Félagsfundirnir í janúar og febrúar
Fyrsti fundurinn á 14. starfsári félagsins verður laugardaginn
26. janúar.
Trausti verður við rennibekkinn og sýnir byrjendum helstu
tökin á rennijárnunum.
Hrafnkell sýnir sína aðferð við viðarlitun.
Félagsfundirnir eru haldnir síðasta laugardag hvers mánaðar
yfir vetratímann að desember undanskyldum. Fundirnir eru
sem fyrr í Kennaraháskólanum við Skipholt 37, 2. hæð og
hefjast kl. 10.

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
1. tbl. 14. árg. jan. 2008

MUNIÐ FUNDNN

23. FEBRÚAR
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.
Netfang gjaldkera: Jón Guðmundsson (Plöntulífeðlisfr) nonni@lbhi.is
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundarstaður Skipholt 37, 2. hæð.
Prófarkalesari: Úlfar Sveinbjörnsson
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Þessa skemmtilegu mynd af aðventukransi sendi
Hrafnkell Gíslason fréttabréfinu.
Stjakarnir eru renndir úr eik.
Litað rautt með akrýl og lakkað yfir. Síðan hvítt
vax í ”víurnar” og olía þar yfir.
Könglarnir týndir undan barrtrjám og álfarnir setja
sinn svip á skreytinguna.
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Frá ritstjóra
Ritstjóri óskar félagsmönnum gleðilegs árs og þakkar fyrir samstarfið á
liðnu ári.
Þá er 14. starfsár félagsins að
hefjast. Vonandi með ekki minni
krafti en verið hefur þau 13 ár sem
félagið hefur verið starfandi. Á
þessu tímabili hefur starfsandinn
verið góður og ekki komið lægð í félagsstarfið.
Félagsfundir er betur sóttir með hverju árinu og félagatalan farið vaxandi. Sú nýbreytni að tveir aðilar skipti með sér fræðslu á fundunum
eykur fjölbreytnina og hefur mælst vel fyrir.
Á nýbyrjuðu ári eru félagsmenn á þriðja hundrað víðsvegar að af landinu.
Ég vil enn og aftur hvetja félagsmenn að senda okkur myndir í fréttabréfið og lofa okkur að sjá hvað þið eruð að gera. Það er áhugavert að
vita hvað félagsmenn eru að gera og ekki nauðsynlegt að finna upp
hjólið svo það eigi erindi í fréttabréfið.
Nokkuð hefur verið talað um aðstöðuleysi trérennismiða að koma
vörum sínum á framfæri. Það eru þó nokkur tækifæri sem okkur
stendur til boða en hafa ekki verið nýtt sem skildi.
Fyrst má nefna handverkshátíðina að Hrafnagili fyrstu helgina eftir
verslunarmannahelgina en þangað sækja þúsundir allstaðar að af á landinu. Þá má nefna aðstöðuna hjá Skógrækt Reykjavíkur við Elliðavatn
sem gæti orðið góður vettvangur fyrir handverksfólk. Nýlega ræddi ég
við Einar skógarvörð í Haukadal í Biskupstungum. Hann hefur áhuga á
að skapa aðstöðu fyrir handverksfólk þar á bæ og hefur nýlokið við
smíði íveruhúss sem ætlað er til ýmissa nota. Handverk og hönnun
hefur einnig boðið okkur að vera með í Ráðhúsi Reykjavíkur og við
önnur tækifæri. Jólaþorpið í Hafnarfirði er einnig vettvangur fyrir handverksfólk. Þátttaka í störfum Heimilisiðnaðarfélagsins mundi eflaust
skapa okkur aðstöðu til að koma okkur enn frekar á framfæri með því
ágæta félagi.
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leiddur eftir fyrirsögn Mick’s O’Donnell.
Stillið landið á smergelinu — áður en sett er af
stað, kveikið á smergelinu og bíðið eftir að það nái
fullum hraða, leggið rennistálið á landið og látið
það síðan snerta steininn. Forðist átök, létt jöfn
hreyfing er það sem þarf. Ef skerpingin gengur of
hægt þannig er steinninn of fínkorna fyrir verkefnið
eða orðinn gljáður og þarfnast hreinsunar. Kappkostið
að brýna með samfelldri hreyfingu, hafið gjarnan ílát
með vatni nálægt og stingið stálinu í það ef það
hitnar um of. Forðist að láta það breyta lit, hvaða
stálgerð sem verið er að skerpa. Holjárnin eru brýnd
þannig að oddurinn er formaður og síðan er stálinu
ýtt fram, upp á steininn án þess að missa nokkurntíma
snertingu við landið, og því er snúið um leið. Ef þið
eruð ekki viss, þá skuluð þið ekki hika við að leita
ráða hjá reyndari rennismiðum. Komið með rennijárnin
ykkar á vinnufundi og biðjið um leiðsögn. Ef þið hafið rétt brýnt stál má líka æfa sig án þess að láta
smergelið snúast. Þá er hægt að fara með nefið alveg
niður að smergelskífunni og skoða hvaða sveiflu þarf
að fá til að bitfláinn fylgi skífunni rétt. Umfram
allt, æfingin skapar meistarann!
Eftirprentun er óheimil án leyfi höfundar

