Félagsfundurinn 24. September
Næsti félagsfundur verður laugardaginn 24. september n.k. og
eins og áður hefst hann kl. 10 á smíðastofu Kennaraháskóla Íslands í Skipholti 37.
Mætið vel á fyrsta fund haustsins og ræðum saman um vetrarstarfið og annað það sem mönnum liggur á hjarta. Hafið með
ykkur smíðagripi og sýnið félögunum.
Félagsstarfið byggist á góðri mætingu og góðum anda félagsmanna
og er sá vettvangur þar sem menn fá ýmsar góðar og gagnlegar
upplýsingar er varða rennismíðina.
Í fréttabréfinu er síðan reynt að koma því áleiðis sem fram

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
3. tbl. 11. árg. sept. 2005

Félagsfundurinn 29. október
Setjið hnút á vasaklútinn fyrir fundinn í október þar
sem fréttabréfið kemur næst út í nóvember og því ekki
til að minna á.
Góðir félagsmenn!
Við viljum vinsamlegast minna félagsmenn á að tilkynna
breytt heimilisfang. Það kemur alloft fyrir að fréttabréfið
er endursent vegna þess að menn hafa ekki látið vita um
Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI.
Ábm. Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588.
Kt. félagsins 540395 2179. Banki 513 14 600515.
Netfang: reyn@ mi.is. Veffang: trerennismidi.is.
Fræðsluefni/myndbönd: Sigurjón 553 2367 og 869 6719.
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundastaður Skipholt 37, 2. Hæð.
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Til margra hluta nytsamlegur
Rennibekkurinn er til margra hluta nytsamlegur. Þetta eintak
er á bænum Seli í Skaftafelli og í umsjá Þjóðmynjasafnsins.
Myndarlegt þrastarhreiður prýðir rennibekkinn sem sjálfsagt
hefur þjónað sínu hlutverki.
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Á síðasta aðalfundi félagsins þann 2. apríl fóru fram venjuleg
aðalfundarstörf, en nokkur uppstokkun varð í stjórn félagsins.
Stjórnina skipa nú: Kristján Heiðberg formaður

Að verðleggja verk.

Jón Guðmundsson gjaldkeri
Reynir Sveinsson ritari
Hrafnkell Gíslason
Úlfar Sveinbjörnson
Varastjórn:
Guðmundur Magnússon
Karl Helgi Gíslason
Antonía Sveinsdóttir
Endurskoðendur:
Stefán Ólafur Jónsson og Þorsteinn Gíslason
Sýninganefnd:
Karl Helgi Gíslason og Lýður Sigurðsson
Fræðslunefnd:
Vilmundur Þorsteinsson og Björn Bergsson
Ritstjóri fréttabréfs:
Reynir Sveinsson
Ferðanefnd:
Úlfar Sveinbjörnsson
Veitingastjórar:
Sigurður Már Helgason og Jónas Jóhannesson
Á fyrsta stjórnarfundi í apríl skipti stjórnin með sér verkum og ákveðið að
Kristján og Reynir skiptu um hlutverk. Kristján tók við formennskunni og
Reynir við ritarastarfinu. Þeir Hrafnkell og Úlfar fluttust úr varastjórn í aðalstjórn og Antonía kom inn í varastjórnina.

Félagsmenn spyrja gjarnan hvernig eigi að verðleggja verk sín og
er því ekki auðsvarað.
Fyrst má verðleggja efnið. Ef innflutt þá liggur verðið fyrir. Ef
innlent þá hvort um sjaldgæfan og vandfundinn við er að ræða
svo sem gullregn, álm, hlyn, eða birki og reyni sem auðvelt er að
útvega. Gleymið ekki að það þarf að saga, þurrka og geyma sem
þarf allt að verðleggja.
Síðan er vinnan og hönnunin sem oftast er hæst verðlögð.
Skoðið skálar og fl. á netsíðu www.snekkerboden-gleine.no
Þar sjáum við að verðin eru ekki há og sennilega reiknuð sem
handverk fremur en list. Skálar sem eru um 25 cm eru verðlagðar
þar frá 400 nkr. til 800 nkr. Þetta þykir okkur lágt verð.
Tökum verðdæmi af ofangreindri síðu.
Box sem er 16 cm hátt og 13.5 cm í
þvermál það kostar kr. nkr. 600 .

