Félagsfundurinn 26. september
Vetrarstarfið hefst laugardaginn 26. september með félagsfundi.
Eins og öll árin síðasta laugardag hvers mánaðar kl. 10 að Skipholti
37, 2. hæð. Mætum að venju með góða skapið. Góð mæting var á
fundunum á liðnum vetri og væntum við þess að áframhald verði á því.
Félagsmenn láti í sér heyra um áhugavert efni sem taka má fyrir á
fundunum. Annars lítum við svo á að sátt sé við það efni sem fyrir er
tekið.

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
3. tbl. 15. árg. sept. 2009

Kæru félagar.
Nú fer að koma að því að greiða félagsgjaldið fyrir komandi
starfsár sem hefst með vinnufundi síðasta laugardag septembermánaðar. Það er dýrt að fá banka til að sjá um innheimtu með
heimsendum greiðsluseðlum. Því er félögum nú gefin kostur á
að greiða félagsgjaldið beint inn á bankareiknings félagsins.
Upplýsingar sem greiðandi þarf að hafa við höndina eru þessar:
Kennitala félagsins er 540395-2179.
Banki: 1195-26-246.
Félagsgjaldið er kr. 3.500,Kennitala félagsmanna verður að koma fram, t.d. í skýringu
greiðslu ef annar borgar fyrir hann.
Ef greitt er gegnum netbanka væri mjög gott að merkja í viðeigandi reit að senda tölvupóst á tona@internet.is
Vinsamlegast greiðið fyrir 1. nóvember
Bestu kveðjur,
Antonía (gjaldkeri)

Hrafnagil 2009

Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI.
Ábm. Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588.
Kt. félagsins 540395 2179. Banki 1195-26-246.
Netfang: reyn@ mi.is. Veffang: trerennismidi.is.
Fræðsluefni/myndbönd: Sigurjón 553 2367 og 869 6719
sigurjon.kristjansson@reykjavik.is.
Netfang gjaldkera: Antonía Sveinsdóttir tona@internet.is
Vefstjóri: Einar Óli. Netfang: hamrar@islandia.is
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundarstaður Skipholt 37, 2. hæð.
Prófarkalesari: Úlfar Sveinbjörnsson
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Félagarnir Trausti, Guðmundur, Valdór og Hrafnkell stóðu vaktina í
sýningarbás trérennismiða á Hrafnagilshátíðinni dagana 7.—10. ágúst
s.l. kynntu félagið, renndu og söfnuðu nýjum félögum.
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Frá ritstjóra
Góðu sumri er að ljúka, allavega
fyrir okkur sunnlendinga. Verið er
að undirbúa vetrarstarfið. Sem fyrr
hvetjum við félagsmenn til að koma
með tillögur um áhugavert efni fyrir
fundina í vetur. Ekki verður tekið
við neinum kvörtunum frá þeim
sem ekki koma með framkvæmanlegar tillögur.
Trérennismiðir gerðu góða ferð á Handverkshátíðina á Hrafnagili í
Eyjafirði dagana 7. til og með 10. ágúst s.l. Mér telst til að 9 félagsmenn hafi verið á svæðinu og sumir allan tímann. Félagið fékk aðstöðu
í skólastofu með rennibekk og kynningu. Einnig var rennt og félagið
kynnt í og við hjólhýsi við skólann. Renndir voru smáhlutir svo sem
skálar, vasar, box sveppir og margt fl. sem sýningargestir tóku síðan
með sér. Talið er að um 20 þúsund manns hafi heimsótt sýninguna og
skapaðist góð stemning í góða veðrinu sem lék við okkur um þessa
helgi. Við teljum því að tíma okkar hafi verið vel varið og félagið fengið
góða kynningu. Við eigum Dórótheu framkvæmdastjóra hátíðarinnar
mikið að þakka fyrir að hafa lagt okkur lið með góðri aðstöðu og hefur
hún reynst betri en enginn þau fjögur ár sem við höfum tekið þátt. 14
nýir félagar bættust í hópinn á sýningunni og samtals komu 18 nýir
félagsmenn inn í ágúst.
Hugsanlega má bjóða upp á dagsferðir þó ekki væru nema 10—20
manns, koma á áhugaverða staði sem sýna handverk og heimsækja
félaga okkar.
Sem fyrr er fréttabréfið stútfullt af myndum sem ritstjóri telur að segi
meira ein mörg orð. Það bíður betri tíma að þýða greinar úr erlendum
blöðum eða af netinu.
Rétt er að minna á heimasíðuna. Hver og einn félagsmaður getur
fengið einn glugga fyrir sig. Æskilegt er að þið sendið Einari Óla mynd
af ykkur og hlutum sem þið viljið að þar komi fram. Flestir ættu að
geta fundið aðila sem tekur stafrænar myndir og sent þær. Ekki er
bundið við að félagsmaður sé með tölvubúnað. Þess má geta í lokin að
ritstjóri verður með sýningu á tálguðum fuglum á Skörinn hjá Handverk og Hönnun í Aðalstræti dagana 24. sept.-13. okt.
Gangi ykkur svo allt í haginn í vetur.
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Handverkshátíð á Hrafnagili 2009
Rennismiðirnir Úlfar, Reynir,
Hrafnkell og Karl Helgi mættu á
handverkshátíðina á Hrafnagili
2009.
Renndu og sýndu handverk sitt í
hjólhýsinu.

