
Kurs i knivsmide 
Lär dig tillverka en kniv. 

 
 
På kursen får deltagaren lära sig att smida knivblad från ett stålämne, att värmebehandla och slutligen att 
sätta skaft på knivbladet. Målet med kursen är att deltagaren skall ha tillskansat sig grundläggande kunskaper 
i knivsmide, samt att ha en egentillverkad kniv med skaft med sig hem vid kursens slut. 
 
Smeden Max Persson har sedan 2002 haft kurser i brukssmide, konstsmide och knivsmide, i egen regi och på 
folkhögskolor runt om i landet. Smedjan är byggd i slutet av 1800-talet. Många av verktygen är mer än 100 
år gamla och man kan riktigt känna historiens vingslag när man kliver in i smedjan. Smedjan är belägen 
centralt i Rimbo, med gångavstånd till bussstation och lunchrestauranger 
 
Datum: 18-19/10.  25-26/10. 15-16/11, samt två följande torsdagkvällar . 
Kursavgift : 4400 kr inkl. moms, material ingår. 
Sista anmälningsdag: 26/9 
Antal deltagare: 4-6 
Plats: Ulriksdalsvägen 4, Rimbo  
Anmälan: Maila Max på: flaxavidare@hotmail.com 
 
Skriv namn och telefonnummer i mailet och en eller helst flera helger som  passar dig , Max väljer då ett av 
dina förslag och fördelar så att alla deltagare får plats på kursen. Han prioriterar då de som anmält och betalat 
kursavgift i turordning. Den 30/9 mailar Max till samtliga deltagare vilka datum kursen blir. 
Kursavgiften betalas till Max bankgirokonto, Max P Smideskonst:, bg 456-6121. Skriv ”knivkursen” och ditt 
namn som referens. Om du anmält dig men får förhinder så maila snarast. 
Om kursen hinner bli full innan du fått plats och du redan har betalat så betalar Max tillbaka hela 
kursavgiften till dig eller försöker hitta ett senare kurstillfälle. 
 
Kursen inleds en helg, lördag-söndag, då vi 
fokuserar på själva smidet och tillverkningen av 
knivbladen. 
Vi fortsätter sedan med två vardagkvällar då vi 
färdigställer hela kniven. Fina material till knivens 
skaft finns, som tex plommonträ, körsbär, horn 
mm. Samtliga material ingår i kursavgiften. 
Tider:  Lördag och söndag börjar vi kl. 10, då 
tänder vi ässjorna och Max bjuder på en liten fika i 
smedjan. Lunch någon gång runt kl 13, beroende 
på vad som passar. Slut för dagen kl 17.00. 
Vardagkvällarna börjar vi kl 17.00 med avslut kl 
20.30 
Klädsel: Heltäckande kläder, helst av bomull (ej eldfängda) samt heltäckande skor, helst läderkängor (ej 
gymnastikskor då de kan smälta). Det kan även hända att vi står ute och smider om vädret tillåter, så ta med 
en varm, oöm jacka eller liknande. 
Varmt välkomna önskar Max! 