Skálin sem er 26,5 cm í þvermál og 9 cm
há kostar nkr. 520.

Áhugavert netfang. www.woodezine.com
Stjórnarmenn frá vinstri, Jón Guðmundsson gjaldkeri,
Reynir Sveinsson og Kristján Heiðberg handsala stöðuskipti,
Hrafnkell Gíslason og Úlfar Sveinbjörnsson

Á þessari síðu má sjá verk trérennismiða, útskurðarmanna og
húsgagnasmiða. Valinn er maður mánaðarins í hverri þessara
greina.
Áskriftin er ókeypis.
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Talandi um list
Apaleg list á uppboði
Uppboðshúsið Bonhams í Lundúnum tilkynnti nýlega, að þrjú
málverk eftir simpansann Congo verði boðin til sölu á uppboði í
júní. Mun þetta vera í fyrsta skipti sem listaverk eftir apa eru
boðin til sölu á listmunauppboðum en búist er við að listaverkin
seljist á jafnvirði allt að 100 þúsund króna. Á sama uppboði
verða á boðstólum verk eftir Andy Warhol og Auguste Renoir.
Margir urðu líklega kjaftstopp við að sjá sýningu Dieter Road
sem staðið hefur yfir í listasafni Reykjavíkur í sumar og fengið
mikla umfjöllun. Sjálfur kallaði Dieter þessi verk sín “draslið”.
Þar er safnað saman og límt á plötur ýmsum afgöngum svo sem
dósum, pappírsafklippum og umbúðum og bara nefndu það .
Síðan sprautað yfir úr úðabrúsa og listaverk er skapað. Ritsjóri
fréttabréfsins uppgötgvaði á þessari sýningu að bílskúrinn hans
er bara eitt listaverk, aðeins átti eftir að sprauta ýmsum litum
yfir “draslið”
Og í vor héldu leikskólabörn í Kópavogi listsýningu m.a. í
Smáralindinni.
Nýlega var viðtal við listamann sem var að vinna skúlptura úr
eir og kopar. Hann tók það sérstaklega fram að hann væri listamaður ekki handverksmaður.
Það er því deginum ljósara að trérennismiðir geta með sanngjörnum hætti kallað sig tréskúlturista eða annað það listamannsnafn sem þeir kjósa. Titillinn getur skipt máli þegar menn vilja
afla sér virðingar og afla tekna með sköpun sinni.
Í bæklingi félaga okkar Ole Jakob Nielsen titlar hann sig

Með Skógrækt Reykjavíkur í Heiðmörkinni.
Eins og menn vita bjóða skógræktarfélögin upp á skógargöngu
víðsvegar um landið. Tilgangurinn er að kynna skógræktina til
nytja og útiveru. 10. ágúst s.l. var ein slík á vegum S.R.
Þar fór fram kynning á þeim fjölmörgu möguleikum sem
skógurinn bíður upp á og fjölskyldan getur nýtt sér til gagns og
gamans.
Félagi okkar Valdór Bóasson var þar í fararbroddi og sýndi ýmsa
nytjahluti sem hægt er að tálga. Kenndi hann fólki að handleika
hnífinn á réttan hátt þannig að ekki væri hætta á meiðslum, en
tók fram að ef ekki væri rétt tök notuð gæti hnífurinn refsað
viðkomandi. Trérennismiðir sýna skógræktinni að sjálfsögðu
áhuga og hvetja skógræktarfólk til að gróðursetja við sem nýtist í
Vardór er þarna
fremstur og eins og
sjá má var þátttaka
góð sennilega um 60
manns.
Forsvarsmaður S.R.
Sagði að nú þyrfti
ekki að telja hundana
Unga fólkið hafði sýnilega
mikinn áhuga þegar Valdór
var að sýna þeim hvernig
best væri að velja viðinn og
hvaða greinar mátti klippa
eða saga.
Þarna voru krakkarnir að
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Handverkssýning í Keflavík
Gunnar Guðmundsson tók þátt í
handverkssýningu í Keflavík í apríl
s.l. Sem er hans heimabær. Sýndi
hann þar skálar, hróka og margt
fleira sjá meðfylgjandi myndir.

