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Aðalfundur Félags Trérennismiða á Íslandi verður haldinn 

laugardaginn 29. mars 2008 kl. 10 í húsakynnum Kennaraháskóla 

Íslands, Skipholti 37, R. 

Dagskrá: 

1. Skýrsla stjórnar. 

2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar. 

3. Kosning stjórnar og nefnda. 

4. Ákvörðun um félagsgjald. 

5. Önnur mál. 

6. Fundargerð lesin upp og borin undir atkvæði. 

7. Kaffiveitingar  

8. Trausti B. Óskarsson sýnir samlímingar 

Aðalfundurinn 

Vorferðin 

Árleg vorferð félagsmanna verður farin laugardaginn  26. apríl frá 

Skipholtinu kl. 10 stundvíslega.  

Áformað er að fara í Haukadalsskóg í Bláskógarbyggð.  Þar verður 

grillað í hádeginu.  Ýmsir staðir heimsóttir í nágreninu. 

Nauðsynlegt er að skrá sig ekki síðar en 20. apríl til Úlfars í síma 

863 3625 eða Hrafnkels í síma 863 7814. 

2. tbl. 14. árg. mars 2008 

Lampi, samlímdur og renndur, eftir Finnlaug 

Snorrason.  Lampann má sjá á Hjúkrunar-

heimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi.    
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Frá ritstjóra 

15 

Nú er komið að 14. aðalfundi 

félagsins.  Það að hreint ótrúlegt 

hvað tíminn hefur liðið hratt. Við 

sem höfum verið í félaginu frá 

byrjun höfum notið þess að vera í 

góðum félagsskap og margt höfum 

við vonandi lært á þessum 14 árum.  

Margt eigum við þó enn ólært í tré-

rennismíðinni og vonandi bætist fróðleikur við á hverju ári. Það kom 

ritara þó á óvart hvað sjá má margar af þeim aðferðum í bók sem út-

gefin er 1935 af framleiðendum Delta trérennibekksins, eru enn í fullu 

gildi.  Nokkrar myndir úr þeirri ágætu bók fylgja í þessu fréttabréfi. 

Það sem brennir helst á félagsmönnum og svo oft hefur komið fram í 

fréttabréfinu að kynningarstarfið út á við þarf að vera öflugra. Aldrei að 

vita nema munir unnir úr trjáviði komist í tísku.  

Á síðasta félagsfundi var rætt um þurrkun á trjáviði.  Bjarni Þór hafði 

þar framsögu og hvatti menn til að taka þátt í umræðunni.  Félagsmenn 

tóku því vel og kom margt fróðlegt fram þar sem menn sögðu frá 

reynslu sinni “ betur sjá augu en auga”. 

Á fundinum komu fram hinar ýmsu aðferðir sem félagsmenn nota. 

Guðmundur Magnússon sagði frá reynslu sinni við notkun á örbylgju-

ofni. Reynsla hans er að nota fulla orku einu sinni.  Við það kemur rak-

inn skyndilega út og opnar viðinn þannig að setja má hann inn í stofu á 

eftir án þess að hann springi.  Aðrir notuðu þá aðferð að hafa hlutinn 

stuttan tíma í ofninum og kæla á milli.  Vigta þá gjarnan kubbinn og 

þegar hann hættir að léttast er mesti rakinn farinn.  Aðrir höfðu reynslu 

af því að viðurinn hafi brunnið í miðju án þess að það sæist að utan-

verðu. Þá eru til “kemisk”efni til að ryðja rakanum út. 

Vorferðin verður laugardaginn 26. apríl.  Rétt er að taka fram að vor-

ferðir félagsmanna hafa allar verið mjög vel heppnaðar.  Bæði kynnast 

félagsmenn og við höfum heimsótt áhugavert handverksfólk. 

Nú er lag fyrir félagsmenn sem hafa þjóðlegt handverk til sölu, að setja 

sig í samband við Dórótheu á Akureyri.  Sjá nánar í fréttabréfinu. 

Að síðustu að aðalfundinn í mars sem er síðasti félagsfundurinn á 

þessum vetri.  

