verið sendur út.
Vinsamlegast bregðist skjótt við og greiðið svo seðillinn fari ekki
á glámbekk. Nokkrir eiga enn eftir að greiða fyrir árið 2002 og
eru þeir vinsamlegast beðnir að koma því í skil. Kt.félagsins er
540395 2179. Banki 513 14 600515.
Með bestu kveðju frá gjaldkera

Vorferðin
Vorferðin verður 26. apríl n.k. Ferðaplanið er ekki
fullmótað en reiknað er með dagsferð og á þessari
stundu má kalla ferðina óvissuferð. Lagt af stað frá
Skipholti 37, kl. 10. Upplýsinga gefur Úlfar í síma
863 3625

Hjá borgarstjóra.
Reynir Sveinsson og Karl Helgi Gíslason fóru sem fulltrúar
félagsins á fund Þórólfs Árnasonar borgarstjóra ,
færðu honum skál úr silfurreyni með þakklæti fyrir afnont af
sýningarsal ráðhússins.
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Heimsókn til borgarstjóra.
Eins og fram kemur á forsíðu heimsóttu Reynir og Karl Gísli
borgarstjóra til að þakka fyrir afnot af sýningarsal ráðhússins.
Færðum við honum stóra silfurreynisskál sem Jón Guðmundsson plöntulífefnafræðingur renndi. Borgarstjóri tók vel á móti
okkur og gaf sér tíma í spjall um stund frá daglegum erjum. Haft
var á orði að ekki væru allar heimsóknir jafn skemmtilegar til
borgarstjóra. Hann sagðist hafa áhuga á handverki og á
námsárum sínum komið við að renna á járnrennibekk. Hann er
sem kunnugt er vélaverkfræðingur. Spurði hann út í verkfæri og
áhöld til trérennismíði og um starfsemi félagsins. Heimsókn var
ánægjuleg fyrir okkur og ekki síst hvað borgarstjóri gaf sér
góðann tíma til að ræða málið.
Vonandi getum við endurtekið sýningu í ráðhúsinu áður en mög
ár líða og komið fram með nýja hluti sem sýnir framþróun hjá
félagsmönnum. Byrjið sem fyrst að undirbúa ykkur.

Allt til trérennismíði
Rennibekkir. Performax og Vicmarc.
Vicmarc patrónur og fylgihlutir.
Rennijárn.
Slípigrunnur, olíur og lökk.
Sandpappír og stálull.
Róslitaðar smergelskífur f. rennijárn.
Sicorit brýni.
Renninámskeið
Smiðjuvegi 11,
200 Kópavogi. Sími 564 1212

Horn og bein
Matthias Andrésson heldur helgarnámskeið dagana 12. og 13.
apríl n.k. ef næg þátttaka fæst. Matthias hefur haldi mörg slík
námskeið hér á árum áður og nokkur nýlega. Leggur hann til
efni og vélar. Kennt verður hvernig bein og horn eru verkuð,
vinnsla þeirra og gera þáttakendur nokkra eigulega hluti sem
henta til gjafa. Upplýsingar gefur Matthias í síma 896 8931.

Greiðsla félagsgjalds í heimabanka
.
Nokkrar greiðslur félagsmanna vegna 2002 hafa borist þar sem
sendanda er ekki getið.
Bankinn getur heldur ekki gefið þessar upplýsingar. Þeir sem
hafa grun um að eiga þessar sendingar eru vinsamlegast beðnir
að hafa samband við Sigurð Þorvaldsson gjaldkera í síma
557 7722

Trérennismiðir
Viljum minna ykkur á Grip-a-disc slípipúðana.
Rennijárnin og yfirborðsefnið frá Sorby.
Að ógleymdum patrónunum frá Oneway.

