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Vasi renndur af Trausta B. Óskarssyni.  Efni 

greni.  Stærð: Hæð 35 cm.  Þvermál 35 cm. 

Geri aðrir betur 
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Fundurinn í janúar 2006 

Ólafur Oddsson fræðslu og kynningarstjóri Skógræktar ríkisins 

var með fræðsluerindi á þessum fundi. 

Ólafur ræddi aðallega um þær nytjar sem hafa mætti af skóg-

inum og samstarfið við trérennismiði.  

Sagði hann að Viðarmiðlun hafi verið 

komið á meðal annars af samstarfi skóg-

ræktarinnar og félagsins sem hófst með 

sýningunni í Perlunni fyrir allmörgum 

árum. 

Sagði hann að greinilega mætti koma þar  

á meira samstarfi svo nýta mætti afurðir 

skógarins betur fyrir rennismiði og aðra 

handverksmenn.  Skógræktarmenn leggja 

aðaláhersluna á skógræktina sjálfa.  

Nytjar hans væri ekki komið langt á veg.  

Þá þarf að koma því að, að verðlagning á 

trjáviði verður að vera sanngjörn.  

Skógræktarmenn þurfa hvort 

sem er að grisja skóginn og ekki 

nauðsynlegt að verðlegga trjávið-

inn eins og hann væri sérstaklega 

sóttur í skóginn fyrir rennismiði 

eða aðra þá sem úr honum vinna. 

Skólarnir eru farnir að nota 

nokkuð af skógarafurðum við 

handmenntina.  Sjálfsagt má gera 

betur þar.    

Ólafur og Guðmundur Magnús-

son hafa haldið uppi fræðslu og 

kennslu í skólunum sem þeir 

kalla “tálgað í tré og lesið í skóg-

inn” 

Ólafur ritstýrði kennslubók um 
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Handverk og Hönnun 

Sýningin Auður Austurlands var opnuð 23. febrúar s.l. og 

stendur hún til 5. mars. 

Í ljós kom að nokkrir félagsmenn tóku þar þátt og er það 

ánægjulegt.  Guðmundur Sigurðsson, Guðmundur Magnússon, 

Úlfar Sveinbjörnsson,  Sigurður Már Helgason, Ragnar Arason 

og Reynir Sveinsson.  Efni sem nota mátti átti að auðkenna 

austurland, svo sem lerki, horn grjót og 

o.s.frv.  Þeir sem ekki komast á sýninguna 

ættu að skoða hana á netinu. 

Prjónastokkur Guðmundar 

Sigurðssonar úr lerki. 

Undirskálar úr lerki eftir 

Lerkiborð og stólar eftir 

Guðmund Magnússon 

Vasar, gestabók og penna-

stokkur eftir Úlfar Svein-

björnsson og Reyni 
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Námskeið í hnífagerð. 
Félag Trérennismiða á Íslandi efndi til námskeiðs í hnífagerð 

helgina 4. og 5. febrúar s.l. 

Átta aðilar tóku þátt og var Valdór Bóasson handmenntakennari 

leiðbeinandi. 

Kennt var að skepta hnífsblöð og 

gera leðurhylki. 

Ekki verður annað sagt en félags-

menn hafi verið áhugasamir um 

smíðina, svo áhugasamir að 

nánast var erfitt að fá suma í mat 

og kaffi.  Ávallt er áhugavert að 

læra eitthvað nýtt og var haft á 

orði að þetta námskeið hefði verið eitt það skemmtilegasta sem 

þeir hefðu sótt og ótrúlega margt nýtt bættist í viskubrunninn þessa 

helgina. 

Aðalkúnstin var að kenna hvernig 

skaftinu er fyrir komið á hnífs-

blaðinu, hvernig efnið er valið og 

raðað saman.  Síðan hvernig best 

er að koma á það lögun og að 

vinna yfirborðið. 

Eftir að gengið var frá hnífnun var 

farið í leðurvinnuna og var sú 

vinna nýtt handverk fyrir flesta. 

Unnið var úr þykkri nautshúð eftir kúnstarinnar reglum.  Saumað 

og mótað og virkar auðvelt þegar þekkingin er fengin. 

Menn geta skept veiðihníf, 

tálguhníf, grillhníf og gaffal. Eða 

bara ostaskera. 

Skaft úr masurbirki, gullregni eða 

öðrum viði getur gert hlutinn 

virkilega fallegan.   
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Af netinu. 

Hér er góð hugmynd um skreytingu.  Blandað er saman viðar-

tegundum og fæst þá nýtt líf í hlutinn með litabreytingum sem 

geta komið skemmtilega út og er góð tilbreyting og gengið í 

augun á sumum.   

Efnið sagað eins og sýnt er á 

mynd. Spóninnlegg á milli 

sem gerir netta rönd.  Hér 

getur mismunandi viður gert 

flatan við líflegan. 

Ef þið reynið þessa aðferð þá 

sendið okkur mynd um 
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Að brýna. 

Myndin sýnir einfalt áhald til að stýra rennijárninu við smerg-

elhjólið.  Ef teikningin prentast vel má smíða eftir henni.  Skapt-

ið er lagt við hvíliklossa sem draga má til eftir halla hælsins við 

steininn. 
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Gunnar Guðmundsson  situr ekki auðum höndum.  Hann sýndi 

okkur box með gengjum sem hann gerði.  

Félagsfundur 25. febrúar. 

