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Chris Stott:  
Turning Boxes  
Turning Bowls 
Finishing  
First Steps In Woodturning 
Cutting And Sharpening 
Inlaid & Novelty Boxes 
Focus On Woodturning 
Micael O´Donnell: 
Turning Green Wood 
Tool Sharpening For Result 

Tobias Key: 
Turning Wood For The Love Of It 
Stuart Mortimer: 
Wet Turning With A Difference 
Allan Battu: Hand Tread Chasing 
Richard Raffan: 
Hollowing Endgrain 
 
Gary Range, myndband frá honum væntanlegt 

Félagsfundurinn í september 

Myndböndin 

 
Á fundinum  þann 24. nóvember mun Trausti B. Óskarsson 
og Úlfar vera við rennibekkinn.  
Munið að félagsfundirnir eru haldnir síðasta laugardag  hvers 
mánaðar yfir vetratímann að desember undanskyldum.  
Fundirnir eru sem fyrr í Kennaraháskólanum við Skipholt 37, 2. 
hæð og hefjast kl 10. 
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Ritstjóri biður þá vinsamlegast sem flytjast á nýtt heimilisfang að láta 
vita svo ekki þurfi að endursenda 
fréttabréfið.  Endursend fréttabréf 
geta verið að koma mörgum dögum 
eftir útsendingu ef viðkomandi er 
fluttur. Þá er nokkur vinna við að 
finna viðkomandi í þjóðskrá.  Svo 
virðist sem póstur sem ekki skilar 
sér sé flokkaður á Stykkishólmi. 
Nú þegar sýningunni í Ráðhúsinu er 
lokið, en hún lukkaðist mjög vel tekur vetrarstarfið við.  Fyrsti fundur-
inn byrjaði með góðri mætingu og lofar góðu um starfið í vetur. Reynt 
verður að sýna við rennibekkinn í byrjun hvers fundar.  Þar á eftir 
verður fræðsluefni sem við höldum að falli í kramið hjá rennismiðum.  
Þá er fyrirhugað að fá erlendan leiðbeinanda til okkar í vetur með sýni-
kennslu í huga.  Einnig langar okkur að halda námskeið eins og undan-
farin ár þótt efnið sé ekki tengt trérennismíði en samt sem áður sé 
áhugavert fyrir félagsmenn.  Þau námskeið sem haldin voru á síðasta 
vetri voru vel sótt.  Bæði hnífasmíði og tálgun.  Þá mætti athuga hvort 
áhugi er fyrir öskjugerð á gamla mátann.  Ekki virðist vera áhugi fyrir 
námskeiði í trérennismíði þessa dagana, þrátt fyrir fyrirspurn þar um í 
fréttabréfinu.  Stjórn og nefndir verða því að róa á þau mið sem 
líklegust eru til að vekja áhuga og gagn. 
Síðasti félagsfundurinn á árinu verður 24. nóvember.  Af og til berast 
fyrirspurnir um áhuga félagsmanna til að taka þátt í sölusýningum.  
Bæði á vegum Handverks og hönnunar og fl. aðila.  Nú síðast er boðið 
að selja í gamla bænum (fjós og hlaða) við Elliðavatn.  Þar kostar dagur-
inn 4500 kr. og opið um helgar fram að jólum.  Fleiri gætu tekið sig 
saman um borð og skipst um vöktun. 
Annars er best að fylgjast með  handverksgeiranum á heimasíðu  
webmaster@handverkoghonnun.is og listalind.is 
 
  

  Brýnið aldrei á hliðinni á smergelsteini. Það eykur líkur 
á að hann brotni en venjulegir smergelsteinar eru alls ekki 
hannaðir fyrir hliðarátak. Einu steinarnir sem þola slíkt 
eru bollalaga, oft með málmbaki sem snýr að smergelinu og 
ætlaðir fyrir sérstök skerpingartæki. 

