Septemberfundur

Munið félagsfundinn
laugardaginn 24. september
í Fjölbrautarskóla Breiðholts kl. 10.

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
3. tbl. 17. árg. sept. 2011

Ingvar Engilbertsson við
rennibekkinn.
Sjá nánar á forsíðu.

Til sölu
Lítið notaður gæða rennibekkur fæst með öllum aukahlutum á sérstöku
tilboðsverði 199 þúsund.
Holk DB 300 bekkur frá Lina Træ Værkois Magasin á stöðugu borði. 4x4
hraðastillingar, 30 cm frá bekk upp í miðju, 80 cm milli odda. Kemur
með öllum aukahlutum meðal annars: Multisar patronu, 29 járnum flest
hágæða (t.d. Record Power og Ashley Iles), að auki fylgja 12 járn, og viður fyrir
sköft.
Nánari upplýsingar frá Helgu Gudmundsdóttir síma 698 5480.

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.

Ingvar Engilbertsson á Akureyri sendi fréttabréfinu þessa skemmtilegu mynd.
Sendi hér til gamans myndir af mér við tálgubekk sem ég byggði fótstiginn
rennibekk á. Hann virkaði mun betur en ég átti von á.
Þetta var á svokölluðum starfsdegi í gamla Laufásbænum í Eyjafirði. Slíkir dagar
eru haldnir nokkrum sinnum á ári og þá er reynt að glæða bæinn lífi og hafa
starfshætti á þann veg sem tíðkaðist þegar hann var enn í byggð.
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Frá ritstjóra
Félagsmenn hafa vonandi átt gott sumar
og líta með tilhlökkun til komandi vetrar
þegar handverkið verður tekið upp að
nýju. Tréskurðarmaður sem er með
eldriborgurum í Árskógum , Mjóddinni
Reykjavík sagði einhverju sinni við mig
“verst hvað helgarnar eru lengi að líða”
Trérennismiðir hefja vetrarstarfið
síðasta laugardag í september að venju
og verður vonandi af nægu að taka í vetur með góðri þátttöku félagsmanna.
Í fréttabréfinu er rifjað upp það helsta sem á daga félagsmanna hefur drifið í
sumar, og sem sjá má er félagsstarfið ekki í dvala yfir sumartímann.
Má þar fyrst nefna samankomu við Elliðavatn, Fitjum í Skorradal og síðan
Handverkshátíðina að Hrafnagili í Eyjafirði. Á öllum þessum stöðum kynntum
við rennibekkinn og félagið.
Eftirtektarvert er þó að í 260 manna félagi eru það sömu aðilarnir sem koma að
flestum þessum uppákomum eins og sjá má á síðum fréttabréfsins og færi vel á
því að fleiri félagsmenn sýndu þessu áhuga sem er vel auglýst í fréttabréfinu og
á heimasíðu félagsins.
Sýning á lifandi handverki er nánast að leggjast af en má þó helst sjá á Víkingasýningunni ár hvert í Hafnarfirði. Trérennismiðir, tréskurðarmenn, eldsmiðir
svo og aðrir handverksmenn þurfa að láta meira að sér kveða.
Handverkshátíðin að Hrafnagili er að snúast mikið upp í sýningu og sölu á
fatnaði. Halda mætti að tölvustýrðar vélar, svo sem leiser, vatnskurðar og sauma
merkivélar teljast til handverks í dag eða þannig. Vörur unnar í þessum vélum
voru áberandi á Hrafnagili í ár.
Samnorrænar handverkssýningar eins og voru í Laugardalshöllinni hér á árum
áður stóðu undir nafni.
Rétt er að vekja sérstaka athygli á fræðigreinum Jóns Guðmundssonar um trjávið
hér í fréttabréfinu, grein 3 og 4 af 12 greinum eru birtar í þessu fréttabréfi.
Þá má minna félagsmenn sem ekki eru í myndasafni félagsins að senda vefstjóra
okkar Einari Óla mynd af sér vilji þeir vera með. Sjá netfang á baksíðu.
Enn og aftur eru félagsmenn og ekki síður á landsbyggðinni hvattir til að senda
fréttabréfinu myndir og upplýsingar sem erindi á í fréttabréfið. Það er vafalaust
margt áhugavert að gerast þar sem við á mölinni höfum ekki fréttir af en á erindi
við félagsmenn.