Bræðraborgarstíg 38,
Sími 553 1580
Netfang: trelist@isl.is
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Félagsmaður heimsóttur
Ritarar heimsóttu Sigurð Magnússon húsa og húsgagnasm. meistara á
dögunum. Hann hefur sótt félagsfundina vel og er gott að þiggja góð
ráð frá reyndum handverksmönnum.
Lék okkur forvitni á að sjá hvað
hann er að sýsla og skoða aðstöðu
hans.
Sigurður býr í Seljahverfi og hefur
smíðaversktæði áfast húsi sínu. Eftir
að hann fór á eftirlaun hefur hann
Sigurður við sveinsstykkið
stundað viðgerðir á húsgögnum og
þá aðalega “antik”. Á verkstæðinu er að finna þær vélar sem húsgaghúsgagnaversktæði þarf á að halda ásamt tveim rennibekkjum. Í bílskúrnum hefur hann stóra límpressu. Hann rennir helst stól og borðfætur sem viðkemur viðgerðunum.
Hann lærði og vann við húsgagnasmíði á verkstæði Benedikts Guðmundssonar á Laufásveginum fram
að 30. aldrinum er hann fór í húsasmíðar.
Á verkstæð Benedikts var mest
smíðað eftir pöntunum og þekktist
ekki mikil fjöldaframleiðsla. Við
höfðum heyrt að hann notaði
sérstaka olíublöndu til að skýra upp við í gömlum húsgögnum. Notar
hann sýrulausa terpentínu ( sama og listmálarar nota) og blandar með
vaselínolíu eða Natural Oil (glær)
sem hann blandar 1:1.

Sveinstykki Sigurðar er forláta
skatthol fagurlega skreytt eins og
myndin sýnir best,

Sigurður heldur á hlust úr hval

Félagsfundurinn í janúar
Bjarni Þór Kristjánsson handmenntakennari fræddi okkur um
starf sitt og áhugasvið.
Sýndi okkur hluti sem hann hefur skorðið
út og tálgað. Einnig kom hann inn á smíði
rennijárna vegna áhuga á eldsmíði.
Bjarni hefur aðalega snúið sér að tálgun í
þrívídd og kennslu á því sviði. Efnið sem
hann notar eru ýmsar viðartegundir. Mest
er þó tálgað í linditré vegna þess hve mjúkt
það er. Íslenskur viður eins og birki,
reynir, víðir eru vel brúklegir. Best er að
láta viðinn standa nokkrar vikur eftir að
hann er felldur áður enn hann er tálgaður.
Sé viðurinn skraufaþurr má bleyta hann áður en tálgun hefst og er
hann þá mýkri án þess að hætta sé á að hann springi.
Sérstakir tálguhnífar eru fáanlegir með stuttu blaði og skafti sem
fer vel í lófa. Sumir nota lítil útskurðarjárn með eða eingöngu.
Sumir lita verk sín. Nota til þess
akrilliti, sprittbæs, vatnsbæs eða
fataliti. Kom mönnum saman um
að vatnsbæs og fatalitir væru mjög
heppilegir. Þekja ekki viðinn alveg
og hlaupa ekki út og suður eins og
sprittbæsinn. Þar sem litur á ekki
að fara yfir má setja glæru yfir og
var þar á meðal talað um pilsner og silkilit.
Talsverð umræða var um smíði rennijárna í eldsmiðju og þá sérstaklaga um herslu þeirra eftir smíðina. Ef til vill er áhugi á
námskeið hjá Bjarna í eldsmíði rennijárna. Heppilegast er að hafa
5—6 menn á námskeiði. Hafið samband við fréttaritara ef áhugi
er fyrir hendi. Alltaf er gaman að læra eitthvað nýtt og halda við
gömlum hefðum.
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Hér má sjá hluti sem Bjarni
þór hafði með sér á fundinn
og sýndi okkur.
Litlar styttur eru tilvaldar til
gjafa, en í þeim má alltaf
greina nokkurn húmor

Palexander Til sölu:
Upplýsingar gefur Ingimundur Benediktsson í síma
568 4710 Súðarvogi 54, (Kænuvogsmegin), 104 R.

