FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
1. tbl. 11. árg. janúar 2005

Skál úr Mahóní rennd af Þorvaldi Björnssyni. Frágangur var
sérlega vandaður . Yfirborð pólerað svo af bar.

Fundirnir í janúar og febrúar 2005.
Munið eftir fundinum 29. janúar. Þá verður Kristján Heiðberg við rennibekkinn.
Á fundinum 26. febrúar verður Jón Guðmundsson við rennibekkinn.
Að venju eru fundirnir að Skipholti 37, 2. hæð og hefjast kl.

Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI.
Ábm. Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588.
Kt. félagsins 540395 2176. Banki 513 14 600515.
Netfang: reyn@ mi.is. Veffang: trerennismidir.is.
Fræðsluefni/myndbönd: Sigurjón 553 2367 og 869 6719.
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundastaður Skipholt 37, 2. Hæð.
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Frá sýningunni í Ráðhúsi Reykjavíkur 2004.
Skúlptúr eftir Jóhann Sigurjónsson á Akureyri.
Efni af Jarrah tré. Hæð ca 35 cm.
Myndir frá sýningunni birtast á síðum þessa blaðs.
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Vilhjálmur Sigurjónsson, rennismiður:

PENNARENNSLI
Tæki og tól:
Rennibekkur (nema hvað) sem hefur amk. 2500 sn/mín, með legoddi
Teinn til að renna pennana á
Máthólkar sem passa við pennaefnið sem notað er
Sög (bandsög er best, annars hjólsög; en vélsög má sleppa í neyð)
Standborvél ( má sleppa í neyð)
Bor í réttri stærð fyrir pennaefnið
Rennijárn (gott skájárn dugar, annars hálfrör, skájárn og stungujárn)
Endaskeri með teini af réttri stærð fyrir pennaefnið (nauðsynlegt tæki)
Úrval af sandpappír
Borunarklossi (heimatilbúinn, ef notuð er standborvél)
Efni:
Tré (horn/bein, plast eða annað) í penna
Pennasett (eða blýantur, hnífur, lyklakippa eða annað)
Lakk; vax; bón; olía;
Lím (tonnatak, þykk gerð)

Verk eftir Úlfar Sveinbjörnsson. Samlímt efni, birk, setrus, gullregn, mahóní.

Askur úr birki renndur og útskorinn
af Matthíasi Andréssyni

Ljósm. Sveinbjörn Úlfarsson

Fussy stóll Sigurðar Más.

Vinnuaðferð:
Saga efni í mátulega búta og þurrka það
Merkja miðstrik, (e.t.v. mismörg)
Mæla lengdir og saga þvert
Bora
Líma hólka í
Stytta í rétt mál og tryggja að efnisendar séu hornréttir á hólkana
Raða á tein með máthólkum og herða hæfilega
Renna í mál
Pússa vel, en ekki of mikið, passa hita!
Bera efni á (og bóna)
Taka af teini og passa að rugla ekki röð
Pressa saman. Í borvél eða rennibekk

Ath. Furðumargir halda því fram að slípivél eða sandpappírsskífa á rennibekknum, sé
gott og jafnvel nauðsynlegt tæki við pennarennsli til þess að slípa endana á pennaefninu,
en þetta er reginmisskilningur! Það eina sem vinnst er að auðvelt er að stytta efnið í mál,
en þrátt fyrir það er engin trygging fyrir því að efnið sé hornrétt á eftir og oftast hefur
smiðurinn ekkert gert annað en útbía verkstæðið sitt með ryki. Það sem er jafnvel enn
verra er að rykið getur verið ofnæmisvaldandi því oft eru valdar i penna suðrænar viðartegundir sem því miður hafa þessa eiginleika. Forðist því slípivélina en notið í þess stað
rétt verkfæri, sem er endaskerinn !
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Fundurinn í nóvember 2004.

Kaupið efnið i pennana og sérverkfærin fyrir þá á sama stað, það tryggir að allt
passi saman!
Ekki pússa upp á máthólkana, það slítur þeim að ástæðulausu og það sem verra
er, það getur litað pennann við endann og gert annars gullfallegt efni skítugt og
ljótt frá upphafi.
Gætið vel að öllu sem veldur kasti í rennslinu, legoddur verður að vera í
nákvæmri línu við drifmiðju, rennslisteinn má alls ekki vera boginn og teinninn
verður að vera af réttum gildleika, allt efni verður að falla nákvæmlega hornrétt,
hvergi má fara spónn eða kusk undir eða með morskóni.
Veljið “spennandi” efni, viðartegund sem segir sögu (efni úr einhverju sérstöku,
afgang af einhverju öðru sem tengir pennann við), tré úr “ garðinum heima” eða
úr sumarbústaðnum, eða bara fallegt efni. Veljið skemmtilegan stað úr trénu,
litbrigði og annað sem gefur pennanum líf.
Það þarf ekki svera grein til að renna penna, góð stærð er 4 cm að þvermáli og
þá er best að brytja efnið strax niður; saga greinina langsum í fernt og svo strax í
mátulegar lengdir. Þannig er fljótlegt að þurrka efnið og með því að saga í
gegnum miðjuna verður lítil sem engin hætta á að efnið klofni í þurrkuninni. Þar
að auki fæst oft skemmtilegt litbrigði með því að fá bæði kjarna og risju saman í
pennanum.
Besti borinn til að bora í endatré hefur tvær boreggjar, hann er slípaður í totu
fremst og hún stýrir betur en oddur eins og á dílabor, eða stálbor. Slíkir borar
fást t.d. frá Black & Decker.