NÝR FUNDARSTAÐUR
Munið nýjan fundarstað í Fjölbrautarskóla Breiðholts.
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Úr ýmsum áttum

Okkar kona Katrín V. Karlsdóttir á
handverkshátíðinni.
Var þar að vinna við leirkrúsir og fl.
áhugaverðu í anda víkinganna, enda
sjálf mikill víkingur.

Hrafnkell Gíslason renndi taflpeðið á
meðfylgjandi mynd. Hæðin er 11,8
mm.
Hugsað á taflborð sem ritstjóri var
með í smíðum.

Fánastöng eftir Finnlaug Pétur Snorrason frá árinu 1993.
Staðsett í Gerðubergi. Finnlaugur var vel þekktur félagsmaður og eftir hann liggja margir fallegir hlutir. Hann féll
frá fyrir allmörgum árum.
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Aðalfundurinn í mars

Af netinu

Venjuleg aðalfundarstörf gengu hratt og vel fyrir sig. Fundarstjóri var Árni B.
Stefánsson og keyrði hann fundinn örugglega og í réttum farvegi. Valdór
Bóasson formaður flutti skýrslu um það helsta sem gerst hafði á starfsárinu og
hvað væri framundan. Reikningar voru samþykktir, engin mótframboð komu

Howard Lewing rennir úr
blautu.

Fallegir hlutir frá Arizona

Keith Tompkins

Swanson

Wayne Wolfe

Einföld aðferð á smíði slípipúða
fyrir borvélina tilvalin fyrir vinnuna
við rennibekkinn. Höfundurinn
tekur fram að hann reyni ekki að
klippa sandpappírinn hringlaga.

og var stjórnin endurkjörin og sömuleiðis nefndir.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu félagsins.
Að aðalfundinum loknum og eftir kaffihlé
tók Jóhann Sigurjónsson frá Akureyri við
keflinu.
Jóhann er menntaskólakennari á eftirlaunum, einn af stofnendum Félags trérennismiða á Íslandi og hefur rennt í tuttu ár og
kynnt sér fagið vel. Er meðal annars félagi í
Breska rennismíðafélaginu og sækir þangað
fundi, ráðstefnur og námskeið.
Á ferðum sínum hefur hann eignast um 60
rennijárn og er það þekkt lenska að hver
rennismiður hefur hannað sitt rennijárn,
það eina rétta. Jóhann vildi sannprófa þessar
sögur.
Jóhann flutti fróðlegt og skemmtilegt erindi um
þróun trérennismíðinnar allt frá 930. Með erindinu fylgdu myndir á tjaldi.
Félagsmenn voru margs fróðari eftir fyrirlesturinn og fóru ánægðir af fundi.
Gamall Íslenskur trérennibekkur.
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Aðalfundurinn

Félagarnir Guðni Á. Alfreðsson og Pétur Eiríksson tilltu
sér niður og biðu salla rólegir
eftir að aðalfundurinn hæfist.

Við hjólhýsið. Reynir
og Guðlaug við rennibekkinn.
Í forgrunni Karl Helgi
og Ester Stefánsdóttir
framkvæmdastjóri
hátíðarinnar.
Ester úthlutaði okkur
einn besta útivistastaðinn á svæðinu og
reyndist okkur vel með
alla aðstöðu.

Menn tóku pásur á
milli þess að sýna
lifandi handverk.
Kalli, Ester,
Bjarni Þór, Reynir,
Magnús og
Guðlaug.
Hlutir sem félagsmenn komu
með sér á aðalfundinn.
Alltaf gaman að berja augum
það sem félagsmenn eru að
gera.
Fuglarnir eru verk Jóhanns
Sigurjónssonar.