Það situr enginn á hakanum
Afgreiðsluborðið í Handverkshúsinu hefur fengið andlitslyftingu.
Framan á það hefur
verið hlaðið grjóti
með rauðu ljósi á bak
við svona til að minna
á eld og hraun. Fyrir
miðju er svo eftirmynd af stólnum sem
Gylfi Sigurlinnason
hannaði á sínum
tíma. “Það situr
enginn á hakanum”
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Landið á smergelinu þarf að vera auðstillanlegt,
flatt og hæfilega stórt. Vinkill sem snýr brúninni
upp, eins og sést á sumum óvönduðum smergelum er
ónothæfur við verkfæraslípun. Sumir sem leggja mikið
upp úr vönduðum vinnubrögðum við skerpingar kaupa
sérstök lönd til að setja við smergel. Þau fást frá
nokkrum framleiðendum, það besta sem ég hef séð er
frá feðgunum C&M O’Donnell, og er gert með þeirri
list að með einu handtaki er hægt að stilla á algengustu bithalla, en það sparar nokkurn tíma og eykur
endingu járnanna að fá alltaf sama halla til að
brýna. Landið á því er á stærð við barnslófa, en mikill munur er að hafa stórt land þegar þarf að snúa
járninu í skerpingunni. Þá er fræst í það rás, sem
hægt er að stýra demantsafréttara og löndum eftir .
Þeir sem ekki hafa svo mikið við ættu að koma sér upp
sniðmátum til að stilla landið eftir og geyma þau við
smergelið t.d. í tappakeðju.
Smergelsteinar eru ekki úr einsleitu efni, eins og
ætla mætti við fyrstu sýn, heldur eru þeir samsettir
úr skerpiefni, sem vinnur á því sem sorfið er, og svo
bindiefni sem heldur skerpiögnunum saman. Skerpiefnið
er mishart eftir gerðum og sömuleiðis bindiefnið. Þumalputtaregla er að þeim mun harðara sem stálið er
sem þarf að sverfa, þeim mun mýkra þarf bindiefni
steinsins að vera. Þar að auki eru steinarnir framleiddir í mismunandi grófleikum innan hvers efnisflokks.
Smergelsteinn fyrir rennijárn ætti að vera ætlaður
fyrir hraðstál og <N>hafa kornastærð 60. Það er nokkuð gróft en nýtist best í flestum tilvikum. Menn eru
ekki á einu máli um hvaða hörku steinninn á að hafa í
bindiefninu. Gráu steinarnir eru harðari og endast
betur, þeir hvítu eru mýkri og spænast frekar upp.
Það er þó ekki bara ókostur að steinninn sé mjúkur,
því það er nauðsynlegt að bindiefnið molni mátulega
mikið við vinnslu til þess að nýjar beittar agnir
skerpiefnisins komi í ljós og vinni á stálinu sem
verið er að brýna. Ef bindiefnið er of hart fyrir
efnið sem verið er að slípa þarf að beita stjörnuhjólinu oftar til að hreinsa og ‘skerpa’ steininn.
Sjálfur nota ég helst mjúka gerð af hvítum steinum
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Frétt af landsbyggðinni

Þegar kemur að útskurði eru ekki margir hérlendis sem náð hafa leikni
Siggu á Grund. Verk þetta gerði hún fyrir starfsfólk landbúnaðarstofnunar og vini Guðna Ágústssonar fv. landbúnaðarráðherra. Verkið
var fært honum á sextugsafmæli hans.