40 manna fundur var í nóvember þar sem Úlfar Sveinbjörnsson var við
rennibekkinn og sýndi hvernig hann notar hefiljárn/sköfur við að
renna mortel.
Úlfar hefur sína aðferð við að renna og notar til þess m.a. sköfur, t.d.
þegar hann tekur innan úr lampaskermunum sem hann er þekktur
fyrir. Hann hefur vanið sig á það frá byrjun og kann því vel þótt ekki
séu allir sammála aðferðinni.
Þar sem Úlfar rennir mikið samlímt er hann ekki að renna endatré og
því aðveldara að skera viðinn.
Tók hann fyrir samlímt mortel úr birki og setrusviði.
Vegna fjölda félagsmanna fundu nokkrir sér ekki stóla og urðu að
standa meðan sýnikennslan fór fram.
Það er því kominn tími á að athuga með betri fundaaðstöðu. Veitingastjórinn okkar Sigurður Már sá síðan um kaffi fyrir mannskapinn.
Menn ræða þá saman áhugamál sín og frétta hvað helst er í gangi.
Ómar Bjarnason myndaði síðan hverja hreyfingu hjá rennismiðnum.
Það gæti verið gagnlegt verkefni að fjölfalda myndspóluna á disk og
senda félagsmönnum úti á landi, getur komið að því síðar.
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Afmælisárið 2004
Nú þegar 10. starfsár félagsins er á enda líta menn yfir farinn veg og meta
stöðuna. Félagið hefur starfað með vaxandi krafti og félagatalan aukist jafnt
og þétt. Nú er svo komið að vinnustofan þar sem við höldum félagsfundi er
að verða óhentug vegna fjölgunar félagsmanna. Menn finna sér sæti innan um
hefilbekkina og verður þá gjarnan of langt frá rennibekknum eða því sem
verið er að sýna og fjalla um. Það er ekki auðvelt að finna stofu sem hentar
bæði fyrir umræðufundi og þar sem rennibekkurinn er við hendina.
Það er því rétt að líta í kringum sig eftir nýju húsnæði sem við getum tryggt
okkur til frambúðar. Við vitum hvað við höfum.
Á þessum 10 árum sem félagið hefur starfað hefur ýmislegt áunnist. Fyrst má
nefna félagsfundina sem hafa ekki fallið niður frá byrjun. Framan af mættu
að jafnaði kringum 20 félagsmenn og oft var fundarefnið sýning við rennibekkinn. Menn vildu þá fá tilbreytingu og var því farið lítið eitt út fyrir
rennismíðina með því að bjóða til okkar handverksmönnum sem fræddu
okkur um áhugavert efni sem gat gagnast okkur. Sýnikennsla hvernig brýna á
rennijárnin. Málmur var spunninn í bekknum. Útskurðarmenn/ skúlptúrmenn komu á fundina. Einnig sýnd smíði á öskjum og öskum.
Reynt var að koma á teikninámskeiði.
Ekki má gleyma vorferðunum sem allar hafa heppnast sérlega vel og mega
ekki falla niður.
Þar sem svo margir nýjir hafa bæst við á undanförnum misserum komu fram
óskir um að sýna byrjendum helstu tökin á rennijárnunum og svo fr.v.
Þá má ekki gleyma þeim erlendu leiðbeinendum sem hingað hafa komið og
haldið hér námskeið við góðan orðstír. Enn er margt ógert og er hægur
vandi að fá hingað erlenda leiðbeinendur á hverju ári og halda hér námskeið.
Til þess að dæmið gangi upp þarf um 50 félagsmenn til að taka þátt og hefur
það gengið vel fram að þessu.
Þá hefur verið nefnt að efna til hópferðar til útlanda á sýningu t.d. London.
Félagsmenn þurfa þó að taka betur þátt í starfinu, ekki dugar að nokkrir
stjórnarmenn sinni nánast öllum pakkanum. Fjölbreytnin verður meiri eftir
því sem fleiri taki þátt í starfinu, komi með góðar ábendingar og vinni að
framgangi þeirra.