Ljósm. Hrafnkell
Gíslason.
Á handverkshátíðina vantar meira af lifandi handverki. Fyrir utan trérennismiði
og útskurðarmenn, var eldsmiður og einn
félagsmaður okkar Katrín V. Karlsdóttir
með leirkeragerð á svæðinu.

Formaðurinn stýrir aðgerðum á
sýningarsvæði trérennismiða.
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Handverkshátíðin Hrafnagili
Handverkshátíðin að Hrafnagili stóð yfir dagana 5.-8. ágúst. Trérennismiðir létu
sig þar ekki vanta frekar en á fyrri sýningum. Að venju fórum við með hjólhýsið
“Við rennum við” Þar
eru innanborðs Úlli,
Kalli, Hrafnkell, Reynir
og Valdór hefur bæst í
hópinn. Einnig höfðum
við aðstöðu í tjaldi og
þar voru Guðmundur,
Trausti, Einar Óli og
Bjarni Þór. Félag áhugamanna um tréskurð var
með í tjaldinu.
Tveir rennibekkir voru í gangi nánast
allan tímann og skiptust menn á sjálfskipaðar vaktir. Hér er Hrafnkell við
bekkinn.
Rennt var úr öllum tiltækum viði,
birki, reyni, lerki og sírena kom
einnig við sögu.

Fitjar í Skorradal
Trérennismiðir renndu að Fitjum Í
Skorradal í boði Huldu Guðmundsdóttur skógarbónda. Þar var opið hús
fyrir skógarbændur og nágranna.

Þar sem áður var vélageymsla, eru
veggir nú klæddir með furu sem felld
er á staðnum og Guðmundur Magnússon á Flúðum sníðir niður í flögur.
Salurinn er nú hlýlegur og er leigður út
fyrir veisluhöld.

Tveir rennibekkir voru utandyra og
þar rennt fyrir þá sem vildu kynna sér
trérennismíði.
Hér er Trausti að sýna Daníel Dagssyni og frú hvernig hann beitir rennijárninu.

Trausti til
vinstri og
Einar Óli til
hægri.

Okkar reynsluboltar Guðmundur og
Trausti ræða málin.
Við svona tækifæri skeggræða menn um
efniviðinn, tæknina og ýmsar hugmyndir
kvikna í samstarfinu.

Gripir félagsmanna voru til
sýnis.
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Vorferðin

Félagar kvaddir

Vorferðin var að vanda síðasta laugardaginn í apríl. Áætlunin gerði ráð fyrir
ferð til Vestmannaeyja og hafði skátaheimilið á staðnum verð frátekið ásamt
fararstjórn Páls Zopaníassonar fyrverandi bæjarstjóra.
Þar sem ekki tókst að opna Landeyjarhöfn varð að breyta ferðaáætlun og
suðurlandið skoðað. Ferðanefndarmennirnir þeir Úlfar Sveinbjörnsson og
Einar Óli Einarsson voru með plan tvö
sem gripið var til. Fyrsti viðkomustaður
var Njálusetrið á Hvolsvelli sem var
skoðað og síðan ekið að Félagsheimilinu
Heimalandi við Seljaland þar sem hádegisverður var framreiddur og grillað
af miklum móð.
Allur matur var meðferðis.
Eftir góða maga fyllingu var farið að Skógum og sungið með Þórði og safnið
skoðað. Þá var farið að Þorvaldseyri og nýtt sögusafn og myndasýning skoðuð.
Margir keyptu sér morgunkorn af kornakri staðarins.
Þá var aftur haldið að Heimalandi og kaffi og meðlæti innbirt.
Um 55 félagsmenn og makar voru í ferðinni og ekki annað að heyra en allir hafi
verið ánægðir.

Þórður tók að vanda á orgelinu og
félagsmenn tóku undir með söng.

