Aðalfundur 2007

Aðalfundurinn 31. mars 2007.
Aðalfundur Félags Trérennismiða á Íslandi verður haldinn
laugardaginn 31. mars 2007 kl. 10 í húsakynnum Kennaraháskóla
Íslands, Skipholti 37, R.
Dagskrá:
1.
Skýrsla stjórnar.
2.
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
3.
Kosning stjórnar og nefnda.
4.
Ákvörðun um félagsgjald.
5.
Önnur mál.
6.
Fundargerð lesin upp og borin undir atkvæði.

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
2. tbl. 13. árg. mars 2007

Eftir fund verða kaffiveitingar og Ingi Guðjónsson mun sýna
okkur hvað hann er að fást við í samlímingum.
Myndböndin
Chris Stott:
Turning Boxes
Turning Bowls
Finishing
First Steps In Woodturning
Cutting And Sharpening
Inlaid & Novelty Boxes
Focus On Woodturning
Micael O´Donnell:
Turning Green Wood
Tool Sharpening For Result

Tobias Key:
Turning Wood For The Love Of It
Stuart Mortimer:
Wet Turning With A Difference
Allan Battu: Hand Tread Chasing
Richard Raffan:
Hollowing Endgrain
Gary Range, myndband frá honum væntanlegt

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
sigurjon.kristjansson@reykjavik.is.
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundarstaður Skipholt 37, 2. hæð.
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Myndin mun vera austurlensk. Ekki beint þægileg stelling að vinna
við. Svona var aðferðin og er enn þá. Ekki er óalgengt að sjá menn við
vinnu sína, eins og tréskurð í þessum stellingum.
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Félagsfundurinn í janúar
Á fyrsta fund ársins kom til okkar Ásgeir
Júlíus Ásgeirsson handverksmaður sem
býr í Grindavík. Ásgeir þekkjum við
fyrst frá því hann bjó í Reykjavík og
renndi víkinga sem víða mátti sjá í
minjagripaverslunum og sjást reyndar
enn þó alllangt sé síðan hann hætti
framleiðslu þeirra. Ásgeir gefur þá skýringu að salan hafi ekki verið mikil og
uppgjör gjarnan erfitt.
Ásgeir flutti síðan á Hornafjörð þar sem
hann bjó um stund og reyndi fyrir sér í
handverki, en býr nú i Grindavík eins og
áður segir. Þessa dagana er hann að gera
styttu af Petru frá Stöðvarfirði í fullri
stærð í trjábol. Hann sýndi okkur leirmynd sem hann vinnur eftir.
Notar hefðbundin tæki til verksins, keðjusög, fræsara og útskurðarjárn.
Í lokin mun hann síðan bera á verkið olíu þar sem það á eftir að
standa úti allt árið í garðinum hjá Petru. Hann er sjálfmenntaður í
handverki og eftir að hafa sagt okkur frá styttugerðinni renndi hann
víking úr gullregni.
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Rennismiðir kynna félagið
Heldriborgarar í Hafnarfirði heimsóttir. Trausti B. Óskarsson með
sýnikennslu við rennibekkinn. Boxið sem er úr gullregni ca. 15 cm. á
hæð renndi Trausti.

TRÉ - LIST
Bræðraborgarstíg 38
101 Reykjavík
S. 553 1580 / 695 2950 / 897 2280
Netfang: trelist@simnet.is

Munið eftir sýningunni í Ráðhúsi Reykjavíkur í september n.k. “Skáldum í tré”