 

   

Sýnikennsla fyrir byrjendur 

Allmargir skráðu sig í félagið á síðasta ári og það sem af er þessu ári.  

Stjórnin hefur því ákveðið að standa að sýnikennslu fyrir þá sem vilja 

kynna sér rétt handtök við trérennsli.  

Í samstarfi við Trausta B. Óskarsson verður haldin sýnikennsla  mánu-

daginn 7. apríl n.k. kl. 17 –21 í smíðadeild Kópavogsskóla ef næg þátt-

taka fæst.  Vonast er til að ekki færri en 10 þátttakendur skrái sig.  

Verðið er kr. 5000 sem greiðist á staðnum. 

Trausti mun þar fara yfir öll helstu atriði er varða rennibekkinn, renni-

járnin og viðinn. 

Ef vel tekst til verður framhaldsnámskeið haldið síðar með svipuðu 

fyrirkomulagi. 

Skráið ykkur tímanlega hjá Trausta í síma 565 6924.  

     

Samstarfskona Dórótheu heitir Jónína Hjaltadóttir og hefur nú unnið 

síðstu 7 árin við leiðsögn í ferðum sem farnar hafa verið með gesti 
skemmtiferðaskipanna og býr yfir dýrmætri þekkingu.  Nú langar Dóru 

að leita til félagsmanna um ábendingar um það þjóðlega handverk 
sem kann að leynast víða um land.  Aðstaða til fínni verkvinnu verður 

staðsett í sölusalnum sjálfum og er hugsuð meira sem sýning á hrá-

efni og lokafrágangi muna.  Þar gefst handverksmönnum tækifæri á 
að komast í bein tengsl við þennan hóp ferðamanna.  Einnig mega 

þeir sem eru að framleiða muni beðnir að hafa samband við hana 
vegna minjagripaverslunar sem verður að vera vel búin þegar fyrsta 

skip leggur að höfn.  Hún hefur hug á að taka fjölbreytt úrval af hand-
gerðum gæðamunum í umboðssölu svo endilega hafið samband við 

hana :     dorothea@itn.is og 864-3633 

mailto:dorothea@itn.is
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Janúarfundurinn Markaðurinn 

Hrafnkell Gíslason  sýndi okkur hvernig hann litar viðinn í renni-

bekknum. 

Velja trjávið sem er með sterkar æðar (víindi) eins og t.d. eik og ask. 

Veljum gjarnan tvo liti.  Annan á sjálfan flötinn og hinn í  víindin.  

Notar til þess akrílliti ( eða vax /skóáburð).  Ná má fram skemmtilegri 

áferð með þessum hætti. 

Sýndi hann okkur að með því að lita yfirborðið rautt, lakka síðan yfir, 

bursta upp úr  víindunum  með fínum vírbursta og bera síðan yfir  

hvítan lit eða gull þá kemur það mjög vel út eins og sjá má á mynd-

unum sem segja meira en mörg orð.  Nánar má lesa um þessa aðferð í 

grein sem Hrafnkell skrifaði og er hér í blaðinu. 

Sparið ekki bréfið þegar verið er að 

hreinsa litinn af viðnum.  Nauðsyn-

legt er að hreinsa litinn vel af yfir-

borðinu svo liturinn í víindunum 

njóti sín. 

Hrafnkell mælir með að menn noti 

lýsisflöskur undir olíurnar, tappa-

búnaðurinn hefur þá eiginleika að 

festast síður. 

