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The Woodcarver 

There are sermons in stones, 

it would appear, 

For those who have the gift to hear. 

And this he clearly understood, 

The man who works and carves in wood. 

 

Where others but the timber see, 

He sees the possibility. 

Some beauty, or a soul within, 

Entrapped beneath the outward skin. 

 

He took the wood from where it fell, 

With loving care he carved it well. 

He found the soul within the tree, 

He gave it life, and set it free. 

 

- Davíð Gíslason.. 
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Inngangur 
Í ljóðinu um útskurðarmeistarann segir að hann finni þá sál sem inn í trénu er, gefi henni líf og frelsi. Í þessu felast mikil 

sannindi. Það að vinna með við er bæði skapandi, gefandi og einstaklega menntandi reynsla hvort sem þú er byrjandi eða 

kennari því viðurinn kennir þér alltaf eitthvað nýtt. Upplifunin er slík, að þegar upp er staðið við vel unnið verk finnst manni 

jafnvel að maður hafi ekkert haft um það að segja hver útkoman varð. Viðurinn virðist hafa sína eigin ætlun um útkomuna. 

Efniviðurinn tré er lifandi og oft á tíðum gefur ferskur viður trésmið möguleika sem unnar timburvörur bjóða ekki upp á. 

Hann getur verið vandmeðfarin í vinnslu og ef þurrkunin er ekki rétt springur hann ýmist við vinnsluna eða eftir að hlutur er 

fullmótaður. Eiginleikar trjátegunda eru mismunandi og því skiptir miklu máli að þekkja þá vel áður en farið er af stað í 

vinnu með efniviðinn.  Á Íslandi eigum við mikið af viðartegundum sem henta vel til handverks ýmiss konar. Vaxtarskilyrðin 

hér bjóða upp á kræklótt, mosavaxin og mislit tré. Það er einmitt það sem við sækjumst oft eftir þegar við viljum vinna með 

sérkenni frekar en fyrirfram ákveðin og stöðluð verkefni. Ferskar skógarnytjar er það þegar efniviður er nýttur beint úr 

skóginum. Alls konar efni er nýtt og því breytt í nytjahluti og skrautmuni (sjá á mynd). Hægt er að nýta allt frá grennstu 

hríslum og greinum upp í sverasta bolvið (Ólafur Oddsson, 2003). Í raun er þessi ferska viðarnýting ný og framandi iðja 

hér á landi og því nauðsynlegt að upplýsa kennara og nemendur um þá möguleika sem liggja í trjágróðri í nærumhverfi 

okkar. Á Íslandi er að finna ótrúlega fjölbreyttan trjágróður og grisjun er víða orðin aðkallandi. Því er þetta kjörin efniviður til 

nytja í kennslustofum og handverksstæðum landsins.   

Í þessu litla riti er ætlunin að koma til móts við vöntun hjá kennurum og áhugasömu handverksfólki á upplýsingum um 

íslenskar trjátegundir og nýtingu þeirra. Innlendum trjátegundum, einkennum þeirra og notkunarmöguleikum eru gerð skil 

auk þess sem sérstaklega er fjallað um handverkfæri þau sem notuð eru í kennslu og ferskviðarvinnu.  
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Hönnun og smíði 

Við búum í þróuðu landi sem siglir hraðbyri inn í framtíðina með tölvutæknina að leiðarljósi. Hvers konar framtíð ber 

tíminn í skauti sér fyrir börnin okkar, munu þau kunna að njóta náttúrunnar og nýta handverk? Hvernig menntum við 

börnin okkar, hvaða áherslur eru mikilvægar í námi dagsins í dag og hvers konar menntun vilja börnin fá? Útinám, 

sjálfbærnimenntun, hönnun og smíðakennsla bjóða meðal annars upp á kennsluaðferðir sem kenna börnunum okkar 

að njóta og virða náttúruna og að umgangast hana og nýta á sjálfbæran hátt. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 segir 

um tilgang og markmið námsgreinarinnar Hönnun og smíði - sjá á spássíu. 

Námsgreinin sem slík á sér langa sögu hérlendis, þar sem markvisst var farið að kenna smíði fyrir drengi fyrir miðja 

síðustu öld. Nýting fersks viðar í smíðakennslu á Íslandi sér þó ekki langa sögu sem sérstakt viðfangsefni. Hægt er að 

nota ferskan efnivið úr nærumhverfinu með markvissari hætti en gert hefur verið. Ein leiðin er að nýta ferskan viðinn 

beint úr skóginum og kenna nemendum að hirða skóginn og nýta allt það efni sem til fellur við grisjunina. Bæði er 

hægt að vinna úti á vettvangi og færa efniviðinn með sér í kennslustofuna og vinna handverkið þar. 

 Handverk 

 Eins og fram kom hér að framan segir í Aðalnámskrá að kennurum beri að varðveita rótgrónar hefðir og handverk. 

Því er áhugavert að velta fyrir sér hvað einkennir gamalt íslenskt handverk. Orðið handverk felur það í sér að hver 

hlutur er einstakur og búin til með höndunum. Gamall felur það í sér að hann hefur verið búin til á árum áður. Gamalt 

íslenskt handverk sker sig vissulega frá því alþjóðlega þar sem útskurður er uppistaðan í því íslenska. Þar var farið 

eftir ýmsum kúnstarinnar reglum oft með tengingar í letur, stafi og tákn auk þess sem jurtaríkið og plöntur fengu notið 

sín. Þá voru munirnir sjaldnast málaðir enda var erfitt að fá efni erlendis frá. Þannig varð innlend jurtalitun fyrir valinu. 

Sérstakir skrautmunir tíðkuðust ekki heldur voru það mest megins nytjahlutir sem voru skreyttir. Efniviður var af 

skornum skammti og því einkenndi nýtnin íslenskt handverk. Allir hlutir voru notaðir áfram og fengu ný hlutverk hjá 
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„Hönnun og smíði sem námsgrein á sér 

langa sögu. Markmið námsins er fyrst 

og fremst að gera nemendur sjálfstæða í 

verki, stuðla að vinnugleði og virðingu 

fyrir vinnu, þjálfa einbeitingu, iðjusemi 

og verkfærni. Auk þess er lögð áhersla á 

handverk, menningu og tengsl við 

verklegt framhaldsnám. Námsgreinin 

byggir því í senn á rótgrónum hand-

verkshefðum og almennum áherslum um 

uppeldi og menntun." 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013 bls. 155) 
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nýjum kynslóðum. Þannig má til dæmis nefna gamlar útskornar rúmfjalir sem áður höfðu verið klæðningar í kirkjum. Margir 

nytjahlutir fyrir heimilið voru gerðir úr tré og lengi framan af voru kol gerð úr  innlendum efniviði, á meðan skógarnir entust. 

Þróunin hefur verið hröð síðustu áratugina. Leikföng sem áður voru heimasmíðuð og allir þurftu að deila sín á milli eru 

orðin fjöldaframleidd í dag og flest börn eiga meira af þeim en þau hafa not fyrir. Gamalt handverk eru því þeir hlutir sem 

hafa þýðingu fyrir fólkið, þjóðina og þróunina. Þeir sýna fram á hvernig upphafið var. Tæknin og handverkfæri skiptu 

höfuðmáli hvort heldur sem var í gerð nytjahluta, leikfangasmíði eða bátasmíði fyrri tíma. Í söfnum landsins er mikið magn 

þessara hluta varðveitt. Gamalt handverk er hluti sögunnar og hægt er að nýta nútímalegar aðferðir og handverkfæri auk 

ferskra viðarnytja til að kynna það fyrir nemendum. Gott er að skera út gamalt letur og rúnir, smíða leikföng og nytjahluti í 

ferskan við. Það er gert með handverkfærum sem oft á tíðum eru ekki mjög frábrugðin þeim sem notuð voru áður fyrr. Þá 

er hægt að nota ýmis ber og blóm til náttúrulegrar litunnar viðar líkt og gert var áður fyrr. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011 er einmitt fjallað um mikilvægi náttúrunnar sem uppsprettu náms og námsefnis. Meðal annars er fjallað um mikilvægi 

þess að nýta innlendan ferskan efnivið eða taka ferskar viðarnytjar sérstaklega inn í kennslu í grunnskólum. Þetta sést á 

eftirfarandi málsgrein úr greinasviðsnámskránni, kaflanum um hönnun og smíði: „Kennarar eru hvattir til að nota efni úr 

nærumhverfi og nýta íslenska skóginn þar sem þess er kostur."(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013 bls.156). Sjálfstæð 

vinnubrögð, gleði og verkfærni felast í þessari nálgun ásamt því að virða gamalt handverk og tengsl við náttúruna í 

kennslunni.  

 Útinám 

Ein leið til að vinna með ferskar viðarnytjar í skólastarfi er að nýta náttúrulegt umhverfi skógarins. Það hefur sína kosti eins 

og rannsóknir á mikilvægi útináms og útikennsluaðferðum hafa sýnt fram á. Rannsóknir á útinámi eru mjög margar, 

víðfeðmar og unnar á mismunandi tímum í mismunandi tilgangi. Þær hafa þó lang flestar sýnt fram á mikilvægi útináms, 

sérstaklega í tengslum við nútímaþjóðfélag. Við þurfum ekki að einbeita okkur eingöngu að rannsóknum sem eru tengdar 

útinámi. Margar rannsóknir á lifnaðar- og heilsufarsþáttum í nútíma samfélagi segja að við þurfum á meiri útivist að halda 

(S.Á. Arngrímsson, E. B.Richardsson, K. Jónsson, A.S.Ólafsdóttir, 2012). Það á ekki hvað síst við um börn og unglinga 
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sem hreyfa sig of lítið í daglegu lífi. Of margir eru yfir kjörþyngd, með mjög mikla líkamsfitu. Nemendur ganga minna 

og minna í skólann og eyða einnig almennt minni tíma útivið, við leiki og í ferðalög.  

Þessi þróun er líka dæmi um hvernig neysla mannkynsins er komin út fyrir þau mörk sem auðlindir jarðar þola. Þarfir 

eru ekki lengur að snúast um nauðsynjar heldur um langanir. Sjálfbær þróun er hugtak sem er alltaf að verða meira 

áberandi í umræðunni. Markmið þess er að fólk leitist við að uppfylla nauðsynlegar þarfir og langanir án þess þó að 

skerða möguleika afkomenda sinna á að gera það líka. Ef við höldum áfram á þeirri braut að taka án þess að gefa til 

baka og reyna að viðhalda heilbrigði jarðarinnar þá verður af litlu að taka í framtíðinni. Nálægð nemenda við 

náttúruna, minni innivera og meiri hreyfing stuðla að betri vitund þeirra um sjálfbærni og heilbrigði jarðarinnar.  

Með áherslu sinni á menntun til sjálfbærni í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 (sem sjá má á spássíu) hefur ríkisstjórn 

Íslands lagt línurnar að grunngildum sjálfbærnimenntunnar og þeim viðhorfum sem eiga að gilda innan 

skólastofnanna. Á þennan hátt verður sjálfbærni, lýðræði, og mannréttindi hvers konar órjúfanleg heild í skólastarfi. 

Þetta sýnir bersýnilega mikilvægi nýrrar hugsunar í kennslufræðum. Kennarar þurfa  að útvíkka kennsluhætti og huga 

að kennslunni í víðara samhengi. Viðfangsefni þurfa að vera fjölbreytt og þjóna nýjum tímum, fjölmenningu og 

fjölbreyttri verkkunnáttu. Nemendahópurinn gerir kröfur um fjölbreytta kennsluhætti, verkefni og námsleiðir. Útinámið 

og ekki síst skógurinn bjóða upp á mikla fjölbreytni og samþættingu ólíkra viðfangsefna í námi. Skólastofan er ekki 

lengur umgjörð kennslunnar heldur getur hún og þarf að fara fram þar sem hún getur skilað nemendum mestum 

árangri. Það er grundvöllur lærdóms að reyna hann á eigin skinni. Það er ekki nóg að vita hvernig á að gera hlutina. 

Við þurfum að prófa, koma við efniviðinn svo vitneskjan verði að raunveruleika. Það að fara út og sækja efniviðinn, sjá 

hvaðan hann er upprunninn og vinna hann, tengir reynsluheiminn þekkingunni og öfugt.  Aðalnámskráin byggir á sex 

grunnþáttum menntunar sem eru læsi í víðum skilningi þess orðs, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir grunnþættir menntunnar snúa að því að börn verði læs á samfélag sitt og 

umhverfi, menningu og náttúru. Útikennsla og útikennsluaðferðir eiga sérstaklega vel heima í beinum tengslum við 

þessa þætti Aðalnámskrár. Hvar er betra að læra um umhverfið og náttúrunna en á vettvangi með efniviðinn í 

höndunum að skapa listmun eða nytjahlut. Umhverfismenntun, útikennsla og smíði auðveldar nemendum nám í 

vistvænum málefnum og eflir þá í að vinna að umhverfismálum og sjálfbærni.  
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„Sjálfbær þróun getur ekki átt sér 

stað nema innan þeirra takmarka 

sem vistkerfi jarðar setja okkur. 

Því er skilningur á þeim tak-

mörkum, ásamt ferlum, lögmálum 

og hringrásum í náttúrunni, mikil-

vægur grundvöllur þess að okkur 

takist að vinna eftir hugmynda-

fræði sjálfbærrar þróunnar. Þannig 

þurfa nemendur að þekkja, skilja 

og virða náttúruna.“  

(Aðalnámskrá grunnskóla., 2011 bls. 20). 
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 Tengsl skógarins við útinám og handverk  

Sigrún Helgadóttir segir í ritröð um Sjálfbærni (2013) að til að læra að lesa náttúruna  þurfi fólk að upplifa, skoða og skilja 

umhverfi sitt. Þannig eru málefni útikennslu og hugtakið sjálfbærni órjúfanlegur hluti hvors annars. Útinám er kjörin 

vettvangur til að kenna nemendum sjálfbærni og um sjálfbæra þróun á vettvangi, til dæmis í skóglendi. Skógur sem er 

heilbrigður er gott dæmi um frábært umhverfi til útikennslu. Hann er einnig vistkerfi sem getur sýnt nemendum fram á 

hvernig náttúran virkar í sinni bestu og fullkomnustu mynd. Heilbrigður skógurinn býr yfir náttúrulegum vörnum gegn 

meindýrum og öðrum vágestum. Hann gefur vel af sér bæði í formi afurða og sem athvarf fyrir smærri lífverur, plöntur, dýr 

og fugla. Hann sér um endurnýjun sína sjálfur og sýnir okkur hvernig hringrás lífsins á að eiga sér stað. Í heilbrigðu 

skógarumhverfi nýta tré orku sólarinnar og skila súrefni. Þau draga í sig CO2 (koltvísýring) og kolefnið geymist í trjánum 

sem gefur okkur aftur heilbrigðara loftslag. Tréin draga upp vatn, skógarnir veita okkur mat og lyf ásamt mörgum afurðum. 

Þeir eru búsvæði ótal dýrategunda og fugla sem svo skila aftur af sér til skógarins og stuðla að sjálfbærni hans. Skógar og 

skjólbelti veita skjól, tré geta verið mjög há og þétt í elsta hlutanum en þau minnka og þéttleikinn verður minni eftir því sem 

skógurinn er yngri. Skógurinn samanstendur oft að mestu leyti af sígrænum plöntum og þéttleiki á sumum svæðum er 

slíkur að ekki rignir á mann. Því þarf ekki að útvega sér sérstakt skýli til að skapa aðstöðu fyrir nemendur og almenning. 

Mörg skemmtileg rjóður eru í skógarumhverfi þar sem auðvelt er að búa til góða stemningu við nám og störf.  

Efnistaka úr útivistarskógum og af skógræktarsvæðum er bönnuð fyrir allan almenning. Hægt er að leita til 

skógræktarfélaga eða bæjarfélaga með efnisöflun. Gott er að komast í samstarf við skóg í nágrenninu við skóla, helst þar 

sem göngufært er í hann. Einnig er hægt að fá afnot af kirkjugörðum eða stærri einkagörðum. Þá geta skólar og 

handverksfólk leitað eftir ráðgjöf og leiðbeiningum í tengslum við útinámið og skógarumhirðuna hjá skógræktarfélögum, 

garðyrkjumönnum og öðrum fagaðilum. Þannig getur skapast þverfaglegt samstarf innan skólasamfélagsins og við 

skógræktarfélögin, landeigendur og bæjarfélög. Hægt er að efla og auðga þetta samstarf á margan hátt. Þannig væri hægt 

að auka efnistöku og grisjun skóga, útivistarsvæða og garða í þágu skólasamfélagsins. Bæði í tengslum við aðstöðu í 

skóginum / útivistasvæðinu og til viðarnytja fyrir smíðakennara og handverksfólk í nærsamfélaginu. Þegar hugað er að 

sjálfbærni í tengslum við skólastarf þá er mikilvægt að leiða hugann að flutningsleiðum efniviðar og kostnaði við hann. 
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Bæði efnahagslegan kostnað og í mengunarlegu tilliti þegar hugað er að vegalengdum og umhverfisáhrifum. Flest það 

efni sem smíðakennarar og handverksfólk almennt sækist eftir, er innflutt og kemur hingað til lands ýmist með 

skipaflutningum eða flugi. Þetta kostar miklar fjárhæðir og mengar gríðarlega. Því er til mikils að vinna að nýta 

innlendan efnivið, sérstaklega úr nágrenninu. Þetta er bæði sparnaður í akstri og efniskostnaði þegar til lengri tíma er 

litið. Þá hefur það mikið menntagildi fyrir nemendur að fara á vettvang og vinna með efnið á staðnum. Kynnast 

efniviðnum í sínu náttúrulega umhverfi og vinna úr honum frá grunni. Taka þátt í fellingu, meðhöndlun, klippingu og 

þurrkun áður en efniviðurinn er notaður. Þá er hægt að vinna með hugmyndina frá upphafi og láta nemendur taka þátt 

í ræktuninni og útplöntun á trjáræktarsvæði. Þessi ræktun nemenda væri síðar nýtt sem efniviður fyrir útikennslu, 

sjálfbærni og smíðakennslu. Þannig ættu nemendur sína trjáplöntu sem þeir ynnu síðar verkefnið sitt úr. Þetta er sú 

framtíðarsýn sem margan smíðakennarann og náttúruunnandann dreymir um til framtíðar. Tengsl skólans við 

nærsamfélagið, vinnan í tengslum við sjálfbærni og að nýta ferskan efnivið koma til móts við áherslur Aðalnámskrár. 