  Notið ekki of mikið átak, það vinnst ekkert hraðar þótt 
rennijárninu sé ýtt með afli að smergelinu, en eykur hættu 
á hitamyndun og mistökum. 
  Leggið aldrei fríhendis á steininn! Það gildir nákvæmlega 
það sama og þegar verið er að renna, fyrst er stálið sem 
brýna á lagt á landið, síðan snertir það steininn og má 
aldrei missa snertingar af landinu meðan brýnt er. Það ger
ist sneggra en augað greinir ef steinninn nær að grípa í 
stálið þeyta því niður, annað hvort á landið eða undir sig 
og þá er hætt við slysum ef steinninn brotnar.  
  Hafið landið rétt stillt, það má aldrei vera svo langt 
frá að rennijárnið geti á nokkur hátt þvælst á milli þess 
og steinsins. 
  Hreinsið steininn reglulega. Hann missir bit þegar hann 
glattast, eða ef málmagnir ná að festast í honum og þá er 
ekki aðeins að skerpingin taki lengri tíma en þörf er á, 
heldur það sem verra er að meiri hiti myndast við skerping
una. Það veldur bæði því að verkfærið hitnar <F"Myriad 
Tilt"><F255>og getur glatað herslu og hitt að smergel
steinninn getur hitnað og er þá aukin hætta á að hann að 
hann springi og brotni. Best er að nota þar til gert 
stjörnuhjól á handfangi til að hreinsa, en demantsafréttara 
til að jafna út slit og fá beinan flöt þvert yfir steininn, 
þá má einnig nota svonefndan djöflastein sem bæði réttir af 
og hreinsar að vissu marki. 

Framhald í næsta blaði 
Eftirprentun óheimil án leyfis höfundar. 

 
Í neistaprófi er bæði 
litur og lögun neista
vandarins skoðaður.  Kol
efnisríku gerðirnar hafa 
hvíta neista en neistar 
hraðstálsins eru 
krómgulir, deigt 
járn hefur rauð
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Nýjar vélar hafa verið að koma fram á sjónarsviðið að undanförnu.  
Vélin vinstra megin á myndinni er frá Sorby.  Slípiband er fáanlegt í 
nokkrum grófleikum sem fljótlegt er  að skipta um.  Aðal kosturinn er 
hversu auðvelt og fljótlegt er að stilla gráðurnar. Þá fylgja stýringar til 
að halda járnunum í réttri gráðu og stýra að bandinu. 
 
Vélin til hægri er frá Hegner með smergelpappír á tveim tromlum/
hjólum með sitthvorum grófleika.  Þá eru tvö slípihjól “fielthjól” sem 
henta fyrir útskurðarjárn.  Með vélunum fylgir stýring frá “Tormex” 
fyrir skálajárn. 

Hér til vinstri er svo “Tormex” sem margir 
hafa notað um árabil.  Með henni eru fáan
legir margir aukahlutir fyrir  hin ýmsu járn. 
Vélin kemur í tveim stærðum. 

  Karbíðstál er svo þriðja gerðin. Þýskir vísindamenn fundu 
upp aðferð á þriðja áratugi 20. aldar til að binda volf
ramkarbíða saman með kóbalti við mikinn þrýsting og hita, 
og móta þannig bitegg, sem síðan var kveikt eða skrúfuð á 
annað stál. Karbíðstálið hefur hörku sem nálgast demant og 
þolir án skaða að skera t.d. stál með svo miklu afli að 
spóntakan er rauðglóandi. 
  Einstöku trérennijárn eru með bitegg úr karbíðstáli, en 
það eru þá sérjárn, fyrst og fremst sköfur og stungustál. 
Karbíðstálið er margfalt endingarbetra en annað bitjárn, en 
varla er fyrir aðra en sérfræðinga að brýna það svo vel 
fari, sérstaka smergelsteina þarf til þess og síðan demants
 eða keramikbrýni. Sneiðið hjá slíkum verkfærum, nema þið 
séuð handviss um hvað þið viljið og til hverra nota. Verðið 
er hátt og notagildið er takmarkað nema í sérstökum tilvik
um. 

