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Nýr fundarstaður 2011 
Fundinn hefur verið nýr fundarstaður fyrir félagsfundina frá og 

með janúar 2011.  Vegna mikillar þátttöku í félagsstarfi félags-

manna var orðið fullþröngt um okkur í Skipholtinu. 

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti hefur samþykkt að opna sínar dyr 

fyrir okkur en þar er hátt til lofts og vítt til veggja.  Verðum við í 

smíðadeild skólans þar sem smiðir fá sinn lærdóm og einn félags-

manna okkar Magnús Kristmannsson er þar kennari.  Sigurður 

Helgason og Magnús hafa unnið að málinu fyrir okkur sem  nú er 

komið í höfn. 

Fjölbrautarskóli Breiðholts smíðaverkstæði stendur 

við Hraunberg. Lóðin er girt framan við húsið og  þar 

er sumarhús í smíðum.  Félagsmenn eru hvattir til að 

kynna sér aðkomuna á götukorti símaskrárinnar.  
Margir kannast við Gerðuberg þar sem bókasafnið er til húsa og er á 

svæðinu.  Sjá kort í símaskránni á bls. 1541-reitur 11. 

Fyrirhuguð er sýning félagsmanna í Reykjanesbæ dagana 14.—19. febrúar 

n.k.  Félaginu hefur verið boðið að sýna í sýningarsal Birgis Guðnasonar 

Grófinni Keflavík.  

 Þeir félagsmenn sem áhuga hafa á að taka þátt hafi samband við Karl Helga 

á trelist@simnet.is 

Sýning í Reykjanesbæ 2011 

Til gamans er hér birt mynd sem ritstjóri tók á félagsfundinum í 

október 2001.  Vilhjálmur Sigurjónsson að fræða um brýnslu 

rennijárna.  Þeir sem nú sækja fundina geta borið saman  

 fjöldann á síðustu fundum. 
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Frá ritstjóra 

15 

Nú þegar 17. starfsár félags trérenni-

smiða er að hefjast er margt fyrirhugað 

á árinu. 

Fyrst má nefna að eftir 16 ára samastað 

félagsfundanna hjá handmenntadeild 

Háskólans í Skipholti flytjum við 

fundarstaðinn í Fjölbrautaskólann í 

Breiðholti.  Félagsmenn sem mæta á 

fundina eru að nálgast fjölda þingmanna 

og þrengsli mikil í Skipholtinu. Samkomulag er um afnot af smíðastofum 

skólans fyrir félagsfundi og að ekki verði tjaldað til einnar nætur. 

Þar er hátt til lofts og vítt til veggja og sér kaffistofa. Rennibekkur er á staðnum. 

Þá er fyrirhuguð sýning félagsmanna í Reykjanesbæ í boði Birgis Guðnasonar 

sem hefur yfir að ráða ágætum sýningarsal.  Vonum að þar verði góð kynning á 

félaginu. 

Síðan gerum við ráð fyrir að vera við Elliðavatnsbæinn fyrstu helgina í maí með 

svipaða uppákomu og á síðasta ári.    

Þá er að fara í gang undirbúningur fyrir sýningu að lifandi handverki að Fitjum í 

Skorradal í samstarfi við Huldu Guðmundsdóttur skógarbónda sem boðið hefur 

okkur á staðinn.  Vorferð félagsins 2010 var einmitt að Fitjum. 

Ekki má gleyma Handverkshátíðinni að Hrafnagili þar sem við ráðgerum að fjöl-

menna í ágúst eins og undanfarin ár. 

Á félagsfundinum í nóvember voru þeir myndaðir sem samþykktu að setja mynd 

af sér á heimasíðu félagsins.  Fjöldi félagsmanna hefur aukist það mikið að erfitt 

reynist að muna nöfn þeirra sem menn umgangast og má þá fletta upp í nafna-

skrá heimasíðunnar.  Þeir sem ekki voru myndaðir og vilja vera með, vinsam-

legast sendið Einari Óla mynd  [hamrar@internet.is] og samþykki fyrir mynd-

birtingu.  Þessi hvatning á ekki síður við þá sem eru á landsbyggðinni. 

Þá hvetjum við félagsmenn enn og aftur að koma með verk sýn á fundina og 

hefur þeim fjölgað sem deila verkum sínum með öðrum.  Félagsmenn utan 

Reykjavíkur eru einnig hvattir til að senda myndir af verkum sínum til birtingar í 

fréttabréfinu.  Við vitum að margir eru að gera góða hluti og nægir að nefna 

árangur Ragnars Arasonar á Höfn á Handverkshátíðinni að Hrafnagili þar sem 

hann var kosinn handverksmaður sýningarinnar. 