Fréttabréfið er að nokkru leiti helgað haustsýningunni í Ráðhúsinu. Meiningin er að birta myndir af flestum þeim hlutum er
þar voru sýndir og birtast hér og í næsta blaði.

Vasi eftir Örn Jónsson, renndur úr Mösur (Poppular). Efnið
hefur ekki verið fullþurrt og við þurrkun tekur það á sig lögun
sem ekki verður gerð í rennibekknum og er skemmtileg tilbreyting.
Birkivasi eftir Árna
B. Stefánsson
Ljósm.
Sveinbjörn
Úlfarsson

Vasi renndur af Kristjáni
Heiðberg. Efni: reynir
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Verk eftir Sigurjón Kjartansson.
Lampi úr reyniviði, kertastjaki úr
birki, bikar úr mahóní og fugl úr
gullregni.

Verk eftir Hrafnkel H. Gíslason. Samlímd skál rennd úr Afromosia og
silfur skál felld inn í. Hrafnkell sem er bifreiðasmiður og vanur að handleika
málma, sló silfurplötuna til svo hún féll vel inn í tréð.
Þessi samsetning kom sérstaklega vel út og er fagur gripur.

Þeir félagsmenn sem þátt tóku í sýningunni í Ráðhúsinu í haust eiga nú
að hafa fengið sendan mynddisk.
Sveinbjörn Úlfarsson tók að sér að mynda hvern hlut og koma myndunum fyrir í stafrænt form og þeir sem hafa aðgang að tölvu og eða DVD
við sjónvarpið sitt geta því skoðað myndir af hverjum hlut í ró og næði.
Ath. Það láðist að geta ljósmyndarans sem er Sveinbjörn Úlfarsson

Virðisaukaskattur á rennismiði.

Skúlptúr verk Reynis Sveinssonar.
Efni: reyniviður, birki og fl. viðartegundir. Hæð ca 40 cm.
Rennt og unnið með Arborteck.
Ljósm. Sveinbjörn Úlfarsson

Eins og greint var frá í síðasta fréttablaði, sendi Árni B. Stefánsson erindi til
Landbúnaðarráðuneytisins varðandi mismunun á skattlagningu/
virðisaukaskatts á renndum framleiðsluvörum félagsmanna. Ráðuneytið hefur
nú svarað Árna með bréfi.
“ Ráðuneytinu hefur borist erindi yðar þar sem meðal annars er rætt um þann
mismun sem listamenn búa við er varðar virðisaukaskatt af sinni framleiðslu.
Ráðuneytið hefur haft samband við fjármálaráðuneytið vegna þessa máls og
sent því meðfylgjandi bréf”.
Undir bréfið ritar Níels Árni Lund f.h.r.
Þá er bara að fylgja málinu eftir og vona svo sanngjörn krafa nái fram að
ganga.
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VAX-& PÚÐA-SETTIÐ FRÁ ONEWAY.
VIÐHELDUR KOSTI OLÍUBORINNA MUNA, AÐ VIÐBÆTTU;
ÓTRÚLEGUM GLJÁA OG FALLEGU YFIRBORÐI.
ALLT ÁN MIKILLAR FYRIRHAFNAR.
1.
PÚÐARNIR FESTIR Í BEKKINN,
2.
VAX BORIÐ Á PÚÐANA,
3.
BEKKURINN SETTUR Í GANG OG HLUTURINN
4.
LÁTINN SNÚAST.

ÞETTA ER ALLUR GALDURINN

TRÉ-LIST
Bræðraborgarstíg 38,
101 Reykajvík.
S. 553 1580
Netf. Trelist@isl.is

3 púðar+3 teg. vax

Ný patróna frá Oneway, Talon.
Sömu gæði og eiginleikar bara minni,(tæpir 9 cm. í þvermál).
Mun léttari, aðeins 1,5 kg. Tilvalin fyrir minni bekki.
Eigum einnig Stronghold, (11,5 cm. Í þvermál, 3,5 kg.).
Risinn frá Oneway, sterk og áreiðanleg.

Eigum núna líka til sölu úrval, af Áströlskum, Afríkönskum og
Breskum viðarkubbum og mösur, sérpantað fyrir trérennismiði.
Verk eftir Inga Guðjónsson, skálin er samlímd úr mahóní og ramin.
Ljósm. Sveinbjörn Úlfarsson

Vasi eftir Karl Helga Gíslason,
Renndur úr birki og litaður.

Snældustokkur og snælda rennt af
Gunnari Guðmundssyni.
Ljósm. Sveinbjörn Úlfarsson

Jón Guðmundsson renndi þessa stóru skál úr ösp. Eins og sjá má er hún sporiskjulaga og vann Jón hana því með viðbótartækjum til að hola hana til endanna.
Skálin er ca 45 cm á lengri veginn.

