Aðalfundurinn
Aðalfundur Félags Trérennismiða á Íslandi verður haldinn
laugardaginn 26. mars 2011 kl. 10 í húsnæði Fjölbrautarskólans í
Breiðholti.
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.
7.
Jóhann Sigurjónsson frá Akureyri verður með okkur.
8.
Kaffiveitingar.

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
1. tbl. 17. árg. mars 2011

Vorferðin – dagsferð til Vestmannaeyja
Vorferðin verður farin laugardaginn 30. apríl.
Fyrirhugað er að heimsækja Vestmannaeyjar. Það er þó háð því að siglt
verði frá Landeyjahöfn. Varaáætlun verður til ef út af því bregður.

Nauðsynlegt er að menn skrái sig hjá Úlfari Sveinbjörnssyni í
síma 565 2550 og 863 3625 sem allra fyrst svo hægt verði að
gera ráðstafanir í tíma með hópferðabíl / ferjusiglingu og matarinnkaup.

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 Fjölbrautarskólinn í Breiðholti.
Prófarkalesari: Úlfar Sveinbjörnsson
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Valdór formaður félagsins við rennibekkinn á fyrsta fundi í
Fjölbrautarskólanum í Breiðholti.

2

Frá ritstjóra
Nýr fundarstaður var vígður á fyrsta
fundi félagsmanna í janúar. Aðstaðan í
Fjölbrautarskóla Breiðholts hentar vel
fyrir starfsemi okkar. Þó að vel hafi
farið um okkur í Skipholtinu í 16 ár voru
þrengslin farin að segja til sín síðustu
árin. Við þökkum vel fyrir þann góða
tíma sem við áttum þar.
Í Breiðholti hefur verið komið upp bæði
myndtjaldi og hljóðbúnaði svo allir geti fylgst vel með því sem fram fer .
Fundarsóknin hefur verið þetta 60 + og á janúarfundinum voru yfir 80 félagsmenn og gestir.
Aðalfundur félagsins verður laugardaginn 26. mars n.k. sem er síðasti félagsfundurinn á þessum vetri.
Vorferðin er síðan laugardaginn 30. apríl. Dagsferð til Vestmannaeyja. Ef
Herjólfur siglir ekki frá Landeyjahöfn verður varaáætlun til.
Nauðsynlegt er að menn skrái sig tímanlega vegna matarinnkaupa, pöntunar á
rútubíl og í Herjólf.
Sýning félagsmanna í Reykjanesbæ var góð kynning fyrir félagið. Fleiri hefðu
þó mátt taka þátt og með því aukið fjölbreytnina. Þeir sem leið eiga um Reykjanesbæ ættu að banka upp á hjá Birgi Guðnasyni í Grófinni og líta á listaverk sem
þar eru sýnd. Birgir er mikill áhugamaður um handverk og hönnun. Við
þökkum Birgi fyrir aðstöðuna sem hann veitti okkur.
Ekki er ljóst með sýningu félagsmanna við Elliðavatn eins og á síðasta ári og
þátttaka okkar í Skorradalnum í júní hefur ekki verið dagsett. Nánari upplýsingar munu koma á heimasíðu félagsins.
Þá má minna á handverkshátíðina í Hrafnagili aðra helgina í ágúst þar sem
trérennismiðir hafa ekki látið sig vanta.
Jón Guðmundsson plöntulífeðlisfræðingur hefur skrifað mjög fróðlegar greinar
um trjávið sem munu birtast í næstu blöðum. Greinarnar eru 12 að tölu.
Er þessi fróðleikur samantekt eftir fræðsluerindi sem Jón flutti okkur á janúarfundinum.
Guðmundur Jón Stefánsson tók saman efni um viðarlitun sem hann fræddi okkur
um á febrúarfundinum og birt er hér í blaðinu.
Þeir sem luma á fróðleik sem þeir telja að eigi erindi til trérennismiða endilega
hafið samband við ritstjóra.

NÝR FUNDARSTAÐUR
Munið nýjan fundarstað í Fjölbrautarskóla Breiðholts.
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Pétur er vel búinn tækjum, bæði með hefil, afréttara og hjólsög.

Verk sem Pétur sýndi með félagsmönnum í
Ráðhúsinu 2010.
Vasi: Kirsuber
og eik.

Skál með loki:
Eik.

