
KNIVBLADET NR. 2 - 2013Side 20

Tekst og foto: 
Carsten Kümler

Formålet med denne artikel er at slå et slag for de 
kurser, der afholdes rundt omkring i landet. 

Det kan ind imellem være en god idé at komme ud 
og møde andre knivmagere. Er du medlem af en 
knivklub eller et knivlaug får du inspiration fra dem, 
når I mødes. Er du ikke det, så er kurserne en oplagt 
mulighed for inspiration og nye knivbekendtskaber. 
Og det er de i øvrigt også, selvom du har din gang i 
et knivlaug.

Jeg valgte i år at tilmelde mig et kursus, som blev 
afholdt af Ravstedhus i Sønderjylland. De havde 
lavet en aftale med Michael West, som skulle være 
tovholder på kurset, og så er der sikkerhed for at få 
lidt ny knivlærdom ind under huden.

Kurset var slået op som et sølvkursus, og da det er 
et af de områder, jeg gerne vil udvikle, så var det 
naturligt at vælge det.

Kurset startede med middag fredag d. 8. marts kl. 
18 og skulle slutte om søndagen kl. 16.00. Da jeg 
skulle tilbagelægge de 230 km fra Sorø alligevel, 
valgte jeg at starte i god tid, så der lige var tid en 
smuttur over grænsen ved Kruså, som ligger be-
skedne 28 km fra Ravsted.

Jeg læssede lige knive, materialer og andet græn-
sekritisk materiale af i Ravsted, inden jeg tog på 
indkøbstogt. 

Alt gik planmæssigt og jeg landede igen i Ravsted 
ved 17-tiden. Her var deltagerne så småt begyndt at 
indfinde sig. 

Dette kursus er en årligt tilbagevendende begiven-
hed, og flere deltagere havde lagt det ind som et 
fast punkt på årets kursusdagsorden. 

Én af grundene til at jeg har valgt at skrive artiklen 
er, at vi var seks deltagere på kurset. Og efter at 
have gennemført det, så kan jeg med sindsro sige, 
at det er der mange flere, der kunne få et stort 
udbytte af at deltage i.

Fordelen ved et mindre deltagerantal er selvfølgelig, 
at man får ret meget instruktørtid, og der er ikke kø 
ved maskinerne. Det kan jeg være i tvivl om, at der 
havde været alligevel, for det viste sig, at kurset var 
meget bredt anlagt rent fagligt. 10 til 12 deltagere 
kan det nemt bære.

Da jeg kom ind i det lyse og venlige køkken sad de 
førstankomne allerede og betragtede hinandens 
værker. På bordet lå mindst 20 knive i alle mulige 
udformninger og man var fordybet.

Da alle var samlet og fået deres (meget fine) værel-
ser, gik vi om bord i middagen, som blev leveret af 
den lokale kro. Mængden havde nemt rakt til resten 
af kurset.

Flemming Sørensen, som er indehaver af Ravsted-
hus, bød så velkommen og fortalte os lidt om forlø-
bet. Værkstederne ville være åbne døgnet rundt, og 
hvis vi manglede noget, så skulle vi bare henvende 
os.

Vi fulgte op med en præsentationsrunde og en 
rundvisning ved Michael West.

Kursus gi'r inspiration
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Da vi så værkstederne, kriblede det noget for at 
komme i gang. Ravstedhus er kendt for sine smyk-
kekurser og for deres ekspertice på bl.a. metalar-
bejde. Arbejdspladserne er derfor indrettet som 
"loddestationer" med alt tænkeligt værktøj. 

Der arbejdes allerede første aften 
Vi bar vores medbragte udstyr ind og det varierede 
fra en enkelt værkstøjskasse til noget, man fornem-
mede var en decideret flytning af eget værksted til 
Ravstedhus.

Mit hovedmål med kurset var at lære at lodde en 
sølvfrontholk på en klinge. Korrekt udført er det en 
både smuk, men også meget hygiejnisk og praktisk 
detalje ved en kniv. Det forener frontholk og klinge 
samtidig med at det forhindrer snavs og møg i at 
ophobe sig i samlingen.

Jeg nåede at tilpasse den første frontholk om afte-
nen, så den var klar til lodning om morgenen.

