
FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI 

Fréttabréf 
1. tbl. jan. 2003 

Karl Helgi Gíslason við rennibekkinn.  

Hann stóð vaktina í Laugardalshöllinni í nóvember s.l.   

ásamt þeim  Jóni Guðmundssyni, Trausta B. Óskarssyni og 

 Úlfari Sveinbjörnssyni. 

Félagsfundurinn 25. janúar 2003 

 

Á fundinn kemur Bjarni Þór Kristjánsson hand-

menntakennari sem sérhæft hefur sig í tálgun og 

útskurði ýmisskonar.  

Einnig hefur hann verið áhugasamur um eldsmíði. 

Bjarni hefur haldi námskeið víða um land og rekur 

ásamt fleirum Gallerí Hnoss við Skólavörðustíg. 

Mun hann m.a. sýna okkur hvernig tengja má 

saman rennismíði og útskurð.  

Ekki er að efa að Bjarni mun koma með 

áhugaverðann fróðleik inn á fundinn  fyrir hand-

verksmenn. 

Félagsfundurinn 22. febrúar 2003 

 

Á fundinn í febrúar kemur til okkar Gunnar Bjarnason sem 

sérhæft hefur sig í viðhaldi og smíði gamalla bygginga og verk-

færa til þeirrar iðju.  Hann er þekktur fyrir smíði sína á vík-

ingabænum að Eiríksstöðum í Dölum, víkingahús sem byggt 

var hér og flutt til Grænlands svo og smíði á kirkju í Vest-

mannaeyjum. 

 

Blaðið kemur næst út í mars. 

Gleymið því ekki febrúarfundinum. 



Markaðssetning handverks. 

 

Baráttann um “kúnnann” harnar  sífellt með auknum innflutningi 

á erlendri vöru á verði hráefnis hér hjá okkur. 

Eftir að Karl og Guðrún lokuðu versluninni Trélist  og  Trausti B. 

Óskarsson fór út úr Listaselinu  er aðeins um að ræða Galleri 

Hnoss sem eitthvað  kveður að með sölu á trévöru.    

Þó má sjá þessa vöru í litlum mæli í nokkrum minjagripaversl-

unum, hverfa þó að mestu fyrir innfluttri. 

Ekki verður séð að trévörur séu “inn” eins og sagt er eða með 

öðrum orðum  almennur áhugi  á þeim í dag. 

Hver er sinnar gæfusmiður, rennismiðir og aðrir handverksmenn 

verða því að herða róðurinn með kynningu eftir því sem við 

verður komið.   

Sýningar félagsmanna á s.l. ári er liður í því að kynna handverkið. 

Hvernig stöndum við okkur þegar kaupa þarf jóla eða tækifæris-

gjöf?  Erum við að kaupa af öðrum  handverksmönnum.  Finnst 

okkur e.t.v. ástæðulaust að versla við aðra handverksmenn vegan 

þess að við teljum okkur geta eins vel búið til sjálf það sem þeir 

eru að gera?  Það er áreiðanlega hvetjandi ef við kaupum hver af 

öðrum við tækifæri sem gefast. 

Kynnum handverkið þar sem því verður við komið. 

Segja má að sýningar okkar í ár hafa vakið  áhuga allmarga. Um 

20 nýir féagsmenn hafa hafa gengiðí félagið s.l. haust í framhaldi af 

sýningunum á Ráðhúsinu og í Laugardalshöllinni. 

Rætt hefur verið um sýningu í Perlunni sumarið 2004 á vegum 

skógræktar ríkisins. 

Félag Trérennismiða á Íslandi verður tíu ára á því ári og upplagt 

tækifæri fyrir okkur að halda upp á það í Perlunni. 

Félagið sýndi með skógræktinni í Perlunni fyrir nokkrum árum 

og var aðsókn mjög góð. 

Rennibekkur óskast 

Óska eftir að kaupa notaðan rennibekk. 

Hringið í Daníel Gunnarsson í síma 868 5391. 

Magnað 

úrval af 

handverks- 

vörum. 

Útskurðarjárn. 

Mjög fjölbreytt 

úrval. 

Handverks  

handbækur. 

 

Hjá Gylfa 

Hólshrauni 7. 

