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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 

Félagsfundurinn í september 

Myndböndin 

Á stjórnarfundi þann 22. ágúst. s.l. voru lögð  drög að vetrarstarf-

inu.  Bjarni Þór Kristjánsson hefur tekið að sér að  skipuleggja 

vetrarfundina og hefur hann lagt til að hver fundur byrji með 

fræðslu við rennibekkinn.  Síðan taki við  fróðleikur sem kemur 

rennismiðum vel og mun spanna yfir handverk á breiðu sviði. 

 

Á fyrsta fundinum þann 29. september mun Trausti B. Óskars-

son vera við rennibekkinn.   

Munið að félagsfundirnir eru haldnir síðasta laugardag  hvers 

mánaðar yfir vetratímann að desember undanskyldum.  

Fundirnir eru sem fyrr í Kennaraháskólanum við Skipholt 37, 2. 

hæð og hefjast kl 10. 

 

MUNIÐ FUNDINN  27. OKTÓBER.   
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Aðalfundurinn 2007 
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Aðalfundur félagsins var haldinn í mars og allt í föstum skorðum þar 

eins og vera ber.  Einu breytingarnar voru að Valdór Bóasson kom inn í 

aðalstjórn og Kristján Heiðberg fór í varastjórn.  Þá kemur Bjarni Þór 

Kristjánsson  til með að halda utan um mánaðarlegu félagsfundina. 

Stjórnin hefur skipt með sér verkum: 

Valdór Bóasson formaður, Jón Guðmundsson gjaldkeri, Reynir Sveins-

son ritari, Úlfar Sveinbjörnsson meðstjórnandi og Antonía Sveinsdóttir 

meðstjórnandi 

Varastjórn: Karl Helgi Gíslason, Guðmundur Magnússon og Kristján 

Heiðberg. 

Sýningarnefnd: Karl Helgi Gíslason og Lýður Sigurðson. 

Fræðslunefnd: Bjarni Þór Kristjánsson. 

Ferðanefnd: Úlfar Sveinbjörnsson og Hrafnkell Gíslason. 

Veitingastjóri: Sigurður Már Helgason. 

Ritstjóri fréttabréfs: Reynir Sveinsson. 

Ingi Guðjónsson sýndi okkur fallega hluti sem hann hefur gert með sam-

límingu.  Sagði okkur frá hvernig hann vinnur samlíminguna en þar 

liggur mikil vinna og skipulag á bak við. 

Opnun sýningar  í Ráðhúsinu 

Eins og félagsmenn vita var sýning félagsmanna opnuð í Ráðhúsi 

Reykjavíkur laugardaginn 15. sept. s.l. 

Kolbrún Baldvinsdóttir bauð gesti velkomna í forföllum formanns. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri opnaði síðan sýninguna form-

lega.  Þátttakendur á sýningunni eru 13 sem sýna 40-50 listmuni.  

Verkin hafa ekki verið sýnd áður og er fjölbreytnin mikil.   

Gaman hefði verið að sjá fleiri taka þátt.  Sýnendur eru frá Borgarnesi, 

Ströndum, Akureyri og af höfuðborgarsvæðinu. 

Sýningunni verður gerð skil í næsta fréttabréfi. 

Ingi við 

mótið 

sem 

hann 

notar 

við sam-

límingu-

na.  

Myndir-

nar til 

hægri 

eru af 

hlutum 

sem 

hann 

hefur 

unnið. 

Kolbrún Baldvinsdóttir og Vilhjálmur 

Þ. Vilhjálmsson í ræðupúlti. 
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Tré og list 
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Sýningin  15.  - 30. sept. 2007 

Sunnudaginn 19. ágúst s.l. var opnað að Forsæti í Flóa listasafn 

(Gallery) undir nafninu Tré og list.  Að því standa hjónin að Forsæti 

Ólafur Sigurjónsson og Bergþóra Guðbergsdóttir. 

Trérennismiðir heimsóttu þau hjón fyrir nokkrum árum í einni vorferð-

inni og fengum við þá að líta inn á verkstæði Ólafs þar sem  verið var 

að  smíða upp flugvél sem brotlenti og áður hefur verið getið um í 

fréttabréfinu. Svo og kirkjuorgelið frá Vestmannaeyjum sem komið 

hefur verið fyrir í bílskúrnum  og þurfti að lyfta þakinu til að koma því 

fyrir eins og kunnugt er. 

Húsakynni nýja safnsins er mjög smekklega og vel innréttað fyrverandi 

fjós.  Steinflísar á gólfi, panelklæddir veggir og loft með bitum sem 

mjög setja svip á staðinn.  Fyrstu 

sýningargripirnir voru renndir munir 

eftir Ólaf og útskurðarverk eftir 

Siggu á Grund.  Síðan munu lista-

menn haldi sýningu þarna.  Í salnum 

eru tveir rennibekkir af eldri gerð og 

annar knúinn  með dieselvél .  

