Félagsstarfið

Mikilvæg skilaboð frá Antoníu.
“Kæru félagar,
Enn eiga margir eftir að greiða félagsgjaldið fyrir starfsveturinn 2009-2010, kr. 3.500.- Vinsamlega gerið skil sem fyrst
með innborgun eða millifærslu á bankareikning félagsins.
Reikningsnúmerið er 1195-26-246 og kennitala 540395
2179.
Með kveðju frá gjaldkera.”

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
1. tbl. 16. árg. jan. 2010

Sýning félagsmanna í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Sýningarsalurinn í Ráðhúsi Reykjavíkur hefur verið frátekinn fyrir Félag
trérennismiða á Íslandi dagana 5.—21. nóvember n.k.
Það verður því hamrað á félagsmönnum fram að þeim tíma að undirbúa
sig svo sýningin verði okkur öllum til sóma. Aðstaðan og staðsetning í
Ráðhúsinu er frábær. Góð lýsing og mikil umferð í og við húsið gefur
okkur einstakt tækifæri til að kynna félagið og sýna hvers við erum
megnugir. Sýningarstandar í eigu félagsins eru til staðar.
Hafið samband tímanlega við sýningarstjórana Karl Helga Gíslason s.
553 1580, netfang trelist@simnet.is og Lýð Sigurðsson s. 557 9641,
netfang lysig@simnet.is og tilkynnið þátttöku tímanlega. Það auðveldar
þeim undirbúninginn.

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.

Jón Ragnar Einarsson við Walker Turner rennibekkinn góða sem mun vera frá því fyrir miðja síðustu öld.
Bekkurinn er í góðu lagi og hefur Jón bætt við hann
rafstýrðri hraðastillingu.
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Frá ritstjóra
Þá byrjum við 16. starfsárið á því
herrans ári 2010 eftir gott ár 2009.
Vel tókst samstarfið við að renna
furuna sem greint var frá í síðasta
fréttabréfi. Myndir af fururennslinu eru hér í blaðinu og ef
einhverjar vantar koma þær í næsta
blaði. Hinsvegar vantar nöfn þeirra sem hlutina gerðu og er verið að
koma því heim og saman á heimasíðunni. Þeir sem ekki sjá nöfn sín
við hlutina á heimasíðunni eru beðnir að hafa samband við Einar Óla.
Hlutirnir voru gefnir Thorvaldsen félaginu og tóku konurnar á móti
gjöfinni með mikill ánægju samkvæmt Trausta. B. Óskarssyni sem
færði þeim hlutina.
Þessa dagana má heyra í keðjusögum þar sem bæjarstarfsmenn og aðrir
eru að fella tré og snyrta runna. Þá er tími efnisöflunar hjá trérennismiðum. Jafnvel þótt talsvert sé til á lager er alltaf erfitt að sjá á eftir
fallegum trjábol sérlega ef tré er af sjaldgæfri gerð eins og gullregn.
Birki og reynitré eru einnig vinsæl og einstaka sinnum rekast menn á
álm og hlyn sem verið er að fjarlægja úr görðum. Þá kom á óvart hve
furan er í raun gott tré að renna. Þó er til lítils að safna að sér trjábolum ef þeim er ekki komið fyrir á hentugum stað til geymslu þar sem
ekki rignir beint á tréð.
Síðasta sýningin okkar var í Ráðhúsinu 1997 og verður nú aftur blásið
til leiks dagana 5.—21. nóvember. Sýningin er eitt besta tækifæri til
að koma félaginu á framfæri og kynna starfsemi okkar.
Það verður lítið unnið við rennibekkinn ef ekki er til á lager bæði þurr
og blautur viður. Það er því enn tími til að forrenna blautan við fyrir
sýninguna.
Félagsmenn eru hvattir til að vera frjóir við hönnun og gera aðeins
meira en rennslið eitt. Nota til þess útskurðarjárn og öll þau tæki og
tól sem þeir hafa aðgang að. Hefðbundin skál er alltaf góð. Frekari
vinna gerir enn meira. Það hefur verið orðað þannig að skjóta í
gegnum skálina með haglabyssu sé strax tilbreyting frá hinu hefðbundna.
Gangi ykkur vel.
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Brýnum á MDF
Lengi hefur staðið til hjá ritstjóra að útbúa í rennibekkinn slípihjól úr MDF til að
leggja á útskurðarjárnin. Rennijárnin má einnig leggja á slík hjól samkvæmt
reynslu Guðmundar Magnússonar. Margir hafa um árabil notað slík hjól fyrir
hnífa og útskurðarjárn. Blái massinn í stöngunum er sennilega sá sem mest er
notaður. Ekki leynir sér að hann verður dökkur og rífur upp járnið.
MDF efnið er ekki skemmtilegt að renna. Því fylgir mikið ryk og ekki gerlegt
að renna nema með rykgrímu. Bit rennijára hverfur fljótt eins og þeir þekkja sem
reynt hafa.