Félagsmenn eru hvattir til að senda okkur myndir og greinar ef
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Látnir félagar
Sverrir Vilbergsson Borgarnesi féll frá í vor. Sverrir var einn af
fyrstu félagsmönnum okkar og sótti fundi meðan heilsan leyfði.
Sverrir var kunnur fyrir vandaða smíði. Hann sérhæfði sig í
smíði á rokkum í smækkaðri útgáfu. Var með rennibekk með
yfirfræsara sem kom sér vel við þá smíði. Einnig smíðaði hann
bátalíkön og marga aðra eigulega gripi. Sverri eru þökkuð mörg
góð ár í félaginu.
Matthías Andrésson féll frá 28. júlí s.l. Hann hafið verið félagsmaður í mörg ár þótt hann tæki lítinn þátt í félagsstarfinu.
Matthías var þekktur fyrir útskurð sinn
sem prýðir margar kirkjur, heimili og í
Hæstarétt skar hann út skjaldamerkið.
Hann stundaði kennslu um áratugaskeið
m.a. hjá Heimilisiðnaðarfélaginu og í
kvöldskóla Kópavogs. Matthías límdi
saman og renndi askinn um árabil og sennilega einn sá síðasti
sem gerði þá sem næst gamla forminu. Hann sýndi okkur askinn á félagsfundi í vetur. Þeir hafa verið til sölu að Skógum.

www.trerennismidi.is
Nú er verið að bæta inn á heimasíðuna. Eins og áður hefur
komið fram er Guðrún Bjarnadóttir að uppfæra síðuna eftir því
sem efni og tími vinnst til. Fylgist þar með hvað er að gerast í
félaginu milli þess er fréttabréfið kemur út.

Til Sölu
Record trénnibekkur með Oneway patrónu og rennijárnum. Hagstætt verð. Upplýsingar gefur Karl Helgi í síma 897 2280.
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Lónkot í Skagafirði

Aðalfundurinn í apríl 2005.

Margir þekkja til Lónkots í Sléttuhlíð í Skagafirði eftir umfjöllun
í blöðum og hafa sjálfir heimsótt staðinn. Þar er starfrækt ferðaþjónusta og á sumrin er þar handverksmarkaður í stóru tjaldi.
Ólafur Jónsson sem rekur staðinn , hefur hringt til fréttaritara
og hvatt trérennismiði til að koma með vöru sína á staðinn og
selja. Ekki hefur verið hægt að koma skilaboðunum áleiðis um
sumartímann en þá hefur Ólafur hringt. Því er hér með komið á
framfæri við áhugasama að hafa samband við Ólaf hafi þeir
áhuga á að koma vöru sinni á framfæri.

Vegna páskanna varð að færa aðalfundinn sem venjulega er
haldinn í lok mars fram á 2. apríl. Að venju var fræðsluefni eftir
fundinn og kaffihlé.
Þar sýndi Guðmundur Magnússon
okkur sitthvað sem hann hefur verið
að sýsla með undanfarið og kenna. “
tálgað í tré ” Svo sem að velja efni með
tilliti til notkunnar og hvernig vinnst
best úr efninu. Verkfæri svo sem axir,
hnífa og fl. Sýndi hann ýmsa nytjahluti
svo sem ausur, spaða, hnífa, þvottaklemmur og ýmsar fígúrur. Margir

Sýning trérennismiða á Bókasafni Kópavogs
Reyni Sveinssyni og Úlfari Sveinbjörnssyni var boðið að sýna í
nokkrum glerskápum sem eru á bókasafninu. Bókasafnið hefur
boðið handverksmönnum aðstöðu til að sýna þar af og til að
undanförnu. Verkin voru þar í 3 vikur.
Trérennismiðir sem vilja koma sér á framfæri er hvattir til að
hafa samband við bókasafn sitt og ath. hvort ekki er áhugi fyrir
að auka á fjölbreytni safnsins með þessum hætti. Þarna er óplægður akur að kynna trérennismíðina og annað sem félagsmenn
eru að sýsla við. Handverk rennismiða selst ekki nema það sé

Færeyjaferðin.
Í næsta fréttabréfi mun Sveinn Guðbjartsson rita ferðasöguna til
Færeyja og segja okkur frá því sem honum fannst áhugaverðast
að sjá og kynnast. Myndir sem hann tók munu þá fylgja með.
Ætlunin var að greinin birtist í þessu blaði en af óviðráðanlegum
orsökum er hún ekki tilbúin. Verður hún að bíða til næsta fréttabréfs í nóvember.

