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Nú hefjum við félagsstarfið með fyrsta fundi vetrarins 

laugardaginn 25. september.  Og að sjálfsögðu á sama stað í 

Skipholtinu. 

Stundvíslega kl 10 . 

Til reynslu munum við flytja  okkur í kjallarasal þar 

sem mun rýmra verður um okkur. 

Þegar inn í andyrið er komið farið þá strax til vinstri og 

niður tröppurnar.  Lyftan gengur einnig niður í kjallarann. 

Vonumst við til að allir fái þar með sæti og sjái betur og 

heyri hvað fram fer. 

Verk Marlies Wechner á Elliðavatns- 

sýningunni í maí.  Jólatrén fá hér nýtt líf.  

 

Þykktarslípivél. 

Hér má sjá hvernig tromlu 

er komið fyrir milli odda í 

rennibekknum.  Borðplanið 

er einfalt með löm á öðrum 

endanum og fleyg sem lyftir 

hinum endanum. 

Vissara er að fara mjög 

gætileg og passa að fjölin 

eða listinn skjótist ekki frá 

tromlunni. 

Myndin er birt án ábyrgðar 

á tækinu. 
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Frá ritstjóra 

15 

Artic & Crafts 2010 

 

Í lok eins sólríkasta sumars um ára-

bil hér sunnanlands er tilhlökkun 

um skemmtilegan handverksvetur.  

Aðalfundur var haldinn í mars og 

eina breytingin er að Reynir Sveins-

son óskaði eftir að ganga úr aðal-

stjórn.  Situr þó næsta ár í vara-

stjórn.  Nánar um stjórn og nefndir má sjá á heimasíðu félagsins.  

Næst á dagskránni var kynningar og sölusýning í Heiðmörkinni.  Tókst 

hún í alla staði vel og er nánar gerð skil hér í fréttabréfinu. 

Þar á eftir mættu trérennismiðir galvaskir á Handverkshátíðina í 

Hrafnagili Eyjafirði.  Sýninguna sóttu mörg þúsund manns. Veður og 

stemningin á hátíðinni var eins og best verður á kosið.  Skipulag og um-

sjón var hjá “okkar konu” Dórótheu Jónsdóttur framkvæmdastjóra 

hátíðarinnar og voru engir hnökrar á skipulagi og framkvæmd þar á bæ.  

Dórótheu þökkum við fyrir að greiða götu okkar og vonandi skilum við 

einhverju til þeirra mörgu sem hátíðina sóttu.  Handverkssýningunni 

eru einnig gerð skil í fréttabréfinu. 

Trérennismiðir ætla síðan að enda gott starfsár með sýningu í Laugar-

dalshöllinni og síðan í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

Forsvarsmenn félagsins vona að félagsstarfið auki á áhuga félagsmanna 

á rennismíðinni og framþróun eigi sér stað.  Í tímaritum og á netinu má 

sjá að menn leggja mikið á sig í listsköpun í þessari grein og renni-

smíðin er í mörgum tilfellum minnsti hluti verka þeirra sem  lengst eru 

komnir. 

Félagsstarfið í vetur verður með hefðbundnum hætti.  Þó þurfum við að 

koma með flóknari og áhugaverð verkefni inn á fundina eftir því sem 

því verður við komið. 

Á síðasta vetri voru menn nokkuð duglegir að koma með hluti á 

fundina og sýna okkur. Rétt er að árétta hvað það er áhugavert að 

halda því áfram og ræða um efni og aðferðir. 

Þá eru félagsmenn hvattir til að mæta vel á fundina og gjarnan taka 

með sér gesti sem áhuga hafa á handverki.  

Þá má benda á hin ýmsu námskeið sem eru í gangi í Handverkshúsinu 

svo sem tréskurð, tálgun, hnífagerð, brýningar, tifsögun og fl. áhuga-

vert. 

Pétur Eiríksson sýndi okkur 

þessa myndarlegu skál með 

loki sem hann hafði rennt.  

Pétur er einna duglegastur 

félagsmanna til að koma með 

hluti á fundina og sýna okkur.  

Sýnir hann okkur gott for-

dæmi með því að miðla af 

reynslu sinni. 

