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Félagsgjaldið 

Fyrsti félagsfundur 2009 verður laugardaginn 31. janúar.  Á þeim fundi 

mun  

Nú hafa flestir félagsmenn greitt félagsgjaldið fyrir árið 2008.  

Nokkrir voru þó strikaðir út af félagaskrá um áramótin sem ekki 

höfðu greitt fyrir árin 2007 og 2008.  Þeir fá nú ekki sent frétta-

bréfið.   

Þeir fáu sem ekki hafa enn þá gert upp eru vinsamlegast beðnir að 

bregðast snarlega við og gera upp og fá þannig sent fréttabréfið 

áfram.  Greiðsluseðlar voru sendir út í október.  Félagsgjaldið hefur 

ekki hækkað í ein 4 ár eins og fram kom í síðasta fréttabréfi og er 

kr. 2500.  Þeir sem ekki finna greiðsluseðilinn geta millifært á 

reikning félagsins.  Bankinn og bankanúmer er 1195-26-246 og 

kennitala félagsins er 540395 2179.  Munið að geta um kennitölu 

greiðanda. 

Eikartunna úr plankaparketi.  Samlímd úr 19 

stöfum.  Gjarðir brenndar með núningi við tré.  

Höfundur Trausti B. Óskarsson.  Hentug fyrir 

jólasælgætið. 



Nú er að hefjast 15. starfsár 

félagsins.  Þeir sem hafa verið með 

frá byrjun finnst sjálfsagt að tíminn 

hafi liðið hratt.  Nokkrir áhuga-

menn um trérennismíði náðu saman 

og stofnuð félagi með það í huga að 

efla áhugamál sitt og deila með 

öðrum.  Ekki verður annað sagt en 

þessi áhugi þeirra hafi borið góðan ávöxt því að á 300 hundrað eru 

skráðir í félagið og 40-50 mæta félagsundina að jafnaði.   

Á tveim fundum af þrem á síðustu önn voru erlendir trérennismiðir 

þátttakendur.  Vegna breyttra aðstæðna gæti verið erfiðara að fá til 

okkar menn erlendis frá sem er vonandi tímabundið. 

Eins og gengur hætta einhverjir á hverju ári og nýir koma í staðinn.   

Nú byrjum við nýja árið með góð áform um öflugt starf í vetur. 

Stjórnarmenn vonast eftir fjölbreyttu og gróskumiklu félagsstarfi í sam-

starfi við ykkur félagsmenn góðir. 

Þið eruð hvattir til að koma fram með góðar hugmyndir og benda á þá 

aðila sem geta frætt okkur á komandi fundum  Ábendingar um menn 

utan félasins eru einnig vel þegnar.   

Þá eru þið hvattir til að taka með ykkur gesti á fundina til að kynna 

starfið. 

Grein Jóns Guðmundssonar um lofthreinsun sem birtist í blaðinu á 

síðustu öld er endurprentuð vegna fyrirspurna um búnaðinn og fyrir þá 

mörgu sem komið hafa inn í félagið síðan.  Að sögn þeirra sem reynt 

hafa virkar búnaðurinn vel.  Eitt og annað úr eldri fréttabréfum sem 

gæti átt erindi til nýrra félagsmanna verður ef til vill endurprentað.     
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Frá ritstjóra 

15 

Spunarokkurinn 

Heiti hluta: 
1.  Nagli 

2.  Heil brúða 

3.  Þrúguhjarta 

4.  Brúða 

5.  Biti 
6.  Þverslá 

7.  Framstandari 

8.  Framstandari 
9.  Hjól 

10. Reimar 

11. Geisli 

12. Hjólmóðir 

13. Hjólgaddur 

14. Hjóltappi 
15. Blökk 

16. Dútré 

17. Í hlaupastelpu 
18. Smali 

19. Fætur 

20. Fótafjalarás 

21. Rokknál 

22. Bóla 

23. Baulutré 
24. Vængur 

25. Rokkpípa 
26. Snælduleggur 

27. Hjólkerling 

28. Snælduhöfuð 
Ofangreindir hlutir rokksins hafa  mörg 

önnur nöfn. 

Rétt er að halda til haga og koma til næstu kynslóðar þann stóra þátt sem 

rokkurinn átti í heimilisiðnaði fyrri kynslóða.   

Eftirfarandi upplýsingar eru úr fréttabréfi  3.tbl. 1999 um nafngiftir á rokk-

hlutum eru fengnar frá Sverri Vilbergssyni í Borgarnesi.  

Sverrir renndi rokka í minkaðri útgáfu í mörg ár.  Var félagsmaður þar til hann 

lést fyrir nokkrum árum.   
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Frá nóvemberfundinum. Félagsfundurinn í nóvember 

Best sótti félagsfundur til þessa.  Á 6. tug félagsmanna 

mættu.  Hrafnkell við rennibekkinn og rennir nálhús. 