Tréren n ibekkur O N E WAY 1224
Patrón ur: Stron ghold, Tallon
Vacuum patrón a n ýtt á Íslan di
Grip-a-disk slípipúðar fyrir bor vél eða skaft.
Sorby ren n ijár n ,
O líur, lökk og bón .
Margt fl. fyrir tréren n ism iði.
Hafið sam ban d.
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Sýningin 2007
Nú reynir á félagsmenn að taka til hendinni og renna fyrir
sýninguna í Ráðhúsinu “ Skáldað í tré” dagana 13.—30.
september n.k.
Tíminn líður hratt og nauðsynlegt að félagsmenn leggi sitt
af mörkum til að gera sýninguna glæsilega eins og áður.
Stjórnin hvetur félagsmenn að vera nú frumlega og renna
nýja hluti svo ekki þurfi að sýna það sem áður hefur komið
fram fyrir sjónir manna.
Sýningarnefnd skipa þeir Karl Helgi Gíslason s. 897 2280
og Lýður Sigurðsson s. 865 4796. Þið eruð hvattir til að
hafa samband við sýningarnefndina tímanlega ætlið þið að
vera með. Þetta þýðir að í lok ágúst þarf að liggja fyrir umfang sýningarinnar þar sem útvega þarf stalla undir hlutina
og skipuleggja uppsetningu.
Þá eru þeir félagsmenn sem hafa tíma aflögu og vilja vakta
sýninguna hvattir til að láta sýningarnefndina vita. Tveir
á vaktinni á hverjum tíma er í góðu lagi. Væntanlega er
sýningin opin frá kl 12 00 á hádegi til kl. 18 alla daga.
Norrænt samstarf
Heimilisiðnaðarfélag Ísland heldur þing á Grand Hótel Reykjavík
26. –30. september 2007 undir yfirskriftinni Handverkshefð í
hönnun. Félagið gegnir formennsku í samtökum Norrænna
heimilisiðnaðarfélaga 2004-2007. Í samtökunum eru auk Íslands; Danmörk, Finnland, Færeyjar, Noregur, Svíþjóð og Eistland.
Félag trérennismiða á Íslandi er þátttakandi í þessu samstarfi.
Rennismiðir verða með opið hús á septemberfundinum og sýningin í Ráðhúsi Reykjavíkur verður einnig á þessum tíma.
Nánar um ráðstefnuna má lesa á www.heimilisidnadur.is
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Vorferðin 2007
Vorferðin verður 28. apríl n.k. og er fyrirhugað að fara í Borgarnes og
Stykkishólm. Eins og áður, verður komið við hjá handverksfólki eftir
því sem við verður komið. Ferðanefndin, þeir Úlfar Sveinbjörnsson og
Hrafnkell Gíslason skipuleggja ferðina og hafa þeir þegar haft samband við aðila í Borgarnesi og Stykkishólmi.
Félagið hefur allt frá byrjun haft vorferð sem fastan lið í starfseminni
og þær heppnast mjög vel. Markmiðið er að félagsmenn kynnist betur
og heimsæki áhugaverða staði. Reynt hefur verið að koma við hjá
handverksmönnum og hefur sá þáttur verið hvað ánægjulegastur í
þessum ferðum. Hér rifjum við upp nokkra staði úr fyrri heimsóknum. Fararstjóri í sviga.
1997 Borgarnes/Hvanneyri (GM og Ólöf)
1998 Eyrarbakki/Hrafntóftir/Flúðir/Njálusýning Hvolsvelli (GM)
1999 Akureyri/Húsavík/Hvammstangi (GM)
2000 Sauðárkrókur / Hofsós (ÞS)
2001 Suðurland / Eyrabakki/Grund/Forsæti/Fljótshlíð/Skógar (Úlli)
2002 Hveragerði/Sólheimar/Skálholt/Selfoss (Úlli)
2003 Skógar (Úlli)
2004 Flúðir/Bryðjuholt/Félagsheimilið Þjórsárver/Grund/Fljótshlíð (Úlli)
2005 Færeyjar. (Úlli)
2006 Egilsstaðair/Skriðuklaustur/Miðhús/Fljótsdalsvirkjun/
Reyðarfjörður(Úlli)
Á þessari upptalningu má sjá að við höfum víða komið við. Og eins og
áður kom fram er hvað áhugaverðast að heimsækja rennismiði og aðra
handverksmenn. Þeir hafa bæði sýnt okkur verk sín og tæki. Margir
hverjir einnig sérsmíðuð áhöld og tæki.

Nauðsynlegt er að menn skrái sig í ferðina svo hægt sé að panta
rútu í réttri stærð og þeir sem á móti okkur taka hafi hugmynd
um fjöldann.
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Félagsfundurinn í febrúar

Kolrosing skreyting

Félagsfundurinn að þessu sinni var kynning á “vacuumpatrónu” sogpatrónu frá Onway Kanada. Trélist sem er umboðsaðili fyrir Onway
kynnti einnig rennibekk, rennijárn og annað tilheyrandi rennismíðinni.
Þá var kynnt bandslípivél frá Sorby.
Trausti B. Óskarsson renndi skál úr maghony í sogpatrónunni. Það er
að segja ytra borðið og sæti fyrir patrónu. Snúa má skálinni við í sogpatrónunni, en vanda þarf að miðjusetja viðinn og er sennilega best að
byrja á miðjusetningu milli odda fyrst til að auðvelda staðsetningu
þegar viðnum er snúið í sogpatrónunni. Ekki verður annað séð en sogið
haldi viðnum vel enda leggst hann að gúmmíhring á tromlunni.