Frá félagsmanni 

Þann 28. október til 3. nóvember  verður Félag trérennismiða á Íslandi 

þátttakandi í “Art & Craft 2010 sýningu í Laugardalshöllinni.  Stefnt 

er að því að kynna félagið eins og við gerðum hér á árum áður og 

margir gengu þá í félagið.  Eins og áður tengist sýningin þingi Norður-

landaráðs sem haldið verður hér á landi á sama tíma.  Sýningarnar hafa 

verið einhverjar þær glæsilegustu handverkssýningar sem hér eru 

haldnar. 

Sýning félagsins verður undir umsjón sýningastjóra okkar Karls Helga 

og Lýðs. 

  

Og eins og áður hefur komið fram er sýning félagsmanna í Ráðhúsi 

Reykjavíkur síðan í nóvembermánuði.  Þessum málum verður reynt að 

gera nánari grein á næstu fundum, kynnt á heimasíðu félagsins og í 

fréttabréfinu. 

Þarna eru sýningarstjórarnir okkar einnig í forsvari og geta félagsmenn 

haft nánara samband við þá eins og fram kemur á öðrum stað hér í 

fréttabréfinu. 
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Úr ýmsum áttum  Aðalfundurinn í mars 

Formaðurinn Valdór Bóasson setur fundinn.  Við borðið sitja frá 

vinstri, Reynir Sveinsson, Antonía Sveinsdóttir, Guðmundur Henning 

sem var ritari fundarins. 

Aðalfundurinn fór vel fram að venju.  Þær breytingar á aðalstjórn voru 

samþykktar að Reynir óskaði eftir að færast niður í varastjórn og í 

hans stað kom Guðmundur Henning Kristinsson. 

Stjórnina skipa: Antonía Sveinsdóttir, Guðmundur H. Kristinsson, Jón 

Guðmundsson, Úlfar Sveinbjörnsson og Valdór Bóasson.  Stjórnin 

skiptir með sér verkum.  Varastjórn: Guðmundur Magnússon, Karl 

Helgi Gíslason og Reynir Sveinsson. 

Valdór, Reynir, Antonía, Guðmundur Henning og Sigurður 

Már fundastjóri. 

Unnið var að grisjun 

í Skorradalnum.  Sárt 

að sjá þessa viðarboli 

kurlaða til brennslu 

til járblendif-

ramleiðslu. 

Stabbarnir voru 

reyndar auglýstir til 

sölu. 

Hjónin Rita og Páll búa í Grenigerði rétt utan við Borgarnes.  Þau hafa 

um árabil rekið þar gróðurstöð og unnið að ýmsu handverki. 

Veturna nota þau til smíða á ýmsu skarti og nytjahlutum mestu úr 

horni, svo sem hálsmen, tölur og margt fleira.  Páll er með lítinn renni-

bekk sem hann notar meðal annars til að renna nálhús úr hreindýrs-

hornum.  Þau hjónin eru óvenju lifandi og glaðlind og tóku vel á móti 

ritstjóra þegar hann lagði leið sína til þeirra nýverið.  Sýndu vinnustað-

inn og þann búnað sem þau nota við vinnsluna. 

Þau hafa náð góðri leikni í smíði fallegra gripa úr horninu.  Vinnsla úr 

ull fer þar einnig fram.  
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Febrúarfundurinn 

Einar S. sýndi okkur rokk sem hann renndi úr eik og annan sem hann 

hafði gert við og var um 100 ára.    

Gamli rokkurinn  á myndinni til 

vinstri þar sem lím er ekki notað. 

Guðmundur Magnússon orðaði það 

þannig. 

                     “þurrt í blautt 

                       það bilar trautt. 

                       Blautt í þurrt 

                       það dettur burt” 

Rokkurinn sem Einar 

S. vann sjálfur , bæði 

tré og járn. 

Búnaðurinn sem Einar útbjó 

til að renna hjólið. 

Handverkshátíðin Hrafngili 2010 

Góður hópur félagsmanna sóttu handverkshátíðina að Hrafnagili dag-

ana 6.- 9. ágúst og stóðu fyrir lifandi handverki á staðnum. Kynntu 

félagið og skráðu vel á annan tug sig inn í félagið. 

Í tjaldi með útskurðarmönnum og fl. stóðu vaktina Guðmundur 

Magnússon, Trausti B. Óskarsson, Einar Óli. Tveir rennibekkir voru í  

gangi meira og minna þá fjóra daga 

sem hátíðin stóð. 

Stefán Tryggvason rennismiður og 

hótelstjóri á Hotel Natur-

Þóroddstöðum lánaði okkur renni-

bekk. Samkvæmt sýningarskrá  voru 

um 100 þátttakendur á svæðinu. 