Efling handverks, aukin útikennsla og menntun til sjálfbærni stuðla að eflingu náttúrunnar  og varðveislu auðlinda til 

framtíðar.  
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Trjá og viðarfræði 
Tré eru elstu og jafnframt stæðstu lífverur jarðarinnar. Fjöldi þeirra er gríðarlegur og er talið að allt að 100 þúsund tegundir 

trjáa séu til og geta þau orðið allt að 4-5000 ára gömul. Tré eru frumbjarga lífverur og framleiða sína eigin fæðu með 

ljóstillífun.  Tréð er að öllum líkindum mest notaði efniviður mannsinns frá upphafi. Það er að segja af þessum náttúrulegu 

efnum trjám, jarðvegsefnum og steinum. Trjáviður hefur verið notaður í flest það sem maðurinn hefur þurft að nota allt til 

dagsins í dag líkt og hús, hýbýli og önnur mannvirki, húsgögn, mataráhöld og vopn. Farartæki af öllu tagi svo sem bíla, 

flugvélar, skip og lestir, tól og tæki til jarðvinnslu og ýmissa annarra verkþátta, leikföng, skrautmuni og svo mætti lengi 

telja. Við notum nokkur orð yfir trjávið en það eru orð eins og tré, viður, timbur og smíðaefni, bolviður, greinar, plankar, 

harðviður og mjúkur viður, ljós og dökkur, þurr og blautur viður, lauf og barrtré svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru allt orð sem 

benda til frekari lýsinga á eiginleikum eða útliti trésins eða viðarins. Þannig má nefna að við notum ekki allan efnivið í 

sömu verkefnin og þurfum að skoða nánar hvað hentar hverju kennsluefni. Því er mikilvægt í smíðakennslu, ýmist úti á 

vettvangi eða í kennslustofunni, að kennarinn þekki nokkuð til efniviðarins sem á að vinna með.  

 Efniviðurinn tré 

Plöntur eru með rót, stöngul og blöð. Trjáplöntur aðgreinast frá jurtkenndum plöntum vegna þess að stönglar hennar eru 

trékenndir (harðir) en ekki jurtkenndir (mjúkir) eins og á jurtum. Tré skiptast í tré og runna. Tré eru með einn trjákenndan 

stofn á meðan runnar eru margstofna. Mikil tegundafjölbreytni er á milli trjáplantna og getur sama  tegundin bæði verið 

með einstofna og margstofna einstaklingum inn á milli. Trjáplöntur eru fjölærar, það þýðir að þær lifi af veturinn, margar 

með því að leggjast í dvala. Miðað er við að fjölærar plöntur lifi að lágmarki í 3 ár eða lengur.  

Rót trésins gegnir viðamiklu hlutverki. Hún bæði festir það við jörðina og er mesta næringar og vatnsupptaka trésins í 

gegnum hana. Rætur trjáa geta verið margs konar og geta að minnsta kosti orðið jafn langar og lengstu greinar trésins. 

Stólparót kallast rót sem vex að mestu leyti beint ofan í jörðina. Tré er með trefjarætur ef margar smærri rætur vaxa jafnt í

allar áttir út frá trénu. Þá geta sum tré skotið stönglum af rótum sínum upp á yfirborðið sem laufgast og kallast það 
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rótarskot og er algeng fjölgunaraðferð margra trjátegunda. Stofninn er eins og áður segir trjákenndur og hann ber uppi 

krónu og greinar trésins. Hann er aðal flutningsleið trésins á næringarefnum og efniðviður okkar í smíðinni. Yngsti hluti 

stofnsins eru greinarnar eða sprotar. Þaðan kemur nafn ársvaxtarins en sá hluti sprotans sem vex á einu vaxtarskeiði 

nefnist ársproti, vöxtur eitt ár. Árhringir trjástofnsins segja svo til um hversu mörg vaxtarskeið tréið hefur vaxið. 

Þversnið af stofninum sýnir þetta glögglega. Þar má sjá mun vor og haustvaxtar þar sem vorvöxturinn er ljós, mjúkur 

og þykkari hringur (yfirleitt lengra vaxtarskeið) en síðsumarsvöxturinn. Hann er dökkur og harðari auk þess að vera 

þynnri hringur vegna hægari vaxtar. Á mynd hér til hliðar, úr bók Kristins Svavarssonar, Trésmíði (2008) má sjá 

skiptingu viðarhlutanna. Innst í stofninum er mergurinn og í kring um hann er kjarnviðurinn sem er talin besti 

smíðaviðurinn. Hann er ekki áberandi í öllum trjátegundum og sumar trjátegundir eins og birkið mynda ekki kjarnvið. Í 

kjarnviðnum eru dauðar viðarfrumur sem eru dekkri að lit en ljósar starfandi frumur rysjuviðarins. Þar er virkastur í 

næringarflutningur frá rótum upp í laufkrónu. Ystur er börkurinn og skiptist hann í innra og ytra barkarlag, þar sem 

innra lagið eru lifandi frumur og liggur vaxtarlagið upp að því. Ytra barkarlagið verndar stofninn frá umhverfinu og er 

hann úr dauðum korkfrumum. Í stofninum finnast hin ýmsu mynstur og línur og stafar það annars vegar af 

merggeislum – frumunum sem liggja yfirleitt langssum eftir viðnum en stundum þversum. Þessi mynstur eru einnig 

vegna viðaræðanna sem liggja á ýmsan hátt um stofninn. Oftast liggja þær þó beint upp og niður eftir viðnum og 

sveigja í kringum kvisti og greinakransa. Þessi mynstur kallast einu nafni vígindi.  

 Lauf og barrtré 
Tré og trjáviður skiptist meðal annars í lauf og barrtré. Á þeim er sá munur að lauftré fara í dvala á veturna og fella 

laufið á meðan barrtré hafa ýmis efni sem virka eins og nokkurs konar frostlögur sem veldur því að þau þola vel kulda 

og halda því flest barrinu yfir veturinn og kallast sígræn. Á þessu eru þó undantekningar eins og til dæmis lerkitré sem 

fellir barrið á haustin. Barrið er í raun nokkurs konar upprúlluð laufblöð eða nálar og striklaga blöð. Þegar talað er um 

að tré teljist vera sígræn þá er verið að vísa til þess að laufið lifi fleiri en eitt vaxtarskeið. Sumargræn laufblöð eru þau 

sem lifa aðeins eitt vaxtarskeið og fella laufin á haustin.  
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Frumugerðir barr og lauftrjáa eru mismunandi. Á meðan barrtré hafa eina ríkjandi frumugerð þá eru lauftré með margar 

mismunandi og flestar styttri en barrtrjáa. Binding milli fruma á langveginn er alltaf mikil en hins vegar mismikil á milli fruma 

á þverveginn. Mælikvarði á bindingu á þverveginn segir okkur til um það hve auðvelt er að kljúfa viðinn, en nánar verður 

komið að því síðar. 

Lauftré og barrtré hafa mismunandi eiginleika en þau hafa einnig mismunandi notagildi þegar kemur að nýtingu viðarins. 

Þannig eru lauftrén bæði beinvaxin og bogin auk þess sem þau eru oft með ýmsum kvistum og skemmdum sem gerir þau 

að góðum handverksviði. Þau eru ekki alltaf auðkljúfanleg og lítill munur er á viði í greinum og stofni og eru greinar oft ti l 

fegurðarauka. Þau henta vel í  ýmis konar sérvöru, útskurð, húsgagnasmíði og rennismíði. Á meðan barrtrén eru yfirleitt 

beinvaxin. Henta yfirleitt í flettingu og eru auðkljúfanleg. Þá hentar barrviður vel  í pappírsvinnslu og sem burðarviður hvers 

konar vegna langra frumna. Mikill munur er á viði í greinum og stofni og eru greinarnar  oft á tíðum vannýtt auðlind þar 

sem þær eru afar sterkar.  Almennt er talað um að viður lauftrjáa sé mun verðmætari en viður barrtrjáa, þar skiptir mestu 

máli að mikill munur er á viði greina og stofns barrtrjáa. En aftur á móti er nýting barrviðar mun meiri og er það vegna þess 

hversu beinvaxin þau eru og vaxtarhraði er oft meiri.  

Íslenskur lauf og barrviður vex upp við sérstakar aðstæður þar sem veðurfar hér á landi er mjög óútreiknanlegt. Það er í 

flestum tilfellum vöntun á skjóli sem hefur hvað mest áhrif á viðargæði. Trjáviður myndar álagsvið þegar hann vex upp í 

vindi. Við vindálag eykst hættan á skemmdum og broti, þá eiga sjúkdómar einnig greiðari aðgang að trénu. Álagsviðurinn 

er ólíkur eftir því hvort um er að ræða lauf eða barrtré. Lauftré mynda svokallaðan togvið á vindhlið og hefur þar af leiðandi 

meiri lengdarrýrnun við þurrkun. Barrtré mynda þrýstivið á skjólhlið.  Þá er það góð þumalputtaregla að hægvaxta tré innan 

tegundar mynda þéttari við en þær fljótsprottnu. Oft er miðað við að lauftré séu með þéttari og harðari við en barrtré með 

mýkri við. Það er nú ekki alfarið svo hér á landi og nokkuð erfitt að fjalla um íslenskan harðvið þar sem um einstaka plöntur 

er að ræða en ekki markvissa ræktun. Klassískar harðviðartegundir erlendis eru dökkar viðartegundir eins og beyki og 

mahoný. Hérlendis vaxa þessi tré ekki nema við allra bestu aðstæður. Margir eru farnir að fjalla um að okkar 

harðviðartegund sé reyniviður þar sem hann verður mjög harður eftir þurrkun. Barrtré teljast almennt til mjúkviðar.  
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 Handverksefni 

Ferskar skógarnytjar hafa verið eftirsóttur efniviður  hjá handverksfólki undanfarin ár. Bæði til notkunnar í rennismíði, 

tréútskurð og tálgun hvers konar. Fagfélög handverksfólks hafa komið vinnu þessara einstaklinga á framfæri um 

nokkurt skeið og er áhugavert að fylgjast með sýningum þeirra. Einnig er áhugavert að skoða handverkshús og 

verslanir út um allt land sem selja þessa muni. Handverksfólk sækist eftir innlendum efnivið sem telst einstakur á 

einhvern hátt. Sumir segja gallaður, en það sem er gallað fyrir einum er jafnvel mjög verðmætt fyrir öðrum. Eiginleikar 

eins og þeir sem sjást hér á myndum Jóns Guðmundssonar. Mösur sem sjást á efstu myndinni, brún strik og örvefur á 

milli þar sem frumur krækjast í hver í aðra. Augnviður sem sjá má á miðjumyndinni og Eldtungur eða flammeraður 

viður sem sést á neðstu myndinni. Þessir eiginleikar ásamt grófum berki, skorum í berki, óreglulegir árhringir. 

Inngróinn börkur, kvistar og sveppasýking sem gefur dökkan lit í við. Viður sem hefur orðið fyrir áverka og klofinn viður 

eru allt dæmi um efnivið sem handverksfólk sækist í. Hann getur verið verðmætur þegar horft er til þess að vinna með 

sérstaka eiginleika og útlit viðar fremur en einsleitt efni fyrir stóran hóp eða til  notkunnar sem byggingarefni. 

Handbragð íslensks handverksfólks er vert að kynna fyrir  nemendum, fara með þau á sýningar  og kenna þeim um 

handverkshefðir líkt og lögð er áhersla á í Aðalnámskrá. Þá er hægt að kenna margt í tengslum við handverkið og 

notkun handverkfæra sem nemendur færu annars á mis við og komum við nánar að því síðar. 

Erfitt getur verið að koma því við að þurrka viðinn á réttan hátt til nýtingar. Sumir kennarar bera  því við þegar 

aðspurðir að engin aðstaða sé til að þurrka efniviðinn. Með réttum vinnuaðferðum og þurrkaðferðum er auðvelt að 

nýta sér bæði blautan og þurrkaðan íslenskan við sem efnisveitu í smíðakennslu.  

 Þurrkun trjáviðar 

Lifandi tré er að miklu leyti vatn og þegar þau er felld eru þau oftast nær gegnsósa af vatni. Minnst er vatnsmagnið ef 

þau eru felld að vetrinum en mest á hávaxtartíma á vorin. Lauftré binda minna vatn í sér en barrtré. Miðað við þyngd 
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timburs er það með sterkustu efnum sem til er. Styrkleiki þess ræðst þó af mörgum þáttum eins og yfirleitt er með lífræn 

efni. Margir kennarar upplifa það sem mikla hindrun við nýtingu fersks viðar hversu erfitt getur verið um vik að þurrka 

viðinn rétt. Erfitt er að vinna með sprunginn við eða efnivið sem er rennandi blautur. Hann vill klofna og springa við 

úrvinnslu verkefna þegar ekki er rétt staðið að geymslu verkefna á milli kennslustunda. Þumalputta reglu er hægt að nota 

ef aðstaða er léleg og það er að láta viðinn standa úti einn vetur áður en hann er tekinn inn til notkunnar eftir fellingu. Best 

er að þurrka hann í kaldri geymslu þennan vetur niðursagaðan í bútum svo hann veðrist síður. Þegar viðurinn hefur 

þornað yfir vetur er hann nokkuð góður til hvaða verka sem er, ekki orðin full þurrkaður en þægilegur til vinnslu. Ef trjábolir 

eru látnir liggja óhreyfðir úti og þorna þá er talað um að verið sé að þurrka viðinn í gegnum endatréð og börkinn. Við þá 

aðferð getur skapast hætta á sveppasýkingu en einnig gulnar viðurinn umtalsvert ef hann er ekki afberkjaður fyrir þurrkun 

(börkurinn tekinn af). Þess má geta að oft er endatrénu lokað með lakki eða vaxi til að hindra sprungumyndun við 

þurrkunina. Þegar rakastig viðarins er komið niður fyrir 27% getur farið að bera á breytingum og sprungum í viðnum. 

Viðurinn rýrnar minnst á langveginn en mest á þverveginn. Ef bútur liggur lengi úti í sólskini rifnar hann utan frá og inn á 

við. Það er vegna þess að rysjuviðurinn hefur að geyma mun meiri raka en kjarninn og því rýrnar utanmálið mest eða allt 

að 10%. Þetta má sjá á meðfylgjandi mynd þar sem sjá má gapandi sprunguna í barkarlaginu en svo verður hún minni eftir 

því sem nær kjarnanum dregur. Þegar viðurinn er orðinn þurr þá er hann eins og annar trjáviður og í raun enginn munur á 

honum og öðru efni. Þá er hægt að nota sömu yfirborðsefni, festingar og lím og á annað timbur. Hér er fyrst og fremst lögð 

áhersla á umfjöllun um sérkenni vinnuaðferða með ferskar skógarnytjar og vinnsluferli þeirra. 

Ýmislegt er hægt að vinna beint í blautan viðinn, líkt og smjörhnífa, fugla, eldhúsáhöld, skúlptúra. Þá er gott að kljúfa 

viðinn blautan, vinna verkefnin að hluta og fullvinna svo eftir þurrkun. Ef geyma á blautan við sem byrjað er að vinna í á 

milli kennslustunda, er gott að setja hann í poka með afsaginu af verkefninu svo hann þorni ekki of hratt og springi. Ef ekki 

er notaður poki þá er gott að loka endanum á grein með fyrrnefndu lakki, vaxi, pappír, plastfilmu eða öðru sem heldur 

rakanum að viðnum sem verið er að tálga til að hindra sprungumyndun. Ef blautur viður er geymdur lengi í lokuðum poka 

myglar hann líkt og annað lífrænt efni. Gott er að forðast að kjarninn sé með í stærri hlutum ef það er hægt, þar sem hann 

springur meira en rysjuviðurinn eins og áður var nefnt. Við mótun smjörhnífsins er þess til að mynda gætt að skaftið liggi 

nær barkarlaginu og hnífsblaðið inn að kjarnanum, þar sem styrkurinn er meiri nær barkarlaginu.  

