inviterer til

Skjernseminaret 2021
Fredag d. 22. oktober – søndag d. 24. oktober 2021
Den Danske Design- og Håndværksefterskole, Skolebyen 11, 6900 Skjern

Inspiration
Faglighed
Hygge

Mere end
40 seminarer
på 2 dage!
Nye vitaminer
Vi skal mødes igen. Frit, tæt, grinende og glade.
Nu kan Knivforeningen igen præsentere og gennemføre det
arrangement, vi altid ser mest frem til:
Skjernseminaret.
Stedet, hvor den faglige fordybelse udfordres med nyt og
med gennemprøvet. Stedet, hvor man kan komme til at røre,
afprøve og diskutere. Stedet, hvor foreningens nye og gamle
mødes helt på lige fod til kollegialt samvær i moderne rammer. Den slags, der er vitaminer til et langt virke med knivene.
Stedet er, som 18 gange før, Husflidsefterskolen i Skjern, der
nu hedder Efterskolen for Design og Håndværk... Men det er
det samme sted – med forbedringer.
Programmet er planlagt med øje for traditioner og for nyt. Her
er råd og ideer til de første knive. Her er tanker om design.
Her vises teknikker, som få behersker, men som mange ser
muligheder i at kunne selv.

Her præsenteres samlinger af knive. Her kan læres slibning
af knive, så de bliver hvinende skarpe. Der også tanker om,
hvordan du kommer videre med dine knive.
Det er et bredt program. Og så er der brugsknivkonkurrencen
og foreningens generalforsamling.
Jeg er stolt over, at vi har en forening, der rummer over
800 medlemmer, der - hver med sit udtryk og evner - bygger, samler og beundrer knive. Hver med deres individuelle
interesser. Det er tankevækkende at 10 % synes, at deres
personlige tilgang er så delbar og åben, at man vil mødes
med ligesindede. Det er så godt. Det er det, der giver dette
arrangement vitaminer og virkelyst.
Jeg glæder mig til samværet med jer alle sammen.
Torbjørn M. Pedersen
Formand
Dansk Knivforening.

www.knivforeningen.dk

Undervisere og emner
Skjernseminaret 2021

19 dygtige og inspirerende undervisere og guider i knivenes
verden…
Hele ideen med et Skjernseminar er at opnå viden og skabe
netværk mellem passionerede medlemmer. Vi kan her kort
præsentere underviserne, der bringer os sikkert igennem 8
værkstedsrunder med 40 miniseminarer inden for meget
forskelligartede grene af knivmageriet.

Brian Madsen
Brian har sat sig for at samle danske knive
fra danske knivmagere. Og det har han
gjort en årrække, så derfor er det blevet
til mange knive fra mange knivmagere.
Udviklingen og tendenserne ses når de
mange knive lægges op ved hinanden og
kan sammenlignes. Brian har stor viden
om hver kniv, har her tid til at præsentere
dem på bedste vis.

Carl Præst. Slibegrej.
Carl har en årrække skabt et af de store
firmaer i slibende materialer og maskiner.
Og han vil gerne levere det bedste til sine
kunder. Og alt efter hvad der skal slibes
og hvilket udstyr man har, skal slibebånd
være tilpasset. Og der sker hele tiden nyt
og Carl er med helt fremme. Og så glæder
Carl sig til igen at fortælle og give sin
viden videre.
Kristian Lund-Jensen. Perlesyningen.
Mange gange har Kristian lagt knive frem
på udstillinger og fået præmier for sine
resultater. En enkelt formsprog med sikre
løsninger. Og altid med lækre skeder. Og
en detalje går igen: en smuk perlesyning.
Christian fortæller hvordan man gør.

Carsten Kümler, Airbrush på læder
Der kommer blæs på her! Den erfarne
grafiker viser teknikker til at lave farveforløb på skeder, der nu skal farves med
airbrush. Teknikken, der kan lægge smukke og meget lange farveforløb på skederne. Desuden vises teknik med masker og
afdækning, så vilde effekter kan opnås.
Carsten er desuden foreningens redaktør,
der gerne vil have input til bladet.

Claus Bjerg. Masurbirk.
Nordisk skæftetræ nummer 1 er masurbirk. Masurbirk gror i Claus´ have til stor
fryd for ham og andre, da det nu er nået
at blive så stort, at det kan anvendes
i skæfter. Claus fortæller om dyrkningen, plejen og høsten af birken – og om
teknikkerne og mulighederne i at anvende
det som skæftemateriale.