Nálhús rennt úr kústskafti. Neðri hluti (sá lengri)boraður með 8 mm 

bor og sá efri með 12 mm bor.  Nytsamur hlutur og einfaldur í fram-

leiðslu.  Litað með rauðu vaxi. 

Hátíðarskraut rennt af Hrafnkeli Gíslasyni fyrir jólin 2008 

Jólakúlur rennt af 

Hrafnkeli Gísla-

syni.  Efnið er 

fura.  Vírbusti er 

notaður til að rífa 

upp úr víildunum.  

Litað með vaxi. 
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Nóvemberfundurinn Nóvemberfundurinn 

Verk Árna B. Stefánssonar  

Úlfar renndi jólatré. Vinsæl gjöf um þessi jól og útfærð á ýmsa vegu eins 

og fram kom í síðasta fréttabréfi. Einnig aðventukransa með fleiri trjám og 

kertum. Viðurinn ýmist birki eða gullregn.  Gullregn hefur verið sérlega 

vinsælt að hans sögn.  Mynd af aðventukransinum var í síðasta fréttabréfi.   

Einfalt og fljótlegt í 

framkvæmd.   

Gullregnið kemur sér-

lega vel út. 

Samlímdar skálar eftir Einar Sigurbergsson  

Fundahamar renndur af Einari Einarssyni.  

 Maghony og purpul red   

Þessir hlutir voru sýndir á jólafundinum. 
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Úr ýmsum áttum 

Einar Sigurðsson með jólasölu  við Elliðavatn. 

Skálaranar handvinnur hann með ýmsum út-

skurðarjárnum, hnífum og raspi. 

Samlímt og  rennt af  

Pétri Eiríkssyni. 

Blásarar. 
Margar gerðir blásara eru til á markaði. Ódýrum gerðum er 
þó sammerkt að þeir þola ekki mikið viðnám og hætta að 
flytja loft þegar viðnámið verður mikið.  Eftir því sem loft-
hraðinn er meiri inni í hvirflinum, því betur hreinsar hann. 
Dýrari blásarar eru títt háþrýstari en ódýrir og  ráða þá við 
meira viðnám. En hægt er að byggja ódýrt. 

Oft er hægt að fá blásara fyrir lítið sem ekkert, t.d. 
viftur úr eldhúsum. Tauþurrkarar ganga úr sér því að legur 
tromlunnar stlitna, stýrikerfi bregst, en blásarinn er enn ó-
skemmdur. Alla slíka blásara má nota í hvirfilkerfi. Ef 
blásarinn sýgur ekki af nægilega miklum krafti og við viljum 
ná upp  meira sogi er til einfalt ráð.  Sérhver blásari 
myndar ákveðinn þrýstingsmun. Með því að tengja þá 
saman, hvern á eftir öðrum má ná fram auknu sogi. (Sjá 
mynd A) Í kerfinu sem ég nota eru tveir blásarar, úr af-
lögðu oíufýringarkerfi, annar er 210 wött, hinn er 180 wött. 
Það nægir en þar er markmiðið eingöngu það  að sjúga 
upp spæni og ryk en ekki nagla og skrúfur. 
 
Frá lofthreinsikerfinu streymir  allt loftið sem inn í það fór 
og það loftstreymi má einnig nýta við rennibekkinn og um 
það verður fjallað seinna. 
 
Jón Guðmundsson. 

 

Í framhaldi af lestri greinar Jóns Guðmundssonar  er rétta að 

ítreka við rennismiði hversu nauðsynlegt það er að huga  að 

heilsunni við þessa iðju.  Fyrir utan ryk getur leinst í viðnum  lif-

andi kvikindi (blautum og sveppuðum) sem geta komist ofan í 

lungun ef ekki er varlega farið.  
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Októberfundurinn Fróðleiksmolar 10 cm í þvermál. Inn í hvirfilinn er loftstraumnum beint inn að kápu sem 

leiðir loftið í hringi. Við það pressast öll óhreinindi, svo sem spæni og 

sag, út að kápunni og lækka smám saman  vegna þyngdaraflsins. Innan 
úr miðju iðustreymi, þar sem loftið er hreinast, er loftið dregið brott með 
blásara. Frá honum má blása því aftur inn í rýmið sem verið er að vinna í 
eða leiða það út. Mikilvægt er að geta leitt loftið út t.d. ef verið er að vinna 
með leysiefni svo sem terpentínu eða sellulósaþynni, sem stundum er gert 
í trérennismíði, en ef verið er að sjúga upp spænir er óþarft að leiða loftið 
út. Því er gott að geta beint útblásturloftinu í tvær áttir. 
 
Hvernig á að smíða hvirfil ?. 

