
FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI 

Fréttabréf 

Fréttabréf  FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI. 
Ábm. Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588. 

Kt. félagsins 540395 2179.  Banki 1195-26-246. 

Netfang: reyn@ mi.is. Veffang: trerennismidi.is. 

Fræðsluefni/myndbönd: Sigurjón 553 2367 og 869 6719 

 sigurjon.kristjansson@reykjavik.is. 

Netfang gjaldkera: Antonía Sveinsdóttir tona@internet.is 

Vefstjóri: Einar Óli. Netfang: hamrar@islandia.is  

Endurprentun leyfð sé heimildar getið.  Uppsetning RS. 

Fundarstaður Fjölbrautarskólinn í Breiðholti. 

Prófarkalesari: Úlfar Sveinbjörnsson 

Ljósm. RS nema annars sé getið. 

4. tbl. 17. árg. nóv. 2011 

Takið eftir 

Munið félagsfundina síðasta laugardaginn í  

janúar og febrúar.  

Aðalfundurinn er síðasta laugardag í mars og vor-

ferðin síðasta laugardag í apríl. 

 

Antonía gjaldkeri félagsins verður með félagalistann í fanginu á 

næstu félagsfundum. 

Æskilegt er að félagsmenn snúi sér til hennar og kanni stöðu sína er 

varðar félagsgjöldin. 

Ruggustóll smíðaður af Bjarna Runólfssyni 
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Frá ritstjóra 

15 

Síðasti félagsfundurinn á árinu 2011 er  

nóvemberfundurinn.  Síðan tökum við 

upp þráðinn 28. janúar á næsta ári. 

Spurt er, hvað eigum við að gera á næsta 

fundi og fellur viðfangsefni gjarnan á 

sömu félagsmennina að ráða úr því. 

Uppástungur koma fáar frá félags-

mönnum eins og margoft hefur verið 

hamrað á.   

Fundirnir í ár hafa verið vel sóttir og fræðsluefnið fjölbreytt.  Ekkert er að því að 

fræðsluefnið sé sótt út fyrir raðir félagsmanna sérstaklega ef það tengist úr-

vinnslu á trjáviði og tækni því viðkomandi. 

Gaman er að sjá menn leggja í stór verk eins og rokkasmíði.  Sá nýjasti í þeim 

hópi er Bjarni Runólfsson.  Fyrir voru Gunnar Guðmundsson, Einar S. og ekki 

má gleyma Hyrti Leó heitnum á Eyrarbakka.  Nokkrir hafa rennt rokka í minni 

útgáfu sem hilluskraut.  Má þar nefna Sverri Vilbergsson og Þorvald Hafberg. 

Á októberfundinum kom fram hugmynd sem oft hefur þó verið rædd að efna til 

vinnuhelgar fyrir félagsmenn. 

Helgina 12. og 13. nóvember var félagsmönnum boðið að koma saman í Fjöl-

brautarskóla Breiðholts til að renna og skrafa saman.   

Í samtölum félagsmanna hefur komið fram að sumir hafa ekki aðstöðu fyrir sinn 

rennibekk og var ákveðið að láta reyna á hvort menn nýttu sér boð um að koma 

saman í skólanum. 18 þátttakendur skráðu sig til leiks, sumir komu með renni-

bekk og voru 10-12 bekkir í gangi.  Félagsmenn komu með trjáviðinn.  Karl 

Helgi kom með sérsmíðaða brýnsluvél frá Sorby og brýndi mörg járn báða dag-

ana.  Eftir helgina mátti sjá kertastjaka, bjöllur, jólatré, ljósahjálma og margt fl. 

sem trúlega lenda í jólapökkum í ár.  Eftir er að ráða í hvernig helgin tókst til og 

hvað betur má fara. Ljóst er að fyrirvarinn þarf að vera lengri, betur auglýst og 

reyndir félagsmenn á staðnum til að leiðbeina þeim sem það vilja.   

Nokkrir félagsmenn gætu hugsað sér að leigja saman aðstöðu og ef einhver veit 

um slíkt húsnæði til leigu væri gott að fá upplýsingar um það.    

Ritstjóri þakkar félagsmönnum fyrir gott og ánægjulegt samstarf á árinu.  

Bandsögin 

Gleðileg jól  
og farsælt komandi ár. 

Að mörgu er að hyggja þegar bandsögin er annars vegar og ekki síst þegar skipt 

er um blað.  Gæta þarf þess að blaðið leggist sem næst miðju drifhjóls og sé 

hæfilega strekkt.  Að viðhald við hliðar blaðsins ofan og neðan við borð sé sem 

næst blaði án þess að snerta það og aftan við tennur.  Að viðhaldslega aftan við 

blaðið fríhjóli þegar ekki er verið að saga en leggist að við sögun.  Þá þarf að 

ganga úr skugga um að borð sé í vinkil við blaðið.   

Breidd blaðs er mæld frá kanti 

og að enda á tönn. 

 

Þegar talað er um 12 tommu 

vél, er það sú lengd á viðarbút 

sem vélin tekur þegar sagað er 

þvert. 