Hér eru Guðmundur og Gunnar Pálsson að sýna handbragð við smjörhníf.
hafa fundið sér skemmtilegt tómstundagaman við þessa iðju.

Guðmundur hefur smíðað marghólfa skáp með sýnishornum.

Antonía með herðatré sem bregða
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Færeyjar maí 2005
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Hér má sjá hluta af þeim gripum sem sýndir voru í Norræna
húsinu. Nokkrir höfðu verið til sýnis hér heima, en allmargir
voru þó sýndir í fyrsta skipti.
Verkin fremst á
myndinn til
vinstri á Lýður
Sigurðsson.

Norræna Húsið þar sem félagsmenn héldu sýningu á gripum sínum. Sýningin var opnuð af
mentamálaráðherra Færeyja Jogvan á Lakjuni.
Til vinstri er Oli Jakob Nielsen ásamt konu
sinni. Óli hafði veg og vanda að því að koma
sýningunni í Norræna húsið.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda gesta
eða hvernig Færeyingum líkaði sýningin.
Nokkrir hlutir seldust.

Eins og greint var frá í marsfréttabréfinu var vorðferðin ákveðin til
Færeyja. Rennismiðir og makar þeirra 36 að tölu lögðu upp i
þessa ævintýralegu ferð 27. maí og dvöldu þar til 30. maí.
Laugardagurinn var frjáls en á sunnudag var rútuferð um eyjarnar
undir fararstjórn Óla sem sýndi áhugaverða staði svo sem Kirkjubæ, Gjógv og merkar kirkjur.
Vinnustofa og gallerý Ola heimsótt og þau hjón buðu síðan öllum
hópnum í bæ þar sem gestir þáðu veitingar.
Í lok ferðar var þeim hjónum í þakklætisskini fyrir góðar mótttökur
afhentur rokkur úr íslensku birki sem Gunnar Guðmundson renndi.

Hér til hægri eru gripir eftir Ola
Jakob

Gunnar Pálsson og frú,
ekki annað að sjá en að
tilveran brosi við þeim.
Ljósmyndir á þessari
opnu tók Úlfar Sveinbjörnsson

7

10

Færeyjaferð í maí 2005
Um það bil miðja vegu í Norður Atlandshafinu á milli Noregs,
Skotlands og Íslands rísa Færeyjar , 18 tignarlegar eyjar úr sæ.
Faltarmál eyjanna er um 1399 km2.
Þar sem Golfstraumurinn leikur um Færeyjar í vestri og leyfar af
Pólsstraumnum um austurströndina þá er veðurfar ákaflega
breytilegt. Færeyingar segja gjarnan eins og við Íslendingar ef þú
ert óánægður með veðrið þá dokaðu við. Eftir fimm mínútur
getur verið komið allt annað veður og bæta síðan við, á einum
degi gætir þú kynnst veðurfari allra árstíðanna.
Íbúatala Færeyja er milli 48 og 49 þúsund manns þar af eru
u.þ.b. 19 þúsund á Þórshafnarsvæðinu og um 5 þúsund búa í
Klakksvík sem er næst stærsti bærinn. Yfir 100 bæir og byggðakjarnar eru á þeim 17 eyjum sem eru í byggð. Höfuð atvinnuvegur Færeyinga er fiskveiðar. Fuglalíf er líflegt og meira en 70
þúsund kindur klífa snarbrattar fjallahlíðarnar. Hæsta fjall eyjanna Slættaratindur er 882 metrar á hæð yfir sjávarmáli.
Norðan við Eiðiskoll á nyrsta hluta Austureyjar rísa tveir
drangar úr hafinu. Eru þar komnir Risinn og Kerlingin sem sagan segir að hafi komið frá Íslandi og ætlað að bera Færeyjar til
Íslands en ekki tekist það verk og döguðu íslensku tröllin uppi
þar sem þau nú
Sveinn Guðbjartsson greinarhöfundur
og Árni B. Stefánsson við Gjógv.