Jólabjöllur
Jólabjöllur sem
Antonía Sveinsdóttir renndi og
sýndi okkur á
nóvemberfundinum. Fallegar
skreytingar og
hentugt til jólagjafa.
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Félagsfundurinn í nóvember
Góður og fjölmennur fundur. Þeir félagarnir Trausti B. Óskarsson og Úlfar
Sveinbjörnsson voru við rennibekkinn. Trausti renndi box eftir fyrirmynd sem
hann hafði keypt á Spáni og Úlfar renndi bjöllu.
Tilvaldar jólagjafir sem gera má í ýmsum stærðum og útgáfum. Ekki þarf mikið
efni og fljótlegt er að gera.
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Vilhjálmur Sigurjónsson rennismíðameistari

Rennijárn og með ferð þeirra
Framhald.
Notið steininn ekki of lengi, þegar hann hefur
misst 25% af upphaflegu þvermáli er tími til kominn
að skipta um og setja nýjan.
Það er töluvert vandaverk að skipta um stein í
smergeli. Setjið aldrei nýjan stein í smergel án þess
að hljóðprófa hann fyrst. Þá er grönnum bandspotta
brugðið í gegnum gatið og honum haldið uppi á því.
Síðan er slegið laust í steininn, t.d. með skrúfjárnshandfangi og á þá að heyrast lágt en klingjandi
hljóð. Ef hljóðið er stutt klonk eru allar líkur á að
í honum sé sprunga og á þá að henda honum tafarlaust.
Þetta próf gerir maður náttúrlega líka í versluninni,
þegar steinninn er keyptur. Séuð þið efins um þessa
aðferð er rétt að æfa sig í eldhúsinu með kaffibollum, einum heilum og öðrum sprungnum, halda í handfangið og banka í með hnúa og hlusta á hve mikill
munur er á hljóðinu.
Ekki er algengt að gatið í skífunni passi beint á
öxulinn og eru notaðar sérstakar kjammafóðringar, oft
úr plasti, til að miðja steininn. Hann þarf að snúast
réttur og má hann hvorki hoppa upp og niður í hverjum
hring né vagga til hliðanna. Fullherðið ekki róna
strax, heldur tyllið þétt að með fingrum og snúið svo
steininum með höndunum. Horfið svo á steininn við
landið og þá sést hvort hann kastar sér. Ef svo er
þarf að losa aðeins upp á rónni og snúa steininum
brot úr hring og herða aftur og prófa. Þannig gengur
það fyrir sig þar til besta staðan er fundin. Ef ekki
er hægt að losna bæði við hliðarvagg og miðkast samtímis er valin sú staða sem hefur minnst hliðarvagg.
Sú skekkja leiðréttist ekki eftirá, en kast upp og
niður má slípa af með demantsafréttara.
Hafið alltaf rúmt um ykkur þegar þið brýnið á
smergelinu. Gætið þess áður en byrjað er að brýna að
hægt sé að sveifla rennijárninu í allar þær stöður
sem skerpingin krefst án þess að rekast í neitt. Notið gott vinnuljós við smergelið og standið þægilega
við það. Best er ef smergelið stendur svo hátt að
maður þurfi ekki að lúta yfir það.
framhald
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Sölusýning hjá skógræktinni við Elliðavatn

Úlfar rennir jólabjöllu. Hann hefur útbúið sér lampa með sveigjanlegum armi sem hann kemur fyrir á bekknum og lýsir upp svo auðvelt
er að meta veggþykktina. Kemur sér einkum vel við gerð lampaskerma
sem lýsa á í gegn um.

Skógræktarfélag Reykjavíkur bauð handverksfólki aðstöðu til að selja vörur
sínar í jólamánuðinum í gamla fjósinu og hlöðunni við Elliðavatn. Ekki voru
trérennismiðir þar með handverk sitt þar sem það átti vel heima. Fólk af höfuðborgarsvæðinu leitar þangað eftir jólatrjánum. Mikil ásókn er hjá fjölskyldufólki að koma með börn sín í skóginn, velja jólatréð, fella það og draga út úr
skóginum.

Í fjósinu var selt heitt
súkkulaði og vöfflur.
Einnig voru þar nokkur
söluborð.

Úlfar renndi
þessar bjöllur úr
einni birkigrein.

Plássið í gömlu hlöðinni
er ekki mikið. Þó er þar
pláss fyrir eina 6-8 söluaðila.

Trausti renndi ljósa boxið eftir
því dökka.

Til sölu
Fullvaxinn hefilbekkur StockaMöllan Lengd 2.30. Breidd 60
(85) Hæð 85-95.
Verð kr. 30.000. Upplýsingar gefur Bjarni í síma 697 6294
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Félagsmaður heimsóttur

Pennarennsli

Ritstjóri heimsótti á dögunum Einar Sigurbergsson sem býr í Grafarvoginum.
Einar er hagleiksmaður og smíðar bæði stórt og smátt. Allt frá báti sem hann
smíðaði fyrir allmörgum árum niður í litla aska og allt þar á milli. Hann er jafnvígur á timbur og málm. Sker út í tré og rennir. Þrátt fyrir að hafa tvöfaldan
bílskúr setti hann upp litla
smíðastofu í garðinum þar
sem hann kom fyrir rennibekk og bandsög. Húsið er
einangrað og með rafhitun.
Einar hefur smíðað nokkur
rennijárn sjálfur og þá úr
þjölum. Nýlega smíðaði
hann rennijárn með hringskífu til að taka innan úr.
Myndir af smíðisgripum
Einars hafa birst í
Fréttabréfinu.