Dóróthea Jónsdóttir sem stýrði Handverkshátíðinni á Hrafnagili síðast-

liðin tvö ár hefur nú snúið sér að öðru stærra verkefni.  Ekki hefur hún 
þó snúið baki við handverkinu og hefur því leitað til Félags Trérenni-

smiða.  Hún vinnur nú að því að undirbúa opnun á þjóðlegri þjónustu-
miðstöð við Akureyrarhöfn.  Áhersla verður lögð á að mæta þörf á 

þjónustu fyrir skemmtiferðaskip þau sem heimsækja Akureyri.  Mark-

mið þjónustmiðstöðvarinnar byggir á framsetningu á matarhefð Ís-
lendinga og lifandi sýningum á menningararfleifð hand-

verksins.  Vönduð minjagripaverslun verður staðsett í stórum sal og 
verður leitast við að hafa eins þjóðlega tengingu og frekast verður 

unnt.  Einnig verður þar svæði fyrir handverksmenn sem vilja koma og 
starfa á staðnum.  Þegar fram líða stundir er gert er ráð fyrir að fleiri 

ferðamenn en þeir sem koma með skipum muni leggja leið sína í 

þessa þjónustumiðstöð því markmiðið er að skapa staðnum mikla sér-
stöðu á alíslenskum kynningum á landi, þjóð, hefðum og menn-

ingu.  Skemmtiferðaskipin hefja komur í lok maí og síðustu skipin eru 
að koma í byrjun september.  Nú þegar hafa 60 skip boðað komur 

sínar sumarið 2008 sem gæti þýtt að nálægt 60.000 manns verði á 

vappi í næsta nágrenni hússins næstkomandi sumar.  Akureyrarbær 
hefur hug á að koma með upplýsingaborð fyrir ferðamenn inná gólf til 

að þjóna enn frekar upplýsingagjöf á því sem í boði er hér á Norður-
landi. 
Reksturinn verður í húsnæði að Strandgötu 53 á Akureyri og hefur 
staðurinn fengið nafnið Marína sem er orð sem hefur verið notað yfir 

hafnarsvæði.  Staðsetning hússins hentar mjög vel þar sem það 

stendur við Oddeyrarbryggju þar sem flest skipin leggja að 
bryggju.  Um er að ræða 770 fm hús ásamt 300 fm porti á lokuðu 

svæði. Góð snyrtiaðstaða er í húsinu og aðgengi fyrir fatlaða hefur 
fengið viðurkenningu.  Á fundum með Herði Blöndal hafnarstjóra og 

fjármálastjóra Akureyrarhafnar var lýst yfir miklum áhuga á samstarfi 

þar sem mikill skortur er á þessari tegund þjónustumiðstöðvar að 
þeirra mati.  

Styrkleikar rekstrarins felast í þekkingu eigenda, þörf fyrir þjónustuna, 
tengsl við handverksfólk og virku samstarfi við aðra ferðaþjónustu-

aðila.  Eigendur hafa mikla þekkingu á ferðaþjónustu almennt og hafa 

skýra sýn á þjónustuþörf við gesti og starfmenn skemmtiferðaskip-
anna.  Einnig er til staðar reynsla af fyrirtækjarekstri, mannahaldi og 

hinum þjóðlegu handverks- og matarhefðum.   
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Félagsfundurinn í febrúar 

Á fundinum var tekið fyrir samlíming og þurrkun á viði. 

Úlfar Sveinbjörnsson byrjaði með samlíminguna.  Sýndi hvernig hann 

ber sig að við að raða hringjum saman í skál.  Í hringnum voru 12 

kubbar og gráðan því 15°.  Eða fjöldi kubba deilt í 180. 

Notar hann “Bostik super” lím.  Ber á flötinn og nuddar vel saman og 

kubbarnir bíta sig þá ótrúlega vel saman.  Límir 6 í hálfhring. Þegar 

tveir hálfhringir hafa verið límdir saman má 

slípa þá saman og líma.  Hringnum er síðan fest 

í þyrlu/ vængjapatrónu, hlið rennd og gat lagað 

fyrir botnstykkið.  Botnstykkið sett í patrónu 

og rennt í gatið á hringnum (með smá halla).  

Límt saman.  Síðan er hverjum hring bætt við.     

Úr ýmsum áttum 

Hrafnkell Gíslason sagði frá reynslu sinni 

við smíði smáhluta þar sem  hann  

notar  gullregn sem hann taldi heppilegt 

vegna styrkleika. 

Hér sýna myndirnar nokkur 

stig vinnslunnar.   

