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Trérennismiðir ásamt mökum í sýningarsal  Trés og listar í  

Forsæti í Flóa.  Þar má sjá ýmis gömul tæki til trésmíða-

vinnu, útskurð eftir Siggu á Grund og rennda muni eftir 

Ólaf Sigurjónsson staðarhaldara. 

Fyrsti  fundur á þessum vetri verður laugardaginn 27. 

september og hefst að vanda kl 10.  Á sama stað að Skip-

holti 37, 2 hæð. 

Við eigum von á Jarno Korhonen finnskum handmennta-

kennara á fundinn. Hann hefur rennt í ein 15 ár og má sjá 

verk hans á www.onewood.fi.  Af myndununum má ráða að 

hann kann ýmislegt fyrir sér og verður forvitnilegt að sjá 

hvað hann hefur fram að færa.  

MUNIÐ FUNDINN 25. OKTÓBER! 

Fyrirhuguð er sýnikennsla í trérennismíði í lok október og 

byrjun nóvember.  Leiðbeinandi verður Niels Peder Miltersen, 

lektor við háskóla í Álaborg. Miltersen er okkur að góðu kunnur 

en hann var hjá okkur 1996.  Var með námskeið í Reykjavík og á 

Flúðum við góðar undirtektir félagsmanna.   

Nauðsynlegt er að menn skrái sig tímanlega svo hægt sé að 

skipuleggja veru hans hér.  Ef félagsmenn úti á landi hafa áhuga á 

að fá Miltersen til sín er nauðsynlegt að safna nokkrum saman 

svo dæmið gangi upp. 

Kostnaði verður haldið í lágmarki. 

Skráning og nánari upplýsingar veitir Karl Helgi í síma 553 1580 

897 og 2280 eftir kl 20 á kvöldin.  Einnig á trelist@simnet.is 

Sýnikennsla 



Félagsmenn eru vonandi vel upp-

lagðir fyrir vetrarstarfið, eftir eitt 

sólríkasta sumar sem við höfum 

upplifað, allavega á suðurlandinu.  

Efnisgeymslur væntanlega fullar af 

birki, gullregni, reyniviði og öðrum 

trjátegundum.  Hugmyndir hlaðist 

upp og nú er bara að koma þeim í 

verk. 

Það er þekkt að sumir koma miklu í verk í sínum frítíma.  Aðrir láta sér 

nægja að skoða bækur og blöð um handverkið. Enn aðrir láta sér nægja 

að vera með í félagsskap handverksmanna og er ekkert nema gott um 

það að segja.  Hver ræður sinni för.   

Í vetur ætlum við að eiga góðar stundir saman á félagsfundunum.  Gert 

er ráð fyrir að eitthvað verði rennt í byrjun hvers fundar og síðan ýmis 

fróðleikur og spjall.  Vonandi getum við upplýst félaga okkar sem ekki 

komast á fundina  um það helsta sem fer þar fram á heimasíðu okkar og 

í fréttabréfinu. 

Ráðgert er að hingað komi í lok október danskur kennari í trérenni-

smíði Niels Peder Miltersen og haldi hér sýnikennslu.  Vonandi getum 

við farið út á land með Miltersen ef næg þátttaka fæst fyrir sýnikennslu 

eins og á Akureyri og Sauðár-

króki.  

Miltersen  var hér 1996  með 

námskeið. Sambandi hefur 

verið haldið við hann allar 

götur síðan. Miltersen er lektor 

við háskóla í Álaborg.  Þá 

eigum við von á Jarno Korhon-

en finnskum handmennta-

kennara sem sérhæfir sig í 

viðarvinnslu og tækni því fylgj-

andi. Jarno hefur rennt í ein 15 

ár og kann því ýmislegt fyrir 

sér. 

Við verðum því í góðum félags-

skap í vetur. 
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Frá ritstjóra 

15 

Frá félagsmanni 

Sá til vinstri er í byggðasafninu í Garðinum og sá til hægri er í  Iðn-

skólanum í Hafnarfirði. 

Þegar endurnýja þurfti toppa á ráð-

herrabústaðnum við Tjarnargötu, 

tók Guðmundur Hjörleifsson það 

verk að sér.  Hér að ofan má sjá 

nýju húnana komna upp. 

 

Til hægri, Guðmundur við renni-

bekkinn. 
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Efnisöflun fyrir vetrarstarfið Breskur rennismiður í heimsókn 

Unnið að efnisöflun í Hafnarfirði.  Sveinn 

Guðbjartsson og Valdór  Bóasson  bera 

saman bækur sínar fyrir niðursögunina. 

Því var slegið föstu að um silfurreyni væri 

að ræða þar sem kjarninn var vel brúnn.   