Stjórn félagsins er ávallt reiðubúin til samstarfs við félagsmenn á landsbyggðinni  

með sýnikennslu eða hvað annað sem varðar félagsstarfið. 

Gleðilegt og farsælt komandi ár.  

NÝR  FUNDARSTAÐUR 

Munið nýjan fundarstað í Fjölbrautarskóla Breiðholts.  

Nóvemberfundurinn 

Úlfar var við renni-

bekkinn og renndi 

skógarbolla úr lerki. 

Komið hafði verið 

fyrir myndavél sem 

kastaði mynd á tjald 

sem gerir fundar-

mönnum auðveldara 

að sjá hvað fram fer á 

rennibekknum. 

Myndin til vinstri er af munum renndum 

úr furu frá Huldu að Fitjum í Skorradal. 

Munirnir voru gefnir Thorvaldsenfélag-

inu. 

Einar Óli tók sig 

til og myndaði 

félagsmenn og er 

meiningin að festa 

þá á heimasíðu 

félagsins. 

 
Karl V. Dyrving kaffistjóri II 

bauð upp á piparköku úr sam-

límdri skál. 
Stjakar úr 

furu. Litað 

dökkt. Ein-

faldleikinn  

er flottur 

hér. 

Smiður 

Gunnar 

Ingibergs-

son 
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Úr ýmsum áttum  Septemberfundurinn 

Artic & Crafts 2010 

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

andi í “Art & Craft 2010 sýningu í Laugardalshöllinni.  Þannig hljóðaði frétt í 

síðasta tölublaði. 

Ekki heyrðist frekar í þeim aðila sem sjá átti um undirbúninginn.  Sýningin 

hefur því verið slegin af án skýringar. 

Þorvaldur Hafberg sýndi okkur þennan fallega 

rokk.  Hann hefur gert nokkur eintök af slíkum.  

Flott vinna. 

Brugðið var á það ráð að flytja fundinn niður á jarðhæð í stað þess að vera 

í smíðastofu skólans.  Þrátt fyrir það fengu ekki allir sæti vegna mikillar 

fundarsóknar.  Heldur færri þurftu þó að standa en áður og þarf að ígrunda 

hvernig betrumbæta má aðstöðuna fyrir fundarmenn.   

Aðstaðan fyrir kaffisamsætið er heldur ekki nógu gott, en uppi gátu menn 

dreift sér á stærra svæði og 

rabbað saman í smáhópum. 

Þessir kappar fengu stúkusæti. 

Spurning hvort nálægðin við 

eldhúsið er ástæðan eða hvað. 

Ómar,  Karl Helgi og Björn. 

Þéttsetinn 

bekkurinn. 

Trausti  við 

rennibekkinn. 

Ungur tilvonandi 

rennismiður. 
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Októberfundurinn Félagsmenn í góðum gír 

Jón Guðmundsson 

plöntulífeðlisfræðingur 

fræddi félagsmenn um 

íslensk tré, uppbygg-

ingu þeirra og vöxt. 

Mun á barrtrjám og 

lauftrjám.  Harðviði og 

mjúkviði. 

Jón hefur gefið vilyrði 

fyrir  birtingu úr erindi 

sínu síðar í fréttabréf-

inu.   

Þrír félagsmenn reyndu fyrir sér með sölu á verkum sínum vikuna fyrir jól á 

Skólavörðustígnum.  Þeir félagar Jón Guðmundson, Karl Helgi Gíslason og Ingi 

Guðjónsson leigðu sér aðstöðu í vikutíma. Áttu þeir nokkuð eftir af góðum 

hlutum sem ekki gengu út á Ráðhússýningunni. Voru þeir félagar ánægðir með 

afraksturinn og hin besta kynning á þeim félögum og félaginu.  

Aðstaðan var eins og á góðri 

sýningu.  Guðrún Bjarnadóttir 

sá að vanda um uppstillingu 

og stóð vaktina með þeim 

félögum. 

Á myndinni eru Ingi, Guðrún 

og Karl. 

Eins og myndin sýnir var 

uppsetningin flott. 

Birki, lerki, gullregni, 

reynitrjám breytt í glæsileg 

listaverk. 

NÝR FUNDARSTAÐUR 

Munið nýjan fundarstað í Fjölbrautarskóla Breiðholts 

Félagsmenn hafa um nóg að 

ræða í kaffihléinu.  Miðla  

hver til annars af reynslu 

sinni.   