Guðmundur Sveinsson húsasmíðameistari fæddist 12. 02.1923 lést þann 3. 04.
2011. Guðmundur var búsettur á Selfossi þar sem hann átti langan og farsælan
starfsferil. Byggði m.a. Kirkjuna á Selfossi, Sundhöllina á Selfossi, Trésmiðju
K.Á. Og einnig byggði hann Lýðháskólann í Skálholti, ásamt byggingum víða í
Árnessýslu. Guðmundur sótti félagsstarf trérennismiða vel og taldi það ekki
eftir sér að aka yfir Hellisheiðina að vetralagi
kominn á efri ár. Í einni af vorferðum trérennismiða bauð Guðmundur og kona hans
Valgerður Jónsdóttir okkur heim.
Guðmundur tók þátt í samsýningu trérennismiða í Ráðhúsi Reykjavíkur á síðasta ári.
Þar kom vel í ljós hve listhagur hann var og
vandvirkur.
Trérennismiðir þakka samverustundirnar með
Guðmundi.
Jónas Guðberg Ragnarsson fæddur 28. 09. 1946 lést 09. 04. 2011. Jónas var
hafnsögumaður í Reykjavík eftir farsælt starf stýrimanns um árabil bæði heima
og erlendis. Jónas hafði brennandi áhuga fyrir handverki. tálgaði í tré eftir að
hafa sótt námskeið hjá Guðmundi á Hvanneyri og var
að setja sig inn í trérennismíði þegar heilsan tók að
veikja starfsgetuna. Jónas var einn af stofnendum
Ljóssins og starfaði þar meðan heilsan leyfði. Kenndi
þar fluguhnýtingar.
Trérennismiðir þakka samverustundirnar með Jónasi.

Ísólfur Gylfi sveitarstjóri tekur á móti skál
frá félaginu úr höndum Úlfars með þakklæti
fyrir aðstöðuna að Heimalandi í vorferðinni.
Félaginu var treyst fyrir húsinu án umsjónarmanns og kostnaðar.
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Sýning trérennismiða við Elliðavatn
Trérennismiðir mættu galvaskir helgina
13-15 maí við Elliðavatnsbæinn í Heiðmörk. Renndu, skröfuðu og drukku
mikið kaffi úr viðarbollum.
Heldur var kuldalegt þessa helgi og
setti opið hús í Hörpu strik í reikninginn er varðar þátttöku.
Bjarni Þór var með eldsmiðjuna.
Sett var upp sölusýning í
gömlu hlöðunni þar sem
hleðsluveggir setja svip sinn á
umhverfið.

Vorferðin / Skógar
Þórður safnstjóri sýndi okkur skáp
sem geymdi handgerða muni og verkfæri eftir hagleiksmann úr sveitinni,
en hann var afi Tryggva Magnússonar sem er einn af félagsmönnum
okkar og var með í för. Tryggvi
stendur við rennibekk sem afi hans
smíðaði.
Þórður sagði okkur að STANLEY
hefill á þessum tíma, kostaði sem
samsvaraði 2 lambsverðum.
Aðdáunarverð er vandvirkni við
smíðar eigin verkfæra fyrir tækniöldina.

TRÉ-LIST

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

Karl og dóttir hans Katrín héldu
utan um kaffisöluna og þeir sem
vildu, keyptu viðarbolla til að
drekka úr. Nokkrir félagsmenn
renndu bollana fyrir þessa helgi.