Skerping 
Rennijárnið verður að bíta vel. Járn sem ekki bítur getur 
aldrei skilað hreinum skurði og verður þá áferðin ýmist 
loðin, hnökrótt, hætta á titringi og gormáferð eykst og 
einnig fara spónflyksur að rifna upp í sumu efni. Beitt 
rennijárn skilar hinsvegar hreinum skurði sé það rétt notað 
og getur hann orðið spegilgljáandi þegar best tekst til.  
  Smergelið er því nauðsynlegt tæki fyrir rennismiðinn og 
er í raun eitt mest notaða hjálpartækið við bekkinn. Það 
sem hér á eftir er sagt á við um hraðgeng þurr smergel, 
einnig eru til hverfisteinar sem ganga í vatni, en þeir 
nýtast síður við rennijárn (nema með sérstökum hver
fisteinum til þess ætluðum, eins og t.d. frá Tormek). 
Heppilegasta stærðin er með 150 mm steinum, steinarnir mega 
ekki vera mikið smærri en stærri steinar eru nothæfir, allt 
upp í 200 mm. Geti menn valið um fleiri en eina gerð á 
svipuðu verði er yfirleitt best að taka það þyngra, það er 
líklegra til að vera stöðugra og titra minna. 
  Þrennt er hættulegast við smergelvinnu: a) að svarf 
hrjóti í augu, jafnvel svo að augnmissir verði af; b) að 
missa fingur eða annan líkamshluta í steininn og getur 
valdið stórskaða; c) að steinninn brotni og flísar og brot 
úr honum þeytist á ofsahraða í viðstadda. 

Fyrsta atriðinu er auðvelt að sjá við. Öryggisregla númer 
eitt við smergel er að slípa aldrei, ekki einu sinni rétt 
að bregða stálinu á steininn, án þess að vera með öryggis
hlífar. Og þá dugar ekkert minna en heilgríma fyrir andlit
ið, þeir sem nota gleraugu að staðaldri eru ekki öruggir 
við smergelið með þeim. Hin tvö atriðin eru viðsjárverðari, 
en nokkur öryggisatriði verður undir öllum kringumstæðum að 
heiðra: 
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Fyrsti fundurinn byrjaði vel og mættu á 5. tug félagsmanna og gesta.  
Áberandi hvað mörg ný andlit mátti sjá á þessum fyrsta fundi 
vetrarins.  En eins og áður hefur komið fram hafa um eða yfir þrír tugir 
bættst við á sýningunni á Hrafnagili og í Ráðhúsinu.  Ákveðið var með 
tilliti til nýrra félagsmanna að fara yfir nokkur tæknileg atriði við 
rennibekkinn.  Trausti B. Óskarsson sýndi okkur hvernig hann rennir í 
endatré og renndi bikar og gerði grein fyrir beitingu rennijárnanna. 

Byrjendur kannast 
við að erfiðara er að 
hola endatré en 
þvert á vöxtinn.   
Rétta aðferðin er að 
byrja frá miðju og út 
að vegg, þá er minni 
hætta á að viðurinn 
rífi í járnið. 
Brýningin er einnig 
stórt atriði og 
hentugt er að nota 
skálajárn sem brýnt 
er þannig að hornin 
eru brýnd aftur og 
skagi ekki út. 

Vilhjálmur Sigurjónsson rennismíðameistari: 