Skál samlímd:
Mahony og eik.
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Félagsmaður heimsóttur

Janúarfundurinn

Félagsmaður okkar Pétur Eiríksson hefur verið einna duglegastur við að koma
með verk sín á félagsfundina og sýna okkur. Sumir eru viðkvæmir fyrir
“krítik” og halda verkunum út af fyrir sig. Það verður ekki sagt um Pétur.
Ritstjóri fékk að líta inn á vinnustað Péturs og berja augum vélar og tæki.
Pétur sem er húsasmiður og vinnur við viðhald og breytingar. Frístundum sínum
ver hann við rennibekkinn jafnframt því að syngja í söngsveitinni Filharmonía.

Fyrsti fundurinn á árinu var haldinn á nýja fundarstaðnum, Fjölbrautaskólanum
í Breiðholti. Fjölmennasti fundurinn fram til þessa. Talningamaður okkar
Ómar Marvin taldi 84 fundargesti. Hluti fundarmanna munu hafa verið
kennarar við skólann.
Skólameistarinn Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir bauð trérennismiði velkomna í
skólann og vonaðist eftir góðu samstarfi.
Guðmundur (Muggi) fræddi okkur um gullnu regluna sem segir til um hlutföll
hluta og var mjög virt hér áður fyrr í hönnun og smíði. Þá sagði hann okkur frá
sinni reynslu að lita trjávið í bakarofni og nánar kemur fram á öðrum stað í
blaðinu. Valdór formaður vígði síðan rennibekkinn sem er í eigu skólans.
Hraðastillir hafið verið tengdur við hann. Afl bekksins hefur dalað nokkuð við
uppsetningu á hraðabreytinum og þarf að ráða bót á því.
Þá vantar hljóðkerfi þar sem salurinn er stór og heyrn manna misgóð. Þeir sem
fara fyrir fundunum þurfa að tala hátt og skírt þar til bætt verður úr hljóðkerfinu.

Rennibekkurinn er af gerðinni NOVA stiglaus án
reima. Rennijárnunum er
haganlega komið fyrir í
skúffu á lið sem dregin er til
hliðar undir bekknum og
handhægt að ná til þeirra.
Í bekknum var samlímd
eikarskál með loki og var
Pétur að vaxbera hana.

Guðrún Hrefna
Guðmundsdóttir
rektor ávarparfélagsmenn á
fyrsta fundinum í
Fjölbrautarskólanum í
Breiðholti.
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Febrúarfundurinn
Úlfar rennir lampaskerm .
Samlímt birki.

Það sem þarf:
1. Bakarofn. Mælt er með framkvæmdum þegar aðrir heimilismenn eru að
heiman, eða hafa sérstakan ofn í verkið (lyktin er ekki ósvipuð og í sánaklefa án
raka). Mælt er með að nota blástursofn vegna jafnari lofthita.

Tæknistjórinn Sigurður Þ.
Harðarson stillir hér myndavélina sem kastar verkefninu
upp á tjald fyrir fundarmenn .

2. Lofthitamælir , sem sýnir allt að 300°C. Ekki rugla honum saman við kjöthitamæli, þessum með prjóninum.
3. Grind eða pinnabretti, þannig að snerting sé með allra minnsta móti.
Niðurstaðan eftir frekari prófanir er að hentugast er að miða við að dekkja viðinn í tvö litastig frá upprunarlega litnum, eftir því hvað menn vilja hafa viðinn
dökkann. Ef við tökum dæmi með t.d. birkikubb, þá væri hægt að hafa hann
ólitaðann, litaðann ljósbrúnann eða dökkbrúnann. Hafa skal það í huga að
þetta er ekki eiginleg bæsing heldur er þetta frekar forstigsbruni! Við meðferðina getur viðurinn rýrnað allt að 2%.

Ánægjan skíni úr hverju andliti félagsmanna þegar þeir fylgjast með Úlfari
renna lampaskerminn og notar við það ljós til að fylgjast með þegar viðurinn
þynnist í 1—1,5 mm og víindi viðarins koma í ljós.

