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Félagsfundurinn 28. nóvember 
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Síðasti fundur á þessu ári er laugardaginn 28. 

nóvember.  Þá verður skoðaður afrakstur félagsmanna 

með vinnslu á furubútunum sem úthlutað var á 

októberfundinum.  Vonandi koma flestir með sín tré 

til baka rennd og snurfusuð.  Og eins og áður hefur 

komið fram verður afraksturinn gefinn til góðgerðar-

mála, en framundan eru margir basarar til styrktar 

góðum málefnum. 

 

Margir félagsmenn hafa nú greitt félagsgjaldið á heimabankanum sínum 

eða með millifærslu í banka. 

Og eins og áður hefur komið fram er af þessu  sparnaður fyrir félagið. 

Það eru ekki allir í þeirra aðstöðu að greiða með þessum hætti og fá þeir 

sendan gíroseðil. 

 

Kennitala félagsins er 540395-2179. 

Banki: 1195-26-246. 

Félagsgjaldið er kr. 3.500,- 

Kennitala félagsmanna verður að koma fram, t.d. í skýringu greiðslu 

ef annar borgar fyrir hann. 

Ef greitt er gegnum netbanka væri mjög gott að merkja í viðeigandi reit 

að senda tölvupóst á tona@internet.is 

Vinsamlegast greiðið sem fyrst. 

Bestu kveðjur, 

Antonía (gjaldkeri) 

Lamparnir eru renndir af Jóni Guðmundssyni 

sem var með sýningu í Árseli og Árbænum í okt./ 

nóv. s.l.  
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Frá ritstjóra 

15 

Úr ýmsum áttum 

Fjórða og síðasta fréttabréfið á ár-

inu 2009 kemur nú út.  Starfið 

hefur verið blómlegt og ekki annað 

að heyra en félagsmenn séu nokkuð 

sáttir með gang mála.  Eru þeir í 

auknum mæli að koma með hluti 

og sýna á fundum og er það góðs 

viti.  Við munum afmarka betur 

stað á fundinum þar sem allir geta séð hvað er til sýnis.  Síðan er það 

alltaf ítrekað að félagsmenn komi með góðar ábendingar með efni á 

fundina.  Um 80 félagsmenn fá nú sendan póst fyrir fundardaginn. 

Dagsetningin er stimpluð í huga þeirra sem áhuga hafa fyrir félagsstarf-

inu og vita að fundirnir eru síðasta laugardag mánuðina sept.– okt.- 

nóv. og síðan jan.– febr.– mars. Vorferðin í apríl .  Allt í föstum 

skorðum síðastliðin 15 ár sem reynst hefur happasælt með staðfestingu 

á góðri fundarsókn og fjölgun félaga.   

Það er því ekki eins áríðandi að fréttabréfið komi út vikuna fyrir 

fundina og gæti breyting orðið á útgáfudögum. Það leggur minni tíma-

pressu á ritstjóra ef útgáfudagur er ekki negldur niður.   

Á næsta ári verður áhersla lögð á að félagsmenn komi frekar inn í félags 

og  fundarstörfin,  komi með sýnar áherslur bæði í verki og orði.  

Félagsstarfið verður þá fjölbreyttara.  

Fokið er í flest skjól þegar Ameríkumenn telja sig þurfa að lita viðinn 

vegna kostnaðar á hráefninu.  Sá hinn sami ætti þá að vita kaupverð á 

harðviði hér á landi. 

Ritstjóri rakst á grein um viðarlitun á netinu sem þó hefur sést áður. Á 

netsíðunni wkfinetools.com segir James Thomson (sjá einkasíðu) frá 

því hvernig hann litar viðinn og er ein aðferðin sú að nota edik 

(venjulegt heimilisedik) og setja í það skrúfur og nagla (ekki stálull). 

Viðartegundir taka eðlilega misvel við litun.  Meira um þetta efni má 

finna á heimasíðu James og ýmiss annar fróðleikur. 

Rusty Vinegar: 

”I use common household vinegar.  I 

add rusty nails, screws, and other rusty 

Iron as I find it.  The vinegar will slowly 

dissolve the rust into solution.  At the 

suggestion of someone on the oldtools 

list I once tried using steel wool.  Steel 

wool makes a horrible mess in the 

vinegar, and I never tried it again. It 

does work, but it is nasty. I like the 

dissolved rust much better.” 

Tálgað í tré. 

Fyrir margt löngu komu trérennismiðir 

saman í sumarhúsum húsasmiða að  

Kiðjabergi og áttum þar saman góða helgi 

með Guðmundi Magnússyni.  Fengu menn 

þar undirstöðuatriði í tálgun, lesa í skóginn 

og meðferð og brýnslu hnífa. Sumir sem 

þar voru hafa nýtt sér þessa þekkingu og 

haldið áfram á þeirri braut. 

Spurningin er hvort áhugi sé hjá félags-

mönnum að halda slíkt námskeið í vetur. 