Andre havde tegninger med af knive, der skulle 
produceres på det, de havde valgt at betragte som 
et skæftekursus, og der var gang i værkstedet til et 
lille stykke over midnat. Man bestemmer selv, hvor 
længe man vil arbejde, og beskeden var, at sidste 
mand lukker for gassen og låser rygedøren.

Sandstøbning 
Lørdag fortsatte vi med vores meget forskellige 
projekter. Flemming havde spurgt, om vi var interes-
serede i at se, hvordan man lavede en sandstøbning. 
Om vi var? Jens Rahbek arbejdede på et projekt, 
hvor der skulle laves en temmelig stor holk i bronze, 
og så sit snit til at spare en del filearbejde ved at 
få støbt en grundform, som efterfølgende kunne 
tilpasses i mere behersket grad.

Det er imponerende, hvad der kan støbes i sand. 
Flemming demonstrerede meget detaljeret frem-
gangsmåden. Jens lavede en støbeform i "falsk træ" 

- et materiale som er nemt at arbejde i, og som ef-
terfølgende presses ned i formen. Bronzestumper af 
forskellig oprindelse blev smeltet og med et bestemt 
svirp "kastet" ned i formen, og sandelig om ikke der 
faldt en bronzeversion af modellen ud af formen, da 
Flemming skilte den ad.

Men det var blot én af de meget inspirerende "eks-
tranumre", som kurset indeholdt. 

Inspirationen blomstrer 

Jeg fik loddet min første frontholk med hjælp fra 
garvede ligesindede, og inden dagen var omme, 
havde jeg tilpasset og loddet frontholk på 2 klinger 
mere.

Den sidste siger meget om ånden på kurset, og 
hvad det betyder at have en absolut kapacitet som 
underviser.

Én af deltagerne, Bjørn fra Nordsjælland, viste mig 
på et tidspunkt en kniv han havde tegnet og fået 
slebet klinge til hos West. Et modigt og - i mine øjne 
- meget vellykket projekt. Jeg havde lige loddet min 
første frontholk med succes, så jeg var tændt på alle 
kontakter og mindedes, at jeg havde set en West-
klinge ude på køkkenbordet, som jeg ville arbejde 
lidt videre med.

Jeg begyndte at tegne på projektet og tænkte 
lidt "ud af boksen" i forhold til, hvad jeg plejer at 
designe. Og jeg var rigtig tæt på, da der blev blæst 
til lørdagsmiddag. Jeg havde medbragt  tegningen, 
som jeg sad og skulede lidt til, når den ellers livlige 
konversering tillod det, men jeg kunne ikke kigge 
den sidste procent på plads.

Efter middagen blev jeg siddende med en lille glas 
rødvin og kiggede videre. Der manglede lige den 
sidste balance. Jeg fik selskab af Michael, som også 
havde skulet lidt til tegningen under middagen. Han 
satte sig overfor. Han havde tidligere kommenteret 

Allerede fredag aften snakkes der fagligt. Det er alvor...

Udglødning af sølvholk. Gør den blød og smidig igen.
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Jeg måtte dog erkende, at min ambition om at gøre 
kniven færdig søndag, ikke kunne realiseres, da der 
skete andre, spændende ting.

Vi fik dog en indgående snak om skæfteformning 
og design, og det kom der en spændende artikel ud 
af, som vi bringer separat i et senere nummer.

Argentium 
Flemming skulle på banen igen. Ravstedhus for-
handler et nyt sølvprodukt, der hedder Argentium. 
Det er en sølvtype, der kan sammenloddes uden 
slaglod. Det vil sige at delene varmes op og fusione-
rer uden at man smelter sølvtråd mellem dem som 
"bindemiddel".

Det er en helt ny teknik, som flere deltagere var 
meget ivrige efter at se. Ved traditionel lodning med 
ses ofte mørke streger ved loddestedet. Det undgår 
man helt her.

Vi var også med Flemming i gravørværkstedet, hvor 
han demonstrerede ... ja - gravering. Udstyret hertil 
er ikke hvermandseje alene på grund af prisen, men 
det var inspirerende at se mulighederne.

Tiden var gået 
Jeg sleb og filede på kniven og bemærkede ud af 
øjenkrogene at trafikken fra værkstedet og ud i 
bilerne tog til. De andre var ved at pakke sammen. 
Det var søndag eftermiddag. 
Lige pludselig var det hele slut. Meget brat. Sindet 
fyldt med idéer og projekter, og så skal man hjem til 
arbejde og græsplæne.