RRENNIBEKKIR
ENNIBEKKIR OG
OG PATRÓNUR.
PATRÓNUR.
SSORBY
ORBY PPRO
BRÝNIR.
RO E
DGEBRÝNIR.
EDGE
RENNIJÁRN, OLÍUR
OLÍUR &
&LÖKK.
LAKK.
SSORBY
ORBY RENNIJÁRN,
STYRK. .
ÖÖRYGGISGLERAUGU
RYGGISGLERAUGU MEÐ
MEÐSTYRK
GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
G RIP A D ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR.
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Fróðleikur um trjávið
Það sem kann að gefa tekjur í framtíðinni er það sérstæða, ekki það sem er til
alls staðar í heiminum. Markaður fyrir innlenda framleiðslu úr trjáviði er til, það
þarf bara að finna hann.
Sumar viðartegundir henta með matvælum. Ösp, birki og elri gefa óverulegt
bragðefni frá sér. Í birki er efnið betulin sem hindrar bakteríuvöxt. Það er
hentugt ef t.d. á að nota ílátið undir mjólkurafurðir eða í leikföng.
Ösp, víði og hlyn er hægt að beygja mikið eftir hitun í gufubaði og móta í
margs konar form.
Þegar viður er geymdur lengi jafnast út spenna sem er í viðnum og efni flæða
um viðinn. Ef nota á viðinn í mjög sérstakan hlut svo sem hljóðfæri þarf að
geyma viðinn lengi áður en smíðað er úr honum.

Binding milli fruma á
langveginn er alltaf
mikil en hins vegar
mismikil á milli fruma
á þverveginn.
Mælikvarði á bindingu
á þverveginn er hve
auðvelt er að kljúfa
viðinn. Tiltölulega
auðvelt að kljúfa:
barrviði, ösp, selju, og
reyni
Erfiðara er að kljúfa
t.d. birki og gráelri.
Þær tegundir henta vel
í útskurðarverk.

Meðhöndlun viðarbúta.
Svitastokkur.
Mýkja má við með því að hita hann mjög rakan. Í
svitastokki er heit vatnsgufa látin leika um viðinn í
um 3 klst. Þá má beygja viðinn en beygingin verður
með þeim hætti að frumur í þrýstihliðinni falla
saman. Þar sem frumur í rysju þola meira tog en
frumur í kjarna er gott að hafa rysjuna í toghliðinni.
Þurrkun er seinlegt ferli en óhjákvæmilegt. Yfirleitt
er ekki hægt að þurrka heila stokka án þess að rifur
myndist því að rýrnun viðarins er miklu meiri á
þverveginn en langveginn.
Við þurrkun í örbylgjuofni sýður vatnið inni í
frumunum og sprengir sér leið út. Á ákveðnu stigi í
þessari þurrkun er viðurinn mjúkur og beygjanlegur, en þornar síðan mjög hratt. Þessi aðferð er
mjög virk við viðarþurrkun, en vandmeðfarin og
reynsla af viðkomandi örbylgjuofni er mikilvæg

Jón Guðmundsson,
plöntulífeðlisfræðingur
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Barrtré henta yfirleitt ekki í rennismíði. Þar eru árhringir áberandi enda
yfirleitt mikill munur á vor- og haustviði. Almennt er viður lauftrjáa mun verðmætari en barrtrjáa, en á móti kemur að nýting barrviðar er meiri (beinni
stofnar).
Nokkur einkenni barrviðar eru:
Alltaf er eitthvað af trjákvoðu (harpix) í viðnum. Kvoðan er hluti af vörn trésins
gagnvart skordýrum. Mest er í stafafuru, en minna í greni og lerki. Trjákvoðan
hindrar nokkuð límíngu og takmarkar t.d. notkun furu í límtrésiðnaði.
Síbeíulerki er sterkasti barrviðurinn sem við getum ræktað. Þar er talsverð
náttúruleg fúavörn og aðeins 10 -40 ystu árhringir eru rysja en í furu eru 20-80
ystu árhringir rysja.
Hægt er að fúaverja lerki og furu þar sem frumuæðar haldast opnar eftir þurrkun.
Frumur grenis lokast hins vegar og taka lítt við fúavarnarefnum.
Þessar barrviðartegundir henta vel til notkunar utanhúss. Fura þornar hratt í
klæðningu, lerki er með fúavörn og greni lokar æðum sem hindrar árás
niturbrotsörvera

•Í barrtrjám eru:
•Stokkar eru beinir og oft sverir
•Harðir kvistir

Jón Guðmundsson,
plöntulífeðlisfræðingur
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