Margt býr í þokunni, en hér sjáum 

við hús vinar okkar í Færeyjum Ola 

J. Nielsen. 

Við hvetjum þá félagsmenn sem 

ferðast til Færeyja að heimsækja 

vinnustofu og sýningarsal hans að 

Leynum.  Óli hefur komið hingað 

og haldið sýningar 3 sinnum eftir 

því sem næst verður komist. 
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Að lita tré með akríllitum 

 
  Ef lita á rennt tré með akríllitum þarf að pússa hlutinn mjög vel og enda með 

mjög fínum sandpappír t. d. 400. Síðan er mjög gott að vatnsbera hlutinn, láta 

hann þorna vel og að lokum pússa með fínum pappír eða slípimottu.  Mjög 

mikilvægt er að losna við allar þverrispur úr viðnum því ef t. d. endað er með 

hvítu laming vaxi er hætt við að hvítar þverrákir verði á hlutnum . 

 

  Nú er komið að því að velja liti. Mér hefur reynst mjög vel að nota matta liti 

sem ég kaupi í næstu föndurbúð í litlum dósum. Þegar búið er að velja rétta lit-

inn er best að þynna aðeins það magn sem maður ætlar að nota hverju sinni. 

Gott er að prufa litinn á sama efni og hluturinn er sem á að lita . 

 

  Nú er komið að sjálfri lituninni. Þá byrjar maður á því að bleyta viðinn aðeins 

með rökum svampi, en það er gert til þess að opna viðinn svo að liturinn gangi 

betur í samband við hlutinn sem unnið er með. Ef ekki á að lita allan hlutinn t. d. 

bara rönd á disk á bara að bleyta þann hluta sem lita skal. Þegar búið er að 

bleyta viðinn ber maður litinn á og best er að nota frekar stífan pensil. Ef maður 

er ekki ánægður með árangurinn getur maður málað aðra umferð yfir þegar litur-

inn hefur þornað. 

 

  Nú er komið að yfirborðs meðferðinni. Þegar liturinn hefur þornað vel er mjög 

gott að pússa yfir með pappír eða mottu . Varast þarf að pússa ekki í gegn um 

litinn á skörpum brúnum og bugðum. Ef ekki á að lita meira er hluturinn 

tilbúinn undir olíu eða lakk. Ef lita á meira ofan í þann lit sem kominn er t. d. 

með hvítu eða svörtu vaxi þarf að grunna allan hlutinn með sellulosa eða spritt 

grunni, láta þorna vel og slípa síðan með mottu   eða fínum pappír. Þegar búið er 

að slípa er mjög gott að hreinsa víindin 

í viðnum með stífum bursta til að fá 

pláss fyrir vaxið. Síðan ber maður 

vaxið á með pappírsklút, lætur það 

þorna í smá stund og þrífur síðan um-

framvaxið af með klút bleyttum í olíu. 

Ekki má spara pappírsklútana nota 

sífellt hreinan pappír. Þegar búið er að 

þrífa allt vaxið af hlutnum nema það 

sem eftir situr í víindunum er hægt að 

bera á hann olíu eftir smekk hvers og 

eins og þar með er verkið fullbúið. 

 

Hrafnkell Gíslason 

Þurrkun á trjáviði 

Varðandi þurrkun á hráviði 

Sé þess kostur er best að fella trén með laufinu og láta laufið draga rak-

ann úr viðnum.  Þegar laufið skrælnar má saga greinarnar af.  Enn er 

heilmikill raki eftir í trénu.  Sama á við sé tréð fellt að vetri þá hefur 

góður partur af rakanum hörfað niður í ræturnar. Eftir það eru bolirnir 

hreinsaðir af berki utan 10 cm við endana. Viðurinn geymdur á köldum 

og þurrum stað, helst reistur upp á endann og gott að lofti vel um 

hann.  Með þessu móti er reiknað með að það taki ár að þurrka tommu 

í radius hringsins.  Hægt er að mála eða líma pappír fyrir enda trésins 

það hægir á þurrkinum og hindrar sprungur.  Þetta er gott fyrir 

sprungugjarnan við eins og gullregn, hegg og reyni.  Sveppur lifir í trénu 

svo lengi sem rakinn er yfir 20%. Sé meiningin að láta viðinn sveppast 

er gott að hafa hann undir beru lofti með berki en taka hann í þurrk 

þegar nægur sveppur er kominn í hann.  Eftir það er mesta spennan 

farin úr viðnum og hann þolir hraðari þurrkun.  