Áhugasamir ættu þá að hafa samband á 

netfangið trerenni@simnet.is  Reynist næg 

þátttaka verður síðar ákveðið hvar og 

hvenær slíkt námskeið verður haldið.  

Gleðileg Jól 

Stjórnar og nefndarmenn senda félagsmönnum  bestu 

kveðjur um gleðileg jól og farsælt komandi ár með þökk fyrir 

margar ánægjustundir á liðnum árum.  
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Fróðleiksmolar Septemberfundurinn 

Fjölmenni var á fyrsta fundi haustsins og nokkuð þröngt á smíða-

stofunni og allmargir verða að standa.  Þegar talan er komin um og yfir 

60 er talsvert umstang að færa til hefilbekki og koma fyrir þeim stólum 

sem tiltækir eru í stofunum.  Menn una þó glaðir við sitt þann tíma 

sem gerningar eru í gangi við rennibekkinn og á eftir rabba menn 

saman yfir kaffibolla.  Nokkrir koma með hluti til að sýna öðrum og 

mætti vera meira af því.  Hér læra menn hver af öðrum enda saman-

komin þekking á ýmsum sviðum.  

Einföld og flott skreyting sem hentar vel á rennda muni.  Aðeins 

eitt V útskurðarjárn.  Litun kemur einnig til greina.   

Fyrir nýja félagsmenn eru hér nokkur tækniatriði rifjuð upp.  Hér er 

lagt til að menn smíði sjálfir tannhjól sem fest er á skaft og notað er til 

að skreyta hluti sem renndir eru.  Myndirnar eru fengnar að láni á net-

inu. 
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Félagsfundurinn í október 

Óvenju margir félagsmenn mættu með hluti til 

að sýna félögunum á þessum fundi og lofar það 

góðu með veturinn. 

Guðmundur Magnús-

son kom með niður-

sagaða furu fyrir 

félagsmenn að taka 

með sér heim og koma 

með afraksturinn á 

næsta fund í 

nóvember.  Meiningin 

er að gefa hlutina síð-

an til góðgerðamála og 

er spennandi að sjá 

hver árangurinn 

verður. 

Hvað skipstjórnarmennirnir voru að 

spjalla um er óvíst.  Varla þó um tré-

rennismíði?  

Einar Óli Einarsson smíðaði þennan 

flotta koll.  Efniviðurinn er  fura og 

birkikrossviður.  Ekki þarf mikið efni 

vegna samlímingarinnar.  Tapparnir 

setja mikinn svip á setuna.  Flottur 

kollur sem ætti að fara í framleiðslu. 

Einar Skarphéðinsson renndi 

þennan volduga rokk.  Fékk það 

verkefni að lagfæra gamlan rokk og 

notaði þá tækifærið og renndi eftir-

líkingu.  Einar smíðaði bæði tré-

verkið og þá málmhluti sem til 

þurfti. Vel að verki staðið.  Segja má 

að hér láti menn verkin tala. 

Félagsfundurinn í október 
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Frá félagsmönnum 

Pétur Eiríksson mætti með 

þessa samlímdu skál úr 

maghony á fundinn í 

september.  Ekki  verður 

betur séð en að hann hafi 

orðið fyrir áhrifum frá 

Miltersen sem var hjá okkur í 

fyrra.  Spónninn á milli laga 

setur mikinn svip á hlutinn. 

Úlfar Sveinbjörnsson var beðinn 

um að renna göngustaf, 165 cm á 

hæð með handfangi.  Gera átti 

afsteypu af stafnum og nota sem 

mót. og steypa í staf sem yrði upp-

lýstur. 

Sigurður, Jón og Gunnar spá í furuna.  Ekki að efa að eitthvað 

skemmtilegt kemur frá þeim félögum.  

Þorvaldur Hafberg sýndi okkur þessa fal-

legu krús úr birki.  Nafn höfundar er greipt 

með höfðaletri um krúsina miðja. 

Fallegur gripur og flott vinna.  Þeim 

fækkar sem nota höfðaletur í tréskurði og 

gefur félagsmönnum í áhugafélagi um 

tréskurð ástæðu til að halda kynningu og 

áhuga á þessari fallegu skreytingu til haga. 

Ingi rennndi þessar skrautlegu samlímdu 

kúlur og útskorinn vasa úr birki með 

maghony fót. 
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Félagsmaður sóttur heim 
Tréskurður og fl. 

Sigurður Már Helgason 

(Módel húsgögn) er búinn að 

renna 1000 eintök af loðna 

kollinum. 

 

Þúsundasti Fuzzy kollur-

inn með renndum ál-

fótum. 

Regnblautan og vindasaman haustdag þáði ég svo kaffisopa 

hjá  Sigurði Má (veitingastjóra)  sem hefur nóg að gera við að 

renna fætur og bólstra eigin stórglæsilega hönnun. Hann 

segir að salan hafi aukist mjög á síðustu árum og birgðir af 

pappakössum utan um Fuzzy, sem hann hélt reyndar að 

entust sér ævina, séu nú uppurnar og ný pöntun á leiðinni.  