Nokkrir munir voru renndir með 

þeim rennibekkjum sem þarna eru 

til sýnis 

Rennibekkur reimdrifin frá 

dieselvél. 

Kanna og vasi eftir Ólaf Sigur-

jónsson . 

Þegar þetta blað kemur út stendur yfir í Ráðhúsi Reykjavíkur sýning 

Félags Trérennismiða ―Skáldum í tré –handverkshefð í hönnun‖. 13 

félagsmenn taka þátt og hefðu þeir mátt vera fleiri.   

Við gerum okkar besta til að  kynna trérennismíðina og félagið. 

Vonandi sýnum við nokkra framþróun milli sýninga.  Reynslan er þó 

sú að félagsmenn eru mjög uppteknir við brauðstritið og aðrir tregir 

að sýna hvað í þeim býr. 

Á sýningunni eru 40-50 listmunir af ýmsum formum . Skálar eru þó 

oft lendingin hjá rennismiðum enda liggur sá gripur vel við renni-

bekknum.   

 

Við þurfum þó að gera meira af því að handleika viðinn eftir að hann 

hefur verið renndur svona til að fá meiri vídd í handverkið og þá gæti 

komið aukinn áhugi á þessari listgrein.  

 

Hér eru bjöllurnar hennar 

Antoníu Sveinsdóttur sem 

hún sýnir í Ráðhúsinu. 

Renndar í birki og reynivið.  

Stálvírar halda þeim uppi. 

Skínandi góð hugmynd og 

fallegt verk sem vakið hefur 

athygli gesta.. 



Félagarnir Kalli, Keli, Úlli og Reynir létu sig að sjálfsögðu ekki vanta á 

Handverkshátíðina á Hrafnagili.  Tóku þeir þátt í hátíðarhöldunum og 

sýndu listmuni í hjólhýsinu og rennibekk í fortjaldinu.  Fólk dróst að 

þegar heyrðist í rennibekknum og fylgdist með af áhuga.  Leit síðan inn 

og skoðaði munina. Ekki annað að heyra og sjá að mikill áhugi sé fyrir 

handverki.  Trúlega taka einhverjir sig til og bursta rykið af sínum 

rennibekkjum eða kaupa bekk eftir svona sýningu, allavega var það að 

heyra á mönnum.  
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Látinn félagi 
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Við rennum við 

Hjörtur Leó Jónsson lést þann 24. apríl á Sjúkrahúsi Suðurlands.  

Hjörtur var fæddur 26. maí 1918 í Skagafirði, en bjó frá árinu 1946 á 

Eyrarbakka og var m.a. hreppstjóri þar í tuttugu ár.  Síðustu árin bjó 

hann á Selfossi.  Hjörtur tók þátt í félagsfundum meðan heilsa hans 

leyfði.  Í einni af vorferðum félagsmanna heimsóttum við hann heim að 

Káragerði.  Var hann síðan fararstjóri í þeirri ferð um sína sveit og vel 

heima um menn og málefni, var léttur í 

lund og skapaði góða stemmingu í 

kringum sig.  Hann hafði aðstöðu í kjallara 

íbúðarhússins þar sem hann hafði stóran 

og öflugan rennibekk með tveimur  

mótorum.  Annan til að drífa áfram eftir-

hermubúnað.  Hjörtur renndi m.a. rokka, 

fætur fyrir húsgögn og fl. 

Hann var mikill hagleiksmaður, hafði 

mikinn áhuga fyrir handverki sem hann 

sinnti fram á síðustu ár.  Tók þátt í sýn-

ingum og sölu á handverki í sinni sveit.  

Við þökkum Hyrti samfylgdina og er skarð 

fyrir skyldi í félagi okkar.   

Þótt ekki sé um stóran sýningar-

sal að ræða má vel kynna hand-

verkið í ekki stæra plássi.  Sumir 

settust niður og þáðu kaffi.   

Trúlega má víða koma fyrir hjól-

hýsi sem þessu þar sem bæjar-

hátíð er haldin. 

Hér er Karl Helgi að sýna 

mönnum ―vakum patrónu‖ og 

hvernig hún vinnur. 

Þetta kefli var rennt fyrir 

félagsskapinn SAM-

STÖÐU í Keflavík.  

Sturla fyrverandi sam-

gönguráðherra afhenti 

það Kristjáni Möller 

nýjum samgönguráð-

herra.              (Úlfareynir) 

Útskurðarmenn sem kalla sig 

―EINSTAKIR‖ smíðuðu 

eftirlíkingu af rússnesku 

ÚRAL mótorhjóli úr tré.  