Móta má slípihjólið með ýmsum hætti eftir þörfum
hvers og eins.

Slípimassinn kemur í ýmsum formum, í
stöngum og liturinn segir til um grófleikann. Í fljótandi formi sem þá er m. a.
notaður við slípum á horni, beini, bílamálingu og ýmsum málmhlutum
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Samlíming
Menn eru í auknum mæli að líma saman viðinn til tilbreytingar og
betri nýtingar á efninu. Hér eru nokkrar myndir sem sýna samlímingu
á hring. Viðbót við það sem áður hefur komið fram í fréttabréfinu.
Hér sjáum við sérsmíðað borð til að saga
efnið niður.
Borðinu er rennt að blaðinu sem gefur
góða stýringu.
Ekki er verra að klemma viðarbútinn við
borðið svo hann fljúgi ekki af stað ( áður
hefur verið sýnd mynd af slíkri festingu).
Þar sem um litla kubba er að ræða þarf
að fara sérlega gætilega.
Þarna eru kubbarnir með millileggi.
Fyrst eru tveir kubbar límdir saman og
síðan koll af kolli þar til hálfur hringur
hefur verið myndaður. Í þessum hring
eru 12 kubbar og gráðan því 15°.
Endar á hálfhringnum eru síðan slípaðir
saman á skífu og límdir.
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Félagsfundurinn í nóv. furan rennd
Í síðasta fréttabréfi
greindum við frá
hugmynd Guðmundar Magnússonar að hann
kæmi með furutré
frá Karolínu
Huldu Guðmundsdóttur skógarbónda Fitjum ,
Skorradal og
félagsmenn gerðu
eitthvað fallegt úr
viðnum sem síðan yrði gefið til góðgerðamála. Furubútarnir komu síðan inn á októberfundinn og voru í stærðinni ca 20 cm x 8 cm. Viðurinn hafði tekið í sig nokkurn lit frá berkinum og gæti þess vegna hafa
verið geymdur úti um tíma. Hann var þó nokkuð þurr er við tókum á
móti honum. Einhverjir hlutir tóku þó sveigju eftir að hafa verið
renndir. Góðar undirtektir voru hjá félagsmönnum og komu á fimmta
tug hluta inn á nóvemberfundinn. Þar var farið yfir hvern og einn hlut
og upplýsingar frá eiganda komu fram um yfirborðsmeðferð og fl.
Var því spjallað um verkefni í rúman klukkutíma þar sem margir tóku
til máls. Aðeins hlutir úr furunni voru teknir fyrir á fundinum.
Skógarbóndinn og guðfræðingurinn
Karolína Hulda Guðmundsdóttir mætti
á fundinn og valdi bikarinn sér til
handar sem hún kvaðst mundi setja
hann upp í kirkju sinni að Fitjum í
Skorradal þar sem hann ætti vel heima.