  Rennijárn og meðferð þeirra 

  Rennistálið 
  Þrennskonar grundvallar stálgerðir má finna í rennijárn
um: verkfærastál, hraðstál og karbíðstál. 
    Til skamms tíma voru flest trérennijárn úr svonefndu 
verkfærastáli, þ.e. stálblöndu sem fær hörku og styrk fyrst 
og fremst með kolefnisíblendi (oftast rúmlega 1%). Það er 
ódýrast af þessu þrennu, en jafnframt endingarminnst og 
hefur þann galla að þola takmarkaðan hita án þess að tapa 
hörku og þar með biti Flestar verkfærastálblöndur fara að 
tapa sér við aðeins 200ºC, en sá hiti næst auðveldlega með 
núningi við tré í rennibekknum, hvað þá við smergelið. Það 
hefur einnig kosti, t.d eru meiri líkur á að vanur maður 
nái góðu biti í það en aðrar gerðir, það þarf ekki eins 
öflug verkfæri til að brýna það og það er minnst brotgjarnt 
af rennijárnum. Það má benda á að nærfellt öll útskurðar
járn, sporjárn og handhefiltennur eru úr verkfærastáli 
    Hraðstálið var fundið upp um 1900, en það er málmblanda 
sem fær hörku og styrk með íblendi þungmálma. T.d. inni
heldur venjulegt hraðstál 18% volfram, 4% króm, 1% vanadium 
en aðeins 0,5% kolefni. Nafn sitt fékk það af því að með 
verkfærum úr því mátti auka hraða rennibekkjanna tvöfalt 
til þrefalt frá því sem áður var og auka framleiðsluna í 
hlutfalli við það.  
  Hraðstálið hefur unnið verulega á í trérennijárnum hin 
síðustu ár, og eru nú margir framleiðendur sem bjóða ekki 
rennijárn úr öðru stáli. Þótt brýning á því sé tímafrekari 
og þurfi að jafnaði betur búin smergel en rennijárn úr 
verkfærastáli vinnst það upp í margföldum endingartíma 
bitsins og ekki síður því að harkan í stálinu helst þótt 
það hitni í a.m.k. 600ºC og sé farið að breyta lit.  
  Nú ber að taka fram að misjafnir siðir fylgja hinum ýmsu 
löndum og það á fyrst og fremst við um hinn enskumælandi 
heim sem hér er sagt. Á Norðurlöndum og í Þýskalandi er 
verkfærastálið enn með yfirgnæfandi markaðshlutdeild, ekki 
hvað síst meðal áhugamanna. Engu að síður mæli ég frekar 
með renniverkfærum úr hraðstáli, ekki síst í ljósi þess að 
verðið á því hefur lækkað undanfarin ár, og er oft á sam
bærilegu verði og lakara stál. 
  Ef menn eru ekki vissir um hvaða stál er í verkfærunum 
sem þeir eiga, er auðvelt að prófa það með neistaprófi á 
smergelsteini.  

framhald 
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Bjarni Þór Kristjánsson  sýndi og sagði frá smíði rennijárna.  Bjarni sem 
kennir eldsmíði, smíðar sjálfur sín rennijárn.  Til þess velur hann stál úr 
bílfjöðrum, heyvinnuvélum, þjölum og garðverkfærum eins og aflögðum 
klippum sem oft má nýta til þessara hluta.  Málmurinn er afglóðaður 
og hamraður í horfið.  
Síðan þegar hann 
hefur tekið réttu 
lögunina er hann 
hertur á ný.  Til þess 
þarf að lesa í járnið 
þegar það er 
mátulega heitt og 
tilbúið til  með-
höndlunar sem 
margir eldri iðnaðar-
menn þekkja. 

Myndir af fundinum. 

Fyrir þá sem eru í  tréskurði og vilja skreyta með höfðaletri er hér ein útgáfa 
sem gott er að skera út.  
Ein af þeim útgáfum sem Matthías Andrésson  notaði við sinn tréskurð og fyrir 
nemendur sína. 
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Opnun sýningar  í Ráðhúsinu 

Félagsmenn og gestir við 
opnun sýningarinnar. 
Ljósmynd Sveinbjörn Úlfarsson 

 
Úlfar fór með borgarstjóra 
um salinn og upplýsti 
hann um efnisval og 
tæknileg atriði. 
Ljósmynd Sveinbjörn Úlfarsson 

 
 

Gunnhildur á sýningarvakt ásamt 
Svönu og Sveini. 