Eftir hádegi var síðan farið í langa og áhugaverða ferð um
Straumey og Austurey þar sem margir merkir staðir voru
skoðaðir m.a. kirkjur gamlar og nýjar. Enginn staður hversu
fámennur sem hann er án Guðshúss.
Farið var til heimilis Íslandsvinarins og listamannsins Óla Jakobs
og Gurið konu hans en þau höfðu verið með okkur í þessari
skemmtilegu ferð og lýst því sem markvert var. Hjá Ola var
margt að sjá sem lítur að rennismíði og verkum listamanns. Um
kvöldið var vel heppnuð matarveisla haldin á fallegum veitingastað í Gjógv áður en haldið var heim á hótel í Þórshöfn.
Morguninn eftir þann 30. maí var gripum pakkað niður og flogið
heim um hádegisbil.

Frúrnar skoða gallerý
Óla

Að lokum: Sögumaður hefur hér farið á ógnarhraða í lýsingu
sinni á þessari stuttu en vel heppnuðu heimsókn til frænda vorra
í Færeyjum. Margt má læra af þessari merku þjóð ekki síst
gestrisni, snyrtimennsku og afburða lagni við steinhleðslu o.fl.
o.fl Allir sem stóðu að ferðinni eiga skilið hrós fyrir vandvirkni
og samviskusemi. Fararstjórarnir fyrir hönd okkar félags Úlfar
og Hrafnkell fá sérstakt hrós.
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Færeyjar framhald.

Færeyja þann 27. maí s.l. hafi heillast af þessu merkilega og fagra
landi. Ferðin var farin í þeim tilgangi að halda sýningu á handverki félaga í FTÁÍ í Norðurlandahúsinu í Þórshöfn, sem er ákaflega falleg bygging. Þota frá Atlantic Airways lenti mjúklega á
Vágar-flugvelli rúmum einum tíma eftir að lagt var af stað frá
Reykjavíkurflugvelli. kl. 1315. Þaðan var ekið á sýningarstað og
fögrum gripum félaganna komið í hús. Að svo búnu var haldið
til Hótel Tórshavnar Sjómansheim þar sem okkar biðu ágæt
herbergi.
Laugardagurinn 28. maí
rann upp
bjartur og
fagur. Þann
morgunn lét
sýningarnefndin, Karl
Helgi Gíslason
og Lýður Sigurðsson ásamt
Guðrúnu
Bjarnadóttur
hendur standa
fram úr ermum við að ljúka uppsetningu gripanna sem sýna átti
og lauk því verki með miklum sóma svo eftir var tekið. Sýningin var síðan opnuð formlega upp úr hádegi af landsstjóra og
menntamálaráðherra Færeyja, Jogvan á Lakjuni.
Voru gripirnir til sýnis í fögru umhverfi hússins helgina 28. og
29. maí. Að sögn vöktu þeir óskipta athygli þeirra sem sáu sér
fært að berja þá augum. Þess má til gamans geta að þekktur
knattspyrnumaður sem leikur með landsliði Dana lét þau orð
falla í gestabók sem undirritaður átti á sýningunni að gaman
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Sá sem þessar línur hripar á blað, slóst í för ásamt spússu sinni
Svanhildi með landsþekktu útilífsfólki, hjónunum Gunnhildi og
Árna augnlækni og listasmið í eftirmiðdagskeyrslu um Vágur,
Straumey og Austurey. Var víða komið við m.a. í Gjógv, Eiði
og Fuglafirði á Austurey og í Tjörnuvík, Straumnesi, Hólsvík og
Kollafirði á Straumey svo nokkrir staðir séu nefndir.
Í Fuglafirði snæddum við margrétta fiskmáltíð eins og hún best
getur orðið. Þökk sé
eiganda matstaðarins
sem allt vildi fyrir
gestina frá Íslandi gera
eins og allir heimamenn og konur í
þessari ferð. Það er
ævintýri útaf fyrir sig
að aka um þessar stórkostlegu en fögru
eyjar. Aka í snarbröttum hlíðum,
horfa niður í ólgandi hafið eða til tignarlegra fjallatoppa. Vegakerfið er það gott að sá sem þetta ritar róaðist og gat því ágætlega
notið landslagsins. Færeyingar hafa gert mörg umferðargöng í
gegn um grjóthörð fjöllin og milli eyja undir sjó. Ótrúlega duglegir þó fámennir séu.
Sunnudagsmorguninn 29.
maí fór allur hópurinn fyrir
hádegi til Kirkjubæjar þar
sem stórmerkar mynjar um
forna tíma voru skoðaðar.
Rústir af kirkju frá 12. öld
og af gotneskri dómkirkju
frá 13. öld. Ennfremur elsta
íbúðarhús á norðurlöndum