Heyra má rökræður um 

eiginleika hinna ýmsu viðar-

tegunda, þurrkun viðarins, 

tæki og tól og svo fr.   

NÝR FUNDARSTAÐUR 

Munið nýjan fundarstað í Fjölbrautarskóla Breiðholts 
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Bjarni Þór sýnir hvernig 

hann rennir hring  í horn. 

Byrjaði á því að saga í 

rétta þykkt,  Límdi 

flöguna á plötu og boraði  

að innanverðu. 

Renndi síðan öxul svo 

hringurinn passaði uppá 

og  mótaði hringinn. 

Þá er slípað og pólerað. 

Trausti leiðbeinir Eðvarði 

hvernig staðan á járninu á að 

vera þegar verið er að renna 

að innanverðu með tiltekinni 

gerð af sköfu. 

Nauðsynlegt að halda sem 

næst miðju svo allt fari ekki 

af stað. 

Trausti sýnir hér eina gerðina 

sem hentugt er að nota við að 

renna innan úr vasa. 

Liðjárn sem fest er annarsvegar 

við viðhaldsodd og hvílir hins-

vegar á forsetanum (hvíli járn-

inu). 

Bitjárnið er skafa sem fest er við 

liðjárnið. 

Hvaða heilvita manni dettur í hug að gefa jafn mikið af sér endurgjaldslaust og 

þeim sem hér eru í forsvari. Ef það eru ekki algerir --------, á mælikvarða efnis-

hyggju, þá veit ég ekki hvað. Þetta fólk hefur djúpa innsýn í eigið sjálf og gerir 

sér betri grein en margur, hvert það er og hvað það stendur fyrir. Það slípar sjálft 

sig og fægir í trénu sem það vinnur og verður betri menn fyrir bragðið. Í því 

samhengi vil ég geta þess að konur eru líka menn og margar meiri menn. 

Mér verður hugsað til allra fréttabréfanna, 50 talsins á ég, fræðslufundanna og 

erlendu fyrirlesaranna sem ég hef notið þessi 10 ár sem ég hef verið ykkur sam-

ferða.  

Að lokum varð mér hugsað til þeirra fræja sem þið sáið, með því einu að vera og 

með því sem þið gerið.  

Í hugum þeirra sem hér sýna ríkir hógværð og auðmýkt, útsjónasemi og hug-

myndauðgi, þakklæti gagnvart tilverunni og lífinu. Það sem hér er að sjá, er ekki 

fullkomið, frekar en þeir sem það hafa skapað,,, en  

Það sem hér er að sjá eru hug- og handverk í tré. Ræktuð af því góða, tilraun 

nokkurra sálna til sjálfþroska og til að gefa af sér.  

Skapa, rækta, þroskast, gefa, er eitthvað betra? 

Njótið sýningarinnar 

Takk fyrir 

Guðmundur Sigurðsson tók þátt í sölusýningu hjá Grósku myndlistarfélagi á 

Garðatorgi fyrir jólin.  Var þar með rennda fugla úr gullregni og fígúrur úr lerki 

og fl. viðartegundum 

NÝR FUNDARSTAÐUR 

Munið nýjan fundarstað í Fjölbrautarskóla Breiðholts 
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RENNIBEKKIR OG PATRÓNUR. 

SORBY PRO EDGE BRÝNIR. 

SORBY RENNIJÁRN, OLÍUR & LÖKK. 

ÖRYGGISGLERAUGU MEÐ STYRK. 

GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR. 

Eins og áður hefur komið fram er fyrirhugað að efna til samstarfs 

við skógarbóndann Huldu Guðmundsdóttur að Fitjum og eiga þar 

góða helgi með sýningu og lifandi handverki seinni hluta maí-

mánaðar. 

Þeir sem vilja taka þátt og sýna/selja/renna, hafi samband við Jón 

Guðmundsson sem hefur tekið að sér að halda utan um verkefnið.  

Netfang Jóns er rennsli@visir.is 

Skorradalurinn í maí 
Í skóglausu landi renna þeir tré. Þeir glíma við óleystar gátur mannskyns og eru 

færir um að leysa þær flestar. Einn okkar hefur til dæmis svarað í myndformi 

hvort kom á undan eggið eða hænan og er lausnin til sýnis hér í salnum.  

Íslenskir Trérennismiðir  hafa í sínum ranni leyst vandann á ofvirkni og athyglis-

brest. Í stað þess að taka lyfin sín reglulega fá þeir heilbrigða útrás fyrir óbeislaða 

umframorku, líkamlega jafnt sem andlega, í skapandi handverki.  