B L S . 1 4  

Rifa utan frá og inn í trjábol 

fuglar 

smjörhnífar 



H R Í S L A  

Á smíðastofunni er hægt að nýta sér ýmsar aðferðir við þurrkun viðar eða geymslu ferskviðar. Fyrst má nefna kalda 

geymslu, útigeymslu eða slíkt þar sem lengi er hægt að eiga góðan efnisbanka ferskviðar. Þá er hægt að nýta sér 

ísskáp ef aðgengi er í hann og geymast verkefni nemenda mjög vel í kæli á milli kennslustunda, springa lítið sem 

ekkert og þorna hægt.  Ef aðstaða er engin til þurrkunnar er hægt að þurrka viðinn í örbylgjuofni. Sú aðferð getur verið 

varasöm því þá sýður vatnið í frumum og sprengir sér leið út. Á vissum tímapunkti við slíka þurrkun er viðurinn mjög 

mjúkur og meðfærilegur með góðan sveigjaleika en svo þornar hann mjög hratt, getur jafnvel sprungið ef ekki er farið 

gætilega. Því er nauðsynlegt að prófa sig rólega áfram við þessa aðferð. Ofnþurrkun getur líka gefið góða raun. Þá er 

viðurinn látinn þorna við lágan hita í nokkurn tíma í ofni. Ofnþurrkun á viði þekkist víða og við hana minnka líkur á því 

að timbrið vindi upp á sig. Þá eykst styrkleiki timbursins þegar rakinn minnkar. Þegar viðarraki mælist 25% er styrkleiki 

viðarins ekki nema helmingur þess sem hann er þegar 5% viðarraka er náð. Fyrrnefndar aðferðir þar sem endatrénu 

er lokað eða viðurinn geymdur og þurrkaður í poka eru víða notaðar. Mikilvægt er að halda góðu rakastigi inni á 

smíðastofunni sem oft getur verið erfitt, þar sem viðurinn dregur í sig allan þann raka sem er í umhverfinu og stjórnast 

rakastig hans af því. 

Viðartegundir eru misjafnar þegar kemur að þurrkun og í eðli sínu binda lauftré minni raka en barrtré. Birki og selja eru 

dæmi um tegundir sem eru mjög þægilegar í ferskri viðarvinnu, á meðan viðurinn er blautur. En verða mjög hart efni 

og til vandræða fyrir minni hendur þegar þau hafa náð fullum þurrk. Erfitt getur verið að tálga og vinna í mjög þurran 

við. Styrkur hans verður meiri með minni raka.  Þá verður efniviðurinn erfiðari fyrir nemendur eftir því sem hann er 

þurrari. Farið er nánar í eiginleika hverrar tegundar fyrir sig í kaflanum Könnun á íslenskum trjám.  

Hægt er að blanda saman þurrum og blautum viði. Líkt og í kolla eða stólbök þar sem þurrt efni, trjágreinar til dæmis, 

er notað í fætur eða rimar og blauti efniviðurinn sessan þornar utan um þurru greinarnar og festir saman, þar sem 

blauta efnið skreppur saman við þurrkun. Nánar er fjallað um þetta í kaflanum um samsetningar 

. 
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Skógurinn og tegundirnar 

Nú þegar gróðurhúsaáhrif og hlýnun jarðar er mikið áhyggjuefni hafa skógarnir miklu hlutverki að gegna til að sporna við 

þessari þróun. Þeir eru sjálfbærir þegar þeir eru heilbrigðir. Það er að segja, þegar óværa er ekki að sækja á trén eða 

veður er ekki að valda skemmdum. Trén í skóginum nýta kolefni (koltvísýring) úr andrúmsloftinu og jarðvegi ásamt   

sólarljósinu til að ljóstillífa. Þannig taka trén upp þau efni úr andrúmsloftinu sem við viljum losna við, virka eins og nokkurs 

konar sía. Þau binda síðan kolefni í sér sem losnar ekki út aftur nema við bruna eða rotnun. Því er nýting trjáviðar í 

smíðaverkefni mjög góð fyrir lífríkið. Í raun mun betri kostur en að brenna trjám því þá losnar kolefnið aftur út í 

andrúmsloftið. 

Íslensk skógrækt er stutt og hefur hún að mestu leyti falið í sér að vernda gamlar skógarleifar og gera tilraunir með 

erlendar trjátegundir fyrir útivistar og nytjaskóga. Ræktaðir skógar á Íslandi eru mjög ungir og eldri tré fá. Skógrækt hefur 

almennt gengið vel og hefur birkiskóglendi tekið vel við sér eftir friðun beitar. Erlendar tegundir hafa átt misjafnlega  

auðvelt uppdráttar. Stórstígar framfarir hafa verið teknar á síðustu áratugum í  að finna réttar tegundir og kvæmi fyrir 

mismunandi aðstæður á landinu. Ræktaðir skógar eru taldir þekja samtals um 400 ferkílómetra. Innlendar skógarnytjar 

fara aðallega í arinvið, girðingastaura, jólatré og spónaframleiðslu. Trjákurl er notað fyrir skógarstíga og það hefur einnig 

verið notað sem kolefnisgjafi í stað jarðefnaeldsneytis. Skógurinn er mikilvægur til að binda gróðurhúsalofttegundir úr 

andrúmslofti en trjáviður úr sjálfbærum nytjaskógi er hlutlaus gagnvart losun gróðurhúsalofttegunda. Ein hagkvæmasta 

leið Íslendinga til að ná markmiðum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda er einmitt þessi nýting iðnviðar til 

kurlunnar. Nú um stundir er eftirspurnin eftir iðnviði meiri en framleiðslan. Nýting bolviðar er mun arðbærari fyrir greinina, 

enda er það mun dýrara hráefni. Á næstu árum mun magn grisjunarviðar aukast verulega að undangenginni mikilli 

skógrækt og kjörið að smíðakennarar sýni þessum efnivið aukinn áhuga og noti íslenskan við í auknu mæli í sína kennslu.  

Auðséð er hversu mikil verðmæti skapast í skógarumhverfinu þegar borin eru saman trén í skógarjaðrinum og inn í 

skógunum. Trén í útkantinum eru kræklótt og veðurbarin á meðan þau sem standa innar eru beinvaxin og greinalaus. 
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Þetta er vegna veðurbarnings við útkantinn enda almennt vindasamt á Íslandi. Þegar plantað er nægilega þétt á stóru 

svæði kemst aðeins takmörkuð birta að þeim trjám sem inn í skóginum eru og þau teygja sig í sólarátt. 

 Mörg íslensk skógræktarsvæði eru kominn á þennan stað. Tími er kominn á grisjun, nýting efniviðarins er möguleg og 

tími skógarins sem útivistar og kennslurýmis er orðin að veruleika. Í Íslenskum skógum bæði útivistar, nytjaskógum og 

útivistarsvæðum almennt er orðin þokkaleg tegundafjölbreytni sem gott er að nýta í ýmiss konar smíðavið. Hér verður 

minnst á nokkrar þeirra, eiginleika og styrkleika til nýtingar. Þá verður fjallað um útlitseinkenni til að auðvelda 

kennurum og nemendum nýtingu viðarins í starfi. Þessi samantekt byggist að miklu leyti á samantekt sem kemur fram 

síðar í kaflanum. Hún var unnin upp úr könnun meðal sex íslenskra sérfræðinga í handverki og skógarnytjum á 

íslenskum trjám. Hentugleika viðartegundanna til verkefnanotkunnar ásamt einkennum og eiginleikum þessara 

íslensku trjáa. Í kaflanum um Könnun á íslenskum trjám og í töflum 1.og 2. má sjá samantekt á niðurstöðum 

sérfræðinganna.  

 Birki  

Á Íslandi er birkið okkur hvað ástsælast trjáa. Það getur orðið allt að 100 ára gamalt og þroskar hér fræ á hverju ári. 

Einkum eru þrjár tegundir birkis eða Betula ættkvíslarinnar algengastar hérlendis. Það eru allt frá því að vera jarðlægir 

runnar eða kjarr, svokallaður fjalldrapi og til stakstæðra trjáa eða ilmbjarkar. Þá er einnig til runnkennt birki sem kallast 

skógarviðarbróðir og er það afkvæmi víxlunnar fjalldrapa og ilmbjarkar. Það sem einkennir skógarviðarbróðir er að 

hann hefur lauf ilmbjarkar en rauða haustliti fjalldrapans. Hann hefur uppréttara vaxtarlag ilmbjarkarinnar, en hún hefur 

gula haustliti. Mörg góð kvæmi eru til af ilmbjörk og er Embla að standa sig hvað best. Talið er að stakstæð tré Emblu 

geti orðið allt að 15-20 metra há. Staðbundin vaxtarskilyrði og umhirða ráða miklu um magn og gæði viðarins sem til 

verður í einstökum trjám.  

Börkur birkisins er mjög einkennandi fyrir tegundina og er allt frá því að vera í dökk brúnum litum út í rauða, kopar og 

hvítan. Hann flagnar af árlega í þverspæni svokallaða næfra sem setja mikinn svip á trén og er börkurinn mjög fallegur 
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þurrkaður í ýmiskonar skreytingar og smíðisgripi. Þess má geta að hugtakið næfurþunnt er dregið af heiti birkibarkarins. 

Birki er til margra hluta nytsamlegt, það er góður smíðaviður og hefur verið notaður hér um aldir. Fyrr á öldum var 

fjalldrapinn til að mynda notaður til beitar og í eldivið, en þá var hann kallaður hrís. Það myndi teljast heldur kræklótt ti l 

þess að teljast góð nytjaplanta í viðarfræðilegum skilningi. En er þó mest gróðursetta trjátegund í íslenskum skógum nú 

um stundir. Birki gæti aftur á móti reynst eitt af okkar verðmætari trjám þegar skoðað er notagildi þess, bæði í 

skógvistarlegu tilliti og í handverksiðnaði. Í því samhengi sækist handverksfólk oft eftir því ófullkomna og því sérstaka í 

viðnum, líkt og mösum, augnviði, eldtungum eða klofnum viði. Þá er einnig hægt að nefna sveppasýkingar, nornavendi, 

kýli og yfirvexti  eins og víða finnst í birkivið.  Langstærstur hluti þess birkis sem fellt er á Íslandi fer þó til arinviðarvinnslu 

enda brennur það hægt og gefur mikinn hita. Því er það mjög hentugt í uppkveikju í útikennslu og útieldhúsi. Birkið er 

auðvelt í klippingu og þolir hana vel, þó vorklippingar geti dregið úr vexti þess. Það gerir tegundina ennþá mikilvægari fyrir 

smíðakennarann þar sem yfirleitt er auðvelt að ná sér í efnivið. Þegar horft er til handverksnýtingar í dag, notum við birkið 

mest til húsgagnagerðar. Þau eru mjög sterk og slitþolin, þau fúna þó hratt utandyra ef þau eru ekki fúavarin. Gott að 

renna úr birki enda harðnar það mikið eftir þurrkun og nota það í mataráhöld. Sérstaklega nýtist efniviður birkisins vel til  

að tálga smærri og stærri verkefni. Það ætti því að vera mjög ákjósanlegt fyrir alla smíðakennara að eiga nóg af birki. 

Sérstaklega blautu, þar sem þurrt getur það reynst nemendum erfitt viðureignar. Það er erfitt að kljúfa birkið í höndunum 

vegna þess hversu kvistótt það er. Þörf er á að velja efnið vandlega sem ætlað er í bolla, ausur og sleifar af þeim sökum. 

Greinasetning birkisins er mjög fjölbreytt, þröngt, vítt og allt þar á milli. Þannig gefur það mikla notkunarmöguleika og er 

gott í fugla, snaga, skóhorn o.fl. 

 Reynir 

Í gegnum tíðina hefur reynir verið eitt vinsælasta garðtré okkar íslendinga auk þess sem hann vex villtur hér á landi. 

Margar tegundir af Sorbus ættkvíslinni þekkjast hérlendis bæði runnar og stakstæð tré. Hér verður mest fjallað um þá 

algengustu, ilmreynirinn sem einnig er kallaður reyniviður. Hann hefur fallegt vaxtarlag er yfirleitt einstofna með ávala 

trjákrónu og stakfjöðruð laufblöð, mikla blóm og berjamyndun. Hann hefur mjög fallega, fjölbreytta haustliti til að bera líkt 

og birkið. Reyniviður þroskar fræ hér árlega auk þess sem vissir einstaklingar fjölga sér stundum full duglega með 
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rekja aftur til sanskrít Bhurja en 
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og vísar til hins krítarhvíta barkar 

trésins. Birki er samheiti en björk er 
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( Skógræktarritið, 2013.1.tbl. Hið ljósa tré. 

Pétur J. Jónasson bls. 55)                                                                   
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rótarskotum.  Hann verður 60 - 90 ára gamall og telst yfirleitt lítið til meðalstórt lauftré sem getur orðið allt að 15 metra 

hátt. Viður reyniviðar er mismunandi litur frá ljósbrúnu yfir í dökkbrúnan. Reyniviður er eðlisþungur, höggþolinn en 

hættir til að klofna ef vextinum er ekki stjórnað í uppvextinum. Reynir er viðkvæmur fyrir sýkingum sem geta borist í 

klippingarsár á haustin og veturna. Því er mikilvægt að velja vel hvenær hann er klipptur. Ákjósanlegast er að velja 

þann tíma sem tréð er í vexti og getur með auðveldum hætti lokað sárinu. Rótarskotin geta reynst kennurum ágætis 

efniviður en bæði er fagurfræðilega gott fyrir tréð að losna við þau, auk þess sem þau eru yfirleitt mjög beinvaxin og 

góð í hin ýmsu tálguverkefni.  

Á reynivið hvíldi helgi í fornum sið og til eru margar heimildir um íslensk tré hér áður fyrr. Ein af ástæðunum fyrir því að 

það þótti hvíla helgi á reynivið var að hann væri staðgengill lífstrésins í ásatrúnni. Það var vegna þess að askurinn, 

sem er hið rétta lífstré, þreifst ekki hérlendis og álitu menn að reyniviðurinn væri skyldur askinum. Í Íslenskri flóru frá 

1994 segir Ágúst H. Bjarnason frá því á bls. 62 að á honum hvíli talsverð hjátrú. „ … og var það trú manna, að honum 

fylgdu níu náttúrur vondar og níu góðar. Viður góður í rennismíði en illa naglheldur."(1994). Þetta  á við enn þann dag 

í dag og reynirinn er talinn mjög ákjósanlegur í rennismíði en gott er að bora fyrir skrúfum og festingum í þéttan viðinn. 

Baldur Þorsteinsson segir í grein sinni í ársriti Skógræktarfélagsins frá 1957 á  blaðsíðu 42, „ Viðurinn er seigur og 

sveigjanlegur og vel til þess fallinn að nota í sköft á axir og hamra".(1957). Velta má því fyrir sér hvort viðurinn sé 

sveigjanlegur, hann er vissulega höggþolin og góður í skeftingu verkfæra og áhalda auk þess að vera sérlega góður í 

haus á kjullu. Áður var talið að skip myndu beinlínis sökkva ef reyniviður væri notaður í smíði þeirra. Nota þyrfti einir 

með í smíðina til að vega upp á móti þessum áhrifum. Reyniviðurinn var nú ekki eingöngu talinn varasamur því hann 

átti að búa yfir vissum lækningamætti ásamt því að vera góður til matar.  

Reyniviðurinn er það næsta sem við íslendingar getum kallað innlendan harðvið og eru möguleikar á nýtingu hans 

margvíslegir. Viðurinn harðnar mjög mikið við þurrkun og er því oft erfitt fyrir nemendur að vinna í hann þurran. 

Auðvelt er að kljúfa hann, hefla og slípa auk þess sem sérstaklega góður glans er í viðnum sem verður ennþá meiri 

við póleringu. Því er mjög auðvelt að þrífa hann. Viður reyniviðar er góður í bolla og skálar. Útlitslega hefur hann sterk 

einkenni og er yfirleitt með dökkum vígindum.  Þá eru berin mikið notuð í skreytingar, enda halda þau sér vel í fyrsti ef 
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Gullkorn: „Í Snorra Eddu segir frá því þegar 

þrumuguðinn Þór var að kljást við tröllkonu. Brá tröll-

konan á það ráð að auka vatnsmagn í á nokkurri um leið 

og Þór hugðist vaða hana. Varð vatnsflaumurinn svo 

mikill að hann hreyf Þór með sér en það varð honum til 

lífs að hann náði taki á grein reyniviðar sem óx á ár-

bakkanum. Upp frá þessu var reyniviðurinn kallaður 

"Björg Þórs".  

( Snorri Sturluson, 1935) 

Reynir -  haustlitir 

Reynir -  ber 



H R Í S L A  

þeim er safnað að hausti og þau geymd fram á veturinn. Viður reyniviðarins hentar mörgum öðrum innlendum viði framar í 

rennismíði og skyld handverk.   