S. 555 1212 

Rennijárn af 

mörgum stærðum og 

gerðum. 

Flestir fylgihlutir 

fyrir rennibekki. 

Úrval erlendra 

viðartegunda. 

 

Efnisöflun. 

Nú eru garðyrkjumenn að fara af stað og fella tré í görðum lands-

manna .  Sum trén  eru komin á tíma og aðrir vilja sjá betur til sólar í 

görðum sínum.  Rennismiðir ættu því að hafa samband við þá og 

falast eftir trjábolum í rennibekkinn. 

Mikið fellur til af trjám á hverju ári sem fer í kurl og urðun.  Renni-

smiðir breyta viðnum í eigulega  heimilishluti. 



Frá sýningunni í Ráðhúsinu 2002 

Allt til trérennismíði 

Rennibekkir. Performax og Vocmarc. 

Vicmarc patrónur og fylgihlutir. 

Rennijárn. 

Slípigrunnur, olíur og lökk. 

Sandpappír og stálull. 

Róslitaðar smergelskífur f. rennijárn. 

Sicorit brýni. 

Renninámskeið 

Smiðjuvegi 11, 

200 Kópavogi. Sími 564 1212 

 

Rekaviðarskál Valgeirs 

Benediktssonar 

 

 

3 skálar renndar úr 

einum kubb úr 

lerki eftir Vilhjálm 

Sigurjónsson 

Verk eftir  Liz og  

Michael O´Donell 

Rokkar Gunnars Guðmundsonar.  

Lampar Úlfars Sveinbjörnssonar 

Stuart Mortimer 

Verið er að vinna að því að fá hingað til lands Stuart Mortimer sem er 

heimsþekktur rennismiður. 

1969 eignaðis Stuart sinn fyrsta rennibekk.  Eftir 

það var ekki aftur snúið.  Hann fann fljótlega að 

rennismíðin átti vel við hann og gerðist atvinnu-

maður 1992.  Hefur  ritað greinar í fagblöð og gefið 

út bókina ”Techniques Of Spiral Work”  Einnig 

hefur hann gefið út myndbandsspólu “Wet Turning 

With a Difference”. 

Hann býr í Hampshire á Englandi þar sem hann hefur komið sér vel 

fyrir með aðstöðu til kennslu.   

Stuart hefur kennt og haldið fyrirlestra á Englandi, 

Evrópu, norðurlöndum og Ameríku. 

Það væri því mikill fengur að fá hann til Íslands að kynna 

það sem er nýjasta í rennismíði í heiminum í dag. 

  



Gísli skipasmiður. 

 

Á dögunum brugðu ritarar sér í heimsókn til Gísla Guðmundssonar 

skipasmiðs í veturbæinn í Reykjavík.  Gísli vann framan af starfsævinni 

í Slippnum í Reykjavík og lærði þar skipasmíði. Renndi þar m.a. toppa 

á fánastengur í þúsundatali að hann telur þau ár sem hann vann þar.  

Faðir hans Guðmundur byrjaði þar 1902 og lærði einnig skipasmíði og 

sonur Gísla sem einnig heitir Guðmundur lærði þar skipasmíði.  Hér 

eru því þrjár kynslóðir  í sama fagi og á sama vinnustað. 

Gísli byrjaði snemma að renna tré og tíu ára langaði hann í jójó og 

renndi sjálfur. 

Í þá daga voru handsnúin steinbrýni og tók Gisli steininn af tækinu og 

setti í staðinn trékubb og renndi þannig jójó. 

Gísli eignaðist síðan rennibekk í byrjun stríðsins Walker Turner sem 

hann pantaði hjá G. Þorsteinsson og Jónsson í Grjótagötunni. 

Eignaðist síðan rennibekk sem hann keypti í sölunefndinni “Blount”. 

Þó var aðeins um að ræða neðri hlutann og vantaði mótor, spindil og 

viðhald.  Það sem á vantaði útbjó hann úr fræsivél og viðhaldi af járn-

rennibekk.  Ekki var annað að sjá en allt væri “orginal” svo vel var frá 

því gengið.  Þriðja bekkinn smíðaði hann að mestu sjálfur og var 

byrjaður á þeim fjórða þar sem honum áskotnaðist öxull og legu-

búnaður úr járnfræsivél sem hentaði vel til þeirrar smíði. 