Nokkuð af efninu var forrennt niður í  25 

mm veggþykkt.  Þvermál sverustu bolana 

var 30 cm. 

Sam og Suzanna Webber heimsóttu Ísland í sumar.  Sam  er nú 

kominn á eftirlaun eftir 30 ára starf í hernum og 12 ár hjá tölvufyrir-

tæki. Kynntist þá Stuart Mortemer sem er nágranni hans og þar 

byrjaði ferill hans sem trérennismiðs. Stuart þekkjum við frá árinu 

2003 þegar hann var hér með sýnikennslu. Sam bauðst til að sýna hvað 

hann hefur lært og var nokkrum rennismiðum boðið í bílskúrinn hjá 

Karli Helga og Guðrúnu.  Valdi hann ekki auðveldasta verkefnið að 

sýna.  Harðan við sem hann setti horn í horn á milli odda og renndi 

box.  Hrósa má Sam fyrir að takast á við þetta verkefni þar sem hann 

hefur ekki rennt frammi fyrir áhorfendum fyrr og ekki langa reynslu 

við rennibekkinn. Vel tókst til og þökkum við honum fyrir ánægjulega 

stund og góða viðkynningu. 

Efnið var hart og hætt við flýsum úr hornum en tókst vel.  Sam heldur 

á vasa sem hann renndi heima og er í anda Stuarts eins og þeir sjá sem 

þekkja til. 
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Handverkshátíðin í Eyjafirði Úr ýmsum áttum 

Hér er verið að fletta elri sem nota á fyrir tálgun.  Tréð var ný 

fellt og börkurinn hreinlega rann af  með réttu áhaldi. 

Þessi myndarlegi stóll er á  

ganginum við bókasafn 

Reykjanesbæjar. Gunnar  

Guðmundsson aflaði  

upplýsinga um gripinn.   

Hann gerði Erlingur Jónsson 

listamaður búsettur í Noregi.  

Erlingur er fjölhæfur 

listamaður. Hann smíðaði 

fiðlu sem hann lék á í 

danshljómsveit á yngri árum. 

Hann starfaði  að list sinni í 

Noregi síðari hluta tuttugustu 

aldar og var lektor og síðar 

prófessor við listaháskóla í Osló. Listaverk hans má sjá víða í 

Noregi svo og í Keflavík þar sem hann starfaði við kennslu fyrir 

Noregsferðina. 

Stólinn gerði Erlingur af tilefni skákeinvígisins fræga um árið. 

Allir taflmennirnir kom hér fram nema kóngurinn, en hann átti 

að sjálfsögðu að sitja í stólnum. 

Félag trérennismiða á Íslandi  tók þátt í handverkshátíðinni að 

Hrafnagili dagana 8.— 10. ágúst s.l.  Tveir rennibekkir voru í 

gangi og við þá stóðu  Trausti B. Óskarsson, Guðmundur 

Magnússon og Úlfar Sveinbjörnsson. Karl Helgi Gíslason og 

Guðrún Bjarnadóttir voru einnig með þeim til trausts og halds.  

Látið var vel að kynningu félagsmanna á félaginu og sýningar-

atriðunum við rennibekkina. 

Á annan tug nýrra manna skráðu sig í félagið.  

Nær ónotaður Rekord rennibekkur til sölu.  Tekur 100 

cm milli odda.  Upplýsingar gefur Sveinn í síma 555 

1133. 

Bandsög óskast til kaups. 

Eiríkur óskar eftir að kaupa bandsög.  Eiríkur svarar í 

síma 554 4465 og 892 9781. 

Kaup og sala 

Ljósm. 

Guðrún 

Bjarnad. 
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Sýnikennsla í Trérennismíði 

Félagið stóð fyrir sýnikennslu í trérennismíði í apríl.  Trausti B. Óskar-

son tók að sér fræðsluna og voru þátttakendur 12. 

Farið var yfir heiti og notkun hvers rennijárns.  Renndur bikar 

(endatré) og skál þvert á stofn og fl. 

Ekki er annað vitað en allir hafi verið ánægðir með framtakið. 

Sýni félagsmenn áhuga er möguleiki á að endurtaka sýnikennslu fyrir 

byrjendur og einnig að halda framhaldsnámskeið.   

Konurnar tóku virkan þátt 

við rennibekkinn. 

Vefstóll á Sólheimum þar sem niðurklipptar tuskur eru notaðar við 

teppagerð.  Þegar varnarliðið var á Keflavíkurflugvelli sendu þeir tals-

vert magn af gallbuxum á ári hverju sem rifnar voru í ræmur og úr þeim 

ofin teppi. 