 

Og að sjálfsögðu voru félagarnir fjórir, Hrafnkell, Karl Helgi, Reynir og 

Úlfar með hjólhýsið “Við rennum við” á staðnum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrafnkell við rennibekkinn.                          Antonía við rennibekkinn.                      
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Nú styttist í sýningu félagsmanna í Ráðhúsi Reykjavíkur 

Eins og áður hefur komið fram er salurinn  frátekinn fyrir 

Félag Trérennismiða á Íslandi dagana 5.—21. nóvember 

n.k. 

Vonandi eru menn komnir með tilbúna hluti nú þegar og 

aðrir með hugmyndir sem unnið verður úr  tímanlega fyrir 

sýninguna.   

Það verður því hamrað á félagsmönnum fram að þeim tíma 

að undirbúa sig svo sýningin verði okkur öllum til sóma.  

Aðstaðan og staðsetningin í Ráðhúsinu er frábær.  Góð lýs-

ing og mikil umferð í og við húsið gefur okkur einstakt 

tækifæri til að kynna félagið og sýna hvers við erum 

megnugir.  Sýningarstandar í eigu félagsins eru til staðar. 

Hafið samband tímanlega við sýningarstjórana Karl Helga 

Gíslason s. 553 1580, netfang trelist@simnet.is og Lýð Sig-

urðsson s. 557 9641, netfang lysig@simnet.is og tilkynnið 

þátttöku tímanlega. Það auðveldar þeim undirbúninginn. 

Til fróðleiks 

Heimasmíðaður 

rennibekkur á 

Iðnaðarsafninu á 

Akureyri. 

Mun hafa verið í 

eigu SÍS sem rak 

margskonar iðnað á 

árum áður á Akur-

eyri. 

Sýningin í Ráðhúsi Reykjavíkur 

Hér sjáum við skreytingar sem nota má í rennslinu.  Upplagt á diska 

og skálar. 

Það getur komið 

sér vel að geta 

setið við renni-

bekkinn, sérstak-

lega ef menn eru 

fótafúnir eiga 

erfitt með kyrr-

stöðu.  Hér er 

hreyfanlegt sæti 

sem færa má fram 

og aftur og til 

hliðanna. 

Hér er nokkuð sniðug græja sem mælir þver-

mál öxuls sem verið er að renna.  Á skala má 

lesa þvermálið eftir því sem það minkar við 

rennslið.  Mælir frá 12 mm að 70 mm. 

Sjá nánar á TheSandingGlove.com   
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 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. 

Af netinu Vormarkaður við Elliðavatn 

Trérennismiðir mættu til leiks við Elliðavatn aðra helgina í maí eins og 

auglýst hafðið verið.  Skógræktin í Heiðmörk bauð trérennismiðum 

aðstöðu í húsakynnum sem áður tilheyrðu Einari Benediktssyni.  Það 

voru 11 félagsmenn sem stilltu sér upp og sýndu og seldu varning sinn.  

Talsverð umferð var um svæðið 

þess helgina. Veður var heldur í 

svalara lagi nema þegar sólin 

skein naut fólk sér vel. 

Trérennismiðir sýndu varning 

sinn og kynntu sig og félagið.  

Þessum samkomum fylgir alltaf 

nokkur útihátíðarstemning og 

félagsmenn og gestir ánægðir með 

framtak skógræktarmanna. 

 

Feðgarnir 

Einar S. 

Og Einar 

Óli. 

Félagarnir “Við rennum 

við” voru á staðnum með 

lifandi handverk.  

Félagsmenn komu sér vel 

fyrir í hlöðu Elliðavatns 

 

 

Verk  

Marlies 

Wechner. 

Hér eru verk sem fengið hafa framhaldsvinnu utan við rennibekkinn.  

Félagsmenn eru hvattir til að virkja sköpunargáfuna og koma með nýjar 

útfærslur á sýninguna í Ráðhúsinu í vetur. 
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Hrafnagil 2010  Frá aðalfundinum í mars 

Gunnar  Pálsson sagði okkur frá og sýndi rekaviðarsneið og skál sem 

hann hafði rennt.  Eftir að hann hafði skoðað vaxtarhringi rekaviðar-

sneiðarinnar í víðsjá taldi hann að viðurinn gæti hafa verið yfir þúsund 

ára gamall þegar hann var felldur.  Ekki var á hreinu með viðar-

tegundina en sennilega greni. 