Auglýsing 

 

TRÉ‐LIST
Bræðraborgarstíg 38, 101 Rvík.
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 RENNIJÁRN, OLÍUR & LAKK.
RYGGISGLERAUGU MEÐ  .

RIP  ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR
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ORBY BRÝNIR.
ORBY

STYRK

.

RENNIBEKKIR OG PATRÓNUR. 
SORBY PRO EDGE BRÝNIR. 

SORBY RENNIJÁRN, OLÍUR & LÖKK. 
ÖRYGGISGLERAUGU MEÐ STYRK. 
GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR. 

Frá Hrafnagili.   
 
Klattarnir snæddir  
 
Þarna bjarga menn 
sér sjálfir með 
snæðinginn og nýta  
spæni og viðar
kubba til elda
mennskunnar. 
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Óli Jakob Hjálmarsson sýndi 
okkur ljómandi fallegar og vel 
gerðar skálar úr masurbirki. 
 
Masurbirki hefur alveg 
sérstakan blæ,  speglun og 
sveipi ásamt dökkum flákum 
sem gerir það svo sérstakt. 

Frétt af félagsmanni 

Þorsteinn, Bárður og Vífill í Handverkshúsinu sem nú hefur flutt sitt 
aðsetur frá Hafnarfirði  í Bolholtið í Reykjavík.  Þeir félagar taka vel 
á móti þér og geta sjálfsagt liðsinnt þér í flestu sem varðar  hand
verkið, bæði tæk, tól og hráefni.   

Frétt af landsbyggðinni 

Flestir handverksmenn kannast við Georg Hollander.  Georg og fjöl
fjölskylda býr að Öldu í Eyjafirði og stendur í mikilli endurnýjun á 
húsakynnum sínum.  Keyptu þau gamalt býli og hafa breytt fjósi og 
hlöðu í fínasta handverkshús.  Georg hitti okkur í Hrafnagili og bauð 
okkur heim.  Hann hefur verið handverkinu trúr frá því að hann flutti 
hingað frá Hollandi og smíðar leikföng undir vörumerkinu “Stubbur” 
Ef rennismiðir eru á ferð í Eyjafirðinum ættu þeir að banka upp á hjá 
Georg. 
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Hressir að vanda  mættu félagsmenn á fundinn  27. okt. s.l.  
Vilhjálmur Sigurjónsson fór yfir helstu atriði sem menn þurfa að hafa í 
huga þegar rennijárnin 
eru brýnd.  En eins og 
allir vita er það grund-
vallaratriði að rennijárnin 
bíti vel svo vel takist til 
með rennslið.  Vilhjálmur 
fór yfir þessi mál á fundi 
2003 og þar sem svo 
margir hafa bættst í hóp-
inn síðan þótti upplagt að 
endurtaka þessa fræðslu  
og fyrir aðra að rifja 
kunnáttuna upp.  Vil-
hjálmur er vel að sér um 
brýningu járna enda út-
lærður járnrennismiður.  Grein sem Vilhjálmur ritaði í fréttabréfið á 
sínum tíma er endurprentað í þessu blaði. 
Eftir að Vilhjálmur hafði lokið sinni fræðslu fengu menn sér kaffi og 
vínarbrauð, síðan tók Úlfar Sveinbjörnsson sig til og renndi box úr birki 
og sýndi félagsmönnum sína aðferð í þeim efnum.  Áður en menn vissu 
var komið hádegi og var því tími Úlfars helst til of stuttur, en hann 
hafði ætlað sér að renna að m.k. tvö box. 

Nokkur sýnishorn  
úr safni hans. 
Skálin er samlímt 
birki. 

Úlfar við rennibekkinn.  Lítil og stór box má renna í óteljandi 
útfærslum  til gjafa eða til sölu.  Þau minnstu eru hentug á 
náttborðið fyrir skartgripi. Dæmi er um fólk sem safnar 
slíkum gripum sem keyptir hafa verið bæði hérlendis og á 
ferðum erlendis. 