Kolrosing er gömul skandinavisk aðferð til að skreyta viðinn.
Skorin er fín lína í viðinn með hnífsoddi og síðan er litað í með
trjáberki, kolasalla, kaffi eða öðru fínkorna duftefni sem nuddað
er í skurðinn. Aðferðin er frá víkingatíma og notuð til að skreyta
nytjahluti svo sem skeiðar, skálar box og fl. Gjarnan voru
notaðar “Celtic” munstur sem menn kannast við.
Hafið vel slípaðann ljósan flöt. Bera á hann lakk, vax eða olíu
sem kemur í veg fyrir að liturinn fari út fyrir skurðsárið. Teiknið
munstrið sem á að fara á hlutinn. Skerið með hnífsoddi eftir
strikunum. Beinar línur eru auðveldari en bognar. Haldið um
hnífinn eins og penna, ýtið hnífsoddinum með þumli að ykkur. Í
sumum tilfellum getur verið betra að
snú hlutnum sem skorið er í. Slípið
dökkan trjábörk með sandpappír og
fáið þannig duft og nuddið í skurðinn. Nuddið niður skurðkantinn
(sem ýfist upp) með hnífsskaftinu.
Slípið með fínum sandpappír og
endurtakið yfirborðsmeðferðina (lakk, olía, vax)
Þeir sem vilja kynna sér
Kolrosing nánar get farið
inn á netsíðuna
pinewoodforge.com

Birkidiskur sem Reynir renndi og skreytti. Tilbreyting sem menn ættu að reyna við. Ekki er
þó mælt með svona mikilli skreytingu á einn
hlut.
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Tálgunámskeið með Harvey Refsal
Eins og áður hefur komið fram var Harvey einnig með tálgunámskeið í
Eyjafirði í janúar . Var það haldið hjá Stefáni Tryggvasyni á Þórisstöðum og voru nokkrir að sunnan þar með.
Hér eru nokkrar myndir sem Ólafur Sæmundsson tók við það tækifæri.
Stefán sem er félagsmaður okkar hefur breytt búi sínu í ferðaþjónustu.
Menn sem norður fóru létu vel að aðstöðunni hjá Stefáni og telja hana
mjög heppilega fyrir námskeiðahald. Þar er allt til staðar bæði vinnuaðstaða, svefnpláss og matur.

Þeir Karl og Guðmundur settu
upp bjartsýnisgleraugu á fundinum.
Þeir eru samt ávallt kátir og
hressir án gleraugna.
Hrafnkell og Árni að skoða
eitthvað mjög merkilegt.

Pétur Eiríksson renndi
þetta box úr birki.
Rendurnar eru brenndar.
Harvey er hér að útlista hvernig hann
vinnur fígúrur úr linditré.

Hér sést hluti af
afrakstri helgarinnar.
Karlar og kerlingar
í skrautlegum
litum.

Ólafur Sæmundsson, Guðmundur
Magnússon og Harvey

Einar Sigurbergsson gerði fallbyssuna. Hann hefur lítinn málmrennibekki sem hann renndi hlaupið
í.

Munið sýninguna “Skáldað í tré í Ráðhúsi Reykjavíkur 13. september. Rennum við.
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Félagsmenn á sýningu í London

Silfursmíði

Þeir Karl Helgi Gíslason og Úlfar Sveinbjörnsson fóru ásamt mökum
sínum Guðrúnu Bjarnadóttur og Kristínu Steingrímsdóttur á sýningu í
London um miðjan febrúar s.l.
Sýningin sem haldin er á hverju ári og er að mestu tengd trérennismíði, útskurði og handverksfólki almennt. Þar er til sýnis helstu vélar
og verkfæri sem handverksfólk notar við sína iðju. Jafnframt eru
handverksmenn að störfum. Reyndar fannst þeim sýningin snúast að
mestu um vélar og verkfæri. Nánar á heimasíðu www.trerennismidi.is.

Eins og fram kom í fréttabréfinu í janúar, var Vífill Valgeirsson með fræðslu um silfursmíði á nóvemberfundinum.
Þessi grein átti að fylgja þar með. Nokkrir rennismiðir hafa
síðan sótt námskeið hjá honum.

Hér sjáum við vinnustofu Stuarts Mortimers
sem reyndar er ekki
karlinn á myndinni.
Vinnustofan er ekki
stór, gæti þó verið um
60 fermetrar.
Stuart var hér á landi
fyrir nokkrum árum
og var með sýnikennslu.