Úr vorferðinni 

Það gerist hjá Úlla 

Úlfar renndi þessi jólatré í þremur stærðum.  Hvert sett er áritað og 

númerað fyrir aðila sem selur þá áfram til safnara.  Skemmtileg hug-

mynd.  

Margt skemmtilegt handverk má sjá á Sólheimum.  T.d. skálar úr 

pappír, skrifstofupappír úr tætara sem bleyttur er upp og ýmsir munir 

gerðir úr.  Á myndinni til vinstri er neti dýpt í vax, út kemur myndar-

legt verk. 
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TRÉ-LIST
Bræðraborgarstíg 38, 101 Rvík.
S. 553 1580 trelist@simnet.is
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ENNIBEKKIR OG PATRÓNUR.

 RO DGE 

 RENNIJÁRN, OLÍUR & LAKK.

RYGGISGLERAUGU MEÐ .

RIP ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR

S

S

ORBY BRÝNIR.

ORBY

STYRK

.

RENNIBEKKIR OG PATRÓNUR. 

SORBY PRO EDGE BRÝNIR. 

SORBY RENNIJÁRN, OLÍUR & LÖKK. 

ÖRYGGISGLERAUGU MEÐ STYRK. 

GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR. 

Auglýsing 

Ýmis fróðleikur Til fróðleiks 

Hér sjáum við 

hvernig tréð bregst 

við þegar lína er 

hert um grein eða 

bol.  Viðurinn vex 

hreinlega yfir 

bandið  sé það 

ekki fjarlægt. 

Gott ráð til að koma 

í veg fyrir sveiflu 

þegar endinn er 

kominn langt frá 

patrónunni  og verið 

er að renna grannan 

öxul.  

Tennisbolta komið 

fyrir  og viðhaldið að 

honum. 



Chris Stott:  

Turning Boxes  

Turning Bowls 

Finishing  

First Steps In Woodturning 

Cutting And Sharpening 

Inlaid & Novelty Boxes 

Focus On Woodturning 

Micael O´Donnell: 

Turning Green Wood 

Tool Sharpening For Result 

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 

 

Gary Range, myndband frá honum væntanlegt 
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Nú er það svart 

Myndböndin 

Nokkrir rennismiðir sóttu útskurðarnámskeið í fuglagerð hjá 

Einari Þ. Einarssyni frá Kanada sem haldið var í apríl s.l.  Við-

fangsefnið var himbrimi.  Kennt var að skera fuglinn út, brenna 

og mála.  Lærðu menn margt um þessa iðju sem er mjög 

skemmtileg og mun koma sér vel fyrir þátttakendur sem halda 

áfram á þeirri braut.    

Úr smiðju trérennismiða 

Guðmundur Magnússon ásamt þeim Hrafnkeli Gíslasyni og 

Úlfari Sveinbjörnssyni tóku sig til og renndu yfir 100 bolla fyrir 

skógræktina. 

Höldurnar voru síðan merktar í leiservél. 

Páll Kristjánsson hnífasmiður 

notar hreindýrshorn við iðju 

sína.  Hann nýtir þó fleira af 

dýrinu og er hér að svíða 

hausa sem hann síðan sultar.  

Segir Bjarni slíka sviðasultu 

vera herramannsmat. 

Verkefnið á námskeiðinu var 

himbrimi. 

Rennismiðir bæta við þekkingu sína 



8 9 

Vorferðin 

Um 40 félagsmenn og makar utan við grillhúsið við Haukadalsskóg. 

Þar sem grillaður var ljúffengur hádegisverður.  Vorferðin var um 

sveitir Árnessýslu,  Sólheima í Grímsnesi, Haukadal og Flúðir.   

Grillmeistararnir.  

“Hvar er svuntan mín” gæti Bjarni verið 

að spyrja? 

Verið að tappa af birk-

inu.  Svona brúsa mátti 

sjá á mörgum trjám í 

Haukadal. 

Systrunum  frá Bryðjuholti 

voru færðar skálar með 

þakklæti fyrir  mótt-

tökurnar.  

Þetta er sennilega þriðja 

ferðin sem við komum við í 

Bryðjuholti. 

Úr kertasmiðju á Sólheimum.  

Talsverð framleiðsla er á 

kertum.  Safnað er saman 

notuðum kertum og þau 

mótuð í stór útikerti.  

Innikerti eru unnin úr hreinu 

bývaxi. 

Guðmundur Magnússon 

sagði frá starfsemi lím-

trésverksmiðjunnar. 

Á Flúðum var tekið á móti 

okkur með ilmandi kaffi og 

hlaðborði sem Anna Björk 

kona Guðmundar Magnús-

sonar og systur hans stóðu 

fyrir. 

Kunnum við þeim bestu 

þakkir fyrir alla fyrirhöfnina. 