Úlli afhenti Dórótheu
Jónsdóttur framkvæmdastjóra handverkshátíðarinnar
tálgaðan fugl með
þakklæti fyrir góða
fyrirgreiðslu til handa
trérennismiðum.
Hrafnkell og Trausti við rennibekkinn.
Flestum stundum var kennslustofan þar sem rennt var nánast
full af áhugasömum áhorfendum.
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Fróðleiksmolar

Aðalfundurinn í mars

Ritstjóri rakst á þessa ráðleggingu á netinu. Hef
ekki reynt hana sjálfur. Hélt að olían festist
hratt í sandpappírnum.
Í lauslegri þýðingu segist viðkomandi bera vax á
viðinn til að auðvelda slípun. Blanda saman: 2
partar terpentína, 2 partar grænmetisolíu og 1
partur vax.
I coat the inside and outside with paste wax to ease the sanding. I have no idea
why this helps but I know that the wax will speed up the first sanding immensely.
The wax I am using is a blend of 2 parts mineral oil, to 2 parts vegetable oil to 1
part bee's wax. In this case I will start with 60 grit and proceed all the way to 2000.

Diskurinn á myndinni er
renndur úr tvískiptum stofni,
sjá myndir að neðan.
Ekki fer á milli mála að
karakterinn er sterkari en í
einlitum viði.
Rennismiðir ættu að notfæra
sér þau ýmsu tilbrigði sem
finna má í trénu frá því hefðbundna og ná þannig fram
svipmeiri hlutum.

Félagsmenn hlýða á Antoníu gjaldkera lesa upp reikninga
félagsins.
Við hlið hennar er Valdór formaður, þá Sigurður Már sem
tók að sér fundastjórn og Reynir ritari.

Myndir
fengnar að
láni af netinu.
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Aðalfundurinn í mars

Reynir sýndi tálgaðar fígúrur
unnið í linditré og elri. Litað
með akríllitum.

Úlfar Sveinbjörnsson renndi kerið hér að ofan sem á voru settar höldur
og leðurhandfang. Viðurinn hvítlakkaður. Verkið er hönnunarverkefni hjá listnema og átti að höfða til gamla askssins og notast sem
nestisbox. Hér hefur askinum verið komið fyrir í glugga verslunar við
Laugaveginn ásamt tilheyrandi verkfærum fyrir útilegu.

Reynir og Ebeneser skeggræða um gripina..

Karl V. Dyrling
heldur hér á karli
sem honum þótti
líkjast sér nokkuð.

Mynd af viðarsög
sem Guðmundur
Magnússon tók á
ferð sinni um
Rússland á síðasta
ári. Hér hafa
gömlu góðu handsagarblöðin verið
vélvædd. Heldur
fannst Íslendingnum tækniöldin
vera fjarlæg í
þessari viðarmillu
sem hann heimsótti.
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Úr ýmsum áttum

Handverkssýningar
Á sýningu áhugamanna um tréskurð í maí s.l. mátti sjá rennda
nálarpúða eftir Sigurjón Gunnarsson. Neðri hlutinn er holaður og
þar komið fyrir nálapúða.
Einföld og góð hugmynd. Þessa
dagana hefur áhugi á prjónaskap
aukist mjög mikið og því tækifæri
að koma handverkinu á framfæri.

Þessir renndu karlar og konur rakst ritstjóri á, á veitingastað
Hemma og Valda við Laugaveg, þar sem áður var Hljómalind.
Að sögn afgreiðslukonu er um að ræða íslenska hönnun en
framleiðslan er í Tékklandi. Karlarnir eru renndir í einum 8
hlutum, málaðir og þræddir á stöng.
Leirker eftir Hildi
Hönnu unnin úr ísl. leir.
Tré og korktappar
rendir af félagsmanni.

Myndin hér að neðan er
frá nemendasýningu Friðgeirs Guðmundssonar.
Frá sýningu eldriborgara í
Skógarbæ.

Eldri borgarar í
Garðabæ sýndu handverk
í Jónshúsi á Sjálandi í maí
s.l.
Tveir félagsmenn voru þar
á meðal.
Guðmundur Sigurðsson
sýndi prjónahús á myndinni til vinstri úr lerki.
Einnig renndi hann fuglana.
Reynir Sveinsson sýndi
disk, skál, vasa og nokkra
tálgaða muni.
Vasinn er úr birkirót.
Diskur og skál úr birki.
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Handverkssýningar

Handverksmaður

Í Ráðhúsi Reykjavíkur var í maí sýning frá Húnavatnssýslu á tréskúlptúrum og voru þessar skálar úr birki og lerki þar á meðal.
Höfundurinn er Ásgeir Ásgeirsson Víðigerði.