Var það á sýningunni í 

Hrafnagili og vakti mikla 

athygli.  Eins og sjá má eru 

margir hlutir þess renndir.  

Gjörð og hjólbarði,  Út-

blásturskerfi, stýri og margt 

fl.  Gott framtak hjá þeim 

félögum.   

Einstakir 
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Ekki er allt sem sýnist 
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Námskeið 

Í vetur þurfum við að efla  félagið með þátttöku sem flestra félags-

manna.  Félagsstarfið verður ekki öflugt með stjórninni einni sér, allir 

þurfa að taka til hendinni.  Það er heldur ekki nóg að segja að það vanti 

nýtt efni inn í félagsstarfið ef ekki koma tillögur frá félagsmönnum um 

það sem þeir vilja sjá og heyra.   

Sýningar félagsmanna og erlendir leiðbeinendur hafa gefið einna besta 

tilbreytingu fram að þessu.  Stjórnendur félagsins hafa þurft að leggja 

sig alla fram til að geta haldið úti sýningum og sumum þykir sennilega 

nóg um hvað þeir eru oft sýnilegri en aðrir við ýmsar uppákomur.  Við 

viljum gjarnan að sem flestir taki þátt en til þess höfum við orðið að 

teygja og toga menn með okkur.   

Er áhugi fyrir sýnikennslu við rennibekkinn?  Einn eða tveir dagar. 

Síðan gætu þeir sem vilja fullnuma sig betur sótt einkatíma.   

Látið frá ykkur heyra og komið með tillögur. 

Bandsögun 

Þeir sem  hafa flett í bandsög vita hvað erfitt getur verið að halda 

beinni línu þegar komið er að síðustu sögun.  Ef ekki er sagað alveg út 

eins og myndin sýnir  situr  viðarbúturinn betur og síðan má saga fyrir 

endann til að losa sundur.  

Það er ekki auðvelt að 

saga beinar línur í band-

sög.  Þetta á sérstaklega 

við þegar verið er að fletta 

í borð.  Blaðið þarf að 

vera rétt fyrir verkefnið, 

landið gott og síðan eru 

til ýmiss ráð til að auð-

velda sér verkið. 

Myndin sýnir eitt þeirra.   

 

 

Norrænt  samstarf 

 Eins og greint var frá í síðasta fréttabréfi halda norrænu heimilis-

iðnaðarfélögin þing í Reykjavík dagana 26.—30. september að Grand 

Hotel í Reykjavík.  Von er á erlendum gestum bæði á sýningu félags-

manna í Ráðhúsinu og á félagsfundinn í Skipholti. Einnig eru sýningar  

í Gerðubergi og Norræna húsinu vegna koma erlendu gestanna.  

Heimilisiðnaðarfélagið fer með formenskuna þetta árið og sér um þing-

haldið og aðra atburði  vegna þessarar heimsóknar.  Félagsmenn geta 

sótt fundina og að sjálfsögðu sýningarnar. 

Munið eftir þessum sýningunum í Gerðubergi sem er opin 

22.sept.-11. nóv. og í Norræna húsinu 22. sept.—7. okt. 



6 

Handverkshátíðin Hrafnagilsskóla 2007 

11 

Úr félagsstarfinu 

 
Rennismiðir mættu galvaskir til leiks á handverkssýninguna að Hrafna-

gilsskóla Eyjafjarðarsveit dagana 10.—12. ágúst. Tveir rennibekkir voru 

meðferðis og rennt alla dagana.  Í stóru tjaldi sem nefnt var 

―verksvæði‖ vorum við með sýningargripi, rennibekk og stórt vegg-

spjald með upplýsingum um félagið. 

Þá var hjólhýsið ―Við rennum við‖ einnig á svæðinu og í fortjaldi var 

rennibekkur og sýningargripir innandyra.  Báðir rennibekkirnir voru í 

gangi frá morgni til kvölds.  Gestir fylgdust af áhuga með rennismið-

unum sem gáfu hlutina sem renndir voru svo sem vasa, skálar og box. 

Allmargir höfðu orð á því að 

taka nú til hendinni, þeir hefðu 

lengi haft áhuga á að kynna sér 

trérennismíði og sumir áttu 

rennibekki sem ekki höfðu 

verið settir í gang lengi.   

Trausti leggur línurnar fyrir 

Þýskri stúlku sem er sveinn í 

húsgagnasmíði og er í námsferð 

hér á landi. 