Mynd B 
  
Hvirfil má smíða sjálfur. Trektina, merkta a á teikningu er einfaldast að 
kaupa í blikksmiðju. Hentugt er að hafa efsta lokið  b úr þykkum krossviði, 
í það kemur sogrörið c  til blásara svo og festingar. Kápu d er hentugt að 
smíða úr þunnu blikki.  Hvirflar geta verið misstórir, en grundvallaratriðið 
er að ef loftmagn er lítið á hvirfillinn að vera lítill, því að loftið þarf að fara 
hratt í marga hringi áður en það er dregið út úr hvirfli. Það rör sem inn 
kemur þarf einnig  vera þrengra en það rör sem leiðir loftið út. Rörið c á að 
ná langleiðina niður að trekt, þar er loftið hreinast. 

Undir hvirflil er síðan sett safntunna sem spænir safnast í. Þau 
samskeyti, svo og tunnan verða að vera loftþétt því að ekkert loft má 
koma inn í kerfið að neðan.                                    Framhald á næstu síðu 
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RENNIBEKKIR OG PATRÓNUR. 

SORBY PRO EDGE BRÝNIR. 

SORBY RENNIJÁRN, OLÍUR & LÖKK. 

ÖRYGGISGLERAUGU MEÐ STYRK. 

GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR. 

Hér eru nokkrar hugmyndir um hvernig 

vinna má úr trjábolnum.  Reyndar er hér 

miðað við verulega svera boli sem skornir 

hafa verið í fernt. 
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Lofthreinsun við trérennibekk. 
 
Þegar unnið er við trérennibekkinn verða afurðir stundum slípaðar með 
sandpappír. Þá myndast mikið af fínu ryki sem ekki er hollt að anda að 
sér. Koma má í veg fyrir það með því að nota öndunargrímu eða með því 
að hreinsa loftið hratt.  
 
Sjálfur vinn ég í um 4 fermetra rými og það væri vart hægt nema að 
hreinsa loftið og taka upp spæni nokkurn vegin jafnóðum. Eitt af því 
fyrsta sem ég gerði þegar ég fór að renna var að útbúa lofthreinsunar-
kerfi. Reynsla mín af þessu kerfi er það góð að ég tel rétt að segja öðrum 
félagsmönnum frá því. 
 
Til eru á markaði ryksugukerfi þar sem loft er dregið frá vinnusvæði, í 
gegnum blásara, framhjá safníláti  og síðan í gegnum síupoka og 
hreinsað með því móti. Þetta eru ekki ódýr kerfi og hafa þann  galla að 
versna með aukinni notkun. Ef pokinn er þéttur og hleypir engum ögnum 
í gegnum sig þéttist hann og æ erfiðar verður að blása loftinu í gegnum 
pokann. Að mínu áliti er miklu betra að nota hreinsunarkerfi sem byggir á 

að framkalla iðustreymi lofts. (Mynd A)   Grunntækið í því  mætti kalla 

hvirfil. (á erlendum málum cyclon) (Mynd B) 
 
Mynd A 
 

 
Kerfið hefur 
augljósa 
kosti. Í því 
eru engir 
staðir sem 
hindra fram-
rás lofts, 
kerfið er 
alltaf hreint.  
Að hvirfli 
liggur barki 
sem, til að 
virka sem 
spónsuga, 
þarf að vera 

 

Myndin er frá félagsfundi í janúar 1999.  Nokkrir félaga okkar hafa 

fallið frá en aðra má enn sjá á félagsfundum okkar.  Það rifjast ýmislegt 

skemmtilegt upp þegar rýnt er í gamlar myndir úr félagsstarfinu. 

 

Rennismiðir fóru til Húsavíkur  vorið 1999.  Heimsóttu þá parketverk-

smiðjuna Aldin.  Fóru ekki tómhentir heim.  Nokkrum dögum síðar 

stöðvaðist framleiðslan og fyrirtækið varð gjaldþrota. Vonandi hefur 

efnissöfnun félagsmanna ekki haft þessi áhrif á reksturinn.  

Úr félagsstarfinu á síðustu öld 
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Unnið úr Íslensku efni 

Í fréttabréfinu  s.l. sept. 

voru myndir af skógar-

höggi í Hafnarfirði.  Þar 

voru nokkur reyniviðar-

tré felld og kjarninn 

einkar fallegur. 

Nokkrar skálar voru 

rendar niður í ca 20-25 

mm veggþykkt.  

Geymt í rimlahúsi utan-

dyra yfir sumarið. 

Nokkuð kast var á skál-

unum þegar þær voru 

settar í rennibekkinn á 

ný. 

 

Hér sjáum við árangurinn.   Salatskálar í þyngra lagi. Þvermál er 260 og 290 mm.  

Veggþykkt 15 mm. Maís kornolía borin á í tvígang.  Æðar og litur kemur vel 

fram.   

Kjarninn  lyfti sé nokkuð eftir lokafráganginn sem segir að viðurinn hefur ekki 

verið að fullu þurr.   

Mynd af netinu.  

Woodturnersresource. Com.  

Rennt af Julie Heryet. 

 

Eru það konurnar sem koma 

með nýjustu hönnunina?  

Við karlanir höldum okkur ef til 

vill of mikið í  gömlu fari fyrri 

tíma? 

Efni af netinu 