Handverksmaðurinn Ásgeir Ásgeirsson nú búsettur í Víðigerði var við
vinnu sína þegar rennismiðir voru á leið í Hrafnagil. Hér er hann að
höggva víking sem settur hefur verið upp við Skólavörðustíg í Reykjavík. Ýmsa skemmtilega muni má sjá í galleríi hans.
Hér sjáum við gullfallega rokka og kertavasa
rennda úr málmi sem voru á sýningu á höfuðstöðvum málmiðnaðarins á Stórhöfða í apríl
s.l. Listamaðurinn er Óskar

Flestir kannast við þá hættu að sagarblaðið taki völdin þegar verið er að þversaga trjáboli og greinar. Myndin er af
netinu og þvinga notuð til að halda
viðnum.
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Úr ýmsum áttum

Tæki og tól
Guðmundur
Sigurjónsson
renndi þessi
staup fyrir
Félag skógarbænda á
norðurlandi

Á meðfylgjandi myndum má sjá hvernig stálfjöður er komið fyrir
framan á skafti og notuð er til að skreyta lok á boxi eða til annarra
hluta. Sjálfsagt ævaforn aðferð. Viðurinn þarf að vera harður og unnið
í endatré. Járnið er framleitt hjá Robert Sorby og kallast Chattertool.
Hér er sýnt hvernig gera má festingu á rennibekkinn sem kemur í stað
patónu. Viðarbúturinn er snyttaður við spindilöxul. Límbyssa notuð
til að festa það sem renna á. Þessa festingu má nota aftur og aftur.

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

RRENNIBEKKIR
ENNIBEKKIR OG
OG PATRÓNUR.
PATRÓNUR.
SSORBY
ORBY PPRO
BRÝNIR.
RO E
DGEBRÝNIR.
EDGE
&LÖKK.
LAKK.
RENNIJÁRN, OLÍUR
OLÍUR &
ORBY RENNIJÁRN,
SSORBY
STYRK. .
RYGGISGLERAUGU MEÐ
MEÐSTYRK
ÖÖRYGGISGLERAUGU
GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
GRIP A D ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.

Hér sjáum við rennijárn fyrir
hringi. Sjálfsagt geta handlagnir
útbúið sér slíkt. Dæmi eru um
að félagsmenn hafi smíða þetta
úr sporjárni. Þjalir koma einnig
vel til greina. Þessi járn eru frá
BCVA á Englandi.
Myndin til hægri er frá Robert
Sorby. Fleiri útgáfur eru að
sjálfsögðu til.
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Vorferðin

Vorferðin var að vanda síðasta laugardag í aprílmánuði. Félagsmenn og
makar 50 manns sameinuðust í eina rútu og var farið um Reykjanesið.
Fyrsti viðkomustaður var Grindavík þar sem við skoðuðum Saltfisksetrið. Enginn er svikinn af því safni þar sem sýnt er það helsta sem
viðkemur saltfiskverkun og sjálfsagt einhverjir rifjað upp þá gömlu
“góðu” tíma. Málverkasýning Garðars Jökuls var á efri hæðinni. Þá var
gengið yfir götuna á veitingahúsið Brim og matur snæddur af hlaðborði,
Nýr þorskur sem gerði mikla lukku. Þá lá leiðin í átt að Sandgerði um
nýbyggðan veg s-vestur fyrir flugvöllinn. Stoppað við Gálgakletta. Þarnæst við flekaskilin milli Ameríku og Evrópu.
Sjávardýrasetrið í Sandgerði skoðað og var þar meira að sjá en menn
gerðu ráð fyrir. Þar mátti sjá ýmis lifandi smá sjávardýr, uppstoppaða
fugla og önnur landdýr. Leiðin lá síðan í byggðasafnið í Garðinum og
að síðustu á völlinn þar sem við heimsóttum “Einstaka” skoðuðum
verk þeirra og sýningu sem þar var í gangi og þáðum kaffi í lokin.
Félagar úr tréskurðarfélaginu “Einstakir”
taka við skál úr hendi
Úlfars sem afhent var
þeim félögunum fyrir
góðar mótttökur.
Trausti renndi skálina
sem var samlímd úr
hnotu parketi og fl.
viðartegundum.

Það var létt yfir félögunum í aftursæti rútunnar
enda góður hópur samankominn sem ætlaði að
eiga góðann dag saman í blíðskaparveðri.
Ráðskonan í Brim
veitingastað í Grindavík sem sá um hádegisverð og kaffi í
lok ferðar.

Úlfar afhendir Ásgeiri safnverði byggðasafnsins í Garðinum box með loki rennt úr
gullregni með þakklæti fyrir
góðar mótttökur.
Enginn aðgangseyrir er að
safninu.