Trausti, Úlfar og Hrafnkell við rennibekkinn.  Sigurður Már safnaði 

 nýjum félögum og varð vel ágengt 

Á aðalfundinum sýndi  Guðmundur Sig-

urðsson okkur íþróttamenn sem hann tág-

aði og notar sem gjafir við ákveðið tæki-

færi. 

Auglýsing 

 

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

R

P E

Ö

G A D

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 & LAKK. 

ÖRYGGISGLERAUGU MEÐ STYRK. 

GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR. 
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Sú hefð hefur skapast í vorferðum félagsins að gefa þeim aðilum 

sem á móti okkur taka gjöf sem þakklætisvott fyrir aðstoðina.  

Önnur tækifæri koma einnig upp.  Um hefur verið að ræða skálar 

eða penna. 

Nú þykir rétt að fá hugmynd frá félagsmönnum  um grip 

sem við getum notað við slík  tækifæri. 

Gripurinn má kosta um 5 þúsund krónur og mun félagið kaupa af 

þeim sem fyrir valinu verður 5—10 stk. fyrir vorferðina 2008.  

Við sérstök tækifæri höfum við gefið veglega hluti sem þá eru valdir 

sérstaklega.   Nú leitum við liðsinnis félagsmann að koma með 

góðar hugmyndir. 

Sá sem verður fyrir valinu fær einnig vöruúttekt hjá Handverks-

húsinu eða Trélist að upphæð 20 þús.   

Stjórnarmenn taka ekki þátt.   

Samkeppni um besta gripinn 

 

Hér rennir Trausti bikar.  

Sigurður Már og Hrafn-

kell fylgjast með. 

 

Á þriðja tug nýrra félags-

manna skráði sig  hjá  

Sigurði Má. 

Á svæði trérennismiða í verktjald-

inu.  Þýski húsgagnasmiðurinn 

heldur á vasa sem hún renndi 

með aðstoð Trausta. 

Ávallt var kátt á 

hjalla við rennibekk-

inn. 

Trausti, Sigurður Már 

og Hrafnkell ásamt 

gestum. 

 

Frá Hrafnagili 

Þessi ungi piltur heitir Aron og fylgdist greinilega vel með Úlfari sem 

var að renna box.  Beið þolimóður þar til verkinu var lokið  og varð 

undrandi þegar hann fékk boxið að gjöf. 
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Vorferðin 2007 
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Vorferðin var farin 28. apríl s.l. í Borgarnes og Stykkishólm sem  27 

félagsmenn og makar tóku þátt í. Lagt var af stað kl 10 og fyrsti áninga-

staður var Landnámssetrið í Borgarnesi þar sem Kjartan Ragnarsson tók 

á móti okkur og sagði frá hugmyndinni að uppbyggingu safnsins og 

framtíðarplönum. Eftir það gátu þeir sem vildu, farið á sýningarnar í 

húsinu sem eru tvær.  Annarsvegar Egils saga og hinsvegar landnáms-

sagan.  Margir nýttu gott tilboð og fóru á báðar sýningarnar. Á Egils-

sýningunni er mikið um handverk, útskurði, tálgufígúrum og  nýstár-

legum skúlptur.  Þar á eftir fengu menn sér léttan málsverð á veitinga-

stað safnsins. Nutu staðarins í ró og næði og um kl 13 var lagt af stað í 

Stykkishólm. 

Fyrst var ekið í Sauraskóg þar sem Trausti Tryggvason skógarvörður 

tók á móti okkur og sagði frá starfinu þar.  Bauð hann okkur að kom í 

skóginn ef við ættum leið hjá og fá þar efnivið í handverkið.  Einstök 

blíða var í skóginum enda komum við með hitabylgju og mældist þar 

mesti hiti síðan mælingar hófust fyrir meira en hundrað árum eða 16,4° 

á þessum tíma árs.  Við hefðum getað eytt deginum þarna við skógar-

göngu og safnað efniviði.   

Síðan var haldið til Láru Gunnarsdóttur sem er þekkt fyrir gott hand-

verk unnið í tré.  Lára hefur í mörg ár tálgað fólk og fénað,  bakka og 

margt fl.  Þá málar hún á tré fólk í þjóðbúningum.  Munir hennar eru 

seldir á Þjóðminjasafninu, Keflavíkurflugvelli og víðar. Verkstæði 

hennar er á heimili hennar og má banka upp á ef fólk vill kíkja inn.  

Kjartan Ragnarsson sagði frá 

stofnun landnámssafnsin og  

framtíðaráformum. 

Notanleg stemming í 

veðurblíðunni. Þar sem við 

fengum okkur næringu. 

Trausti Tryggvason til hægri 

ásamt Guðmundi Magnússyni og 

Láru Gunnarsdóttur  á verkstæði 

hennar. 


