
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 

 sigurjon.kristjansson@reykjavik.is. 

Endurprentun leyfð sé heimildar getið.  Uppsetning RS. 

Fundarstaður Skipholt 37, 2. hæð. 

Ljósm. RS nema annars sé getið. 

Chris Stott:  

Turning Boxes  

Turning Bowls 

Finishing  

First Steps In Woodturning 

Cutting And Sharpening 

Inlaid & Novelty Boxes 

Focus On Woodturning 

Micael O´Donnell: 

Tobias Key: 

Turning Wood For The Love Of 

It 

Stuart Mortimer: 

Wet Turning With A Difference 

Allan Battu: Hand Tread Chasing 

Richard Raffan: 

Hollowing Endgrain 

 

Nóvemberfundurinn  

Myndböndin 

Þá er komið að síðasta fundi ársins 2006.  Ritstjóri hefur hlerað að á 

nóvemberfundinn komi til okkar Vífill Magnússon handmenntakennari 

með meiru.  

Vífill hefur verið með námskeið fyrir áhugasama í silfursmíði.  Bæði 

fyrir byrjendur og lengra komna.  Áhugavert er að fella saman við og 

silfur.  Getur komið virkilega vel út á dökkum viði.   

 

Hrafnkell Gíslason var með skál á síðustu 

sýningu í Ráðhúsinu, þar sem hann felldi 

silfur innan í skál og hamraði yfirborðið.  

Kom það mjög vel og fagmannlega út. 

 

Menn eru því hvattir til að mæta, sjá og 

heyra hvort þeir geti ekki lært og notfært í 

handverkið.  Aukum fjölbreytnina í renni-

smíðinni. 

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI 

Fréttabréf 
4. tbl. 12. árg. nóv. 2006 

Birkivasi renndur og útskorinn eftir Árna B. Stefánsson.  Stílhreint og 

fallegt handbragð.  Hér sést vel hvernig tengja má saman rennsli og 

 útskurð á skemmtilegan hátt.   
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Félagsfundurinn í október 

Á fundinn kom Friðgeir Guðmundsson formaður Félags áhugamanna um 

tréskurð.  Einnig mættu nokkrir tréskurðarmenn og þar á meðal nem-

endur úr skóla hans.  Friðgeir sagði frá starfsemi tréskurðarmanna.  Um 

helstu stefnur sem í gangi hafa verið bæði hér og erlendis. Ræddi um 

höfðaletrið sem er séríslenskt fyrirbrigði.  Hann hefur í undirbúningi út-

gáfu bókar um tréskurð á Íslandi sem verður fróðleg fyrir áhugamenn í 

þessari list.  Síðan fengu menn sér kaffi og röbbuðu saman.  Þarnæst var 

rennibekkurinn tekinn fram og Trausti B. Óskarsson renndi skál úr 

blautu birki.  Einn tréskurðarfélaginn tók skálina með sér og ætlar að 

sker í hana. 

Félagsfundurinn í september 

Á þessum fyrsta fundi haustsins var Trausti við rennibekkinn.  Verkefnið 

var að renna fundarhamar.  Efnið var maghony. Byrjað var á hausnum 

sem var renndur á milli odda,  síðan settur í patrónu til að klára endana. 

Borað fyrir skaftinu i rennibekknum.  Skaftið var síðan rennt. 

Að þessu verkefni loknu báru menn saman bækur sínar yfir kaffibolla og 

vínarbrauði sem veitingastjórarnir þeir Sigurður Már og Jónas sáu um að 

framreiða. 
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Hnífanámskeið  

Nokkrir félagsmenn tóku þátt í hnífanámskeiði hjá Valdóri í Kennarahá-

skólanum í október s.l.  Þar voru menn að skefta hnífsblöð og gera leður-

hulstur.  Höfðu menn gaman af og ekki síður að læra meðferðina í leður-

gerðinni.  Hvernig það er mýkt, mótað og hvernig það heldur lögun 

sinni.  Nokkur saumaskapur fylgir þessari iðju.  

Reynist áhugi fyrir frekari námskeiðahaldi gæti 

það orðið eftir áramótin.  Að m.k. 8 þarf til að 

halda námskeið. 