Vi rundede af, sagde pænt farvel til kendte og nye 
knivvenner, og så gik turen hjem mod Sorø.

Man lader sig rive med 
Billeddækningen på denne artikel lader lidt tilbage 
at ønske, men det er hvad der sker når inspirationen 
tager over. Når man er tændt af den hellige ild, så 
er der 100% fokus. Jeg har samlet en lille collage på 
modsatte side.

Ta' på kursus 
Jeg håber artiklen giver dig et indblik i hvad der kan 
ske, når man tager på kursus. Dette kursus har i 
hvert fald inspireret mig, og der kommer nok også 
en artikel om "kniven" ud af det. Den er svær - men 
den er også spændende.

Dette kursus er nok specielt på den måde, at man - 
stort set - selv bestemmer, hvad man vil lære. 

Fantastisk - og det afholdes igen til næste år!

kniven som værende for lang og nu sagde han: 
"Prøv lige at forkorte den 4 mm  og sænk bunden 
af bagholken 1 mm. Viskelæder - nye streger - og 
minsandten - "Der er den!" udbrød jeg spontant og 
meget begejstret. 

Sprudlende af inspiration begyndte vi at tænke 
materialer. Sølv frontholk 2mm, fiberplade og 1 mm 
sølvindlæg og så et skæfte. Ibenholt sagde vi næ-
sten samstemmende. Og Rahbek, der i mellemtiden 
også havde sat sig ved bordet, meddelte, at sådan 
én havde han selvfølgelig i det medbragte arsenal.

Jeg kiggede på West og han nikkede bare stille med 
et lille smil. Den kniv skulle laves, så den kunne limes 
inden vi gik i seng. 

Tændt af den hellige ild 
Jeg fik tilpasset stumperne - loddet min tredie 
frontholk - og gjort delene klar til limning lidt over 
midnat, og spurgte så om der fandtes et opspæn-
dingsværktøj, den kunne sidde i natten over. "Til 
hvad?" var den eneste kommentar fra instruktøren. 
"Passer delene ikke sammen?" - "Joehhh, det gør 
de da" svarede jeg undrende. "Så limer vi med rød 
araldit". Jeg kiggede målløs på manden, som var 
ligeså målløs over at jeg var målløs. Jeg ville da ikke 
turde tage chancen med rød araldit, som kun giver 
5 til 10 minutters arbejdstid inden det bliver sejt. Jeg 
limer altid hele knive med blå araldit, hvor der er tid 
til at tilpasse korrekt. West ville lime med rød! Jeg 
var meget tøvende og det glædede mig at få lidt 
opbakning fra Rahbek, men lige lidt hjalp det. 

Vi tog en større diskussion, der selvfølgelig endte 
med at vi skulle lime med rød. 

Og der var naturligvis ikke en finger at sætte på 
resultatet. Når det går godt og man er inspireret, 
løber tiden meget hurtigt. Jeg var i seng kl. 01.59.55 
og kl. 02.00.00 sov jeg.

Søndag morgen 
Søndag fik vi vores morgenmad kl. 08.00, men jeg 
var faktisk - meget usædvanligt . vågnet af mig selv 
kl. 07.15. Jeg måtte bare ned og kigge til kniven. 

Sjur fra Norge sad inden morgenmaden og filede 
på et gevir, der skulle have en loddet frontholk på. 
"Gumorrån" - sagde han med et friskt, veludhvilet 
smil, og jeg forsøgte - uden held - at besvare hans 
hilsen lige så vågent.

Kniven var til gengæld i topform, og jeg kunne ikke 
få spist min morgenmad hurtigt nok.
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Udstyr til sandstøbning. En teknik med mange muligheder. 
Som du kan lære på kurset.

Der klippes i sølvplade. 

Foreningens formand på kursus. Her smelter han sølv om.

Bagerst fra venstre: Kümler, Sjur, instruktør West, Rahbek. Forrest fra venstre: Dorthe, Bjørn og formand Christensen. Vi kunne 
sagtens være 5 mere.

Flemming Sørensen fra Ravstedhus viste sig at være lidt af en 
tusindkunstner. Hvad den mand ikke mestrer... Her lodning af 
Argentium - uden sølvlod!


