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Bjarni Þór Kristjánsson við rennibekkinn heima. Skálin er úr ösp sem 

hann forrenndi blauta.  Öspina má fá hvíta og fallega með því að taka 

hana til vinnslu strax áður en hún nær að draga lit úr berkinum. 

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 

 

Janúarfundurinn 

Myndböndin 

Fyrsti fundur vetrarins er 27. janúar.  Ásgeir Júlíus Ásgeirsson hand-

verksmaður frá Grindavík kemur á fundinn.  Hann hefur m.a. rennt 

víkinga sem hafa verið til sölu í verslunum hér á landi um árabil.  Þessa 

dagana er hann að gera stóra tréskurðarmynd af Petru (steina Petru á 

austfjörðum).   

Og þá er það fundurinn 24. febrúar sem ekki má gleymast.  Efni 

hans hefur ekki verið ákveðið. 

Fréttabréfið kemur næst út í mars. 

 

Til Sölu 

Til sölu rennibekkur af gerðinni Delta keyptur  fyrir þrem árum 

og ekki verið notaður. 

Selst á 25.000 og fluttur til kaupanda á höfuðborgarsvæðinu. 

Upplýsingar gefur Heimir Kolbeins í síma 899 5569 
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Félagsfundurinn í nóvember 

Vífill Magnússon fræddi fundarmenn um helstu atriði er varðar silfursmíði fyrir 

byrjendur.  Bæði tæki, tól og efnisval.  Sýndi hringa, armbönd, hálsmen og 

margt fleira. Fór hann yfir helstu atriði sem gott er að vita fyrir þá sem vilja 

kynna sér þetta handverk betur.  Áhugavert fyrir marga handverksmenn og 

höfðar þá ekki síst til kvenna.  Einnig sagði hann frá nýstárlegri silfursteypu sem 

byrjað er að kenna hér á námskeiðum og er einfalt í sniðum.  Þá var einnig 

komið inn á hvernig gera má kúlur úr bráðnuðu hrauni.  Það er gert þannig að 

hraunmoli er hitaður upp í  ....gráður og síðan látið dropa niður í kalt vatn 

(tunnu) og myndast þá myndarlegur dropi, sem er glerhúð og frauðkennt efni að 

innan.  Afar viðkvæmt fyrir rispum og því ekki nothæft í hringa en má nota í 

eyrnalokka.  Nánar gerir Vífill grein fyrir silfurvinnslunni hér í blaðinu síðar.  

Jafnframt býður hann upp á námskeið.   

7 

Ólafur og Jón gefa sér tíma 

til að líta upp.  Vel búnir til 

handanna og hnífinn góða 

sem vinnur eins og hugur 

manns. 

Sveinn og Harley á góðri 

stundu.  Eins og sjá má kom 

Harley með niðursagað 

timbur og var því hægt að 

byrja á fullum krafti frá 

fyrstu mínútu eftir stuttan 

fyrirlestur. 

Unnur og Árni mála 

“Óskar” eftir kúnstarinnar 

reglum.  Reynir fylgist 

með. 

Guðmundur kátur með sinn víking enda  

mikill víkingur í handverki. 



Pétur Eiríksson kom með samlímda skál og vasa á fundinn.  Hér sést 

hvernig nota má hinar ýmsu viðartegundir saman.  Félagsmenn mættu 

taka Pétur sér til fyrirmyndar og koma með hluti á fundina og sýna 

okkur. 

Karl Helgi Gíslason sýndi okkur þessar skálar úr erlendum viðartegundum. 

Allmargir trérennismiðir tóku þátt í tálgunámskeiði sem haldið var í 

Reykjavík og Þórisstöðum í Eyjafirði. Bandaríkjamaðurinn Harley Ref-

sal sem er af norskum ættum kenndi “flat plane carving” og vísar til 

skandinavískrar hefðar.  

Þeir sem þátt tóku voru afar ánægðir með þann lærdóm sem Harley 

kom með og kemur áhugasömum vel af stað í að stunda þessa iðju.  

Ekki þarf mikið til, góðan tálguhníf og viðarkubb.  Útkoman getur 

verið afar skemmtileg og góð afþreying fyrir handverksfólk.  
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Rennijárnin Tálgunámskeið með Harvey Refsal 

Unnur og Þorsteinn láta ekkert 

trufla sig við tálgunina 

Hópurinn í 

Reykjavík og 

Harley fyrir 

miðju fremst. 

Einar 

Sigur-

bergsson 

sýndi 

okkur  

Laxa-

rotara, 

skál. 
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Félagsmaður sóttur heim 

Bjarni Þór Kristjánsson handmenntakennari og handverksmaður 

kennir m.a. unglingum handmennt við Dalveg.  Aðstaðan er ekki stór 

en verkfærum og tækjum haganlega fyrir komið.  Handverksmanni 

líður strax vel að koma inn á stofuna, sjá verkfærin, efniviðinn og 

ýmsa handsmíðaða hluti.  Bjarni kemur oftast við sögu þegar hand-

verkssýning er í gangi að ekki sé talað um víkingahátíðina. Honum er 

margt til lista lagt bæði tálgun í tré, smíðum á skrínum og sérstaklega 

þegar kemur að gömlu handverki sem hann hefur tileinkað sér. 

Sennilega er helsti þrándur í götu að hafa ekki meiri tíma til að vinna 

það sem hugurinn stendur til. 

Allt í þeirri röð og 

reglu sem hand-

verksmaður vill 

hafa í kringum sig. 

Hver smuga nýtt 

fyrir verkfæri, efni 

og unna hluti. 

Hér er Bjarni við renni-

bekkina.  Vegna pláss-

leysis varð hann að 

stytta þann bláa, sem er 

aðallega notaður við 

slípun. 
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Hér er Bjarni á heimavelli í bílskúrnum.  “Orginal” handverksmaður 

þar sem ókunnum finnst allt vera í “kaos”.  Hér er þó allt í skipulegri 

“kaos” og handverksmaðurinn veit upp á hár hvar hver hlutur er.  

Hann setta nefnilega hvern hlut á sinn stað.  Hver lófastór blettur 

nýttur, borð, veggir og loft. 

 

Ritari var ánægður með heimsóknina til Bjarna og sjá kunnuglegt starfs-

umhverfi. Bjarni kennir m.a. tálgun.  Styttur, trölla og kynjaverur eru í 

hans anda.  Tálguhornið er ekki margir fermetrar.  Til vinstri snú og 

mjaka sér síðan inn. Útrétt hönd nær síðan til allra veggja.   