Námskeiðið stóð frá 17-22 á föstudegi og  09– 17 á laugardeginum.   

Hér má sjá afraksturinn.   
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Árni við birkið í garðinum heima. 

Ýmsa fagra hluti má gera úr þessum 

stofni. Það stendur hinsvegar ekki til 

að svo stöddu. 

 

Félagsmaður sóttur heim 

Árni B. Stefánsson augnlæknir er mikill áhugamaður um handverk og list.  

Hann hefur verið félagsmaður um árabil og sótt fundi félagsins vel.  Tekið 

virkan þátt í umræðunni, komið á framfæri góðum hugmyndum og liggur ekki á 

skoðun sinni.  Heimili þeirra hjóna Árna og Gunnhildar ber þessi vitni að þau 

kunni vel að meta ―kúnst‖ og er þar margt fagurra gripa eftir Árna.  Bæði 

renndum og ekki síður útskornum. Það er ótrúlegt hvað Árni hefur gert í út-

skurði án þess að fá til þess tilsögn.  Einnig hafa þau safnað gripum hér heima 

og erlendis.    

Árni nýtir efniviðiðinn vel og reynir að lofa hinu náttúrulega að njóta sín í 

verkunum.  Hann fer ekki hefðbundnar leiðir og hefur sína eigin sköpun. 

Þessi birkiskál flaug úr bekknum og klofnaði.  Þá var brugðið á það ráð að lita í 

sprunguna, líma síðan saman og sauma með vaxbornum hörþræði.  Skálin er 

mjög þunn.  Saumaskapurinn setu sterkan svip á verkið. 

7 

 

 

Gripirnir hér til hliðar eru gerðir með 

jólin í huga.  Gaman að gera hluti 

sem hægt er að nota til jólagjafa fyrir 

vini og vandamenn. Félagsmenn 

mættu sýna okkur meira af slíku. 

Og þá er það útskurðurinn 

sem Árni hefur gert 

nokkuð af.  Mikil vinna 

liggur á bak við sum þeirra 

verka eins og myndin með 

keðjurnar þar sem verkið 

er unnið úr einni fjöl.  

Keðjuverkið er skorið í 

lind. 

Það leynir sér ekki að kon-

an er komin nokkuð við 

aldur og andlitsdrættir 

mjög sterkir.   

Hnetubrjótar 

og stunda-

glas 

Takið eftir hvernig greinarnar eru látnar 

njóta sín. 
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Öryggið í fyrirrúmi 

Rennismiðir þurfa ávallt að hugsa um öryggi þegar unnið er við renni-

bekkinn.  Á netinu er að finna ýmsar góðar ráðleggingar sem gott er að 

hafa í huga hverju sinni við rennibekkinn. 

Fyrst er það fatnaðurinn, ermar, belti eða þvíumlíkt.  Sumir nota stutt-

ermasloppa sem eru heilir að framan sem reynast vel.   

Síðhærðir þurfa að vara sig, alvarleg slys hafa orðið hjá síðhærðum 

þegar spindillinn hefur náð í hárlokk .  Þá getur slys hlotist af skart-

gripum.  Gætið þess að patrónulykill og önnur verkfæri séu fjarlægð fyrir 

gangsetningu.  

Snúið spindli með höndum 360 gráður fyrir gangsetningu og fullvissið 

ykkur um að ekkert rekist í.  

Gangsetjið á hægum hraða þar sem hægt er að koma því við.  Standið 

ávallt til hliðar þegar rennibekkurinn er gangsettur, úr skotlínu, ekki að 

vita nema hluturinn  fljúgi, flís eða börkur losni. 

Notið öryggisgleraugu, við eigum jú aðeins tvö augu.  

Notið rykgrímu, það færist í vöxt að menn hafi ofnæmi fyrir ýmsu í um-

hverfinu.  Þetta á sérstaklega við þegar slípað er og ekki síður þegar 

blautur viður er renndur.  Þar geta leynst ýmiss kvikindi sem ekki er gott 

að fá í lungun. 
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HANDVERK OG HÖNNUN 

Nú  um áramótin mun Handverk og hönnun ljúka sögu sinni.  Opinberir 

aðilar sem stutt hafa starfsemina í ein 16 ár munu ekki lengur leggja fé í 

verkefnið. 