Og það er ekkert smá afrek að 

vera búinn að renna, bólstra 

og selja yfir 1000 eintök af 

vöru á borð 

við Fyzzy. 

Karl Helgi heimsótti Sigurð Má heim, ræddi við hann um 

“Fussy” stólinn sem hann hefur framleitt um árabil og sækir á í 

vinsældum þessa dagana. Og skoðaði vinnuaðstöðuna.  

Þúsundasti “Fussy” - inn og gott betur! 

Á opnum fundi áhugamanna um tréskurð 10. okt. s.l. fór Björn  Bergs-

son yfir sögu asksins og komu nokkrir með aska til að sýna.  Myndin 

hér að neðan er af einum slíkum sem er í vinnslu og er ætlaður fyrir 

hringprjóna. 

Sigurjón Gunnarsson er 

að skera út lokið en 

tunnan sjálf er rennd af 

Helga Björnssyni í 

Húnavatnssýslu  sem er 

betur þekktur fyrir 

tálgaðar fígúrur sem sjá 

má í Sögusetrinu 

Borganesi. 

Hér er lítill karl sem mundi gleðja 

bæði yngri sem eldri.  Tilvalið verk-

efni fyrir smábúta sem oft ganga af. 
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Niels Peter Miltersen 

 

TRÉ-LIST
Bræðraborgarstíg 38, 101 Rvík.
S. 553 1580 trelist@simnet.is
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Tæki og tól 

 
Það getur verið misjafnt hvernig menn 

og konur búa sig undir það að hætta 

daglegu amstri á vinnumarkaðnum. 

Hér á eftir eru dæmi um tvo trérenni-

smiði sem ég heimsótti í haust, en þeir 

eru komnir  á heldrimanna aldur en 

hafa nóg að gera, ýmist við undirbún-

ing eða rennsli. Á ferð minni um Jótland á nýliðnum haustdögum 

tók ég hús á Niels Peter Miltersen, sem margir félagar okkar 

þekkja af námskeiðum sem hann hefur haldið hér á landi á 

vegum félags Trérennismiða á Íslandi. Vel var tekið á móti okkur 

hjónum hjá þeim Niels Peter og Kirsten konu hans. Þegar hann 

hætti á liðnu vori sem lektor við Álaborgarháskólann og fór á 

eftirlaun, sá hann fram á aukinn tíma við trérennibekkinn og 

undirbjó sig því vel og vandlega. 

Karl Helgi og Guðrún Bjarnadóttir heimsóttu Miltersen í Danmörku. 

Miltersen  hefur í tvígang heimsótt okkur heim og verið með sýni-

kennslu fyrir félagsmenn og fór meðal annars á Sauðárkrók í síðustu 

heimsókn sinni til landsins.  Fréttabréfið fékk eftirfarandi grein og 

myndir frá þeim. 

Það var tekið rækilega 

til á verkstæðinu og 

öllu raðað af natni   og 

nákvæmni.  Samlímingar 

voru undirbúnar og raðað 

upp í skipulagðar stæður. 

Trérennismiður sækir heim félaga 

     sem er hættur daglegu amstri á vinnumarkaðnum. 

Hér er einfalt tæki til að taka í 

sundur sandpappír.  Platan rúmar 

hálfa örk og járnsagarblað notað sem 

skurðartæki til að ná pappírnum 

sundur í hálft og kvart. 

Einfaldur búnaður til að brenna 

rönd í viðarrennslið.  Vírendinn 

er festur  við handfangið.  Vírinn 

er lagður að viðnum sem snýst í 

rennibekknum.  Gætið að því að 

vírinn ofhitni ekki og slitni í 

sundur. 
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Sýning Jóns Guðmundssonar 

Jón var með einkasýningu í Árskógum á Breiðholtsdögum 19.-

25. október s.l. og síðan í Árbænum.  Þar mátti sjá nýja línu hjá 

Jóni í samlímingum.  Áður hefur Jón verið með í samsýningum 

félagsmanna í Ráðhúsi Reykjavíkur.  

Nokkrir félagsmenn hafa reynt fyrir sér í samlímingum með svipuðum 

aðferðum og Niels Peter Miltersen og sýnt okkur.  Þessi aðferð sem er 

hægkvæm þar sem ekki þarf stór tré til að vinna úr.  Samtíningur úr 

ýmsum viðartegundum og óregluleg samlíming með spón í millilegg 

kemur skemmtilega út. 

Jón gerir hér betur og rennir í endatré og koma árhringirnir þar einkar 

vel út.  Það er ekki auðvelt að renna endatréð þar sem grófleikinn er 

meiri og vill tætast úr trénu. 

Hér blómstrar gullregnið.  

Í kynningu segir: 

Jón Guðmundsson er plöntulífeðlisfræðingur og 

trérennismiður og vinnur eingöngu úr innlendum 

viði auk rekaviðar.  Hann hefur verið í stjórn 

Félags trérennismiða á Íslandi frá árinu 2000 og 

verið með samsýningar þess félags frá árinu 1998. 

( netfang: rennsli@visir.is) 