Og þá er það vinnustofa
Garry Range sem er minni
en sú á efri myndinni.
Sennilega á stærð við lítinn
bílskúr. Þarna vinnur Garry
samt fulla vinnu virka daga
vikunnar.
Þannig að við sem erum
meira að föndra við hlutina
ættum ekki að kvarta yfir
plássleysi ef menn á annað
borð hafa bílskúr. Hann
hefur einnig verið með
sýnikennslu hér á landi.
Myndasmiður: Úlli

Vífill Valgeirsson.
Vífill er 47 ára gamall, blikksmiður að mennt. Vífill hefur kennt tæknimennt hjá Gunnskólum Reykjavíkur síðustu 8 ár.. Hann hefur mikinn
áhuga á íslensku handverki og jafnframt silfursmíðinni hefur hann unnið
íslenska steina bæði slípað og sagað.
Vífill hefur sótt ýmis námskeið svo sem silfursmíði, rennismíði o.fl.
Í nóvember 2006 sótti hann námskeið hjá Ravstedhus í Danmörku þar
sem hann lærði nýja tækni við mótun silfurs Það þekkist undir vörumerkinu Art Clay og nefnist á íslensku silfurleir. Undanfarin ár hefur hann
haldið skartgripanámskeið þar sem unnið er úr silfri, íslenskum steinum
og sirikonsteinum. Þessi námskeið hafa verið mjög vel sótt um allt
land. Námskeiðin eru bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Síðast liðið
haust tók Vífill þátt í Handverkshátíð 2006 að Hrafnagili í Eyjafirði Þar
sem hann sýndi vinnu sína í verki ásamt fleiri listamönnum og listakonum. Undanfarin misseri hefur Vífill leiðbeint viðskiptavinum Handverkshúss Þorsteins og Gylfa, Hólshrauni 7 í Hafnarfirði. Vífill veitir
faglega ráðgjöf um notkun tækja sem notuð eru til málmsmíði og seld eru
í Handverkshúsinu.
Sími Vífils er 823-1479 og netfangið er vifillv@mi.is

Samlímd skál úr
reyniviði og hnotu.
Þvermálið er 27
cm og hæðin 8 cm.
Úlfar Sveinbjörnsson renndi skálina
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7
Áhugaverðir munir á sýningunni

Við rennum við
Fjórir félagsmenn, þeir Úlfar Sveinbjörnsson, Karl Helgi Gíslason,
Hrafnkell Gíslason og Reynir
Sveinsson keyptu sér hjólhýsi sem
ætlað er til sýningaraðstöðu fyrir
trélistmuni. Markaðsmálin hafa oft
verið til umræðu í félaginu og ákváðu þeir félagar að láta á það
reyna hvort hjólhýsið reynist vel til
að kynna og hugsanlega selja eigin
framleiðslu. Aðallega er þó verið að
þessu til gamans og hugsanlega vera
til staðar við ýmsar uppákomur í
bæjarfélögum, skógardaga og fl.
Við látum ykkur vita hvernig til
tekst og vildu þá ef til vill fleiri nota
hugmyndina.
Myndir að ofan sýnir
eitt hornið í hjólhýsinu.
Félagarnir utan við
húsið.

Við samlímingu getur verið gott ráð að setja
plasthólk upp á rúlluna. Eftir notkun má fletta
líminu af þegar það hefur þornað.

Þessir trjábolir eru fyrir utan
húsið hjá Stuart. Þar eru þeir í
öllum veðrum og fá í sig ýmsa
liti með árunum.
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Hnífanámskeið
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Skurðarjárn

Valdór Bóasson handmenntakennari var með hnífanámskeið í
Reykjavík dagana 16 . og 17. mars. Nokkrir félagsmenn voru
þar á meðal og sumir að fara á 3. námskeiðið.

Hrafnkell Gíslason smíðaði þessu fínu pressu og stýringu fyrir samsetningu á hnífsskafti við hnífsblaðið. Hún auðveldar nákvæma stýringu
þegar verið er að líma handfangið saman sem oft er í mörgum lögum
og síðan að skaftið verði rétt við blaðið. Við gefum Hrafnkeli prik fyrir
hugmyndina.

Hér sýnir Trausti sérstakt
skurðarjárn sem notað er
til að fullnýta viðinn.. Sker
innan úr viðnum sem
kemur sér vel ef um dýran
við er að ræða. Þá má fá
þrjár skálar eða fleiri úr
þessum viðarkubbi.

Einar
Skapéðinsson
sýndi okkur
snjókarlinn

Þarftu að skipta borðinu í þrennt.
Þá er ein aðferðin að skásetja málbandið þar til mælingunni er náð.

Námskeið

Það liggur við að myndin falli undir “skulptur” Það sem er einfalt kemur oft að góðum notum.

Ítalinn Rumerio Euiseppo kemur til Íslands og heldur
námskeið hjá Jóni Steinari Adólfssyni í Kópavogi dagana
12-13-14. apríl. Kennir myndun í leir og tré. Þeir sem vilja
komast á námskeið hafi samband við Jón í síma 896 6234.
Sjá nánar um manninn á heimasíðu www.rumerio.com.