Magnað
úrval af
handverksvörum.

Rennijárn af
mörgum stærðum
og
gerðum.
Flestir fylgihlutir
fyrir rennibekki.
Úrval erlendra
viðartegunda.

Út er komið ritið Lesið í
skóginn-tálgað í tré.
Útgefandi er Garðyrkjuskóli
ríkisins, www.reykir.is í
samstarfi við Skógrækt
ríkisins, www.skogur.is.
Umsjón og texti Ólafur
Oddsson.
Hér er um að ræða fallegt og
fróðlegt rit fyrir þá sem
áhuga hafa á handverki og
vinnu við trjávið. Kemur
fram að haldin hafa verið á
milli 50—60 námskeið með
um 700 þátttakendum.
Ritið er myndskreytt með
mörgum litmyndum og
góðum texta.
Gott rit fyrir handverksfólk sem við getum mælt með. Ritið má
panta hjá Garðyrkjuskólanum í síma 480 4300 og kostar kr.
1900.

Nýr Nova rennibekkur
Útskurðarjárn.
Mjög fjölbreytt
úrval.
Handverks
handbækur.
Hjá Gylfa
Hólshrauni 7.
S. 555 1212

Nýkominn er til landsins nýr Nova rennibekkur sá fyrsti sem er beintengdur án
reima.
Hraðanum er stýrt með tölvubúnaði og með því að losna við reimarnar minkar
vibringur og meira afl fæst út úr motornum.
Nánari upplýsingar á á www.gylfi.com
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Félagsmaður heimsóttur.
Við heimsóttum á dögunum Kristinn Sveinsson húsasmíðameistara sem hefur hin síðari ár
bæði rennt og skorið út í frístundum sínum. Kristinn varð
umsvifamikill byggingameistari
upp úr miðri síðust öld.
Byggði m.a. Hótel Sögu, Hús
Verslunarinnar, Grensáskirkju,
Breiðholtskirkju, Byggði fyrir
Eimskip og Sambandið svo fátt
eitt sé nefnt.
Auk þess rak hann svínabú og svínasláturhús á sama tíma. Eftir
að hann hætti þessum rekstri snér hann sér að áhugamálum
sínum, sér í lagi útskurði sem hann vinnur að í bílskúrnum. Þar
hefur hann einnig 2 rennibekki, annann smíðaði hann
sjálfur fyrir miðja öldina þegar
hann var við húsasmíðar á
Akureyri. Renndi þá stól og
borðfætur fyrir Húsgagnavinnustofuna Björk og einnig
renndi hann tölur á föt. Á
þessum árum var mikil umsvif
hjá sambandinu á Akureyri. Kristinn byggði kaþólsku kirkjuna Í
Hafnarfirði. Renndi fyrir þá kertastjaka sem hann gaf kirkjunni.

Fræðsluefnið.
Eins og áður hefur verið auglýst, á félagið nokkur myndbönd um rennismíði
sem leigð eru út. Hafið samband við Sigurjón í síma 553 2367 og 869 6719
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Stuart Mortimer
Eins og sagt var frá í síðasta fréttabréfi eigum við von á Stuart
Mortimer nú í vor. Hefur hann staðfest komu
sína föstudaginn 30. mai n.k. Gerum við ráð
fyrir að hann muni halda sýnikennslu laugardaginn 31. mai og sunnudaginn 1. júní.
Vonast er til að 30 aðilar geti komist að hvorn
daginn. En hann heldur af landi brott á mánudeginum. Fundirnir verða án efa mjög áhugaverðir þar sem hann er vanur fyrirlesari og
kennari við rennibekkinn. Þeir sem vilja taka þátt í þessari kynningu eru beðnir að skrá sig hjá Karli Helga í síma 553 1580. Um 30
félagsmenn hafa þegar tilkynnt þátttöku.
Best er að tilkynna sig sem fyrst svo hægt sé að skipuleggja
fundina í tíma. Kostnaður við þáttöku verður kr. 4000. Þá er
rétta að benda á myndband hans”Wet Turning Witha Difference”
og bókina “ Techniques Of Spiral Work” sem við getum væntanlega beðið hann að taka með fyrir þá sem áhuga hafa á að kaupa.
Munið að skrá ykkur sem fyrst hjá Karli Helga í síma 553 1580.

