Félagsfundurinn 28. janúar 2006.
Ólafur Oddsson fræðslu og kynningarstjóri hjá
Skógrækt ríkisins verður með okkur. Trjáviðurinn
er jú undirstöðuhráefnið okkar trérennismiða.
Ólafur hefur m.a. gefið út ritið “Lesið í skóginn,
tálgað í tré” sem kynnt var félagsmönnum. Ólafur
hefur staðið fyrir námskeiðum að tálga í tré. Munið

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
1. tbl. 12. árg. jan. 2006

Myndböndin
Sigurjón sendi fréttabréfinu titla á þeim myndböndum sem eru í
eigu félagsins.
Ein spóla hefur ekki skilað sér til baka Metal spinning og er
sá sem hefur hana undir
Þessi myndbönd eru í pöntun.
höndum beðinn að skila
henni til Sigurjóns. Sími Turning Green Wood – Mick O’Donnell
Wet Turning - Stuart Mortimer
hans er 896 6719
Turning Wood...—Tobias Kaye
Turning Box
Turning bowls
Finishing
Decorative and coloring
First steps in woodturning

Spindle turning...—Tobias Kaye
Bowl turning...—Tobias Kaey
Hand Thread...—Allan Batty
Inlaid and Novelty...– Chris Stott
Hollow Turning—David Ellsworth
Hallowing Endgrain—Richard Raffan
Focus on Woodturning Tools—Chris Stott

Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI.
Ábm. Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588.
Kt. félagsins 540395 2179. Banki 513 14 600515.
Netfang: reyn@ mi.is. Veffang: trerennismidi.is.
Fræðsluefni/myndbönd: Sigurjón 553 2367 og 869 6719.
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundarstaður Skipholt 37, 2. hæð.
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Joel Cole og Karl Helgi Gíslason.
Karl færði Joel rennijárn frá nokkrum
rennismiðum með þakklæti fyrir samveru-
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Fundurinn í nóvember 2005
Á síðasta fundi ársins sýndi Lýður Sigurðsson okkur hvernig
hann meðhöndlaði yfirborð vasans sem var á forsíðu síðasta
fréttabréfs. Vasinn var samlímdur úr maghony, yfirborðið
markað með léttum handfræsra
( holur og rásir).
Síðan slípað með mjúkum vírbusta.
Þá bæsað og svo það sem er fræst
er, er grófara og tók því til sín
meiri lit og setti sérstakan svip á
gripinn. Mátti líkja við mikla innþornun í viðnum.
Lýður tók sérstaklega fram að
menn ættu að reyna fyrir sér með
ýmsum tækjum og efnum til að fá
fram eitthvað nýtt og gefa þannig
af sjálfum sér í verkið. Ekki
hræðast að reyna við ýmiss efni á
yfirborðið því annars væri alltaf
verið að
hjóla í saman farinu.
Menn spurðu þá hvort bæsinn færi
ekki út og suður ef reynt væri að setja
hann í holur og lægðir
”og hvað með það svaraði þá Lýður”
Það er greinilegt að rennismiðir mótast
að sjálfsögðu af þeim rennismiðum sem
þeir hafa lært af og halda sig nokkuð
fast við þá reynslu.
Lýður er hinsvegar menntaður listamaður og hefur víðan sjóndeildarhring.
Hann hefur því verið að reyna ýmislegt
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Gylfi Eldjárn Sigurlinnason
Félagi okkar Gylfi Eldjárn Sigurlinnason féll frá 7. janúar s.l. Og
er það mikill missir fyrir allt handverksfólk. Það er ekki auðfyllt
það skarð sem hann skilur eftir. Bæði hvað varðar áhuga á handverki almennt og útvegun á vélum, verkfærum og efnun sem
hann sá handverksfólki
fyrir. Margir félagsmenn
heimsóttu hann vikulega
og sumir oft í viku. Þó
ekki væri annað en að fá
fréttir úr heimi handverksmanna og kaffisopa. Hann
hvatti handverksfólk óspart til góðra verka og því
var ávallt gaman að koma
við hjá honum og fá góða
uppörvun í því sem verið var að fást við.
Félagsmenn senda fjölskyldu hans innilegar samúðarkveðjur.
Blessuð sé minning Gylfa Eldjárns Sigurlinnasonar.