 Ösp  

Alaskaösp er ein þekktasta aspartegundin hérlendis og sérstaklega spennandi skógræktarplanta þar sem hún er mjög 

fljótsprottin og beinstofna. Hún hefur fyrst og fremst verið þekkt sem garðplanta á Íslandi en sumir eru mjög á móti notkun 

hennar á þann hátt. Rótarkerfi aspa sé mjög grunnstætt og aspirnar séu valtar og sæki í vatns og skólplagnir. Þær kjósi 

rakan súrefnisríkan jarðveg. Aftur á móti eru aðrir sem segja að öspin sé allra besta götutré sem til sé hér á landi þar sem 

hún há og krónulítil. Myndi því lítinn skugga en dragi verulega úr vindi við hús og götur. Þrjár tegundir aspa er að finna 

hérlendis alaskaösp, balsamösp og blæösp. Þær eru vandgreindar þar sem kvæmafjölbreytni er mjög mikil. Þetta eru upp til 

hópa stórvaxin tré, sérstaklega í heimkynnum sínum þar sem þau ná tugum metra á hæð og 100-200 ára aldri. Brum aspa 

eru sérstaklega einkennandi fyrir tegundina. En þegar öspin laufgast á vorin eru þau áberandi stór klístruð og ilmandi. Aspir 

þroska fræ hérlendis ásamt því að þær fjölga sér með rótarskotum, í ræktun er þeim fyrst og fremst fjölgað með 

græðlingum. Líkt og með reynivið er gott að klippa rótarskotin frá öspum ( en rótarskot blæaspar eru henni mikilvæg) og 

tilvalið er að nýta þau í hvers konar tálgun eða smáhlutagerð.  

Ösp er töluvert notuð í iðnaði erlendis en telst ekki til gæðaviðar. Hún þykir henta vel í bretti, kassa, smáhluti, tréskó, körfur, 

pappír, veggklæðningar, gólfborð, matarborð, innréttingar í gufuböð, veggskífur, matarumbúðir og eldspýtur. Viður blæaspar 

er talinn mun verðmætari viður en viður alaskaasparinnar. Hún er auðveld í ræktun og hefur verið í ræktun hérlendis í seinni 

tíð. Gæti því orðið mun meira framboð af henni áður en langt um líður. Hér sést mynd af blæösp í haustlitum. Viður 

asparinnar er almennt sveigjanlegur, kvistalítill, ljós á litinn oft svolítið gráleitur en með litla náttúrulega fúavörn. Því gefur 

augaleið að gott er að fá úr henni góðar fjalir og beina stokka sem ákjósanlegt er að kljúfa. Hérlendis er verið að gera 

tilraunir með nýtingu hennar í pallaefni, húsgögn og spennandi væri að sjá hvernig hún kæmi út í samlímingu sem límtré. 

Öspin rýrnar töluvert mikið við þurrkun og hætt er við að hún klofni  ef hún er þurrkuð of hratt. Þegar unnin eru mataráhöld 

og umbúðir úr ferskum viði er mikilvægt að viðurinn gefi hvorki frá sér lykt né bragð og því hentar öspin sérstaklega vel í 
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Gullkorn: Eitt 

frægasta tré ísland-

sögunnar er reyni-

viður frá Möðru-

felli í Eyjafirði eða 

"Möðrufellshríslan"  

eins og hún var 

kölluð. Af þessari 

hríslu ganga 

margar sögur og um 

hana hafa verið ort 

ljóð. Um tilurð 

hennar segir sagan 

að elskendur, sem voru systkin, en það vissu þau ekki fyrr en 

um seinan. Þau hafi verið hálshöggvin fyrir barneign og verið 

dysjuð í urðinni á Möðrufelli. Upp af dys þeirra á reyni-

viðurinn frægi að hafa vaxið. Í kaþólskum sið hvíldi helgi á 

henni og áttu menn að hafa gengið syngjandi í kringum ljósum 

prýdda hrísluna á jólanótt. Þá áttu ljós að loga á greinum 

hennar. Almenningur flykktist að 

trénu með ljós, gjafir o.fl. sem þótti 

viðeigandi samkvæmt siðum 

kaþólskra og hjáguðadýrkenda. Við 

siðaskiptin á reyniviðurinn að hafa 

verið felldur til að koma í veg fyrir 

áframhaldandi dýrkun, en á 

sautjándu öld á hún að hafa verið 

vaxin aftur.  

Ösp

Blæösp 
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slíka muni. Viður hennar er bæði bragð og lyktarlítill. Þá leiðir hún ekki hita sem eykur enn á kosti hennar við gerð 

mataráhalda. Trjákvoða eða harpix er í lágmarki og því hentar öspin vel í hvers konar tálguvinnu en gæta þarf að 

klístri frá brumum við vinnu með asparvið að vori.  Öspin hefur það umfram aðrar viðartegundir að auðvelt er að bleyta 

viðarfjalir hennar í heitu vatni og beygja/sveigja ferskviðarverk að vild. Þá er hún þurrkuð undir pressu og heldur 

forminu mjög vel, án þess að leitast við að rétta sig aftur. Hún hentar því vel í hljóðfæri, sérstaklega trommugerð, sjá 

meðfylgjandi mynd af aspartrommu. Viðurinn er gljúpur og létt að vinna í hann og  því ætti hann að vera kjörin til 

útskurðar fyrir nemendur.  

 Víðitegundir /selja  

Íslenskar víðitegundir, kvæmi, yrki og klónar eru fjöldamargar. Fyrst og fremst verður talað um kosti nokkurra þeirra 

hér í tengslum við nýtingu þeirra sem ferskt viðarefni í kennslu. Víðitegundir eru allt frá dvergvöxnum, skriðulum 

runnum upp í sæmilegustu tré. Flestar teljast til runna. Greinar eru yfirleitt grannar, sveigjanlegar með gljáandi börk. 

Laufblöð eru breytileg að lögun flest þó heil, stakstæð. Margar víðitegundir mynda fræ hérlendis árlega en oftast er 

þeim þó fjölgað með græðlingum. Vegna þess að tegundirnar víxlast auðveldlega og því ekki tryggt hvaða tegund 

kemur upp af fræi. Hann verður frekar skammlífur og takmarkar það nokkuð notagildi hans. Víðir er mikilvægur í 

trjárækt hérlendis, þar sem flestar tegundir hans eru harðgerðar, fljótsprottnar og gefa mikið skjól. Víðilimgerði eru 

víðast hvar í görðum og þurfa almennt mjög mikla klippingu. Það skapar góð tækifæri til að nálgast efnivið víðitegunda 

á auðveldan hátt fyrir kennara. Hann er auðveldur í klippingu og þolir hana vel. Viður víðitegunda er yfirleitt ljós á litinn 

með fallegum glans. Auðvelt er að þurrka víðirinn og einnig er gott að vinna í hann blautan. Tegundir með langa 

vaxtarsprota líkt og körfuvíðir, alaskavíðir og viðja eru góðar tegundir til notkunar í körfugerð og til að flétta úr. Þá 

hentar viðurinn vel til hvers konar smáverkefna, sérstaklega til tálgunnar og til að kljúfa. Hægt er að renna úr víði og 

auðvelt ætti að vera að nota hann í margs konar verkefni, eða sem fíngerðara efni með öðrum sterkari viðartegundum. 

Skóhorn og snagar eru dæmi um góð verkefni fyrir nemendur að vinna úr víðitegundum. 
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 Selja  er eina víðitegundin sem telst getur til stærri trjátegunda hérlendis. Hún getur náð 15 metra hæð og er 

henni fjölgað með fræi en ekki græðlingum eins og öðrum víðitegundum. Hana er að finna víða í görðum og trjáreitum 

víða um land. Seljan getur náð 80 ára aldri og er ljóselskt tré með áberandi ljósgrágrænan börk, ljósan við og oft dökkum/

rauðleitum kjarna.  

 Viður seljunnar er ákjósanlegt efni til ferskviðarnytja þar sem auðvelt er að vinna hana, sérstaklega þegar unnið er strax í 

blautan viðinn. Gott er að halda seljunni rakri á meðan unnið er með hana og þurrka efnið eftir á. Viðurinn verður mjög 

harður við fullan þurrk. Hægt er að nýta seljuna til bolviðarnytja í viðarframleiðslu að einhverju leyti en snúningur á 

trjábolnum takmarkar lengd borða. Seljan er mjög góð í rennsli og gott er að nota við seljunnar í sama tilgangi og aðrar 

víðitegundir.  Einnig er hún góð í annað handverk, til að beygja, í húsgögn og til að kljúfa. Bolviðarmagn hennar er yfirleitt 

mun meira og kvistaminna en annara víðitegunda.   

 Elri 

Elri eða ölur er sennilega ein af okkar mikilvægustu landgræðsluplöntum, þar sem hún lifir í sambýli við geislasvepp 

Frankia, sem skaffar henni köfnunarefni. Það þýðir að hún er með hnúða á rótum með gerlum sem vinna köfnunarefnið. 

Þetta sambýli gerir elritegundir að góðum landnema á gróðurlausum svæðum. Víðast hvar er það notað til jarðvegsbóta 

og skjóls fyrir aðrar nytjaviðarplöntur. Hérlendis  gæti það reynst ágætis nytjaviður fyrir handverksfólk og kennara þar sem 

auðvelt ætti að verða sér út um efni af því. Nokkrar elritegundir eru í ræktun hér á landi og má þar nefna sitkaöl, gráöl og 

rauðöl. Það er yfirleitt runn eða kjarrvaxið en vissar tegundir teljast til meðalstóra trjáa og geta náð allt að 15 metra hæð 

hérlendis.  

Elri er almennt harðgert og sólelskt tré sem hentar ágætlega í görðum. Viður elris hentar vel til handverksnýtingar en 

hann er bæði lyktar og trjákvoðulítill. Það er mýksta lauftegundin til að tálga og því afar hentug í skólastarfi og handverki. 

Viður elris er ljósbrúnn nýhöggvinn en kjarninn á gráelri er rauðleitur eða nánast brúnn. Hann myndar bæði eldtungur og 

augnmynstur líkt og birkið auk þess sem hnútar eru algengir. Þetta gefur góða möguleika bæði í rennsli og sérstaklega í 
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tálgun þar sem auðvelt er að láta sérstaka útilitseiginleika viðarins njóta sín. Gott er að vinna með elri bæði sem 

ferskan við og þurrkaðan en hann harðnar við þurrkun. Elri hentar í flestum tilfellum í sömu viðarnytjar og birkið, í 

útskurð, bolla og skálar, leikföng og smáhluti. Styrkur viðarins er ágætur, vel naglheldur en fúnar fljótt utandyra ef 

hann er ekki fúavarður. Hann er fínn viðkomu og góður til hvers konar yfirborðsmeðhöndlunar, lökkunnar og 

bæsunnar eftir þurrkun.   

 Lerki 

Lerki eða öðru nafni barrfellir eða lævirkjatré eru um 10 tegundir barrfellandi barrtrjáa í Þallarætt. Lerkið eins og nafnið 

barrfellir segir til um er eina tegund Þallarættar sem fellir barrið á haustin. Lerkitré verða yfirleitt um 100-200 ára gömul 

en erlendis hefur fundist allt að 1200 ára gamalt fjallalerki. Tréin eru oftast einstofna með keilulaga krónu og með 

beinum uppmjóum bol. Trjákrónan er oft gisin með mörgum hliðargreinum á milli aðalgreina og eru þær óreglulegar, 

láréttar eða slútandi. Barrnálar lerkis eru einkennandi fyrir tegundina, mjúkar, fíngerðar, ljósar að vori og dökkna þegar 

líður á sumarið. Þær eru stakar eða í knippum á fyrsta ársprota en strjálar og stakstæðar eftir það. Börkur lerkis er 

einnig einkennandi fyrir tegundina þar sem ytra barkarlagið er dökkt en innra barkarlagið oft rauðleitt á eldri trjám. 

Hann springur og verður flögóttur. Lerkið er landnámstré, ljóselskt, hraðvaxta tré sem þarf gott vaxtarrými og er 

verðmætt skógartré. Það lifir í sambýli við rótarsvepp sem hefur sýnt að skipti miklu máli að ungplöntur séu smitaðar 

af. Ef þeim á að farnast vel í uppvextinum. Lerkið virðist kunna vel við sig í íslenskum eldfjallajarðvegi og hefur reynst 

ein af okkar mikilvægari landgræðslutegundum. Best hefur lerki þó þrifist í frjóum jarðvegi á Austurlandi og í 

Hallormsstað hafa tré mælst yfir 20 metra há. Lerki er algengasta trjátegundin í skógrækt hér á landi og hentar vel í 

ýmiss konar útivistar og nytjaskógrækt. Það er einnig fallegt stakstætt tré  og klippt í limgerði. Lerkið er þó í raun ekki 

mjög aðlagað íslensku veðurfari og vantar þá helst upp á vind- og seltuþol þess. Mikilvægt er því að velja vel kvæmi til 

ræktunnar sem hentar hverjum landshluta fyrir sig.  

Viður lerkis er rauðbrúnn á litinn með gulhvítan rysjuviðarhluta. Þessi litaafbrigði setja mikinn svip á viðinn, auk 

litamunar á vor og haustvið í árhringjum. Hann er góður smíðaviður, seigur, þéttur og endingargóður. Það er harðasta 

barrtréð á markaðnum en kjarnviður þess myndast snemma og er stór hluti af rúmmáli. Vegna þess hve viðurinn er 
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harður þarf að gæta þess að bora fyrir skrúfum og nær ómögulegt er að nota nagla til að ná festu. Þá er erfitt að tálga lerki 

vegna þess hversu hart það er. Greinarnar eru yfirleitt lausar við bolinn og brotna auðveldlega af bolnum ef við þær er 

komið. Viðurinn er góður í vinnslu og með minni trjákvoðu eða harpix en í öðrum barrtrjám. Því þarf ekki eins að vara sig á 

notkun lerkis sem fersks viðar eins og grenis og furu. Það er beinvaxið og því auðvelt að fá góðan bolvið til vinnslu. Lerki 

hefur mikið náttúrulegt viðnám gegn fúa og er því afar hentugt við smíði útihúsgagna, staura, skjólveggja, palla, 

klæðningar og annarrar smíði utanhúss. Við veðrun verður viðurinn þó gráleitur líkt og gildir um flestan dökkan við. Lerki 

hentar vel í leikföng og er sérstaklega eftirsótt í rennismíði og skreytingar. Viðurinn er mikið sagaður í tréskífur fyrir 

handverk en stökkar greinar þess henta þó frekar illa í handverk almennt.  

 Fura 

Fura er ættkvísl um og yfir 100 tegunda mjög fjölbreytilegra sígrænna barrtrjáa í Þallarætt. Þær geta náð mörg hundruð 

ára aldri. Þetta geta verið allt frá jarðlægum runnum til stórra viðarmikilla stakstæðra trjáa. Það sem einkennir furuna 

öðrum fremur er hversu mikið harpix eða trjákvoða er í viðnum. Greinar furunnar eru kransstæðar, börkurinn  þykkur í 

ýmsum litbrigðum en sprunginn og skeljaður með aldrinum. Barrnálar furunnar standa á dvergsprotum í knippum og geta 

orðið um 6 ára gamlar. Furan er fyrst og fremst skógartré og hentar einnig vel í bland við lauftré. Margar smærri tegundir 

henta þó vel í görðum og eru þær almennt fremur ljóselsk tré. Furan er sennilega algengasti smíðaviðurinn á norðlægum 

slóðum og þá sérstaklega skógarfura, en hún er frekar auðunnin og þolir vel rakasveiflur. Hún hentar því sérstaklega vel í 

smíði hurða og glugga.  

Stafafuran hentar vel til skógræktar hérlendis enda fljótsprottin við rétt skilyrði. Hún getur þó seint staðist samanburð við 

skógarfuruna hvað varðar viðargæði. Hún er mun kræklóttari í vexti og greinar mikill hluti viðarmassa. Viður furunnar er 

ljós en þó dekkri en grenis og viðurinn þéttur og jafn, auk þess sem kvistirnir eru mýkri en í greninu. Þekkja má muninn á 

kvistum grenisins og furunnar á því að kvistir grenisins eru hringlaga en furunnar sporöskulaga og má auðveldlega sjá það 

t.d. í panel klæðningu. Nokkur munur getur verið á vexti furunnar eftir tíðarfari og því getur verið mikill munur á breidd 

árhringja og þá er haustviðurinn töluvert dekkri en vorviðurinn. Viðurinn telst góður smíðaviður. Frekar mjúkur með gott 
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þrýsti- og sveigjuþol. Hann er mikið notaður í innréttingar , klæðningar, gólfborð og húsgögn, en síður í slagverkfæri 

þar sem hann hefur síðara höggþol. Mismunandi viðarkostir eru milli furutegunda og þannig má nefna að lindifura sem 

hefur mjúkan bolvið hentar vel í verkefni líkt og bolla eða krúsir þar sem notast er við tálgun og bjúghnífa. Líkt og rætt 

hefur verið í kaflanum um þurrkun trjáviðar þá þarf að gæta að úrvinnslu í ferskum viðarverkefnum með barrtrjám, 

sérstaklega furunni. Trjákvoða eða harpixmagn í þessum viðartegundum skemmir fatnað og gerir handverkið erfiðara 

þar sem verkfæri og hendur klístrast. Vegna trjákvoðunnar fúnar viður furunnar seint og er viður hægvaxta 

furutegunda ákjósanlegur í smíði bjálkahúsa og annara mannvirkja. Þegar litið er til handverksins er furan auðveld að 

vinna í við tálgun og til að kljúfa þar sem hún hefur mjög mjúkan við,  er góð í krúsir og bolla ásamt leikföngum. 