Á töflunni hér að ofan má sjá mat framleið-

anda á tannafjölda miðað við þykkt efnis sem 

saga á.   

Hér er mælt með fjölda tanna á tommu (TBI) 

Miðað við þykkt á efni sem saga á.  Færri 

tennur á hrávið og þykkara efni 2 - 3 tennur á 

tommu á allt að átta tommu þykkan við. 

Fyrir  sögun á 3/4 við,  sagar 4 tennur á 

tommu hratt í gegn en 14 tennur á tommu 

sagar hægt og gefur hreinni skurð. 

Menn kannast við að þegar  

viðurinn er dreginn til baka í 

sagarfarinu getur það komið 

fyrir að blaðið hrökkvið af 

hjólum. 

Gott ráð er að slípa sagar-

blaðið aftantil með því að 

leggja að því brýni og slípa 

kantinn.  
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Fundurinn í september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel var mætt á fyrsta fund vetrarins þar sem “Muggi” Guðmundur J. Stefánsson 

og Bjarni Þór voru með fræðslu.  Bjarni sýndi hvernig víkingabolli með höldu 

er renndur og Muggi fór yfir það helsta sem þarf að hafa í huga við bandsögina.   

 

 

Frá félögunum 

Guðmundur J. Stefánsson “Muggi” fór yfir 

þau atriði sem ber að hafa í huga þegar 

skipt er um sagarblað og borð og land 

stillt. 

Guðmundur tæknistjóri heldur á mynda-

vélinni sem kastar mynd á tjaldið. 

Viðarhaldari fyrir bandsögina, sjá síðu 4, umfjöllun Hrafnkells.  Einfalt í 

smíðum og þarfaþing fyrir þá sem eru að saga þvert á trjáboli.  

Víkingabolli með höldu er renndur á hefðbundinn hátt nema hvað gjörð er skilin 

eftir við efri brún.  Útskurðarjárni er síðann beitt og bollanum handsnúið í renni-

bekknum til að skera að höldunni.   

Rokkur 

smíðaður af 

Bjarna Runólfs-

syni.  

Efnið er hlynur.  

Hjólið fingrað 

saman. 

Fallegur og 

vandaður 

gripur. 

 

Áður hafði hann 

rennt ruggustól. 

Sjá forsíðu. 



4 13 

Fundurinn í október  
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Trausti B. Óskarsson og Hrafnkell Gíslason sáu að mestu um fræðslu á þessum 

fundi.  Trausti sýndi hvernig hefiljárni er beitt.  Hefiljárnið er mesta þarfaþing 

til að fá sléttan og fínan skurð.  Beitingu þess þarf  nokkra þjálfun sem skilar sér 

í fallegri áferð og minni notkun sandpappírs. 

Hrafnkell Gíslason sem ekki bíður eftir að lausnir við trérennismíði komi af 

himnum ofan, sýndi hvernig hann útbjó festingu fyrir rennsli á bolla með höldu 

úr einum kubba.  Bætti hann festingum við vængjahaldara þá er hægt að renna 

innan úr bollanum og endann á höldunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einnig sýndi hann festingu sem hann                                                                                       

smíðaði til að halda viðarbol fyrir  

bandsögun sem er mikið öryggisatriði. 

Stýrilisti sem passar í raufina sem er á band-

sagarborðinu er undir plötunni. 

Sjá mynd á bls. 14. 

Rokkuinn  

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 

Heiti á hinum 

ýmsu hlutum 

rokksins 

fengin frá 

Sverrri Vil-

bergssyni 

rokkasmið og 

var prentað í 

fréttabréfinu 

1999 og síðar. 
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Frá fundinum í október 
Félagarnir komu með þessa hluti á fundinn.  Alltaf gaman að sjá hvað félagarnir 

eru að smíða.  Margir trérennismiðir eru jafnframt að tálga, skera út og margt 

annað skemmtilegt í tré sem  áhugavert er að skoða. 

Einar S., Gunnar og 

Jón kampakátir í kaffi-

hléi. 

Göngustafur og tré greni eftir Ólaf  G.E.  

Sæmundsen Skálar úr greni eftir Úlla er fjær, 

nær/neðar er eftir Einar S. 

Gripurinn er eftir Pétur Ei-

ríksson.  Skrautlegt box eða 

hvað úr ýmsum viðar-

tegundum. 

Taflmenn eftir Einar S. 

Samlímd verk eftir Svavar Gunnars-

son 

Kertastjakar  fyrir sprittkerti. 

Gleymdist að skrá nafn höfundar  og  verður  

bætt úr því í næsta blaði. 

1  Aflhús

2  Hvílijárn

3  Hvílijárnhaldari

4  Viðhald

5  Leguoddur

6  Vangar

1

2

3

4
5

6
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Rennihelgin í nóvember  

Þorvaldur Björnsson, húsasmíðameistari, kennari og 

organisti lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli mánudaginn 19 

sept. s.l.  Þorvaldur var organisti Vesturhópshólakirkju 

aðeins 15 ára gamall og kenndi við ýmsa tónlistarskóla 

fram til ársins 2001 .  Hann hafði mikinn áhuga á hvers-

konar handverki og stundaði bæði tréskurð og trérenni-

smíði.  Liggja eftir hann margir fallegir gripir. 

