
Smideskurs för nybörjare 
 

Under 2 dagar så får deltagarna lära sig grunderna i 
traditionellt smide. 
 
Ett urval av smidesalster som vi kan komma att 
tillverka är krokar, haspar, kapsylöppnare 
hängsmycken och ljusstakar. 
 
Om någon har egna önskemål om vad de vill smida så 
kan det eventuellt finnas utrymme för det beroende på 
hur stor erfarenhet deltagaren har av att smida sedan 
tidigare. Hör då av dig till Max innan kursen startar(ej 
knivsmide, det är en eget kurs). 
 
Deltagarna får lära sig att hantera hammare och tång, drift och skötsel av ässjan. 
Moment som ingår är bl a räckning (att sträcka/smida ut järnet), klyvning, dorna upp hål, vridning och 
vskrotning  (att kapa järnet). 
 
Smeden Max Persson har sedan år 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 busstation och 
lunch restauranger 
Barn mellan 10-15 år får deltaga i vuxens sällskap. 

 

Datum: 20-21/9. 4-5/10. 11-12/10 
Kursavgift : 2500 kr inkl. moms, allt material ingår. 
Sista anmälningsdag: 10:e september 
Antal deltagare: 5-6 
Plats: Ulriksdalsvägen 4, Rimbo  
Anmälan:  flaxavidare@hotmail.com. Skriv ditt namn och telefonnummer i mailet och en eller helst flera 
helger som passar dig. Max väljer då ett av dina förslag och fördelar ut så att alla deltagare får plats på 
kursen. Max prioriterar i turordning de som anmält och betalat kursavgift. Senast den 15:e september mailar 
Max till samtliga deltagare vilka datum kursen blir. 
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 datum för kurstillfälle. 
 
Betala in kursavgiften till Max bankgirokonto, Max P Smideskonst, bg 456-6121. Skriv ”smideskursen” och 
ditt namn som referens. 
 
Tider:  Lördag och söndag börjar vi kl. 10, då tänder vi upp 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. 
 
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 jacka eller dyl. 
Varmt välkomna önskar Max ! 