Að lokum vil ég minnast á að börkurinn lokar rakann inni því það er 

hans hlutverk meðan tréð lifir. 

Bjarni Þór 

Hér er Bjarni að sýna okkur hvernig 

hann  býr til snigil fyrir tauhjól.  

Margir pólera bitjárn á slíkum hjólum.  

Þá er gott að nota massa á hjólið  og 

einnig er gott að “pólera” við með tau-

púða.   

Hér notar hann V útskurðarjárn til að 

gera gengjurnar.  Handsnýr  bekknum 

og beitir V járninu á móti hallanum.   
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ENNIBEKKIR OG PATRÓNUR.
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 RENNIJÁRN, OLÍUR & LAKK.

RYGGISGLERAUGU MEÐ .

RIP ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR

S
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ORBY BRÝNIR.

ORBY

STYRK

.

RENNIBEKKIR OG PATRÓNUR. 

SORBY PRO EDGE BRÝNIR. 

SORBY RENNIJÁRN, OLÍUR & LÖKK. 

ÖRYGGISGLERAUGU MEÐ STYRK. 

GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR. 

Auglýsing 

Ýmiss fróðleikur 

Í bók sem Rokwell fyrirtækið 

gaf út 1935  með leiðbein-

ingum fyrir DELTA rennibekki 

má sjá ýmsar aðferðir sem 

menn tileinka sér enn í dag.  

Meðfylgjandi myndir eru 

einmitt úr þeirri bók.  

Hér má sjá einfaldan búnað 

fyrir díla eða stangir.  Annars 

vegar að nota rennijárnið sem 

bit eða þá fræsitönn eins og 

sýnt er á myndunum hér að 

neðan.   

Rennijárn 

Þetta sérsmíðaða 

rennijárn kom Guð-

mundur Magnússon 

með á síðasta fund.  

Er stillanlegt og 

auðveldar að renna í 

rétt mál án þess að 

vera sífellt að mæla.  

Gegnir sama hlut-

verki og fastur lykill 

sem brýndur hefur 

verið til sömu nota.  



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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Góður félgsandi 

Myndböndin 

Hér sjáum við verkfæri til að gera 

skrúfgengjur eins og t.d. lok á 

boxum og fl.  Sjálfsagt geta menn 

smíðað tækin sjálfir.  Á myndinni 

sést að halli á tönnum er 60°.  

Gaman væri að frétta af því ef 

einhver hefur smíðað þessi áhöld.  

Myndin sýnir hvernig kannað er 

hvort bekkurinn er beinn á milli 

odda.   

Getur verið nauðsynleg sérstaklega 

þegar um snúningshaus er að ræða 

og ganga þannig úr skugga um að 

rétt sé stillt. 

Hér er allt í góðu.  Karl Helgi Gíslason og Ómar Bjarnason munda 

kjullurnar.   

Gjaldkeri félagsins vill þó minna félagsmenn sem enn 

eiga ógreidda gíróseðla fyrir félagsgjaldi og sent var út í 

apríl um að gera skil.  Árgjaldið er kr. 2500.  Nánar um 

banka og kennitölu á baksíðu. 

Valdór Bóasson heldur námskeið í hnífa– og slíðurgerð í Kópa-

vogi 11. og 12. apríl í Kópavogsskóla og á Akureyri í verk-

menntaskólanum 25. og 26. apríl. 

Farið verður yfir grunnþætti hnífa og slíðurgerðar.   

Kostnaður er kr. 10.000 + efni. 

Áhugasamir hafi samband við Valdór í síma 896 9548 eða á 

valdor@isment.is 

Auglýsing—hnífanámskeið 
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Handverk Haldari fyrir fræsara 

Oft getur verð áhugavert að vinna frekar við skálar eða aðra hluti með fræsara.  