Nú byrjar maður á því að hita bakarofninn í 200°C. (Muna að nota lofthitamæli,
því merking á stillitakka bakarofna er mjög ónákvæm.) Efnið má vera inni í
ofninum, þegar kveikt er,eða setja það inn í heitann ofninn. Síðan er hitinn
hækkaður upp í 210°-212°C. Við þennan hita verður viðurinn ljósbrúnn. Á
þessu stigi þarf að vakta ofninn og mælinn stöðugt því mælirinn getur verið
örlítið seinn í viðbragði. Það sama á við ef menn velja dekkri tóninn þá má stilla
hitann upp í 220°C. Við það rýrnar viðurinn enn meira og verður stökkur þannig
að ekki er gott að hafa dökka litinn á þeim hlutum sem reynir á, því þeir verða
brothættir. Ef þörf er að sníða efnið í rétt mál ( t.d. tappa í spor) er nauðsynlegt
að gera það eftir litun. Tími bakstursins er mislangur, það fer eftir þykkt
efnisins. Litlir kubbar og þó sérstaklega þunnar fjalir þurfa aðeins að bakast í
örfáar mínútur. Þykkara efni t.d. tommu linditré þarf alveg 25-30 mínútur, en
harðara og þéttara efni heldur lengri tíma. Undirritaður hefur ekki prófað
þykkara efni en það. Fastlega má þó gera ráð fyrir að 2“ efni þurfi þrefaldan
tíma á við tommu o.s.frv. (marföldunartíminn er ekki línulegur).
Gallar við þessa litunaraðferð er eins og áður segir að efnið verður stökkara,
sérstaklega dekkri litatónninn. Efnið getur misbrunnið,(orðið mis dökkt) sérstaklega á hornum og brúnum vegna ójafns hita, jafnvel þó notaður sé
blástursofn.
*Baðmur er eins og kunnugt er gamalt orð yfir tré.
Muggi
Höfundur heitir Guðmundur Jón Stefánsson og er húsgagnasmíðameistari en
starfar við verslunarstörf í Handverkshúsinu Bolholti 4.
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Nú skal baðminn baka*
Einhverntíma á haustmánuðum síðastliðnum fékk ég mitt reglulega tímarit inn
um lúguna. Þetta góða tímarit heitir Fine Woodworking Magazine. Þar rakst ég
á grein um litaðann við, eða öllu heldur aðferð til að dekkja allar helstu viðartegundir í ljósari kantinum ss. eik, hlyn ,birki ofl.
Við nánari skoðun er um að ræða gegnheila litun, þ.e. liturinn er sá sami undir
yfirborðinu og ofan á því, ólíkt því sem er við venjulega bæsingu. Í greininni var
talað um hitameðferð eða bakstur yfir 200°C. Í starfi mínu í Handverkshúsinu
hef ég orðið var við að það hefur sárlega vantað dekkra efni fyrir útskurð sérstaklega þegar Hondúrasmahónýið er komið á bannlista. Eins og nærri má geta
kemur þetta sér líka mjög vel fyrir rennismíði. Þessi litunaraðferð hefur líka
verið drjúg fyrir slaufuframleiðsluna mína.
Eftir þennan blaðalestur ákvað ég að gera smá tilraun. Ég náði í ask-kubb sem
var alveg ljós, stakk honum inn í bakarofninn á 200°C og fylgdist vel með.
Hækkaði svo hitann rólega stig af stigi og viti menn, litunin tókst! Eftir þetta
gerði ég frekari prófanir á fleiri viðartegundum. Þar kom að er ég var að prófa
linditré og vildi vita hversu dökkt það gæti orðið. Þá var ég búinn að hækka hitann, hækkaði svo aftur og enn aftur og beið, en viðurinn dökknaði ekki frekar.
Ég rýndi inn í ofninn og sá að örlítill reykur hafði myndast, opnaði þá ofninn og
reykhafið steiptist út. Litlar eldtungur tóku að kvikna og með það sama hentist
ég út á svalir með allt draslið. Þess má geta að allt þetta gerðist inni í eldhúsi
með tilheirandi lykt. Sá sem hér segir frá er einstaklega vel kvæntur því huldukonan er einstaklega þolinmóð.
Svona gat þetta ekki gengið lengur svo ég ákvað að færa þetta á örlítið vísindalegra stig. Ég þurfti greinilega að hafa hitann á hreinu. Vatt ég mér í búsáhaldaverslun þar sem ég fann lofthitamæli sem mælir allt að 300°C. Ég vildi líka hafa
minn prívat ofn í bílskúrnum, ekki þurfa að taka tillit til annara nefja; nágranna,
gesta, reykskynjara og jafnvel eigin matarlystar. Skömmu síðar var ég á ferð í
Góða hirðinum að líta eftir hentugum bakarofni. Þar sá ég þennan fína Gaggenau blástursofn sem ætla mætti að kosti hátt í hundraðþúsundkallinn en var
verðmerktur á 4000 kr. En þegar ég var að tryggja mér kaupin heyrðist hrópað:
„ÞAÐ ER FIMMTÍUPRÓSENT AFSLÁTTUR AF ÖLLU Í DAG!“ Þá leið mér eins og
Hábeini frænda Andrésar Andar.