Þeir kalla það að skálda í tré. Í þeim orðum felst meiri skilningur en hægt er að 

útskýra á einfaldan hátt. Þar á ég við að skýringin er tilfinningalegs eðlis og óút-

skýranleg viti bornum mönnum. 

Félagið var lengi eitt af best geymdu leyndamálum landsins og var það jafn lengi 

einn aðalstyrkur félagsins. Ég bið ykkur sem hér eruð saman komin að geyma 

þetta leyndarmál og ekki minnast á það við nokkurn mann að þið voruð hér. 

Ég sat aftast á félagsfundi hér um daginn og taldi rétt um sextíu hausa í salnum. 

Allir farnir að grána, nokkrir hvítir, á mörgum var hárið farið að þynnast og á 

sumum var það ansi lítið. Mér varð hugsað til allra bílskúranna og kompanna 

sem þessir hausar eiga athvarf sitt í, allrar þeirrar þekkingar og reynslu sem í 

þeim býr og til allra þeirra tækja og áhalda sem þeir eiga og flestir kunna með að 

fara.  

Mér varð hugsað til þess, að ef allt þetta rólega fólk hefði ekkert að gera, hve 

gersamlega vitlaust það myndi allt gera í kringum sig.  

Mér varð hugsað til þeirra fræja sem það sáir, með því einu að vera og með því 

sem það gerir.     

Í hugum flests þessa fólks ríkir hógværð og auðmýkt,,, útsjónasemi og hugmynda 

auðgi,,, þakklæti og sátt gagnvart tilverunni og lífinu.   

Ég hef aldrei rekist sérlega vel í hóp. Á þessu er ein undantekning, leynifélagið, 

Félag Trérennismiða á Íslandi. Í þeim félagsskap líður mér vel. Þeir ekki aðeins 

geta komið sér saman um flesta skapaða hluti, saman vita þeir alla skapaða hluti 

og það sem mestu máli skiptir, þeir eru ósínkir að deila því með öðrum. Þeir 

skapa hluti og eru svo rómantískir að kalla það að skálda í tré.Í raun er þetta 

samkvæmt skilgreiningu minni, sem ég ætla ekki að skýra nánar, félagsskapur 

vitleysinga. Í slíkum félagsskap á ég heima. Hvaða viti bornum manni dettur í 

hug að eyða tíma sínum, fé og fyrirhöfn í afgangsspýtur, fúaspýtur, afsag og 

lurka og hvað þá að skapa úr þeim það sem þið hér sjáið. Auðvitað á að kurla 

þetta og brenna á Grundartanga.  

Eyða svo tímanum í eitthvað gagnlegt, eins og til dæmis á netinu, fésbók, golf, 

eða eitthvað annað. enn nytsamlegra.  

Hvaða viti bornum manni dettur í hug kaupa öll þau verkfæri sem þarf, og læra á 

þau. Hvaða viti bornum manni dettur í hug að sýna afrakstur sinn og ýmist gefa, 

eða selja langt undir, eða á kostnaðarverði?  

Í síðasta tölublaði var sagt frá því að Stefán Tryggvason lánaði okkur 

rennibekk á hátíðina.  Stefán var sagður hótelstjóri á Þóroddsstöðum sem 

er ekki rétt.  Hann mun hafa húsbóndavaldið á Þórisstöðum og er það hér 

með leiðrétt. 

NÝR FUNDARSTAÐUR 

Munið nýjan fundarstað í Fjölbrautarskóla Breiðholts. 
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Skáldað í tré 2010 Félagsmenn 

Skál og diskar sem Óli Jakob renndi úr masúrbirki.  Góð lögun,flott vinna og 

áferð. 

Samlímdur vasi eftir Pétur Eiríksson. 

Pétur hefur reynt ýmsar útfærslur og hér má sjá 

eina.  Samlímingin er skáskorin með spón milli-

lögn og kemur einkar vel út á þessum grip. 

Fótur og efsti hluti er handverk utan við renni-

bekkinn og félagsmenn hafa einmitt verið 

hvattir til að gera meira af slíku. 

 

Opnun 4. Sýningar trérennismiða í Ráðhúsi Reykjavíkur 05.11. 

2010. 

 
Ágætu gestir kæru félagar 

 

Mig langar til að þakka það traust sem mér er sýnt með því að fá að opna 6. sam-

sýningu trérennismiða á Íslandi. Eins og lenska er hérlendis ætla ég að misnota 

mér það traust sem mér er sýnt og koma inn á ýmislegt, sem ekkert kemur mál-

inu við.  