Heimilisiðnaðarfélagið
Heimilisiðnaðarfélagið hefur sent okkur bréf þar sem fram
kemur að það fari nú með formennsku í samtökum Norrænna
Heimilisiðnaðarfélaga. Ráðstefna á þess vegum verður hér á landi
haustið 2007. Undirbúningsfundur verður haldin 37. janúar n.k.
og hefur okkur verið boðið að koma að þeim málum.
Samstarf með heimilisiðnaðarfélaginu sem stofnað var 1913 er
nokkuð sem við ættum að hugleiða vel. Af því getur margt áunnist. Má þar nefna þátttaka í norrænu samstarfi , námskeiðahald, samsýningar og margt fl.
Þetta mál verður því til nánar skoðunar hjá stjórnarmönnum .
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Skógarsnúningur
SÝNING RENNISMIÐA Í RÁÐHÚSINU 2002
Trérennismiðir sýna afurðir sínar
Sýningarskrá 2002

Á þessari sýningu eru sýndir listmunir sem geta gefið hugmynd um þá
fjölbreytni sem finnst meðal verka rennismiða. Meðal sýnenda eru
þekktir erlendir trérennismiðir.
Sumir sækja í þjóðlegan arf, renna rokka, snældur og snúða. Aðrir láta
frumlegheit og nýsköpun ráða ferð og renna skálar og ýmsa aðra gripi.
Rennismíði er listgrein sem býður upp á óendanlegan fjölbreytileika
við gerð muna úr lifandi efni náttúrunnar, viðnum.
Fullbúinn hlutur er þurr og harður, olíu- og vaxborinn. Til að ná því
marki er að baki margra mánaða undirbúningsvinna.
Hráefnið
Rennismiðir sækja hráefnið á þá staði þar sem verið er að fella gömul
tré. Í rennismíði er hægt að nota viðarhluta sem ekki verða nýttir í
annað. Rennismiðir sækjast eftir þeim hlutum trésins sem eru á
einhvern hátt afbrigðilegir, sýktir, snúnir eða fúnir. Hér á landi eru
það einkum innlendu lauftrén, birki og reynir og í einstökum tilfellum
aðrar fágætari tegundir svo sem hlynur og gullregn. Sumir rennismiðir
nýta rekavið.
Vinnslan
Fyrsta skrefið er að þurrka viðinn en við það rýrnar viðurinn mikið.
Þurrkunarferlið er langt og getur tekið allt að því ár. Ef hratt er
þurrkað er hætta á að of miklar sprungur myndist. Rennismiðir hafa
þróað ýmsar nýjar aðferðir við að flýta þurrkun.
Félag Rennismiða.
Rennismiðir hittast reglulega, bera saman bækur sínar og miðla
reynslu sinni. Með þeim hætti er stuðlað að örum framförum og tækni
og kunnáttu fleygir fram. Rennismiðir eru í góðu sambandi við erlenda
rennismiði og heimsækja gjarnan hvern annan og skiptast á upplýsingum um nýjustu tækni og aðferðir.
___________
Jón Guðmundsson
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Jólasýning Handverks og Hönnunar
Eins og fram kom í nóvemberhefti fréttabréfsins var Úlfar Sveinbjörnsson sá eini sem sendi verk inn
á sýninguna. Hann komst í gegnum
nálarauga valnefndar með samlímda
kertastjaka. Ef til vill er það óttinn
við höfnun að menn senda ekki inn
hluti, en valnefnd velur hluti inn á
sýningarnar. Vitað er að margir
lista og handverksmenn eru ekki
sáttir við að vera hafnað. Ef farið er
eftir jafnréttisreglunni ættu rennismiðir að komast nokkuð auðveldlega inn þar sem sennilega 80—90 % sýnenda eru konur með
annarskonar verk.
Félagsmenn eru hvattir til að skoða sýningarnar í Aðalstræti þegar
þær eru auglýstar. Fyrir utan að njóta þess sem þar er til sýnis má
sitthvað af þeim læra.
Sýningar HH má sjá á netinu handverkoghonnun.is.
Þá er farandsýnig á vegum HH ―Auður Austurlands‖ á austurlandi.
Á Höfn í Hornafirði dagana 12.—15. janúar.
Þar mun verða sýnt handverk úr austfirsku hráefni, lerki,
beini,hreindýrshorni, hreindýrsskinni og
líparíti. En þessi efni einkenna austurland.
Lerkivasi á sýningunni renndur af Úlfari
Sveinbjörnssyni. Hverjum öðrum?
Ef félagsmenn vita um einhvern sem er að
renna þessa dagana eru þeir hinir sömu
beðnir að segja ekki frá því.
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Listalind.is
Eins og sagt var frá í nóvember fréttablaðinu hefur Dóróthea
Jónsdóttir mikil áhugakona um handverk og listir nú opnað
heimasíðu þar sem lista og handverksmönnum er boðið að skrá
sig að kostnaðarlausu. Þar má panta vörur og þjónustu og
greiðslan getur þá farið í gegnum listalind.is fyrir þá sem eru ekki
með kretidkortasamning. Greiðslan fyrir slík er 20% af vöruverði.
Þetta er kjörið tækifæri fyrir félagsmenn sem vilja koma vöru
sinni á framfæri, og þurfa þá ekki sjálfir að koma sér upp innheimtukerfi með tilheyrandi kostnaði.
Listalind.is verður auglýst og fólk hvatt til að kaupa íslenska list
og handverk til gjafa og eigin nota.
Dóróthea mun einnig taka að sér að gera heimasíðu fyrir þá sem
ekki hafa hana þegar.