Lampaskermurinn er samlímdur. Kubbarnir eru
sagaðir í 15° og eru þá 12
stk. í hringnum. Límið er
“BOSTIK” útilím.
Toppurinn er úr heilu.
Skermurinn var úr birki.
Furan kemur mjög vel út,
en er mýkri og vandmeðfarnari.
Varanleg 11 vatta sparpera
fer síðan í lampann og
hitnar viðurinn því lítið.
Rennibekkurinn hefur nú
verið uppfærður og kraftur
aukinn.
Hljóðkerfi hefur verið
tekið upp og verður endurbætt þar til félagsmenn
heyri vel til þeirra sem sjá
um fræðsluna.

Hér sést greinilega hvað vinnuljósið
gagnast vel þegar verið er að renna
lampaskerminn að utanverðu. Veggþykktin verður því jöfn og lýsir vel í
gegn.

Ljósm H.G.

Vil selja Walker Turner afréttara.
Upplýsingar gefur Úlfar í síma 863 3625.
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Skorradalurinn og Hrafnagil
Eins og áður hefur komið fram er fyrirhugað að efna til samstarfs
við skógarbóndann Huldu Guðmundsdóttur að Fitjum og eiga þar
góða helgi með sýningu og lifandi handverki í júnímánuði.
Fylgist nánar með á heimasíðu félagsins.
Þeir sem vilja taka þátt og sýna/selja/renna, hafi samband við Jón
Guðmundsson sem hefur tekið að sér að halda utan um verkefnið.
Netfang Jóns er rennsli@visir.is

Birgir Guðnason og Reynir
Sveinsson rabba saman.
Birgir er sá sem bauð okkur
að sýna í húsi sínu. Eftir að
hafa séð sýningu okkar í
Ráðhúsi Reykjavíkur.

Trérennismiðir stefna á handverkshátíðina í Hrafnagili í ágúst. Vonumst
við til að semjist um svipaða aðstöðu og síðastliðin ár.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta á svæðið og taka með sér verkfærin.
Það léttir verkið ef félagsmenn skiptast á við rennibekkinn og kynningu á
félagsstarfinu. Hátíðin er helgina eftir verslunarmannahelgina og Fiskidagurinn stendur þá yfir á Dalvík.

Verk Marlies Wechner til vinstri.

Hlutir á borði eftir Valdór,
Úlfar og fl.

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 &
SSORBY
ORBY RENNIJÁRN,

ÖÖRYGGISGLERAUGU
RYGGISGLERAUGU MEÐ
MEÐSTYRK.
STYRK .
GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
G RIP A D ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.

Hrafnkell Gíslason
og Jón Guðmundsson mættu að sjálfsögðu á sýninguna.
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Sýning trérennismiða í Reykjanesbæ

Úr ýmsum áttum

Nokkrir félagsmenn opnuðu sýningu á verkum sínum laugardaginn 19. febr. sl.
Fleiri hefðu gjarnan mátt koma með verk sín. Sýningin stóð yfir 19.—28.
febrúar. Sýningin var í húsakynnum Birgis Guðnasonar í Grófinni.
Valdór og Reynir stóðu við rennibekkinn. Í húsinu er margt skemmtilegra
muna eftir ýmsa listamenn til sýnis og ættu menn að líta þar við á ferð sinni um
Reykjanesið.

Myndverk voru á veggjum
eftir ýmsa listamenn.

Á myndinni má sjá m.a. rokka
eftir Gunnar Guðmundsson í
Keflavík.

Þessir myndarlegu vitar eru sýndir í Norræna húsinu. Munu vera renndir úr
massífu tré og gætu verið 50—60 cm á hæðina.
Hugmynd um gerð Íslensku vitana var rædd í stjórn félagsins fyrir margt löngu.
Mætti taka þá umræðu upp á ný.
Sjálfsagt hafa rennismiðir rennt sína vita og væri gaman að fá um það upplýsingar og myndir í fréttabréfið.

Valdór vígði bekkinn á
sýningunni og renndi
stjaka fyrir sprittkerti.

Reynir við rennibekkinn með birkibút
á milli odda að renna fyrir patrónufari.
Borðbúnaðurinn var ekki upp á það
besta. Vantaði 20 cm upp á rétta hæð
og þurfti tvo til að halda við borðið
þegar byrjað var, enda kubburinn
nokkuð stór miðað við “NOVA” bekkinn. Hann stóð sig þó með prýði.

Félagsgjaldið
Félagsmenn sem ekki hafa greitt félagsgjaldið eru
vinsamlegast beðnir að gera skil.
Bankaupplýsingar eru á baksíðu fréttabréfs.
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Fróðleikur um trjávið

Líffræði trjáviðar.