 Greni  

Greni er hópur sígrænna barrtrjáa í Þallarætt. Talið er að um 50 tegundir af greni séu til og eru þær mjög 

vandgreindar. Margar þeirra geta kynblandast þar sem vaxtarsvæði þeirra skarast. Á Íslandi hentar grenið vel til 

nytjaskógræktar og sem bland skógartré um land allt. Grenið er mjög hátt stakstætt tré sem hefur keilulaga trjákrónu 

þar sem einn greinakrans myndast árlega. Auðvelt er að gera sér grein fyrir aldri trjáa með því að telja 

greinakransana. Barrnálarnar eru stinnar, hvassyddar og stakstæðar á greinunum og sitja á smá nálarsætum sem 

verða eftir þegar nálarnar falla af um 10 ára gamlar. Þessi nálarsæti eru áberandi á greinunum og góðar til greiningar 

á tegundinni.  Börkur grenis er tiltölulega þunnur, sprunginn og flagnar af í smá flísum. Greni er fjölgað með fræi 

hérlendis en aðallega hafa fundist sjálfsánar plöntur sitkagreinis. Grenitré geta orðið nokkur hundruð ára og ekki er 

enn vitað hvaða umfangi þau geta náð hérlendis. Nú þegar hafa mælst yfir 20 metra há tré. Þau geta hentað í limgerði 

en fara líka mjög vel stakstæð þar sem keilulaga krónuvöxturinn nýtur sín vel. Greni finnst víða í görðum þrátt fyrir að 

þau henti síður til þeirra nytja vegna stærðar sinnar. Því ætti að vera auðvelt að nálgast efniviðinn með leyfi eiganda 

eða hjá skógrækt á viðkomandi svæði. Varast ber að klippa nema þegar nýtt vaxtatímabil hefur hafist og ekki ganga of 

harkalega að plöntunni við klippinguna. Mikill styrkur einkennir við grenis og er það mikið ræktað til timburframleiðslu 

hérlendis og erlendis. Erlendis er rauðgreni mest notað sem burðarviður en hérlendis stendur sitkagreni sig betur 

veðurfarslega séð. Til að bæta viðargæði grenis hérlendis þyrfti að losna við kvistina. Þeir eru mjóir en harðir og liggja 
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oft þvert á árhringi. Mikill munur er á viðargæðum stofns og greina. Með meiri klippingu og umhirðu má gera greinarnar, 

sem geta náð allt að 3-4 metra lengd, að mun betri smíðavið. 

Gæta þarf að því í ferskviðarvinnunni með greni að trjákvoða og harpix skemmir fatnað og gerir handverkið erfiðara þar 

sem verkfæri og hendur klístrast. Best er því að nýta greni eftir þurrkun til kennsluefniviðar. Greniviðurinn, bæði  rysja og 

kjarnviður er hvítur eða mjög ljós með örlitlum gulleitum blæ og er hann örlítið laus í sér. Innra barkarlagið er brúnt. Grenið 

er hentugt í notkun á hvers konar burðarverkefnum, klæðningu og húsgögnum auk þess sem hann er góður í leikföng, 

smjörhnífa og slíkt. Gott til smíði á trékjullum, göngustöfum og í sköft ýmissa verkfæra og áhalda. Mikilvægt er að 

yfirborðsmeðhöndla efnið vel með fúavörn, olíum eða slíku þar sem náttúruleg fúavörn grenis er ekki eins mikil og annarra 

barrtrjáa og efniviðurinn gránar fljótt án meðhöndlunnar. Minni grámi kemur í viðinn ef hann er afberkjaður strax og 

þurrkaður þannig.  

 Aðrar tegundir  

Fleiri tegundir eru algengar hér á landi en að ofan eru taldar. Minnst verður á þrjár tegundir sem henta til ferskra viðarnytja 

hér. Þær ásamt fleiri tegundum sem ekki eru ræktaðar hérlendis mætti með góðu móti nýta miklu meira í handverk. Sumar 

tegundir hafa verið hér í 100 ár og lengur, stök tré af þessum tegundum eru friðuð s.s. silfurreynirinn í Aðalstrætinu, 

hlynurinn í Suðurgötunni. Af þessum og fleiri tegundum mætti rækta meira og gróðursetja í útivistaskóga, á skólalóðir og 

fleiri svæði til nytja í framtíðinni. Hér er fjallað um gullregn, hlyn og hegg vegna notagildis þeirra  eða vinsælda við 

handverksnýtingu og möguleika í smíðakennslu á Íslandi. Þetta eru tegundir sem algengar eru á útivistarsvæðum og í 

görðum víða um land og oft er auðvelt að nálgast efni af þeim.  

 Gullregn  

-  Blómfalleg lauftré sem nokkuð eru notuð sem garðtré hérlendis. Þau geta náð um 50 ára aldri. Gullregn þarf skjólgóðan, 

sólríkan stað hérlendis til að þrífast vel. Þau eru greinótt margstofna tré með slútandi vaxtarlag og þurfa mikið vaxtarrými 
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eða allt að 15 m2. Blómin eru einkennandi gul í drjúpandi blómklösum. Viður gullregns er mjúkur og í raun lélegur til 

hvers konar bolviðarnytja, en hann er eftirsóttur í handverk vegna sterkra andstæðna í lit viðarins. Hann er allt frá því 

að vera mjög dökkur út í alveg ljósan og gefur það skemmtileg litbrigði í rennda og tálgaða handverksmuni. Tréð er 

eitrað, mest í fræjunum. Vegna þessa getur verið erfitt fyrir viðkvæma að vinna við gullregnsins vegna eituráhrifa við 

snertingu. Gott er að kljúfa gullregnið, vinna úr því smáhluti og það hefur ágæta náttúrulega fúavörn.  

 Hlynur  

-  Einhver fallegustu garðtré sem finnast á Íslandi eru garðahlynir. Þessi tré geta  orðið nokkur hundruð ára gömul 

einstofna lauftré með gríðarstóra trjákrónu og fallega haustliti. Það er sólelskt og þarf bæði gott skjól og fjósaman 

jarðveg til að þrífast vel. Vanda þarf vel til klippinga og  gott er að stýra vaxtarlagi ungra plantna til að fá fallega krónu, 

en honum hættir til kals, sérstaklega framan af ævinni. Viðurinn er eftirsóttur vegna þess hversu ljós hann er og góður 

til margs konar viðarnytja. Viðurinn er afar harður að vinna en úrvals efni í hvers konar verkefni. Garðahlynurinn er 

sennilega langlífasta eðallauftré sem mögulega væri hægt að nýta í skógrækt hérlendis.  

 Heggur   

-  Tré af rósaætt og því í raun skyldur ýmsum ávaxtatrjám og kirsuberjatrjám. Heggur finnst í görðum víða um land 

ýmist sem runni eða nokkuð hátt margstofna tré. Nauðsynlegt getur verið að stjórna vextinum með klippingu. Hann 

blómstrar fallegum smáum hvítum blómum í klösum á greinaendum. Heggur er gamall í garðrækt hérlendis og er 

auðvelt að nálgast greinar af honum víðast hvar. Viðurinn er tiltölulega ljós og nýtist vel í hvers konar smærra 

handverk, rennismíði og tálgun. Viður heggsins er afar harður að vinna en möndlulyktin af honum ferskum er 

athyglisverð.  
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Könnun á íslenskum trjám 

Viður hefur yfirleitt bæði sína kosti og sína galla. Eins og segir í umfjölluninni hér að ofan er ekki endilega auðvelt að átta 

sig á þeim fyrr en farið er að vinna með efniviðinn. Þannig geta kostir og gallar trjáa verið mismunandi eftir aldri, 

eiginleikum, þurrkstigi og mörgu fleiru. Tekin var upp sú nýbreytni fyrir í þessa handbók að taka saman helstu kosti og 

galla, eiginleika og hentugleika trjátegunda fyrir ákveðin verkefni.  

Þess má geta að vissulega er hægt að nota allar viðartegundir í öll verkefni. Ýmislegt er hægt að prófa sig áram með og 

skoða hvernig kemur út við mismunandi aðstæður. Útkoman getur þó verið sú að mikið af harpix eða trjákvoðunni í trénu 

getur skemmt verkfærin. Eða efniviðurinn verið of þéttur í sér fyrir ákveðnar samsetningar. Gott getur verið að hafa þennan 

lista til viðmiðunar ef velja á trjátegund sem hentar vel fyrir verkefni eins og mataráhöld eða leikföng. Ef spurning er um 

hvort efnið rýrni sérstaklega mikið við þurrkun, hvort það sé mjög kvistótt eða með góða náttúrulega fúavörn. Hingað til 

hefur verið hægt að afla sér upplýsinga um eiginleika skandinavískra og evrópskra trjáa. Þetta er sennilega í fyrsta sinn 

sem samantekt hefur verið gerð á eiginleikum og notagildi íslenskra trjáa ræktuðum hérlendis fyrir handverk og kennslu.   

Það voru sex sérfræðingar bæði á sviði skógfræði, handverks og kennslu sem voru höfundi innan handar við þessa 

samantekt. Aðeins var spurt um reynslu þeirra, afstöðu og þekkingu af notkun trjátegundanna. Út frá hentugleikum við 

verkefnavinnu annars vegar og eiginleikum  trjáa hins vegar.  

Trjátegundirnar sem spurt var um í könnuninni eru þær sömu og í umfjölluninni hér að ofan. þar sem þær eru tiltölulega 

algengar í ræktun, bæði í nytjaskógrækt, útivistarskógum og görðum um allt land. Þetta eru tegundirnar:  birki, reyniviður, 

ösp, víðir - selja, elri, lerki, fura og greni.  

  

B L S . 2 8  



H R Í S L A  

 Einkenni 

Þegar valdar eru trjáplöntur til úrvinnslu verkefna með nemendum er mikilvægt að efniviðurinn passi vel fyrir verkið. 

Viðfangsefnið má ekki verða of erfitt, efniviðurinn ekki of erfitt í vinnslunni, að tálga hann eða kljúfa. Valið var að spyrja 

út í 14 atriði sem eru algeng verkefni í ferskviðarvinnslu: Tálgun, rennsli, bollar/skálar, útskurður, matvælaverkefni, 

leikföng, húsgögn, snagar, fuglar, smáhlutir, hljóðfæri, verkefni þar sem þarf að vera hægt að sveigja eða hita viðinn 

vel og hvort gott sé að kljúfa hann. Þá fengu svarendur möguleikann annað til að koma með sérstakar ábendingar.  

Sjá niðurstöðurnar nánar í samantekt og á mynd, töflu 1.  

 Eiginleikar 

Þegar unnið er í ferskan við er nauðsynlegt að vita hvaða eiginleikum viðurinn er gæddur. Hvað er sérstaklega gott við 

hann og hvað ber að varast við notkunina. Þau atriði sem valið var að kanna í tengslum við eiginleika og sérkenni 

viðar voru eftirfarandi 11. atriði: Hentar viðurinn vel í samlímingar, er hann til inni eða útinotkunnar, hefur hann góða 

náttúrulega fúavörn, er efnið kvistótt, rýrnar það mikið, er viðurinn gljúpur eða þéttur í sér. Er viðurinn með sérkenni 

eða er hann einsleitur. Er mikill grámi í viðkomandi við eða gránar hann fljótt. Er mikið harpix eða trjákvoða í viðnum, 

er gott að vinna í viðinn blautan eða þurran. Er viðurinn ljós, miðlungs eða dökkur á litinn. Þá þátttakendur gátu komið 

með sérstakar ábendingar um annað. Sjá niðurstöður í samantekt eða mynd af töflu 2.  

 Samanburður 

Þátttakendurnir svöruðu töflum eftir bestu getu og þekkingu sem þeir höfðu á einkennum og eiginleikum íslensku 

trjáanna. Þess má þó geta að stundum getur matið verið huglægt og farið eftir reynslu hvers og eins. Þá eru engar 

tvær trjáplöntur eins. Hér er verið að taka fram hentugleika og einkenni tegundarinnar sem slíkrar. Þá geta 
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uppvaxtaraðstæður líka ráðið miklu um þessa þætti eins og þegar talað er um kvistótt efni. Það getur farið eftir bæði 

einstaklingum, aðstæðum og grisjunarstyrk hvort tré eru kvistótt eða ekki. Hér er þó verið að koma til móts við þá þörf að 

geta nokkurn veginn sniðið fram hjá trjám með einhverja vankanta. Möguleika eru á að velja tré sem henta fyrir ákveðin 

verkefni og eru með viss einkenni sem teljast ákjósanleg.  

Samanburður á niðurstöðum þátttakendanna er sett fram í töflunum en þær eru tvær. Annars vegar tafla 1. sem fjallar um 

tegund / nytjar eða verkefni sem hún er hentug í og hins vegar tafla 2. sem fjallar um tegund / eiginleika og sérkenni. Í 

samantektinni eru aðeins tekin fyrir þau atriði sem allir aðilar voru sammála um að ættu vel eða illa við hverja trjátegund. 

Niðurstöðurnar komu að flestu leyti fram í umfjöllun um tegundirnar hér að ofan en voru í stuttu máli þessar: 

Birkið kom áberandi best út í þessari könnun sem það tré sem hentar í nánast allt í ferskri viðarnotkun. Það hentar í flest 

verkefni ásamt því að hafa hvað fæsta vankanta. Eitt af fáu sem hægt er að telja til er að það telst fremur kvistótt og hart 

eftir þurrkun. Sem eins og áður sagði getur talist bæði kostur og löstur í handverki. Þá teljast reyniviðurinn, seljan og lerkið 

einnig framúrskarandi við rennismíði enda hart efni eftir þurrkun. Öspin skarar framúr þegar horft er til þess hversu gott er 

að sveigja hana og hita ásamt því hversu gott er að kljúfa hana. Hún rýrnar jafnframt mjög mikið, er mjög gljúp og með 

tiltölulega mikinn gráma. Elri er mjög gott í tálgun, útskurð, leikföng og aðra smáhluti ásamt því að vera tiltölulega ljóst 

einsleitt efni. Lerkið er mjög gott í rennismíði, leikföng og húsgögn ásamt því að hafa einstaklega góða náttúrulega 

fúavörn. Barrtrén virðast henta síst í ferskviðarnytjar þar sem harpixið/ trjákvoðan hefur mikil áhrif á úrvinnsluna. Þau eru 

frekar kvistótt og með frekar mikinn gráma, viðurinn er þó sérstaklega ljós og mjög góður í húsgögn.  Sjá nánari 

niðurstöður í umfjöllunum um hverja tegund fyrir sig hér að ofan og í töflum 1.og 2.  
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Vinnuaðferðir í ferskviðarvinnu 

Verkfæri eru í raun hægri hönd handverksmannsins. Í upphafi voru þau steinar sem síðar voru mótaðir eftir því sem 

verkið krafðist. Í dag höfum við sérhönnuð verkfæri, mörg hver sérhæfð því verki sem þau eru ætluð í. Verkfæri fyrir 

ferska viðarvinnslu eru flest sérstök að gerð og lögun. Því er gott að huga að því að nota verkfæri ekki í annað en það 

sem þau eru hugsuð fyrir. Huga þarf að því strax í upphafi að allir sem ætla sér að vinna með verkfæri til ferskrar 

viðarvinnslu verða fyrst og fremst að hafa vitneskju um notkun þeirra og að ástand verkfæranna sé gott. Því miður eru 

bitjárn oft á tíðum notuð til að opna dósir eða tálguhnífar í önnur efni en tré. Með þessu móti skemmast áhöldin fljótt 

og nýting þeirra verður ekki eins og skyldi. Það er ekkert leiðinlegra en að skemma sköpunarverkið sitt með bitlausum 

hníf eða lélegri sög, svo ekki sé minnst á hversu mikið hægar verkið vinnst. Bitverkfæri, hnífar og axir eru oft á tíðum 

viðkvæm fyrir hnjaski og þarf að fylgjast vel með að ekki brotni upp úr egginni, að verkfærin séu ávallt vel brýnd og 

skefting þeirra sé í góðu lagi.  