Verkefninu var hleypt af stokkunum til að styðja við handverk og 

hönnun á landinu.  Ekki síst að koma fólki á landsbyggðinni á framfæri 

með sýningarhaldi og fræðslustarfsemi.  Nokkrir trérennismiðir hafa 

komið þar við sögu og sýnt á undanförnum árum.  Þó má segja að vel 

menntað listafólk hafi yfirtekið sýningarhaldið á síðari árum og erfiðara 

hafi verið fyrir hinn sjálfmenntaða handverks og listamann að komast 

þar að.  Verið er að kanna grundvöll fyrir framhaldi á starfsemi þar sem 

handverks og listamenn geta sameinast um að koma verkum sínum á 

framfæri. 

Sýningin í Ráðhúsi Reykjavíkur er gott dæmi um áhuga fólks á hand-

verki og listum.     

Sýning H og H í Ráðhúsi Reykjavíkur 

Sem kunnugt er stóð Handverk og hönnun fyrir sölusýningu í Ráðhúsi 

Reykjavíkur dagana 26.– 29. október s.l. 

Sýnendur voru 59 af öllu landinu.  Valið var inn á sýninguna og komust 

þar færri að en vildu.  Mikill fjöldi fólks lagði leið sína í Ráðhúsið þessa 

daga og má segja að húsfyllir hafi verið hverja mínútu.  Tveir félags-

menn tóku þátt í sýningunni þeir Bjarni Þór Kristjánsson og Reynir 

Sveinsson. 

Talið er að 12-15 þúsund manns hafi sótt sýninguna og létu flestir vel af 

henni.  Sumir töldu þetta jafnbestu handverkssýningu sem haldin hefur 

verið.  Sýnendur voru einnig mjög ánægðir bæði að kynna sig og margir 

seldu nokkuð vel.  

 

Það er nauðsynlegt að félagsmenn 

komi verkum sínum á framfæri til að 

kynna sig og trérennismíðina.  

Reynið því að taka þátt þar sem því 

verður við komið. 
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Myndin af grenitrénu er úr garði Árna.  Það sem er sérstakt við þetta 

tré er hvernig það hefur verið klippt.  Til stendur að  stytta það og 

halda í því lífi.  Árni gerir það með því klippa af neðstu greinarnar í 

áföngum og koma þá nýir sprotar út úr stofninum. Þetta tekur tíma, 

einhver ár og þegar nýjar greinar eru farnar að myndast neðst er tréð 

stytt í þá hæð sem vill.  Garðeigendur vita hvað það veltist lengi fyrir 

mönnum hvort og hvenær fella eigi stór tré sem farin eru að valda 

skugga í garðinum og angra ná-

grannann. 

Þarna er því fundin góð lausn og eru 

tvö slík tré í garðinum hjá Árna sem 

eru að byrja að taka á sig eðlilega 

trjámynd. 

Á þessu tré er vafningsviður að 

klifra upp stofninn sem bætir upp 

greinamissinn meðan á ferlinu 

stendur.    

Árni B. Stefánsson 

Skúlptúr eftir Árna.  
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Rennijárnin 

Eins og menn vita eru margar útgáfur til af rennijárnum.  Hvert þeirra hefur sínu 

hlutverki að gegna.  Byrjendur kaupa sem flestar gerðir til að prófa og reynslan 

sýnir að menn notast mest við 3 eða fjögur járn.  Grípa síðan í hin tíu eða hvað 

þau nú eru mörg endrum og eins.  Hver og einn er með bestu járnin fyrir sig.  

Það er ekkert rétt eða rangt í þeim efnum.  Síðan eru flestir atvinnumenn með 

sín sérsmíðuðu járn sem  eru þau einu réttu. 

 

Rifjárn (roughing gouges) er eins og nafnið bendir til ætlað til 

að grófrenna.  Eru U laga og geta verið nokkuð breið og efnis-

mikil enda reynir mikið á þau.  Þau eru gjarnan brýnd 40-45 

gráður. 

 

Hefiljárnið (skew chisel).  Notað til að hefla yfirborðið. 

Koma í mörgum útgáfum.  Er oftast brýnt 60– 80 gráður 

frá báðum hliðum.  Því er beitt í 45 gráður á viðinn.  Þetta 

járn er mikið notað til að jafna yfirborðið og minka slípun.  