Á fundinum fór Kristján Heiðberg yfir hvernig best er að vinna 

úr viðarboli í rennibekknum.  Því til skýringar sýndi hann 

nokkrar myndir og eru þær sýndar hér í blaðinu.  Setti síðan í 

rennibekkinn skál úr selju 

sem hafði verið forrend og 

var orðin vel þurr og 

nokkuð undin.  Vann hana 

að utanverðu.  Setti hann 

flókabónpúða á patrónuna 

sem 

skálin 

lagðist að. 
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Dótakassi Ólafs Oddsonar 

Vorferðin 2006. 

Fyrirhuguð vorferð er til Egilsstaða laugardaginn 29. 

apríl. 

Flogið verður á laugardagsmorgni og komið heim á 

sunnudagskvöldi. 

Rútubíll verður báða dagana og farið verður á ýmsa staði. 

Kosnaður með flugi, gistingu, morgunmat og rútu er ca. 

kr. 25.000 á mann.  Nauðsynlegt er að skrá sig í síma 863 

Tréskurðarmenn með sýningu í Ráðhúsinu. 

Félag áhugamanna um tréskurð er 10 ára á þessu ári. Af því 

tilefni var sýning í Ráðhúsi Reykjavíkur dagana 11.—19. mars s.l. 

Margir trérennismiðir eru áhugasamir um tréskurð og vonandi 

að sem flestir hafi notað tækifærið og skoðað þessa sýningu og 

sjá  hvernig tréskurði líður þessa dagana.  Formaður félagsins er 

Frá fundinum í janúar s.l. 
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Viðarmiðlunin 

Viðarmiðlun Skógræktar ríkisins hefur verið starfrækt  um ára-

bil.  Fyrst í Fossvoginum og síðan flutt að Mógilsá.  Viðar-

miðluninni hefur fylgt flettisög.  Mesta úrvalið var í  Fossvog-

inum þar sem hægt var að kaupa hinar ýmsu viðartegundir  í 

bolum og borðum.  Menn gátu einnig komið með sína viðarboli 

og fengið þeim flett í borð.  Margir handverksmenn nýttu sér 

þessa þjónustu.  Nú stendur hinsvegar til að leggja þessa þjónustu 

niður og er það miður.  Að sögn Ólafs Sæmundssonar sem séð 

hefur um þessa þjónustu hefur  eftirspurn verið vaxandi en standi 

þó ekki undir rekstrinum enn sem komið er.  Enginn veit fyrr 

en misst hefur segir máltækið og er nokkuð ljóst að handverks-

menn munu sjá eftir þessari þjónustu verði hún aflögð.  Það 

tekur  tíma og kostar pen-

inga að koma á virkri eftir-

spurn eftir hráefni úr ís-

lenskum skógum.  

Halda mætti að í náinni 

framtíð verði nokkuð 

framboð af efni úr skóg-

inum þar sem mikil grisjun 

fer nú fram og síðan kemur 

að nytjaskógi og sölu.  Verðlag verður því að miðast við að hvort 

sem er þarf að grisja og koma trjánum út úr skóginum.  Sumir 

munu þó vera á þeirri 

skoðun að grisjunin eigi 

bara að liggja eftir þar sem 

hún er felld.  Það er að 

margra áliti sóun á verð-

mætum.   

Nær væri að Skógræktin 

gerði átak í að upplýsa 

menn um notagildi 
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FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Í FÆREYJUM 

Færeyingar huga að stofnun félags trérennismiða.  Oli Jakob 

Nielsen félagsmaður okkar í Færeyjum 

hafði samband á dögunum þar sem fram 

kom að nokkrir rennismiðir hefðu hitt-

hittst og ráðgera að stofna félag um 

þetta  áhugamál sitt.  Oli hefur um ára-

bil kennt trérennismíði og er nú 

kominn á eftirlaun.  Þegar Færeyingur 

er spurður um trérennismiði í Fær-

eyjum kannast allir við Óla. Hann 

rekur sitt eigið gallerí eins og fram hefur 

komið áður í fréttabréfinu.  Vonandi 

verður að stofnun félagsins og við 

getum átt gott samstarf við þá frændur 

okkar.  

Bandsög til sölu. 
Til sölu bandsög af eldri gerð.  Tekur 16,5 cm á hæðina. Verð kr. 35 

þús. Upplýsingar gefur Trausti í síma 565 6924 og 867 0744 
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Nýr eigandi að verslun Hjá Gylfa  

Hólshrauni 7, Hafnarfirði. 

Handverksmenn geta andað léttar eftir að nýr eigandi hefur 

tekið við eftir sviplegt fráfall Gylfa Eldjárns Sigurlinnasonar. 

Þorsteinn  Eyfjörð Jónsson hefur keypt verslunina og mun reka 

hana áfram í svipuðum dúr og áður hefur verið.  Hann er ekki að 

öllu ókunnur versluninni því hann starfaði við hlið Gylfa um 

tíma.  Handverksmenn höfðu af því nokkrar áhyggur hvað yrði 

um verlsunina.  Það er því 

ástæða til að óska Þorsteini 

til hamingju og  velgengni á 

komandi árum. 

Trérennismiðir eru hvattir 

til að versla við þessa ágætu 

sérverslun, án hennar yrði 

án efa talsvert erfiðara að 

afla hráefnis og tækja.  Það 

er nokkuð ljóst að stóru 