Gunnar Pálsson  með reka-

viðarsneiðina.   

Ragnar Arason félagsmaður okkar 

frá Höfn í Hornafirði var út-

nefndur “Handverksmaður ársins” 

á Handverkshátíðinni að Hrafna-

gili. 

Við erum stolt af okkar manni og 

óskum honum til hamingju með 

tilnefninguna. 

Ragnar hefur sótt handverks-

hátíðina mörg undanfarin ár, en 

fyrsta hátíðin mun hafa verið 

haldin þar 1993. 

Viðtal var við Ragnar í Morgun-

blaðinu 12. ágúst s.l. 

Reynir og Úlli sátu nokkra stund 

á grasbala utan við hjólhýsið við 

tálgun þess á milli sem þeir  

brugðu sér á rennibekkinn.  Vakti 

það nokkra athygli og þarf hand-

verkshátíðin á meira lifandi hand-

verki að halda samhliða sölu og 

kynningarstarfi. 

Rekaviðarskálin var náttúruleg að utanverðu og kemur skemmtilega vel 

út með góðri vinnslu að innanverðu.  Unnið og óunnið efni kemur 

skemmtilega út eins og sjá má á myndinni. 

Handverksmaðurinn, 

bóndinn og hótelstjórinn 

Stefán Tryggvason við 

rennibekkinn á Hand-

verkshátíðinni í Hrafna-

gili.  Hann fer vonandi að 

gefa sér tíma í renni-

smíðina en það sem við 

höfum séð eftir hann sýnir 

að hann hefur gott auga 

fyrir listsköpun og er 

góður handverksmaður. 



8 9 

Vorferð trérennismiða 

Vorferð félagsmanna var farin laugardaginn 24. apríl.  Síðasta helgin í 

apríl hefur um árabil verið frátekin fyrir þessa ferð.  Tæplega 50 félags-

menn og makar tóku þátt.  Borgarfjörðurinn varð fyrir valinu að þessu 

sinni og var ekið að bænum Fitjum innst í Skorradalnum.  Skorradals-

vatn er sagt vera 17 km langt.  Þar tók á móti okkur skógarbóndinn og 

guðfræðingurinn Hulda Guðmundsdóttir sem er fædd og uppalin að 

Fitjum.  Er nú verið að gera upp bæjarhúsin til að taka á móti gestum 

og gangandi. 

Hulda sýndi okkur litlu  

bæjarkirkjuna sem þar er á 

hlaðinu og sagði okkur sögu 

hennar.  Kirkjan er nú í eigu 

fjölskyldu Huldu og var gerð 

upp fyrir nokkrum árum og 

fékk þá nýja altaristöflu.  

Vélaskemmu staðarins er nú 

verið að klæða að innan með 

viði úr staðarskóginum og 

Guðmundur Magnússon 

sagar með nýinnfluttri vél 

sem ætlað er í slíka viðar-

vinnslu. Í skemmunni verður 

gallerí með meiru. Þáðum við 

síðan veitingar hjá Huldu og 

áttum góða stund saman.  

Kunnum við Huldu bestu 

þakkir fyrir mótttökurnar.  

Næst var haldið að Skógarseli. Þar sem við áttum heimboð hjá félags-

manni,  Ásmundi og Kristínu skógarbændum. 

Þar var grillað og nutum við veitinganna í góðu veðri, sól en nokkrum 

strekkingi sem ekki skaðaði þar sem borðhaldið fór fram innandyra.  

Ásmundur hafði smíðað nokkur borð og dúklagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir góðan málsverð var ekið að Hvanneyri þar sem við skoðuðum Bú-

vélasýninguna undir umsjón Bjarna staðarhaldara sem gaf út bókina 

“Og svo kom Ferguson” Margt fróðlegt er að sjá frá fyrri tímum. 

Á leiðinni heim fengum við okkur hressingu í Borgarnesi og fólk því  vel 

haldið í ferðalok.      

Færðum við Huldu lampa sem að sjálf-

sögðu var renndur úr furu úr skógi 

skógarbóndans, sem Úlli renndi. 

Grillmeistarar voru 

þeir Bjarni Þór og 

Valdór. 

Grillmaturinn og meðlætið  

bragðaðist vel og fengu allir 

nægju sína og vel það.  Hjónin á 

bænum buðu okkur síðan upp á 

kaffi .  

Hér sjáum við Ólöfu, Ástu og 

Hrafnkel. 

Ásmundur og Kristín. 