Mörgum þykir erfitt að beita þessu járni og er nauðsynlegt 

að fá tilsögn áður en því er beitt.  Það getur rifið ónotalega  sé ekki farið rétt að. 

 

Spindiljárnið/baugjárn (spindle gouge) er U laga nokkuð dýpra 

en skálajárnið.  Þetta járn er notað eftir að grófrennt hefur verið 

og yfirborðið mótað með því.  Járnið er brýnt 30-45 gráður. 

Margir rennismiðir taka af efri hornunum sem vilja rekast í og 

brýna í svipað og lögun á fingurnögl.  Þetta kemur sér vel sér-

lega þegar verið er að hola eða renna innan úr. 

Bútjárnið (parting tool) eru brýnd í 60-90 gráður.  Aðallega 

notað til að skera og jafna enda. 

 

Skálajárnið (bowl gouges) er einnig U laga og eins og nafnið 

bendir til mest notað á skálar sem er það sem flestir vinna við.  

Það er brýnt 40-55 gráður og fer nokkuð eftir lögun verkefnisins 

sem það er notað við.  T.d. frágang á botni.  

 

Sköfurnar (scrapers) sem greint var frá í síðasta blaði.  Þær eru 

brýndar 80-88 gráður.  Mest notaðar í box að innanverðu.  Þó 

hafa sumir lag á að nota þær við ýmiskonar rennsli og hefla viðinn með þessu 

tæki. Skurðarlínan, á vera neðan við miðju þegar rennt 

er að utan, en ofan miðjulínu þegar rennt er að innan-

verðu.  Járnið hallar aðeins niður á við (5 gráður) miðað 

við forsetann/hvílijárnið.   
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Ný þingbjalla á Alþingi 

Um leið og ég set þingfund með því að slá í þingbjölluna, þennan gamal-

kunna grip með sinni þekkta hljóm, þá vil ég vekja athygli hv. Alþingis-

manna á því að settur hefur verið nýr fótur undir bjölluna.  Hann er 

smíðaður úr hegg héðan úr Alþingisgarðinum og smiðurinn er einn af 

starfsmönnum þingsins og við þökkum honum verk hans. (úr Alþingis-

tíðindum) 

Þetta voru orð Sólveigar Pétursdóttur forseta Alþingis við þingsetningu 

nú í haust.  Ekki var nafn smiðsins getið en hann heitir Úlfar Svein-

björnsson og hefur hann hirt felld tré og greinar úr Alþingisgarðinum.  

Úr efniviðnum hefur hann smíðað ýmsa muni sem hann hefur fært starfs-

mönnum þingsins. Hegginn þurfti að líma saman þar sem um grein var 

að ræða. Skálina sem einnig er úr hegg gaf hann starfsmannafélaginu.   
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Námskeið í ―fígúratívum‖ útskurði með Harley Refsal. 
Harley er vel þekktur bæði austan hafs og vestan fyrir útskurð sinn.  Hann er 

mjög vinsæll námskeiðshaldari og er prófessor í skandinavískum fræðum við 

Lutern College í Iowa, USA. 

Harley hefur þróað ákveðna tálgutækni sem kölluð er ―flat plane carving‖ og er í 

anda skandinavískrar hefðar. 

Harley mun halda tvö námskeið hér á landi í byrjun janúar 2007. 

Fyrsta námskeið er helgarnámskeið og verður haldið að Þórisstöðum í 

austanverðum Eyjafirði, 5.—7. janúar 2007 (föstudag—sunnudag) 

 

Seinna námskeiðið nær yfir nokkur kvöld og verður haldið í smíðadeild 

KHÍ að Skipholti 37, Reykjavík, 8.—11.janúar 2007 (mánud.– fimmtud.) 

 

Námskeiðin eru ætluð fólki með töluverða handverksreynslu og sem 

hefur kynnst sérstaklega tálgutækni. 

 

Skráning og nánari upplýsingar:  Reynir Sveinsson í síma 896 0588. 

 

Guðmundur Magnússon í síma 894 4830 fyrir námskeiðið að Þóris-

stöðum. 

 

Verð kr. 17.000. 

Tálgunámskeið 