Ekki verður fjallað sérstaklega um vinnu á vettvangi eða umhirðu skógar í þessari Hríslu. Nokkur atriði er þó vert að 

hafa í huga þegar náð er í efnivið út á vettvangi bæði við klippingu og sögun. Klippingar á trjám á almennt að 

framkvæma á aðal vaxtartíma trésins sem er eftir laufgun og rétt fram yfir Jónsmessu. Eftir mánaðarmótin júní - júlí er 

ekki ráðlegt að klippa þar sem sveppagró eru í loftinu og tréð illa undir það búið að verjast þess háttar sýkingum. Þetta 

er almenna reglan og er mikilvægt að fara eftir henni, sérstaklega þegar stórar greinar eru fjarlægðar. Þó er algengt 

að einhverjar  trjáklippingar séu framkvæmdar að vori. Haustin eru hinsvegar alger banntími á allar klippingar vegna 

hættu á sýkingum og kali. Limgerðisklippingar eru framkvæmdar fyrir laufgun og svo um mitt sumar. Gæta þarf að því 

að skilja ekki eftir greinastúf á trjám eftir sögun eða klippingu á útisvæði. Greinakragi er svæðið á samskeytum stofns 

og greina. Í þessum greinakraga eru varnarefni trésins og þar er geta þess mest til að loka sári. Sögunin á því að vera 

við greinakragann svo sárið nái að loka sér með eðlilegu móti og ummerkin eftir klippingu séu ekki sjáanleg í fjölda 

ára. Gæta þarf þess að rífa ekki í burtu rest af grein eða reyna að taka með höndum þar sem iðulega vill rifna niður 
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með stofninum. Það skemmir tréð og auðveldar sýkingum leið að því. Alltaf þarf að fá leyfi hjá viðkomandi eiganda trés, 

einkaaðila, bæjarfélagi eða skógræktarfélagi fyrir sögun eða klippingu trjáa.  

Þegar unnið er í ferskan við utandyra getur þurft að skola af greinum og trjábolum fyrir vinnslu. Sandkorn og óhreinindi 

geta skemmt bitið. Þrif á verkfærum eftir viðarvinnu er mjög mikilvægur þáttur umhirðunnar. Gott er að vera með klút og 

sítrónu meðferðis til að þrífa af bitjárnum jafn óðum trjákvoðu eða harpix sem vill safnast utan á verkfærin og gerir þau 

stöm þegar hún þornar. Sítrónusafi er einnig besta hreinsiefnið þegar klístrast í föt og á hendur, einnig er þó hægt að nota 

heitt vatn, milda sápu, white sprit, klút eða fínhærðan bursta auk þess að þrífa höggkubba og borð reglulega. Gott er að 

venja sig á að hafa plástra meðferðis, sérstaklega ef um langan veg er að fara til viðarvinnslunnar. Slysin gera sjaldnast 

boð á undan sér. Í þessum kafla verður fjallað um helstu tæki og tól sem gott er að nota í ferskviðarvinnu. Þá er að finna 

lista yfir þau verkfæri sem gott er að hafa meðferis þegar unnið er á vettvangi og umfjöllun um helstu vinnuaðferðir og 

öryggisatriði við ferskviðarvinnuna.  

Tæki og tól til viðarvinnslu 

Til eru margar gerðir tækja, tóla og verkfæra og af hverju verkfæri eru margar útgáfur þar sem hver iðngrein á verkfæri 

sem henta sérstökum þáttum hennar. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla  frá 2013 hefur smíða og verkgreinakennurum 

verið gefin viðmið um það hvaða handbrögð og vinnufærni skuli þjálfa í smíðakennslu. Með ferskri viðarnýtingu er hægt að 

koma inn á flesta þá notkun handverkfæra sem nemendur þurfa til að öðlast færni í meðförum þeirra. Hér verður 

sérstaklega fjallað um þau verkfæri sem henta til ferskviðar vinnslu, bæði í blautan og þurrkaðan við, trjáboli og greinar. 

 Sagir 

Sögin er án efa eitt mikilvægasta áhald smiðsins. Sögum er skipt niður í þrjár megingerðir eftir því hvaða not eru af þeim. 

Þverskeri sagar vel þvert á viðaræðar, ristisög sagar vel eftir endilöngum trjábol og fjölskerar sem eru með gleitt skurðhorn 

nýtast ágætlega í flest verkefni. Í ferskviðarvinnu eru góðar gróftenntar handsagir grunnáhöld og ávalt nauðsyn að hafa við 
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höndina. Sagir í skógarvinnu eru ólíkar öðrum sögum að því leyti að þær eru mjög gróftenntar. Það er gott þegar 

unnið er í blautan eða harpixríkan við. Greinasagir geta ýmist sagað bæði að og frá eða í aðra áttina og er yfirleitt ör á 

sagarblaðinu sem segir til um sagarátt. Þær eru flestar þverskurðarsagir og yfirleitt bognar, sem hjálpar til við 

sögunina. Þá fellur sagarblaðið inn í slíður sem gerir þær mun öruggari í vinnu úti á vettvangi. Til eru 

framlengingasköft á einhverjar gerðir greinasaga og auðveldar það vinnu hátt uppi í trjákrónum. Þessar sagir eru 

kallaðar toppsagir. Einnig er hægt að fá varahluti eins og ný sagarblöð í vandaðari gerðir ferskviðarsaga. Bogasagir 

nýtast ágætlega í ferskviðarvinnu, en þær eru gerðar úr röri sem er beygt og á milli rörendanna er sagarblaðið (sjá 

mynd). Hún er mjög gróftennt, mjótt sagarblað sem hægt er að skipta um og breyta stillingum á. Hún er eingöngu 

hugsuð sem þverskeri bæði til sögunnar á bolum og greinum. Þetta kemur sér vel við vinnu í ferskan við þar sem 

hætta er á að blaðið klemmist fast við sögun stærri drumba.  Þá er hún góð í vinnu þar sem þröngt er að komast að, 

því hægt er að losa blaðið frá og smeygja því á milli og festa það aftur áður en sagað er. Við ferskviðarvinnu er hægt 

að nota ýmsar aðrar gerðir saga og aðgangur í keðjusög fyrir stærri sögun er nytsamleg. Fyrst og fremst þarf kennari 

þó að hafa aðgang í gróftenntar sagir líkt og fyrrnefndar greinasagir sem falla inn í slíður við ferskviðarsögun.  

Verkefni þar sem stuðst er við sögun að mestu leyti eru til dæmis bílar og önnur faratæki úr ferskum viði, eða 

hitaplatti þar sem eingöngu er sagað og límt. Þetta eru verkefni sem hægt er að vinna á ýmsan hátt allt frá mjög 

einföldum bílum upp í flóknar útgáfur bíla, flugvéla, lesta og skipa.   

 Klippur 

Greinaklippur eru af mörgum stærðum og gerðum, velja skal klippur sem hæfa hverju verkefni fyrir sig. Gott er að nota 

greinaklippur með löngum sköftum, bognum kjafti og svokallaðar kraft eða stórgreinaklippur (sjá mynd) þegar ná á í 

efnivið hátt í krónu trés eða klippa öflugri greinar eða minni tré. Þessar stærri klippur ættu vel að ráða við 2-5 cm 

sverar greinar, flest stærra en það er gott að saga. Langar klippur til vinnu í trjákrónu eru til í nokkrum útgáfum og hér 

má sjá mynd af skafti með greinaklippum sem hægt er skipta út fyrir greinasög. Minni greinaklippur, handklippur eða 

smágreinaklippur eins og þær eru oft kallaðar eru notaðar til að klippa með annarri hendinni. Þær virka vel í öll smærri 
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verk eins og klippingar fersks viðar fyrir tálgun. Handfang þeirra þarf að vera stamt og falla vel í lófa. Gæta þarf að því að 

klippurnar séu með gorm eða fjöður sem heldur þeim opnum og læsingin virki vel þannig að kjaftur þeirra haldist opin við 

vinnuna og lokaður á meðan ekki er verið að nota þær. Handklippur á að geyma í beltisslíðri. Þær vilja hverfa í 

skógarbotninn eða skemmast ef ekki passað upp á þær. Leggja þarf áherslu á að flestir nemendur hafi handklippur til að 

vinna með úti á vettvangi. Nóg er að hafa aðgang í stærri klippur hjá kennara.   

Auðvelt er að vinna verkefni með nemendum með klippum einu saman, en stjörnu bundnar greinar  og fígúrur úr 

limgerðisgreinum eru dæmi um verkefni sem eru unnin með handaflinu og efnisöflunin fer einungis fram með 

greinaklippum.    

 Tálguhnífur 

Tálguhnífurinn er eitt þeirra verkfæra sem hægt er að nota til tálgunnar á ferskum viði. Þeir eru til í ýmsum stærðum og 

gerðum, fyrir fínni og grófari vinnu, beinir og bognir með 2-10cm löngu hnífsblaði. Sá sem er hvað algengastur hér á landi 

er sýndur á myndinni hér til hliðar og kemur frá Frost í Svíþjóð. Hann er með álvölu skafti sem liggur vel í lófa og auðvelt er 

að beita á ýmsan hátt. Hnífsblaðið er tæplega 5 cm langt stálblað með bitstáli inn í miðju, það er mjúkt til hliðanna og 

brotnar því síður. Form hnífsblaðsins passar vel við flesta tálgun þar sem það er tiltölulega stutt og oddmjótt. Nemendur 

eiga því auðvelt með að athafna sig með hnífinn. Egg hnífsblaðsins er beitt en bakkinn er flatur og því er gott að ýta á eftir 

hnífsblaðinu við tálgunina. Gott er að geyma hnífinn ávallt í slíðri, þar sem hann eru flugbeittur og hættulegur hverjum sem 

gengur með hann óvarinn. Þá eru til margar aðrar gerðir og tegundir hnífa, þekktir eru Mora hnífarnir og samleggjanlegir 

hnífar með tréskafti (eða vasahnífar) sem margur hefur lært að tálga með. Þá eru til Flexcut hnífar frá Bandaríkjunum sem 

bjóða upp á ýmsa möguleika. Margir hverjir þeirra eru góðir í fínni, smærri vinnu.  Mörgum aðferðum er beitt við tálgun, 

bæði að og frá en nánar verður fjallað um öruggu hnífsbrögðin síðar. Gott er að benda á að margir hafa slípað odd 

tálguhnífanna af áður en yngstu nemendurnir vinna með þá. Það er ágætis öryggisatriði ásamt því að velja hnífa með 

fingurvörn fyrir þau. Fingurvörnin á þá að vera að neðan við hlið eggjar hnífsblaðsins svo vísifingur barns renni ekki inn á 

eggina og skerist. 
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Þegar tálga og hola á viðinn eða vinna inn í skálarlaga drumb, búa til bolla, ausur, skeiðar og skálar er gott að notast 

við bjúghníf. Þeir eru ýmist með beitta egg öðru megin á hnífsblaðinu eða báðu megin og geta verið mjóir og breiðir 

allt eftir notagildi. Athuga þarf að gæta fyllstu aðgæslu þegar unnið er með bjúghníf þar sem þeir geta verið nokkuð 

varasamir í notkun.  

Dæmi um verkefni sem unnin eru nánast eingöngu með tálguhníf eru fuglar af ýmsum stærðum og gerðum, þeir 

geta verið stórir og smáir, sitjandi og fljúgandi allt eftir hugmyndaflugi hvers og eins.   

 

 Sporjárn/ holjárn/  útskurðarjárn  

Sporjárn, holjárn og útskurðarjárn eru allt bitjárn með mismunandi eiginleika. Sum þeirra stundum kölluð höggjárn. 

Það kann að vera að ekki blasi við notagildi  járna af ýmsum stærðum og gerðum við ferska viðarvinnu, en þegar 

betur er að gáð eru þau notuð í ýmsum tilgangi. Fyrst má benda á að við úrgrópun fyrir ýmiss konar samsetningum 

auk annarrar formunar í við er sporjárn oft notað. Það er flatt járn ýmist kantskorið eða ekki. Holjárn eru lík sporjárni 

nema að blaðið er íbogið. Þau eru notuð ásamt bjúghnífum til að hola viðinn við gerð bolla og skála. Útskurðarjárn eru 

eins og nafnið gefur til kynna járn notuð til útskurðar í tré. Blað þeirra er einnig íbogið og fást þau í fjöldamörgum 

útgáfum, breiddum og sveigjum. Víða er útskurður kenndur í skólum og á námskeiðum. Innlendur ferskur viður getur 

hentað ágætlega, sérstaklega tegundir eins og birkið. Þá eru til rennijárn, tappasporjárn og ýmsar fleiri útgáfur. Blað 

þessara járna segir oftast til um hlutverk þeirra og er ferskur viður mjög hentugur til dæmis í rennismíði. Þá getur verið 

gott að byrja að renna í efnið blautt og fullvinna það svo eftir þurrkun. Mikilvægt er að blaðið sé alltaf mjög vel brýnt. 

Vandasamt getur verið að brýna hol og útskurðarjárn þar sem hálfkúpta smergelsteina þarf til þess. Oft vill bregða við 

að járnin séu notuð í verkefni sem hæfa þeim ekki og erfitt getur verið að laga járn sem notað hefur verið til að opna 

málningardósir eða í að losa nagla þar sem eggin getur brotnað við lítið átak.  
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Verkefni sem reyna sérstaklega á færni með bitjárn eru til dæmis ýmsar krúsir og skálar. Útskurður í ferskviðarfjalir 

getur komið mjög fallega út. Gaman er að nýta sér þurran og blautan við saman, þá þarf blauti viðurinn að þorni utan um 

þann þurra.  

 Öxi 

Axir eru hluti slagverkfæra og eru til af öllum stærðum og gerðum. Þær eru notaðar í fjölbreyttum tilgangi, meðal annars til 

að höggva efnivið eftir endilöngum viðaræðunum og ákvarða breiddir á borðum. Þær geta skipt trjábolum upp í sneiðar og 

hægt er að nota þær til að tálga með. Öxin skiptist í  höfuð og skaft, og á höfðinu eru tveir hlutar, egg sem er beitt og 

skalla sem slegið er á með kjullu eða gúmmíhamri. Gæta þarf að því að berja ekki á skallann með venjulegum slaghamri 

þar sem brotnað getur upp úr höfðinu og skotist langar leiðir.  

Axir hafa mismunandi sverleika og lögun, þá getur eggin verið mismunandi að lögun allt eftir notagildi. Tálguaxir heita þær 

axir sem gott er að nota við tálgun í ferskum viði. Þær þurfa að vera beittar svo þær skeri vel í gegnum viðinn. Sjá aðferðir 

við beitingu axarinnar síðar.    

Til eru skógaraxir, smíðaaxir og fleiri sem eru frekar notaðar til að kljúfa stærri trjáboli. Mikilvægt er að eggin á þeim bíti 

ekki því þá sker hún frekar en klýfur. Best er að kljúfa beint í gegnum merginn, fyrst er klofið í tvennt, þá í fernt o.s.frv. Við 

slíka spegilklofningu verða stykkin áþekk að stærð. Ef tréð er snúið eftir mismunandi vindálag klofnar það í snúning og 

gefur unnum hlutum skemmtilegan svip eftir formun. Nauðsynleg vinnuregla er að hafa alltaf timbur, eða svokölluð 

vinnustykki undir trénu sem á að kljúfa eða tálga svo egg axarinnar lendi ekki í gólfi eða steypu. Það skemmir höfuðið og 

getur brotið upp úr egginni. Gott er að geyma axir í því leðurhulstri/slíðri sem þeim fylgir en það verndar eggina og bitið. 

Axarhöfuðið á að vera tryggilega fast við skaftið og gæta skal þess að sveifla aldrei öxi í kringum aðra svo hætta stafi af. 

Þá er mikilvægt að huga að biti axarinnar þar sem brýnsluhornið eða eggin er V - formuð. Einnig er hægt að kljúfa með 

fleygum eða kljúfhníf. Í vinnu með ferskan við í skólum eru yfirleitt notaðar tvær axir sem eru ekki mjög stórar: Tálguöxi og 

önnur sem bítur ekki, til að kljúfa með. 
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Verkefni sem þjálfa vel bæði að kljúfa við og tálga með öxi er smjörhnífurinn. Hann er unninn er frá grunni úr 

trjábolnum og gerir nemendum vel grein fyrir viðarfræði og efnisnotkuninni.  

 Hamrar, Gúmmíhamrar og trékjullur 

Önnur slagverkfæri sem notuð eru við ferskviðarvinnu eru hamrar af ýmsum stærðum og gerðum. Klaufhamar er 

notaður í tengslum við vinnu þar sem negldir eru naglar í tré eða drumb. Gæta skal þess að nota ryðfría nagla ef 

unnið er með blautan við.  

Gúmmíhamrar og trékjullur eru sérstök verkfæri hönnuð til vinnslu í við. Þau eru notuð sem slagverkfæri með 

bitverkfærum líkt og sporjárnum og útskurðarjárnum. Þau koma að góðum notum með öðrum slagverkfærum líkt og 

öxi. Þyngd kjullu eða gúmmíhamars á að vera í samræmi við verkið sem unnið er. Litlar nettar kjullur eru notaðar 

með útskurðarjárnum á meðan stórar, harðar og þéttar viðartegundir (eða þyngra gúmmí) eru notaðar í kjullur fyrir 

stærri verk. 

Verkefni sem unnin eru eingöngu með kjullu eða gúmmíhamri eru nánast ekki til, þessi verkfæri eru notuð með 

öðrum verkfærum líkt og með exinni, þegar klofið er efni í smjörhnífa. Hægt er að segja að gott sé að æfa handbrögð 

neglingar með hvers kyns hömrum við samsetningar efnis eða við neglingu festinga og nagla í við. Þá væri hægt að 

benda á verkefni líkt og negling fígúra (sjá mynd) þar sem nemendur fá góða æfingu í að negla nagla í 

ferskviðarfjöl. 