Trérennismiðir þakka samverustundirnar með Þorvaldi. 

 

Félagi fellur frá 

Það var líflegt um að 

litast á smíðastofu  

Fjölbrautarskólans í 

Breiðholti þegar tré-

rennismiðir tóku sig til 

og renndu helgina 12. 

og 13. nóv. s.l. 

18 rennismiðir skráðu 

sig til leiks og voru 10 

eða 12 rennibekkir í 

gangi.  Félagarnir gátu 

lært hver af öðrum og 

spjallað saman.  

Ásmundur 

til vinstri,  

Bjarni og 

Björn 

Júlíusson 

til hægri. 

Ebeneser 

renndi 

ljósa-

skerma og 

Antonía 

renndi 

bjöllur. 

Sverrir heitinn Vilbergsson smíðaði um árabil rokka sem 

voru 30 cm háir.  Faðir hans Vilberg sem bjó á Patreks-

firði smíðaði einnig rokka.  Myndin er frá 1999. 

Hrafnkell Gíslason 

með víkingahjálm 

sem hann smíðaði 

ásamt Snorra syni 

sínum og hafa þeir 

smíðað þá nokkra. 

Víkingurinn til hægri 

var á fundi trérenni-

smiða árið 2000 og 

sýndi þá litaðan 

við. 
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Góð ráð 

Myndirnar sýna einfalda aðferð til að renna hjámiðju.  Tveir vængir eru fjarlægðir 

af patrónunni.  Viðarbútur límdur eða skrúfaður á viðarhring.  Síðan má nota 

teppalím til að festa því sem renna á.  Myndirnar skýra sig sjálfar. 

Einfalt ráð ef oddurinn gengur of langt inn í við-

inn.  Sérlega í blautan við og ef viðarendinn er 

mjór.   

Skinna er sett upp á oddinn eins og myndin sýnir. 

Hér er hluti 

hópsins sem  

renndi á sunnudeg-

inum. 

18 félagar skráðu 

sig til leiks. 

 

Þeir standa aftan 

við rennibekkinn 

sem erfingar Gylfa 

Sigurlinnasonar 

gáfu félaginu. 

Karl Helgi brýndi í gríð og erg.  Járn 

félaganna sum hver voru ekki  í sem 

besta ástandi enda ekki allir sem 

hafa aðgang að góðum brýnslu-

vélum. 

Magnús Kristmannsson Eggert Þorsteinsson 

Búnaður til að 

halda viðarbút 

fyrir borun í 

rennibekknum. 
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Fróðleikur um trjávið 

Birki hentar ekki utanhúss því viðurinn fúnar 

hratt, en sem viður innanhúss er birki framúr-

skarandi viður.  

Viður birkis er mun sterkari en viður grenis  

og furu og auðvelt er að vinna hann. Birki 

hentar t.d. í smáa límtrésbita (í húsgögnum) og 

birkikrossviður er einn besti krossviður sem völ 

er á.  

Rýrnun við þurrkun er tiltölulega mikil. Yfir-

leitt er birki ljós viður, verðmætir bútar finnast, 

svo sem eldtungur og augnviður.  

Sveppasýkingar í birki sjást fyrst sem dökkar striklaga 

línur. Sveppurinn lifir á frumuinnihaldinu og veikir 

viðinn ekki til að byrja með. Sveppurinn gefur dökkan 

lit, oftast í einstökum æðum. Sveppavöxt má örva með 

því að geyma viðinn við rakar og heitar aðstæður. 

Falskur kjarni myndast stundum í birki. Miðjan verður 

þá dökk.  

 

Sumarfellt birki getur verið 

mjög hvítt sem sjá má í 

lampafætinum en vetrarfellt 

birki er í skermi  

Birki er tálguviður 

því að tengsl á 

milli fruma á 

þverveginn eru 

mikil  

Eldtungur finnast undir sprungnum berki 

birkis, elris og hlyns. Þær myndast þegar 

árhringir bylgjast, lárétt og stundum einnig 

lóðrétt. Einkenni á lifandi trjám er grófur 

börkur og eða skorur í berki.  

Dýrir bútar finnast einkum í birki. 
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Jón Guðmundsson,  

plöntulífeðlisfræðingur  

Mösur myndast þegar síendurteknar 

smásprengingar verða í vaxtarlagi trjá-

bolsins. Ekki auðvelt að finna mösur í 

heilum trjám. Smáar holur eða egglaga 

kúlur í berkinum eru þó vísbending. 

Eftir að tréð er fellt má þekkja mösur á 

því að V-laga strik sjást í þversniðinu 

með V-oddinn inn að miðju.  

Augniviður myndast þegar árlega vaxa 

nýjar dverggreinar úr stofni, sem fæstar 

lifa lengur en eitt sumar eða að stór 

dvalarbrum eru í stofni. Ekki er erfitt að 

finna þessa stofna í lifandi trjám. Eigin-

leikinn er arfgengur.  

Hlynur myndar einnig oft augnvið 

(fiðlubak).  