Nýr Vicmarc rennibekkur.
Ný útgáfa af Vicmarc rennibekk var að
koma til landsins. Bekkurinn er stór og
sterkbyggður með rafstýrðri hraðastillingu. Stjórntæki eru lipur í meðförum.
Kemur hann á gólffótum og með hliðarland fyrir skálarennsli.
Nánari upplýsingar er að fá hjá Kristjáni
í Ásborg
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ONEWAY rennibekkur
Oneway rennibekkurinn kemur frá Kanada og eru nokkrir í
notkunn hér á landi. Hann
lætur ekki mikið yfir sér en er
knár og hefur nægja vélarorku
að sögn þeirra sem unnið hafa
við hann. Mótorinn er rafstýrður og hefur mikið afl á
minnsta hraða.

Frá Alþingi.
Ísólfur Gylfi Pálmason vakti athygli á nauðsyn þess að nýta
betur þann trjávð sem til fellur á næstu árum hér á landi.
Því til stuðnings vísaði hann í fréttabréf félagsins og benti á fundahamar
Alþingis sem Úlafar Sveinbjörnsson
renndi úr hegg úr Alþingisgarðinum.
Við tökum undir orð alþingismannsins og hvetjum félagsmenn
okkar til sýna í verki hvað gera má úr
íslenskum trjáviði.

Rennibekkur til sölu.
Nýlegur Hegner rennibekkur til sölu.
Upplýsingar gefur Úlfar í síma 863 3625
Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI.
Ábm. Trausti B. Óskarsson Laufási 4, 210 Garðabæ. Sími 565 6924
og Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588.
Netfang reyn@ mi.is
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning TBÓ / RS
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Félagsfundurinn í febrúar
35 mættu á fund með Gunnari Bjarnasyni. Hann hefur á undanförnum árum unnið við smíði eftirlíkinga af húsum frá miðöldum.
Kom hann með heimasmíðuð verkfæri sem
hann hefur gert sjálfur eftir teikningum og
hugmyndum manna um hvernig þessi verkfæri voru og hvernig þau voru smíðuð.
Nokkur kúnst er við smíði þessara verkfæra í eldsmiðju. Velja efnið slá það saman
herða og brýna.
Sýndi hann okkur teikningar af verkfærunum, til hvers þau voru notuð og hvernig
þau voru smíðuð.
Þegar kom að húsasmíðinni var hann
einnig með teikningar og myndir sem
sýndu vinnslu og samsetningu á timbri við
gerð þessara húsa. Var erindi Gunnar mjög
fróðlegt og virðingarvert að menn skuli
kynna sér þessi gömlu vinnubrögð og miðla til annarra. Spurðu menn
Gunnar margs bæði varðandi smíði á
verkfærunum og vinnsluna við tréð.
Borarnir voru skeiðarlaga og vinna vel
að sögn Gunnars. Axir voru af
mörgum gerðum allt eftir því til hvers
átti að nota þær. Ýmiss sérverkfæri
voru til taks eins og tíðkast nú til dags.
Sama má segja um önnur verkfæri
Það var margt sem menn á þessum tímum fundu út og verður ekki
betur gert í dag. Verklagni þeirra og
hugvit var ótrúlegt. T.d. hjuggu menn 23 metra ofan af toppi trjánna og við það
dró tréð upp “harpic” og gerði viðinn
endingarbetri.