 Nafar – handborar 

Bæði er hægt að bora i höndum og með vél. Handverksmaðurinn þarf að geta valið réttan bor fyrir hvert verk. Oft 

krefst borun töluverðrar nákvæmni bæði hvað varðar stefnuhorn og sverleika bors. Nafa eða handbora er hægt að 

nota á ýmsan hátt og henta þeir vel til að vinna með ferskan við bæði úti á vettvangi og í smíðastofunni. Yfirleitt er 
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talað um handbora í tengslum við að snara úr viði fyrir skeftingu, en til þess eru líka til sérstakir úrsnarar. Handborinn er 

með legg sem ýmist er festur í skaft eða er uppásnúinn í handarendann. Fremst eru þeir með odd, flatslípaðir í v-form eða 

með snúningi líkt og venjulegir borar. Flestir handborar eru með snúningi  (snigil) á leggnum. Ef handborinn er með V- 

laga egg er gott að byrja borun með eggina þvert á viðaræðarnar og ýtt er ofan á borinn um leið og við snúum. Þægilegt er 

að nota handbora við hvers konar vinnu í ferskan við. Yfirleitt er auðvelt að bora í viðinn blautan. Við minni götun viðar er 

einnig hægt að nota alir sem eru með hvassan odd, mjóan sívalan legg en engan snúning. Ýmsar gerðir handborvéla, það 

er að segja, handknúinna borvéla voru til áður fyrr og geta þær verið mjög hentug verkfæri þegar unnið er með ferskan við. 

Hér er nefnd sérstaklega borsveif sem nýtist vel þegar bora þarf stærri víðari göt. Í sveifinni er það vogaraflið sem snýr 

bornum sem er í þar tilgerðu tækjahaldi eða patrónu. Þessir handborar virka að mörgu leyti líkt og rafmagnsborvélar 

nútímans. Í vinnu úti á vettvangi er gott ef flestir nemendur geta haft aðgang í nafa af ýmsum stærðum en nóg er að hafa 

eina stærri borsveif við stærri verkefni. Verkefni þar sem hægt er leggja áherslu á borun, stefnu og sverleika hennar er 

blýantsstandur úr ferskum viði. 

 Heflar 

Hefill er vandmeðfarið verkfæri og mikilvægt er að æfa handbrögðin vel til að ná leikni í notkun hans. Samkvæmt 

Aðalnámskrá eiga nemendur að læra um handverkfæri og geta valið sér verkfæri sem henta hverju sinni. Hefillinn er eitt 

þeirra handverkfæra sem mikilvægt er að kunna skil á. Það liggur ekki beint við að nýta hefilinn í ferskri viðarvinnu. Þegar 

hann er notaður á blautan við þarf að velja rétta gerð og stillingar eins og komið verður inn á hér. Hefillinn skiptist í marga 

hluta, þar á meðal hefilstokk eða hliðarnar, sóla sem er undir honum, tá að framan og hæl að aftan, handföng og hefiltönn 

sem er eggjárnið. Það gengur neðan úr sólanum í gegnum spónop. Undir sólanum eru heflar ýmist sléttir eða riflaðir og 

þegar unnið er í blautan við er betra að velja riflaðan sóla. Hann léttir heflun á blautum og kvoðukenndum viði. Þá þarf að 

gæta þess að þrífa sólann reglulega, þar sem trjákvoðan gerir hann staman. Stilliskrúfa fyrir aftan hefiltönnina ákvarðar 

hversu mikinn spón hefilinn tekur í hvert sinn. Þegar viðurinn er blautur getur verið þörf á að stækka spónopið svo hefilinn 

stíflist ekki. Þegar unnið er með hefil er gott að standa fast í fæturna, vera með hendur á heflinum og beita líkamanum rétt 

við notkunina. Færa þyngd á milli fóta eftir því sem þú heflar og lyfta heflinum eftir framstroku og færa aftur á byrjunarreit. 
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Alltaf er unnið samsíða viðaræðum, upp og niður eftir trjábolnum. Gæta þarf að því að hefiltönnin sé alltaf vel brýnd og 

aldrei skal leggja hefilinn beint á sólann því þá skemmist egg hefiltannarinnar fljótt. Best er að leggja þá alltaf frá sér á 

hlið.  

Hefillinn vinnur verk sem mörg eru unnin með öðrum handverkfærum samhliða, sögin, tálguhnífurinn og tálguexin. En 

nauðsynlegt er að nýta hefilinn svo nemendur þjálfist í handbrögðunum. Vel brýndur hefill gefur viðnum sérstaklega 

fallega áferð og þjálfar skjót vinnubrögð. Dæmi um verkefni þar sem hægt er að nota hefilinn eru Álfahús og Hús í 

glugga en í því verki er notuð fura sem er hefluð og ferskviðarbörkur af lerki. 

 Raspar, þjalir og sandpappír 

Raspar, þjalir og sandpappír eru mikið notuð áhöld til að vinna niður efnivið og ná betri áferð. Raspir og þjalir eru 

bitverkfæri og því þarf að hirða um þau sem slík. Mikilvægt er að berja þeim ekki utan í til að losa við sem festist í 

þeim. Blautur viður festist sérstaklega við raspir og þjalir, nota á sítrónu, þjalabursta eða steinolíu til þrifa. Á sama hátt 

getur reynst erfitt að nota sandpappír á blautan við, enda festist viðurinn mikið í pappírnum og bleytir hann upp. 

Ákjósanlegt er að nota þessi verkfæri eftir að búið er að grófvinna hlutinn og þurrka efnið töluvert. Raspar og þjalir 

geta verið hentug verkfæri til að fínvinna fyrir samsetningar auk þess sem þjalir og sandpappír eru mikið notuð fyrir 

yfirborðsmeðhöndlun. Oft gerist ekki þörf á að nýta þessi verkfæri við meðhöndlun í ferskviðarvinnslu því tálguhnífur, 

öxi og hefill skera viðinn mun betur. Þau loka honum jafnframt á meðan þjalir og sandpappír ýfa viðaræðarnar upp og 

opna mun greiðari leið óhreininda inn í viðinn. Því er mjög mikilvægt að yfirborðsmeðhöndla viðinn vel eftir notkun og 

loka honum þannig.   

Í verkefninu Spegilhús er að miklu leyti sagað út en allur frágangur líkt og í öðrum verkefnum felur í sér að raspa svo 

samsetningar passi saman og klára frágang með pússun á viðnum með sandpappír fyrir lökkun. 
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 Önnur  verkfæri og áhöld  

Mörg handverkfæri og áhöld eru notuð í ferskviðarvinnu og eflaust gefst ekki tækifæri til að minnast á þau öll hér. En vert 

er að skoða áhöld eins og ýmis afberkingaráhöld. Það eru áhöld sem sérstaklega eru hugsuð til afberkingar viðar. Þar á 

meðal er vasahnífur, tálguhefill og hófjárn eða barkskafa. Viðurinn helst í flestum tilfellum mun ljósari ef hann er 

afberkjaður strax fyrir þurrkun og notkun. Því gefur það oft á tíðum góða raun að nýta sér þessi áhöld strax að lokinni 

fellingu eða klippingu. Gott að er geyma ýmiskonar börk til notkunnar síðar þar sem börkur margra tegunda er sérlega 

fallegur þurrkaður. Hann er hægt að nota í skreytingar og einnig getur hann verið hluti verkefna eins og sýnt er hér að ofan 

í verkefninu Hús í glugga þar sem börkur af lerki var notaður. 

Greinahaldari eða klauf fyrir viðinn er mikilvægt áhald til notkunnar úti á vettvangi. Nauðsynlegt getur verið að útbúa eða 

hafa aðgang í slíkan greinahaldara þegar saga á eða kljúfa viðinn. Það bæði auðveldar vinnuna og tryggir örugg 

vinnubrögð og vinnuaðstæður. Bit verkfæra getur skemmst þegar viður liggur á jörðinni við vinnsluna. Auðvelt ætti að vera 

að útbúa greinahaldara eða klauf úr trjábolum á svæðinu. Mynd af greinahaldara sýnir einn sem er settur saman úr 

grenibol með grenigreinafótum og greinum úr greni. Þetta er sett saman án þess að nota lím eða skrúfur svo ekki sé hætta 

á að saga í járn. Þá er hægt að kaupa slíka greinahaldara eða klauf fyrir litlar upphæðir í næstu timburverslun.  

 Yfirborðsmeðhöndlun - efni 

Ýmis efni eru notuð til yfirborðsmeðhöndlunnar í allri viðarvinnslu. En áður en komið er að því að ákveða efni til 

yfirborðsmeðhöndlunar þarf að gæta að þurrkstigi viðarins, því yfirborðsmeðhöndlun fer sjaldnast fram á blautum efniviði. 

Þessi þurrkun er oft gerð í áföngum miðað við vinnsluaðferð. Sjá nánar um þurrkun viðar í kaflanum um Trjá og viðarfræði. 

Rakastigið á að verða sem líkast því sem viðurinn mun vera í að lokum. Bera þarf svo vel á hann af yfirborðsefni og leyfa 

viðnum að draga efnið í sig.  
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Olía er mjög algengt yfirborðsefni í ferskviðarvinnu en öll mataráhöld þarf að olíubera með matarolíu því við viljum 

ekki fá nein eiturefni í matinn okkar. Þá eru til tekk, rustic, línolía og fleiri. Þær gefa ýmsa liti, áferðir og hafa 

mismunandi eiginleika. Olíur eru yfirleitt bornar á með klút og viðurinn látinn draga vel í sig. Gæta skal að því að 

olíumettuðum tuskum þarf að pakka inn í plastpoka og henda strax að lokinni notkun. Þekkt er að sjálfsíkveikja getur 

orðið í tuskum sem geymdar eru innan dyra. Hægt er að bera matarolíur á mataráhöld áður en viðurinn er þurrkaður. 

Önnur verkefni þarf að þurrka að einhverju leyti áður olía er borin á.  

Bæs er vinsælt efni til að lita viðinn og hentar vel eftir nokkra þurrkun efnis. Bæs litar viðinn án þess þó að það þeki 

hann að fullu. Viðaræðar og einkenni viðarins sjást áfram í gegn þó litnum og áferðinni sé breytt með bæsunninni. 

Bæði er til vatnsbæs og sprittbæs í mörgum litum. Hann er borinn á með pensli eða klút og gott er að draga úr umfram 

efni með klút eftir nokkrar mín.  

Málning þekur viðinn alveg. Bæði er hægt að nota olíu, akríl og vatnsmálningu á við eftir þurrkun. Grunna þarf áður 

en olíumálningin er borin á.  

Lökkun viðar lokar honum alveg og vatnsver. Bæði eru til vatnslökk og olíulökk, glær eða með ýmsum litbrigðum, 

mött og glansandi. Gott getur verið að lakka viðinn eftir  þurrkun og litun með bæsi eða málningu, sérstaklega ef nota 

á efnið utan dyra. Lökk eru borin á með pensli, þrjár umferðir. Á milli umferða þarf að pússa með mjög fínum 

sandpappír. Þegar lökk þorna verða þau hörð og verja yfirborð hlutarins gegn vatni og óhreinindum.  

Fúavörn er eins og fram kom í viðarfræðikaflanum hér á undan, ýmist náttúruleg fúavörn viðar gegn því að fúna. Eða 

ýmsar gerðir fúavarnarefna sem eru til og hægt er að bera á viðinn. Þetta er gert ef nota á viðinn utan dyra þar sem 

tegundir eru með misjafnlega góða náttúrulega fúavörn. Gott er að velja sér viðartegund eftir notagildi í þessu 

samhengi. Ekki er þörf á fúavörn ef nota á verkefnið innan dyra.  
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 Listi yfir verkfæri við ferska viðarvinnu á vettvangi. 

 Sög - Gróftennta greinasög a.m.k. eina. Öruggara er ef hægt er að leggja hana saman þannig að sagarblaðið falli inn í slíður. 

Bogasög er gott að nota þar sem þröngt er að komast að og til sögunnar á stærri bolum.  

 Klippur - Nauðsynlegt er að flestir nemendur hafi aðgengi í handklippur. Þá er gott að hafa klippur með löngum sköftum eða 

svokallaðar kraftklippur með í för.  

 Tálguhnífar - Hver nemandi þarf að hafa tálguhníf sem hann getur unnið með. Þá er gott að hafa einn stærri hníf með í grófari 

vinnu.  

 Öxi - Gott er að hafa tvær með í för, eftir verkefnum. Annars vegar tálguöxi og hins vegar öxi til að kljúfa með. Gúmmíhamar eða 

kjullu ef á að kljúfa úti á vettvangi.   

 Nafar – Handborar. Gott að hafa nokkra meðferðis af hverri stærð svo flestir nemendur hafi aðgengi í nafa sem hentar þeirra 

verkefni.  

 Sítrónu og klút til að þrífa verkfæri reglulega. Plástur……. 
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Rétt handbrögð  

Við notkun handverksáhalda ætti að leggja mikla áherslu á umhirðu og rétt vinnulag. Mikilvægt er að kenna 

nemendum rétt handbrögð enda lögð áhersla á það í Aðalnámskrá grunnskóla að nemendur læri rétta líkamsbeitingu 

og vinnulag við verklega vinnu. Líkamsstaða og beiting verkfæra skiptir miklu máli við vinnuna. Að vera afslappaður 

og óhræddur við verkfærin skiptir líka máli. Gott er að fara yfir öryggisatriði í tengslum við verkfærin með börnum áður 

en hafist er handa við að vinna með þau. Það eykur jákvæðni þeirra og öryggi gagnvart vinnunni.  

Í tengslum við öryggismál þarf að gæta þess að nemendur með sítt hár séu með það bundið í tagl svo það flækist ekki 

í verkfærunum. Þá er ávallt góð vinnuregla að hafa ekki lausa flaxandi trefla þegar unnið er með verkfærum. Ef unnið 

er úti á vettvangi er mikilvægt að huga vel að klæðnaði, nota vinnuvettlinga og hafa höfuðfat ef kalt er og skóbúnað 

sem hentar aðstæðum. Kaldir fingur og fætur eru vinnuletjandi þegar hugað er að vinnuframlagi nemenda.  Áhöld og 

verkfæri eiga að vera í slíðrum, beltum eða þannig frágegngin að ekki stafi hætta af þeim við umgengni. Þetta á bæði 

við áður en verk hefst og eftir að því líkur. Þá er gott að venja sig á að ganga frá þeim í slíðrið á milli verka, ef staðið 

er upp frá verki eða fært sig úr stað. Takið verkfærið ekki úr slíðri fyrr en vinna hefst. Vel brýnd verkfæri, heil og vel 

með farin eru grunnur allra góðra verka og réttra vinnubragða. Þau auðvelda líka umtalsvert vinnuna. Vel brýnd 

verkfæri eru einnig hættuminni en illa farin óbrýnd og jafnvel brotin verkfæri. Minni hætta er á að vel brýndur hnífur 

hrökkvi til og skeri í hold. Vel brýndur rennur rétt og vel við vinnuna.  

Nota skal handverksáhöldin aðeins í tilætluð verkefni og efni. Tálga í tré með hnífnum en ekki skafa viðinn með 

egginni. Ef taka þarf börk af er hægt að nota viðeigandi áhöld til þess eða bakkann á hnífnum. Gott vinnulag og mikið 

öryggisatriði við kennslu er að telja öll handverkfæri inn og út úr kennslustund, svo ekkert tapist eða týnist. Þetta á 

sérstaklega við þegar unnið er úti á vettvangi. Þá er gott að hafa með sér sítrónu og klút til að strjúka harpix eða 

trjákvoðu og óhreinindi af verkfærunum jafn óðum.  
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Bitjárnin, tálguhnífurinn og öxin eru beitt og hættuleg. Því er mikilvægt að venja sig á að ganga með þau niður með síðum 

líkt og gert er við sagir. Aldrei má sveifla þeim eða prófa bit þeirra með fingrum eða strjúka við nögl. Þá þarf að gæta að 

geymslustað verkfæra, geyma þau þar sem þau geta hvorki dottið né hægt sé að nálgast þau og nota án vitneskju 

kennarans.  

Áður er vinna með efniviðinn hefst er ágætis regla að kenna nemendum í leiðinni um þær viðartegundir sem þau eru að 

nota. Þá er hægt að nálgast mikið magn kennsluefnis víða, miklar upplýsingar er bæði að finna í bókum og einnig er komið 

mikið af aðgengilegu efni á vefinn. Sjá má upplýsingar um kennsluefni og bækur í aukaefninu Kennsluefni - ítarefni.  