Hér má sjá að vel fer um
Einar í garðhúsinu. Ekki
þarf mikið pláss til að
koma fyrir rennibekk og
tilheyrandi tækjum.

Daníel Sigurðsson renndi þessa glæsilegu penna. Hann hefur undanfarið staðið við rennibekkinn og rennt penna af ýmsum gerðum og
viðartegundum. Pennana hefur hann notað til gjafa og selt til fyrirtækja og einstaklinga. Pennarnir eru allir leisermerktir eiganda sínum.

Auglýsing

TRÉ-LIST

Bræðraborgarstíg 38, 101 Rvík.
S. 553 1580 trelist@simnet.is

Rennijárn sem Einar
smíðaði.

RRENNIBEKKIR
ENNIBEKKIR OG
OG PATRÓNUR.
PATRÓNUR.
SSORBY
ORBY PPRO
BRÝNIR.
RO E
DGEBRÝNIR.
EDGE
&LÖKK.
LAKK.
RENNIJÁRN, OLÍUR
OLÍUR &
SSORBY
ORBY RENNIJÁRN,

ÖÖRYGGISGLERAUGU
RYGGISGLERAUGU MEÐ
MEÐSTYRK.
STYRK .
GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
G RIP A D ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
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Hér er Einar við járnrennibekkinn sem oft
er gott að grípa til þegar tré og málmi er
blandað saman.

Til gamans
Úti að aka á eftirlaunaaldri
Jónas og Guðmundur voru komnir lang framyfir eftirlaunaaldurinn og voru úti á
rúntinum á gamla blöðruskódanum hans Jónasar. Hvorugur gat séð almennilega
yfir mælaborðið, svo að þeir óku nú ekkert sérlega hratt, gömlu mennirnir. Eftir
smá tíma komu þeir að gatnamótum og um leið og þeir fóru yfir gatnamótin,
velti Guðmundur, sem sat í farþegasætinu, fyrir sér „Hmmm, ég hlýt að vera að
missa sjón eða eitthvað. Mér fannst endilega að það væri rautt ljós.“
Nokkrum mínútum seinna komu þeir aftur að gatnamótum og bíllinn rann yfir
þau viðstöðulaust. Í þetta sinn var Guðmundur næstum algerlega viss um að þeir
hefðu farið yfir á rauðu, en hann var ekki alveg hundrað prósent viss og það gat
verið að ellin væri að hrekkja hann, svo hann sagði ekkert. Í staðinn ákvað hann
að bíða átekta og taka vel eftir á næstu gatnamótum.
Á næstu gatnamótum var eldrautt ljós á móti þeim, en Jónas hægði ekki einu inni
á sér, heldur ók bara sitt strik yfir gatnamótin á móti rauðu. Þá gat Guðmundur
ekki á sér setið lengur, enda þetta stórhættulegt, og sagði „Heyrðu, Jónas, veistu
að þú ert búinn að fara yfir þrjú rauð ljós í röð. Þú hefðir getað drepið okkur!“
Jónas sneri sér til hans og sagði: „Ó, er ég að keyra?“

Vegna mistaka við nafngift í síðasta fréttabréfi er þessi mynd
birt aftur. Þorsteinn, Sigurður og Vífill í Handverkshúsinu
sem nú hefur flutt sitt aðsetur frá Hafnarfirði í Bolholtið í
Reykjavík. Þeir félagar taka vel á móti þér og geta sjálfsagt
liðsinnt í flestu sem varðar handverkið, bæði tæki, tól og
hráefni.

Tvo stóra kistla hefur Einar smíðað
og skorið út. Í þeim geymir hann
gullin sín.

Aska hefur
hann
smíðað í
ýmsum útgáfum.

Hér er Einar skipstjóri á sínu skipi.
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Brýningartæki
Brýningartæki fátæka mannsins kallar Trausti þetta áhald sem stýrir
rennijárninu að smergilsteininum. Hann sá þetta á netinu og smíðaði
sér eitt slíkt. Þetta svínvirkar segir hann og látum við því fylgja teikningu hér í blaðinu ef einhverjum dettur í huga að smíða slíkt.

Eins og myndin sýnir er tvöfalt borð úr MDF undir smerglinum. Stýringin fer
þar á milli og myndirnar ættu að sýna hversu auðvelt er að smíða tækið og hentar
sérlega vel fyrir skálajárnin sem eru vandmeðfarin.
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Stýritæki fyrir rennijárn við smergil