Bjarni Runólfsson
höfundur bikarsins.
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Furan rend

Hér er furan í rennibekknum. Stærðin er ca. 20 cm x 8 cm.
Og afraksturinn er hér á síðunni og víðar í blaðinu. Á
heimasíðu félagsins má sjá hver á hvað.

13

12

Furan rennd
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Frá nóvemberfundinum.

Heimasmíðuð verkfæri

Verkfæri smíðuð af Jóni Ragnari Einarssyni. Efniviður þjalir, töng og járnsagarblað.

TRÉ-LIST

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

Rennismíði og ferðamennska.
27. september s.l. var Nikos Siragas veitt verðlaun í heimabæ sínum Rethymno á
Krít fyrir framlag hans til ferðaþjónustu þar í bæ s.l. 25 ár. Bæjarstjórinn afhenti
honum innrammað skjal í því tilefni auk þess sem honum var haldið veglegt
samsæti.
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Myndir af netinu
Hin ótrúlegustu verk trérennismiða má finna á netinu eins og þeir þekkja sem um
netið vafra.
Má þar sjá myndir af virkilega fallegum renndum hlutum í þúsundatali og eru hér
nokkrar.

Samlímd skál eftir William Smith

Nikos er sennilega þekktasti trérennismiður Grikkja á erlendri grundu. Hann
hefur haldið sýningar á verkum sínum m.a. í Englandi, Noregi, Belgíu Frakklandi og Bandaríkjunum.
Hann hefur skrifað bækur og heldur námskeið sem sótt eru m.a af fólki sem
kemur erlendis frá. Þá er hann með eigið gallerí heima hjá sér sem laðar að sér
ferðamenn. Árlega sækir Nikos Breta heim og heldur sýningar eða er með
námskeið.
Þeir sem vilja kynnast verkum hans er bent á vefinn hans www.siragas.gr, þaðan
sem myndirnar með þessum texta eru sóttar.
Björn Bergsson

Við grein Björns má bæta því við að Trausti B. Óskarsson heimsótti
Nikos á vinnustofu hans á Krít fyrir nokkrum árum. Síðan var Nikos
boðið að heimsækja Ísland og vera hér með sýnikennslu, en þá var hann
á ferð um Bretland. Ekkert varð þó úr því þar sem tímasetning hentaði
okkur ekki og í framhaldi komu hingað bretarnir þeir Stuart Mortimer
og Gary Rance. Voru þeir hér með sýnikennslu sem var mjög vel sótt.

Og hér eru nokkur kúnstug verk
eftir Malcolm J. Tibbetts.
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Sogkerfi sem Jón smíðaði eftir
teikningu frá Jóni Guðmundssyni.

Jón Ragnar Einarsson
Ritstjóri heimsótti félaga okkar Jón Ragnar Einarsson húsasmíðameistara á dögunum. Jón byrjaði að vinna við timbur 12 ára gamall og
nám í húsasmíði 16 ára. Er hann því mikill fróðleiksmoli um timbur og
smíðar. Hefur verið félagsmaður í allmörg ár og eignaðist sinni fyrsta
nothæfa rennibekk fyrir 8 árum. Rennibekkurinn er af gerðinni Walker Turner, gamall skólabekkur sem gæti verið frá því fyrir miðja síðustu
öld. Eldri félagsmenn kannast vel við heitið, enda ýmsar góðar vélar
komnar frá þessum framleiðanda og enn eru í notkun.
Hér heldur Jón á stýrihjólum
“viðhaldi” í ramma sem hann
smíðaði. Hjólin koma af hjólaskautum sem hann átti, en hann
stundar enn skautaæfingar og er
skautahöllin í næsta nágrenni við
hann.

Skál með sterkan
svip rennd úr birkirót.

Skál og vasi úr
hlyn sem er eitt af
því fyrsta sem Jón
renndi.

Vasar úr birki og
silfurreyni.

Rekaviðarvasi og
röstungstönn sem
Jón fann á fjöru.