Fyrir þá sem áhuga hafa á að smíða sér haldara fyrir flöskufræsara eru hér 

nokkrar skýringamyndir.  Þessi virðist smíðaður úr MDF sem auðvelt er að 

vinna.  Viðbótarstýringum má síðan bæta við eftir þörfum.  

Úr Wikibókunum, frjálsa kennslubókasafninu 

Fara á: flakk, leita.  Hvað er handverk? 

Hvað er handverk? 

Öll formleg og hugsuð störf manna eru handverk. Sum handverk eru hönnuð 

formlega önnur óformlega, önnur samin eða ort og enn önnur flutt. Öll verða þau 

að vera höndlanleg í sinni birtingamynd. Þ.e.a.s. snertanleg, heyranleg, sýnileg, 

læsileg, flytjanleg og manngerð. Öll eru þau unnin eftir undirbúning, öll eru þau 

hugverk í framkvæmd, byggð á þekkingu, færni og viðhorfum um rétt og röng 

vinnubrögð. Til þess að þau geti verið “góð” liggur fagleg vandvirkni að baki. 

Sumt handverk er viðurkennt sem góð list, annað sem einföld handavinna eftir 

forskrift. Handverkið sveiflast þarna á milli ystu póla. Bak við handverk verður 

að liggja eitthvert hugverk þess sem framkvæmir það, einnig verða að vera við-

horf um gæði o.s.frv. Það fer ekkert eftir því hversu fullkomin tækin eða verk-

færin eru sem hand-verksmaðurinn vinnur með. Handverk er og verður aldrei 

aðeins eðlislæg athöfn án hugsunar, eða ákveðin líkamsbeiting eða aðeins vinna 

með einföldum handverkfærum sem ekki nota rafmagn. Því fullkomnari sem 

tækin eða verkfærin eru og tækniþekkingin er meiri, því meira hugverk er hand-

verkið. Viðhorf um gæði og hvað sé rétt eða rangt breytist ekki við ný tæki. Það 

í sjálfu sér, breytir engu um, hvort eitthvað sem er gert, er handverk og eða lista-

verk. Gott dæmi er tónlistamaðurinn sem leikur á hið fullkomnasta kirkjuorgel 

sem til er meira og minna tölvustýrt. Viðhorf hans um gæði, um hvað er rétt eða 

rangt, sköpunarmáttur hans og túlkun, kunnátta eða þekking, færni og tækni-

kunnátta gerir hann að góðum handverksmanni jafnvel listamanni. Breytir þá 

engu um hvort hann leikur á einfalda flautu eða tölvustýrt orgel. Engin getur 

leikið það eftir býflugunni að byggja býflugnabú og svo listilega sem hún vinnur 

verkið. Ekki einu sinni færasti handverksmaður. Hún vinnur sitt verk með eðlis-

lægum hætti vegna þess að hún er býfluga. Maðurinn verður að undirbúa sitt 

verk og hugsa það hvernig hann framkvæmir til að geta búið eitthvað til. M.ö.o. 

handverk en ekki eins og eðlislæg iðja kóngulóarinnar. (Sjá ritgerðina “Með 

opnum huga”) Spurningin er því, hvenær verður handverk “listaverk”? Getur 

lélegt handverk verið listaverk ? Getur verið til listaverk án handverks? Í þessum 

hugleiðingum er gengið út frá því að svo geti ekki verið, vandinn geti verið 

fólginn í því að skilgreina í hverju handverkið felst og í hverju listin. A.m.k. eitt 

virðist spyrða þau saman, þau virðast öll fjalla um sköpun er byggir á hugmynd. 

Breytir þá engu hvort sú sköpun er handgerð eða gerð með fullkomnum tækjum. 

Til þess að sköpunarverkið getur talist vera gott handverk verður birtingarmynd 

þess að vera viðurkennd sem góð fagmennska. Kristbjörn Árnason 

Af http://is.wikibooks.org/wiki/Handverk 

Þétt setinn 

bekkurinn. Frá 

fundinum í 

febrúar 