Fáeinar frumugerðir eru í trjábol. Meginmunur er á barrtrjám og lauftrjám

Jón Guðmundsson,
plöntulífeðlisfræðingur og
trérennismiður.

Heill trjábolur sem trérennismiðir fá í hendurnar og
við nýtum í trérennismíði er hluti af lifandi veru sem hefur
myndað bolinn til að lifa af í samkeppni við margar aðrar
lífverur svo og til að standast alls konar álag vegna veðurs.
Yst er börkurinn sem er nokkurn veginn skotheld vörn
gagnvart árás meindýra, baktería, sveppa og vatnsútgufun.
Innan við hann er rysjan sem, á meðan tréð er lifandi, sér
um flutning vatns. Í rysjunni er virk vörn á meðan það er
lifandi, tréð bregst við áreiti með virkum hætti gagnvart
sjúkdómum, en sú vörn hverfur við dauða trésins. Innan
við rysjuna er kjarnaviðurinn.
Tréð breytir rysjunni í kjarnavið með því að stífla vatnsæðar og setja sveppavarnarefni í frumur. Þessi vörn er óvirk og helst eftir dauða trésins. Innst er mergurinn, sem
eru fáeinir árhringir með veikum viði.
Frumur rysjunnar eru teygjanlegri en frumur kjarnviðar en loftmeiri eftir
þurrkun. Þetta hafa menn t.d. nýtt sér í bogasmíði. Enski langboginn (ýbogi) er
gerður þannig að ytri hluti bogans sem tekur við togi er úr rysjunni en innri hlutinn úr kjarnviði. En yfirleitt er leitast við að nýta kjarnviðinn frekar er rysjuna.
Kjarnviðurinn er yfirleitt með einhverja fúavörn og hann er sterkari en rysjan.
Þær trjátegundir sem vaxa hér á landi eru fæstar með kjarnvið sem er með mikla
náttúrulega fúavörn. Það einkennir hins vegar þau tré sem eru mjög langlíf, svo
sem eik.
Vöxtur trjáa fer mikið eftir veðurfari. Barrtré sem vaxa á köldum svæðum eru
með þunna árhringi, vorviðurinn er gerður úr gildum frumum en sumarviðurinn
úr mjóum. Sumarviðurinn verður þá sterkari en vorviðurinn. Munur á þessum
gerðum er mikill sem sjá má að því að árhringir verða greinilegir og eftir því
sem árhringirnir eru mjórri, því sterkari er viðurinn. Öðru máli gengir um lauftré.
Í lauftrjám verður hlutfall sumarviðar hátt ef vaxtarskilyrði eru góð og lauftré
sem vaxa við góðar aðstæður mynda oft betri við en þau sem vaxa við slæmar.
Viður lauftrjáa hafa líka marga kosti umfram barrvið og flestum þykir sá viður
einnig fallegri .

Jón Guðmundsson
plöntulífeðlisfræðingur
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Fáar frumugerðir eru í barrtrjám og mikill
munur á viði í greinum og stofni. Frumur eru
langar og þverar í endann, 3-5 mm á lengd.
Barrtré eru yfirleitt bein. Viðurinn er með
mikinn brotstyrk og hentar sem burðarviður.
Þau henta í flettingu, því þau eru auðkljúfanleg.
Vatn er leitt eftir öllum frumum. Í vorviði eru
mörg göt í frumu og þunnir veggir; í haustviði
fá göt og þykkir veggir. Þess vegna er mikill
munur á milli vor- og haustviðar
Í lauftrjám eru margar frumugerðir.
Frumur eru styttri en í barrtrjám 1-2 mm og
oddmjóar. Lifandi frumur eru á víð og dreif í
annars dauðum viði. Vatn er að mestu flutt í
sérstökum vatnsæðum sem oft sjást með
berum augum. Annað sýnilegt einkenni í
mörgum lauftrjám er að merggeislar sem
liggja frá kjarna og út að berki eru oft sýnilegir
berum augum. Merggeislar barrtrjáa eru
yfirleitt ósýnilegir.
Ystu árhringir í rysju eru alltaf fullir af vatni
í lifandi trjám Í barrtrjám minnkar vatnið smám
saman inn að miðju og þar eru 1/3 hluti vatns
miðað við í ystu hringjum.
Í lauftrjám er lítill munur á vatnsmagni í rysju
og kjarna.

Jón Guðmundsson,
plöntulífeðlisfræðingur
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