 Tálgun 

Margar aðferðir hafa þekkst hérlendis við tálgun. Þá helst svokölluð „skáta tálgun" en við hana er hnífurinn mikið á lofti og 

getur valdið hættu fyrir þann sem tálgar eða þá sem eru í kring um hann. Hér er mælt með ævagamalli tálgunnaraðferð 

„öruggu hnífsbrögðin“. Þessi aðferð er mest notuð í ferskviðarvinnslu og sérstaklega góð þegar margir sitja þétt og hafa 

þarf augu á mörgum nemendum í einu. Mikilvægt er að þjálfa nemendur í handbrögðum tálgunnar. Gera fingraæfingar 

með hnífinn í hendinni, bæði hægri og vinstri, ná tökum á hnífnum og stjórna honum með fingrunum (sjá myndir til hliðar). 

Margir hafa brugðið á það ráð áður en yngstu nemendurnir hafa byrjað að vinna með tálguhnífa að slípa odd hnífanna af, 

ásamt því að velja hnífa með fingurvörn fyrir þau.  

Tálguaðferðin öruggu hnífsbrögðin er sérstök að því leyti að hendurnar eru alltaf tengdar saman að minnsta kosti með 

einum fingri. Greinin er lögð í aðra hendina og hnífurinn í hina og þær tengdar með þumalfingri. Þumallinn á vinstri er 

lagður á hnífsbakkann sem liggur í hægri hendi eða öfugt. Einnig er hægt að leggja báða þumlana saman á hnífsbakkann 

til að stjórna hnífnum. Með þessu móti er aflið gefið með þumlinum en höndin stýrir hnífnum. Þannig vinna hendurnar 

saman að tálgun greinarinnar. Hægt er að tálga í báðar áttir með þessari aðferð bæði að og frá.  

Þegar tálgað er frá líkamanum er haldið á grein með vinstri (sjá mynd). Í hægri er hnífurinn og þrýst er á hnífsbakkann 

með þumli vinstri handar en stýringin fer fram í hægri hendinni. Einnig er hægt að nota þumal hægri handar jafnhliða, 
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ýmist undir hinn þumalinn eða við hlið hans á hnífsbakkann (sjá mynd). Það sem þarf að gæta að er að missa ekki í 

sundur tengingu þumlanna svo hnífurinn fari ekki á flug. Þannig er unnið í átt frá líkamanum og er þetta mjög góð 

aðferð fyrir byrjendur í tálgun að tileinka sér.  

Tálgun að líkamanum er örlítið vandmeðfarnari og þarf að gæta þess að halda rétt á hnífnum svo maður eigi ekki á 

hættu að skera í sig. Greinin er lögð utanvert í lófa vinstri handar, nánast samhliða þumlinum og haldið um hana með 

þumalfingri og vísifingri vinstri handar (sjá mynd). Þumalfingur hægri handar er svo staðsettur undir greinina en 

hnífurinn liggur í lófa hægri handar og hvílir á greininni. Fingurnir þrír; langatöng, baugfingur og litlifingur á vinstri hendi 

halda svo utan um fingur á hægri hönd og stjórna átakinu á hnífinn en hægri verklaginu.(sjá mynd) Hendurnar eru 

alltaf tengdar saman og stjórnin fer meira fram með hægri en vinstri. Með þessari aðferð er tálgað ysta lag barkar fyrst 

og unnið sig síðan inn í greinina.  

Hægt er að tálga með beinan handlegg en þá er staðið við vinnuna og hnífhendinni beitt við tálgunina en vinstri 

hendin heldur við greinina sem tálguð er. Nánari lýsingar á þessum og fleiri aðferðum öruggu hnífsbragðanna er að 

finna í bók Ólafs Oddssonar Lesið i skóginn tálgað í tré (2003).    

 Að tálga og kljúfa  

Auðvelt er að tálga og kljúfa ferskan við með öxi, hún léttir vinnuna en gæta þarf að handbrögðum og beitingu 

líkamans þegar unnið er með hana. Best er að hafa svokallað fjallhögg, trjádrumb sem búið er að saga/kljúfa smá bút 

úr en hægt er að styðja efniviðnum á til að tálga hann eða kljúfa. Hvernig sem efnið eða verkefnið er skal ávallt gæta 

þess að þegar búið er að tálga eða höggva í það þá sé lending axarinnar í við - fjallhöggið eða trjádrumbinn sem getur 

ekki skemmt bitið á egginni eða brotið.  

Við tálgun með öxi er haldið um höfuð axarinnar og tálgað þannig með henni (sjá mynd). Ef haldið er um höfuð 

axarinnar þá liggur skallinn inn í lófann og fingurnir umlykja skaftið. Þumlinum er haldið fyrir framan höfuðið og 

vísifingri niður með því, sjá á myndum. Þá er haldið þétt við drumbinn með hinni hendinni og skorið niður eftir viðnum. 
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Exinni er þrýst niður eftir viðnum til að tálga hann eða hefla.  Mikilvægt er að gæta að því að öxin sem notuð er sé með 

beitta egg svo hún renni auðveldlega í gegnum viðinn við tálgunina.   

Þegar viður er klofinn með öxi er hoggið í viðinn. Þá þarf að hafa lengra skaft og gott grip um skaftið. Gæta þarf að því að 

standa rétt við vinnuna og beita líkamanum við sveifluna ekki ósvipað og þegar neglt er með hamri, aðeins stærri sveifla og 

haldið með báðum höndum um skaftið. Einnig er gott að nota gúmmíhamar eða trékjullu til að berja ofan á öxina þegar 

kljúfa á viðinn. Betra er að nota öxi með lítið beittri egg svo öxin kljúfi viðinn fremur en að skera í gegnum hann. Viðurinn er 

klofinn beint í gegnum merginn (langsum eftir viðnum) sem er þó ekki alltaf í miðju trésins. Ef viðurinn er kvistóttur eða 

sveigður þá þarf að gera ráð fyrir því að hann klofni í þessar sveigjur og beygjur sem eru til staðar þegar hann er klofinn. 

Þetta getur gert verkið óþarflega erfitt, oft er betra að saga þá hluta frá og kljúfa á milli þar beina trjáboli. Sérstaklega ef 

leyfa á nemendum að aðstoða við verkið. Góð vinnuregla er að berja með kjullu ofan á skalla axarinnar og hún færð til 

þvert á stofninn (frá kjarnvið út fyrir börk beggja megin) þangað til góð sprunga hefur myndast. Þá er lamið áfram ofan á 

skallann þar sem öxin er fyrir miðjum bolnum sem á að kljúfa. Ef efnið er þétt í sér og illa gengur að kljúfa það getur verið 

gott að nota slagkraft axarinnar ofan í efnið þegar hún stendur trygg í bolnum og lemja honum ofan á fjallhögg eða timbur til 

að hann klofni. Bolurinn er klofinn þannig, að fyrst er hann tekin í tvennt, svo fjóra parta og eftir það í helminga þangað til 

ekki er hægt að kljúfa þynnra. Þessi aðferð er kölluð að spegilkljúfa og er góð þegar náð er í efni í smjörhnífa og til að 

kenna brotareikning eða vogarafl.  Auðvelt er að kljúfa t.d. allan barrvið, ösp, selju, reyni og því er það hentugur viður í 

verkefni þar sem viðurinn er klofinn blautur eins og til dæmis í smjörhnífana. Erfiðara er að kljúfa t.d. birki. Því hentar hann 

vel í útskurðarverkefni.  

Gættu þess að hvorki þú né annar verði fyrir öxinni þó svo höggið geigi. Athuga að skaftið sé fast á axarhöfðinu og eggin 

sé beitt á tálguöxi en ekki beitt á öxi til að kljúfa með áður en vinnan hefst.  
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 Samsetningar – þurrt í blautt / trénaglar / samfellingar. 

Í allri viðarvinnu koma samsetningar við sögu. Þær sem flestir þekkja eru negling, skrúfun og líming. Einnig eru 

þekktar ýmsar tilbúnar festingar sem hafa þann tilgang að verkefnið geti þjónað tilgangi sínum svo sem lamir, ásar, 

vinklar og læsingar. Hér er sjónum beint að samsetningum á ferskum viði, bæði blautum og þurrum auk þess sem 

fjallað er um samsetningu sem kallast þurrt í blautt. 

Við ferskviðarvinnu og sérstaklega þegar unnið er með blautan við eru samsetningar ekki jafn auðveldar viðfangs og í 

þurran smíðavið. Gera þarf ráð fyrir að blautur viður eigi eftir að þorna og við það rýrnar hann auk þess sem hann 

getur sprungið á ýmsan hátt eða undið upp á sig. Sérstaklega er fjallað um þurrkun ferskviðar hér í kaflanum um trjá 

og viðarfræði. Erfitt getur reynst að ná festu fyrir samsetningar á meðan viðurinn er ennþá blautur og því getur reynst 

nauðsynlegt að bíða með það þangað til hann er orðin þurr.  

Ákjósanlegt er að nýta þurran og blautan við saman svo sá blauti þorni utan um þann þurra ef vinna á festingalaust. 

Það er gert þannig að efniviður er settur saman með blautum efnivið og þurrum efnivið, sá blauti dregst saman við það 

að þorna og herpist því utan um þurra efnið. Við þessa aðferð fæst endingarbetri festing en flest önnur efni geta boðið 

upp á. Sem dæmi má nefna, ef gerður er kollur þá er setan úr blautri viðarfjöl, borað er fyrir stólfótum í hann og 

þurrum greinum stungið í passlega stór göt. Þegar viðarfjölin/sessan þornar þá dregst viðurinn saman og þornar utan 

um stólfæturna. 

Á svipaðan hátt er hægt að útbúa sér trénagla til að festa saman blautan við. Einnig er hægt að nota díla ( sívalir 

trébútar) sem algengir eru í allar samsetningar. Trénaglarnir þurfa þá að vera þurrir. Hægt er að tálga 

limgerðisgreinar, þurrka og geyma til síðari nota. Þegar blautt efni er fest saman með þessum trénöglum eða dílum þá 

er borað á tvo vegu inn í efnin sem festa á saman. Trénöglunum stungið þar í og svo þornar efnið utan um naglana. 

Nauðsynlegt getur verið að þvinga efnin saman rétt á meðan það er að þorna, svo samsetningin verði öruggari.   
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Algengasta samsetningaleiðin er að festa ferskt viðarefni saman þegar það er orðið þurrt. Þá eru notaðar skrúfur, naglar, 

lím, fyrrnefndir dílar, vinklar, lamir, hefti og fleira. Hér til hliðar má sjá ýmsar samsetningar í nemendaverkefnum; skrúfað, 

borað, dílað og límt í fígúruverkefni. Einnig má sjá óvenjulega samsetningu í verki þar sem viðargreinar eru bundnar 

saman og búin til fallegur skúlptúr úr garni, þetta er aðferð sem auðvelt er að nota með blautum viði. Hægt er að nota lím 

til föndurs í ferskviðarvinnu. Það má festa mynd á fjöl með útprentaðri mynd og lími, þrátt fyrir að viðurinn sé rakur. Þegar 

límið hefur þornað er pappírinn þvegin af (sjá mynd).   

Það  er góð vinnuregla að festa ekkert saman nema það sem nauðsynlegast er fyrr en viðurinn er komin í rétt rakastig, 

það rakastig sem á að nota hann í. Þá getur verið nauðsynlegt að þekkja eiginleika viðartegundarinnar sem er verið að 

vinna með svo maður viti hvaða festingar eða samsetningar henti því. Dæmi um þetta má nefna að lerki er þétt í sér og 

ómögulegt getur reynst að negla í það og bora þarf fyrir öllum festingum áður en skrúfað er. 
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Samantekt  og lokaorð 

Nýting fersks viðar í kennslu og handverki er góð framtíðarsýn. Hvort hún verður framkvæmd í einhverju mæli verður 

framtíðin að segja til um. Það er undir kennurum og handverksfólki komið að nýta sér þennan möguleika sem ætti að 

vera auðsótt miðað við ræktun undanfarna áratugi. Gott aðgengi er í ferskviðarnytjar víðast hvar. Þá má ekki gleyma 

auðlindunum allt í kring um okkur í daglega lífinu. Efniviðurinn sem fellur til hjá næsta skógræktarfélagi, í 

bæjarfélaginu eða næsta húsagarði. Þetta efni er mjög dýrmætt og mætti nota miklu meira en gert hefur verið. Það 

stuðlar að sjálfbæru skólastarfi, eykur tengingu við nærsamfélagið og eflir þátttöku nemenda í eigin námi. Þetta á 

sérstaklega við ef þeir taka þátt í að sækja efniviðinn og vinna með hann á vettvangi. Þessar áherslur koma beint til 

móts við Aðalnámskrá frá 2011 þar sem sérstaklega er fjallað um mikilvægi nýtingar efniviðar úr nærumhverfi og 

íslenska skóginn. Þá voru settar fram nýjar áherslur með grunnþáttunum sex um tengsl við nærsamfélagið, sjálfbærni 

og tengingu námsins við sjálfstæð vinnubrögð og aukna þátttöku nemandans í eigin námi. Þessi leið að nýta ferskan 

við í kennslu, fara með nemendur út á vettvang til efnisöflunar og smíða kemur vissulega til móts við þessar áherslur. 

Þá næðist einnig góð tenging við uppruna efnisins sem aftur auðveldar kennslu um tilurð, einkenni og styrkleika trjáa 

og hverrar  tegundar fyrir sig. Þessi aðferð er einnig tilvalin til að styrkja tengsl nemenda þar sem vinna við efnisöflun 

og vinna á vettvangi byggist að miklu leyti á hópavinnu, hjálpsemi og lýðræði á meðan vinna í smíðakennslu almennt 

byggist fyrst og fremst á getu einstaklingsins sjálfs í eigin smíðaverkefni.  

Eins og fram kom í könnuninni sem gerð var á milli sérfræðinganna sex í skógrækt og handverksnýtingu þá er mikið til 

af góðum efniviði til ferskviðarnytja á Íslandi. Birkið fer þar fremst í flokki með fallegan og góðan við til flestra nytja. 

Þrátt fyrir að vera kvistótt og hart eftir þurrkun. Þá kemur reyniviðurinn sterkur inn með harðviðar og áferðarfallega 

eiginleika sína. Hann, lerkið og seljan henta sérstaklega vel í rennismíði. Öspin er beinvaxin og hentar sérstaklega vel 

í mataráhöld og til að kljúfa. Þá er hún mjög sveigjanleg og þolir hita betur en gengur og gerist. Elrið kemur sterkt inn 

með í tálgun og smærri hluti ásamt því að vera tiltölulega ljóst einsleitt efni. Barrtrén eru sérstaklega góð í húsgögn og 
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með fallegan við en ókostur þeirra er hversu rík af viðarkvoðu eða harpixi þau eru og fara þar af leiðandi tiltölulega illa með 

verkfæri og fatnað þegar unnið er í viðinn blautan.  

Handverkfæri sem notuð eru í ferskviðarvinnu eru flest af sama uppruna og önnur hefðbundin verkfæri í smíðakennslu og 

almennu handverki. Þau hafa örlítið frábrugðna eiginleika og þarfnast meiri umhirðu en gengur og gerist. Það er því ekki úr 

vegi að kenna nemendum handverk með ferskviðarverkfærum og sýna fram á þann fjölbreytileika sem til er. Þannig geta 

þau lært um mun á sambærilegum verkfærum líkt og gróftenntum ferskviðar handsögum sem falla inn í slíður og þessum 

hefðbundnu á smíðastofunni. Þá er einnig til úrval verkfæra sem eru sérhæfð fyrir ferskviðarvinnu, sem annars gæfist ekki 

kostur á að kenna notkun á. Tálguhnífurinn og öxin eru þar fremst í flokki. Sú ákveðna tækni sem fylgir vinnu með þessum 

áhöldum ætti ekki að fæla neinn frá notkun þeirra. Um leið og nemendur hafa náð tökum á tækninni þá er nær ómögulegt 

að slasa sig á verkfærunum, nema að hafa ekki verið að fylgja fyrirmælum. Gott er að tengja verkfæranotkunina einföldum 

verkefnum sem dæmi eru gefin um. Með þeirri tengingu er ætlunin að auðvelda kennurum að finna verkefni við hæfi hverju 

því verkfæri sem þeir telja þörf á að þjálfa. Í framtíðinni er vonandi hægt að gefa út fullkominn verkefnabanka með 

verkefnum sem tengjast ferskviðarvinnu og ferskum efnivið beint úr skóginum. Ég vil færa öllum þeim sem hjálpuðu mér 

við gerð bókarinnar bestu þakkir. Sérfræðingarnir sem tóku þátt í könnuninni um einkenni og eiginleika íslenskra 

trjátegunda eru færðar sérstakar þakkir, án ykkar hefði verkið aldrei náð tilætluðum markmiðum. Allir sem lánuðu myndir 

og létu í té hvers konar upplýsingar fá einnig bestu þakkir fyrir, án ykkar væri Hríslan ekki það sem hún er í dag.  

Það er mín von að þessi bók verði hverjum þeim sem ætlar að nýta sér íslenskar trjátegundir, blautan við og þurran, 

innblástur og stuðningur í vali sínu á efnivið og verkfærum. Þá vona ég að hún muni auðga starf kennslu og handverks á 

Íslandi. Ég óska líka hverjum þeim sem vinnur með ferskan við að þeir finni þá sál sem inn í trénu er og gefi henni líf og 

frelsi.   

Með kærleikskveðju, Margrét. 
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