Lýður er húsgagnasmiður og fór síðan í myndlistarnám
Heimasíða Lýðs er polarbear.is og þar má sjá nokkur málvek
Lýður smíðaði garðstóla úr lerki og
takið eftir
blómakerjunum sem
hann gerði einnig.
Mótin fyrir blómakerin renndi hann í
frauðplast
Og síðan hafið hann
ýmsar tilfæringar
með skreytinguna.
Hér má sjá að ekki er farin hefðbundin leið í húsgagnasmíði. Allavega eru beinar línur eftir reglustrikunni ekki aðalmálið.

Til Sölu
Record trénnibekkur með Oneway patrónu og rennijárnum.
Hagstætt verð.
Upplýsingar gefur Karl Helgi í síma 897 2280.

Kertastjaki í óvenjulegri útfærslu.
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Frá fundinum í nóvember

Lerkikollur
sem Guðmundur
Magnússon
smíðaði

Karl Helgi kom með
skál.
En hann á allnokkuð
úrval af erlendu timbri
fyrir rennismiði til

Lónskot í Sklagafirði
Munið Lónskot í Sléttuhlíð í Skagafirði. Ólafur Jónsson hefur
margoft boðið félagsmönnum söluaðstöðu í stóru tjaldi þar á bæ.
Þá er bara að hafa samband við Ólaf.

Joel Cole
Nokkrum dögum fyrir jól hringdi bandaríkjamaðurinn Joel ColCole til Karls Helga Gíslasonar og bauð honum ásamt 3 félögum
á einkasýningu í heimahúsi. Joel hafði spurst fyrir um félag trérennismiða á Íslandi og fengið uppgefið nafn Karls Helga. Hann
var á leið frá bandaríkjunum til Færeyja þar sem hann hafði áður
búið í ein 10 ár. Hafði hann meðferðis
allmarga hluti sem hann hafði rennt og
vildi gjarnan sýna Íslendingum. Joel sérhæfir sig hinsvegar í húsgagnasmíði og
smíðar gjaran eitt og eitt stykki sem er
þá listaverk út af fyrir sig. Hann sagðist
koma til baka í byrjun janúar og vildi þá
gjarnan sýna sig við rennibekkinn, sem
hann hefur ekki gert áður og sjá hvernig
það gengi fyrir sig. Ef illa færi væri
skandalinn ekki á heimaslóð.
Heimasíðan er í vinnslu, er
www.joelcole.com
Nokkrir
munur á sýningunni
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Námskeið í hnífagerð á vegum Félags trérennismiða á Íslandi.
Haldið í Skipholti /Bolholti í húsnæði Kennaraháskóla Íslands 4.
og 5. febrúar.
Dagskrá 4. febr. laugardagur
Námskeið kl. 13.00 – 18.00
Dagskrá 5. febr. sunnudagur
Námskeið kl. 10.00 – 17.00
Á námskeiðinu verður kennd hnífagerð og slíðurgerð með
tilbúnum blöðum sem verða seld á staðnum og annað efni sem til
þarf. Ef félagar eiga hnífsblöð sem þeir vildu nota í námskeiðinu
þá er það velkomið og annað efni sem þeir ættu. Áhersla verður
lögð á að klára einn hníf og slíður úr leðri. Ef þið eigið gott efni í
sköft þá komið með það.
Einnig kemur til greina að skapta aðra gripi eins og ostaskera eða
eldhúsáhöld.
Heimasíður um hnífagerð:
http://www.hanghoi.dk/
http://www.molzen.dk/knive/
http://www.brisa.fi/start3.htm/
Íslensk heimasíða um hnífagerð
http://www.byssa.is/hnifar.htm
Heimasíða Trausta Tryggvasonar smíðakennara í Stykkishólmi
http://www.simnet.is/skogur/honnunsmidi.htm
Heimasíða um masurbirki:
http://www.masurforening.dk/
Námskeiðið kostar 7.000 kr. fyrir félaga og 10.000 kr. fyrir utanfélagsmenn.
Leiðbeinandi er Valdór Bóasson smíðakennari.
Skráning, senda tölvupóst eða í síma.
Netfang: valdor@ismennt.is
Skráning í síma: 896-9548
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Joel Cole
Bandaríkjamaðurinn Joel Cole heimsótti félagsmenn laugardaginn 7. janúar s.l. Eins og fram kemur á öðrum stað í blaðinu
bauðst hann til að vera við rennibekkinn og sýna sína aðferð.
Langaði hann til að hitta rennismið án þess að hafa eitthvað
sérstakt fram að færa varðandi
rennismíði enda ekki verið lengi
við rennibekkinn sjálfur. Hann
hefur einna mestan áhuga á að
börkurinn sjáist í verkinu sínum.
Fyrirvarinn var stuttur og því
ekki hægt að ná sambandi við alla
félagsmenn.
Stjórn og nefnarmönnum var
boðið í bílskúrinn hjá Karli Helga
og Guðrúnu þar sem við við