Það var ævintýri líkast að koma inn á verkstæði Gísla sem saman-

stendur af einum fjórum litlum húsum sem byggð hafa verið upp eftir 

þörfum. Það vakti sérstaka athygli okkar hve rennijárnin voru vel 

brýnd.  Allt fríhendis á smergelinu og síðan með hand steinbrýni á 

eggina.  Myndirnar tala sínu máli.   

Laugardalshöllinni í nóv. 2002 

Félagsmaður okkar Jóhanna 

Haraldsdóttir frá Selfossi.  

 

Hagleikskonurnar Ragnhildur  og  

Helga,  systur Guðmundar 

Magnússonar á Flúðum voru á 

staðnum.  

Frá Litháen.  

Handverksmenn unnu á 

staðnum með hnífa sína og 

axir. 



 

 

Fyrsta rennibekkinn 

Walker Turner keypti hann til 

lansins í byrjun stríðsins. 

Lagerinn.  Efniviðurinn 

tilbúinn í rennibekkinn. 

Búið að snikka í hringi fyrir 

skálar og diska. 

 

 

 

 

Gísli Guðmundsson heldur 

hér á “hún” fyrir flaggs-

töng.  

Þá renndi hann í þúsunda-

tali að sögn er hann 

starfaði hjá Slippfélaginu í 

Reykjavík  

Rennibekkur sem Gísli 

smíðaði upp úr járn-

fræsivél 

Trérennismiðir 

Viljum minna ykkur á Grip-a-disc slípipúðana.  

Rennijárnin og yfirborðsefnið frá Sorby. 

Að ógleymdum patrónunum frá Oneway. 

 

Bræðraborgarstíg 38, 

Sími 553 1580 

Netfang: trelist@isl.is 

 

Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI. 

Ábm. Trausti B. Óskarsson Laufási 4,  210 Garðabæ.  Sími 565 6924  

 og Reynir Sveinsson Faxatúni 36,  210 Garðabæ. Sími 565 8588.    

Netfang reyn@ mi.is 

Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning TBÓ / RS 

Vorferðin í apríl 

Senn líður að vorferðinni.  Hafi félagsmenn góða tillögu um 

áhugaverða staði og eins hverja  mætti heimsækja þá vinsam-

legast gefið  ykkur fram. 

Hringið í Úlla í síma 863 3625 og eru allar hugmyndir vel 

þegnar. 



Félagsfundurinn í nóvember 2002 

 

Fundurinn var vel sóttur og einn sá fjölmennasti í langan tíma.  

Um 40 félagsmenn og gestir mættu. 

Úlfar Sveinbjörnsson 

var við rennibekkinn 

og sýndi okkur hvernig 

hann rennir lampa-

skerm  á 

“sveppalampana” sína. 

Mikill áhugi var hjá 

mönnum að sjá hvernig 

Úlfar bar sig að við 

þessa aðgerð.  Fyrst 

renndi hann innanúr , 

setti síðan ljós inn í 

skerminn og renndi að utanverðu.  Ljósið lýsir í gegn þegar viður-

inn fer að þynnast og rennt er niður í ca 2 mm veggþykkt. 

Til þess þarf nokkra æfingu.  

Viðartegundir  hleypa ljósinu misvel í gegn.  Ösp og fjallafura 

einna best af þeim tegundum sem hann hefur notað.  Mest rennir 

hann þó úr birki og lerki. 

Menn voru  ánægðir í lok fundarins og spurðu Úlfar frekar um  

frágang lampans yfirborðsmeðferð og 

útfærslu á rafbúnaði. 

Sjá myndir á hægri síðu. 

Rennt að innan, 

borað fyrst og rennt  

með sköfu. 

Rennt að utan.  Ljós sett 

innan í skerminn. 

Rennt þar til lýsir vel í 

gegn um viðinn. 

Yfirborð lakkað með 

“Melamix” 

Ryðfrír teinn 

beygður í fest-

ingar fyrir skerm-

inn. 

Borað í fótinn og 

perustæðinu 

komið fyrir. 

Peran er 5 wött 

sparpera 

Lampaskermur úr lerki 