Ísland er um margt einstakt land. Hið innra eru jöklar, öræfi og hraun og gróður-

rönd með sjávarsíðunni. Hvergi á jörðinni er meiri jarðfræðileg fjölbreytni á 

flatareiningu lands, en einmitt hér á landi. Jarðsagan er sýnilegri, og form- og 

fagurfræðileg fjölbreytni landslags meiri, en víðast gerist. Lítið bara á myndirnar 

hans Sigurgeirs Sigurjónssonar sem hanga hér allt um kring. Rétt eins og 

Ástralía, er Ísland eyðmörk umkringd alkohólistum. Horfið á myndirnar, ekki 

stingandi strá. Horfið svo á alla alkohólistana í kringum ykkur.  

Í þessu strjálbýla landi búa fleiri smákóngar á flatareiningu, en eðlilegt getur 

talist og hlutfallslega miklu fleiri en nokkursstaðar gerist. Í ljósi þeirrar stórkost-

legu og fjölbreyttu náttúru sem Ísland býr yfir, verður að teljast eðlilegt að þetta 

einstaka land verði í heild sinni tekið á heimsminjaskrá. Þjóðin, þetta sérstæða og 

einangraða samfélag sem hér býr, fylgir auðvitað með. 

Auk þess að vera, rétt eins og þjóðin óhemju merkilegt. Ísland er nýjasta og 

síðast numda land veraldar. Það var lengi óuppgötvað af mönnum og jafn lengi 

frátekið af þeim sem öllu ræður, af ástæðum sem með öllu eru ókunnar, fyrir 

norræna þverhausa. 

Afkomendur þessara þverhausa eru sömu þverhausarnir og forfeðurnir. Þeir eiga 

það sameiginlegt að geta ekki komið sér saman um nokkurn skapaðan hlut og eru 

sammála um að kalla það sjálfstæði.  

Ísland ætti að vera á botni, sjávarbotni, eins og aðrir úthafshryggir. Landið flýtur 

hinsvegar og það ekki bara á lyginni einni saman, heldur á miklum möttulstrók, 

beint undir landinu hér mitt úti í Atlantshafi.  

Í þeirri þverstæðu að óalandi og óferjandi þjóð býr á landi sem ekki ætti að vera 

ofan sjávarmáls, hljóta að felast einhverskonar skilaboð. Því er hinsvegar enn 

verið ósvarað hver þau skilaboð eru. 

Svartnætti hvílir yfir landinu. Þjóðin er í djúpri kreppu, fjárhagslegri og andlegri. 

Landsmenn eru um það bil að ná sínum botni. 

Enginn virðist skilja neitt í neinu og lítil merki sjást um iðrun, sem hvorutveggja 

er þó frumforsenda bata. 

Í öllu þessu svartnætti er vonarglæta.  

Þessi vonarglæta er Félag Trérennismiða á Íslandi. 
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Ráðhússýningin 2010 

Árni B. Stefánsson setti 

sýningu trérennismiða í 

Ráðhúsi Reykjavíkur 

laugardaginn 5. 

nóvember. 

Sýningin er sú þriðja 

sem félagsmenn halda í 

Ráðhúsinu.  Sú síðasta 

var þar fyrir þremur 

árum. 

Sýningaraðstaðan er 

björt og góð og alltaf  

nokkur straumur fólks 

sem leið á í húsið og 

lítur þá á sýninguna í 

leiðinni.  14 félagsmenn áttu hluti á sýningunni  sem voru samkvæmt sýningar-

skrá 70 talsins og voru flestir  

samsettir.  Nokkrir félagsmenn 

höfðu  ekki samband við sýn-

ingarstjórn fyrr en eftir að sýn-

ingarskrá hafði  verið skipulögð 

og komust því ekki að.   

Næst biðjum við félagsmenn að 

láta vita í tíma svo að sem flestir  

taki þátt og hægt að skipuleggja  

með góðum fyrirvara. 

Eins og áður hefur komið fram 

eru sýningarpallarnir í eigu 

félagsins.  Þeir voru allir sprautaðir fyrir þessa sýningu. 

Á veggjum voru fallegar ljósmyndir í eigu Reykjavíkurborgar sem settu góða 

stemningu á sýningarsalinn.  

Öll verkin á sýningunni 

voru ljósmynduð og verða 

birt á síðum næstu frétta-

bréfa og á heimasíðu 

félagsins. 

Sýningin fékk meiri 

umfjöllun í fjöl-

miðlum sem skilaði 

sér í góðri aðsókn.   

Ágæt sala var á 

verkum félagsmanna. 