Jens Jørgen Schiermer, klingeslibning
At udslibe sine klinger fra den rå stål har
mange kastet sig ud i. Man kan sikkert
følge det på YouTube, men der er intet
som at se det blive udført, og høre fif og
teori glide sammen i en munter historie –
med et forbilledligt resultat. Og så skal du
møde Jens, der efter nogle år er begyndt
igen.

Keld Lisby. Skæring og punsling i læder.
Punselarbejde på skeder? Vi troede det
ikke rigtigt muligt, men Keld kan!
Swivelkniven skærer og derefter formes
mønstre frem med en blanding af
prægning, pauting og punselarbejde.
Små arealer blødes op og bearbejdes...
Lad dig hellere forstå det med Kelds gode
instruktion.

Hans Kristensson. Praktisk smedning.
Hans er en af de flittige smedepædagoger: 50 kursister om året i hans smedje.
Den har vi trukket ham ud af, og med sig
bringer han sin feltesse og det vigtigste
værktøj. Han vil gerne fortælle hvordan
han gør, når han smeder en klinge.
Se mere om Hans i Blad 1/21

Pia Hansen. Scrimshaw.
Pia er vild med prikker! Og det er blevet til
mange tusinde i tidens løb. De er sat på
mammut, hvaltand, horn og ben. Pia laver
schrimsaw - eller bare schrim – som pryder mange knive. Det kræver tålmodighed
og ordenssans. Teknik og ind i mellem
også en smule held, at frembringe smukke billeder af jagtsituationer eller smukke
trofæer. Pia vil fortælle hvordan hun gør.

www.knivforeningen.dk

Kurt Johnson. Fif - mest til begynderen.
Alle lader sig inspirere af andre, men på
et tidspunkt kan man selv. Så da Kurt kom
til programlæggerne med ønsket om at
deltage som underviser på dette seminar,
var det let: Kurt vil vise hvordan han gør
med sine knive. Særligt begynderen vil
gives fif, men Kurt kommer længere ind
i processerne, så alle kan få noget med
hjem.
Lars Mørch. Smedning i smedjen.
Følger du serien af smedeartikler i Dansk
Knivforenings blad? Så har du på det
seneste stødt på Lars´ veloplagte artikler
der går i dybden for begyndere. Det vil
Lars også fortælle om, men da serien ikke
er færdig, kan vi fortælle, at der kommer
meget mere sofistikeret smedning fra
ham: og det er blandt andet det, han kan
fortælle og vise i smedjen.
Michael West. Sølvarbejde.
Sølv på knive er effektivt iøjnefaldende.
Det kan forstærke linjer og i sig selv
udgøre en praktisk løsning. Sølvlodning
kræver lidt grundlæggende værktøj og
teknik, som Michael vil vise. Michael
excellerer i sølv der bruges som base for
indlagte materialer. Det råber på særligt
udstyr, som Michael tager med: Se
sølvsvejsning for første gang i knivmagerkredse.
Mikael Hansen.
Mikael har på Facebook de seneste år
bidraget med 2000 knivtosserier om stort
og småt inden for hans knivverden. Det
er endnu for tidligt at præsentere, hvilket
emne han vil fremlægge. Det lyder løst,
men forvent en oplevelse.

Bent Soele. Knivsliber
Der er knive der kan skære og så er der
skarpe knive. På dette indlæg kommer
vi tæt på det maksimale, et stål kan yde,
og teknikken til at opnå det. Slibningen
foregår på våde sten med svæv og en ro,
der kommer tæt på personlig balance.
Slibeteknikken er inspireret af japansk
slibning og særligt rettet mod køkkenknive. Men teknikken og teorierne bag
passer også til andre knive. Bent har eget
firma i Skive og sælger foruden skarpe
knive også køkkengrej.

www.knivforeningen.dk

Roger Tängemo. Fornem knivsamling.
En kaffekop i det nordlige Sverige blev
starten på Rogers samling. Den fascinerede ham i en grad at kan måtte købe
en kniv til den. Og så blev det til flere
knive. Og siden har Roger samlet på især
svenske knive, med tålmodigt håndværk.
Roger var med sidste gang også, men har
siden købt nye pragtstykker, han vil vise,
og nogle af dem, der ikke kom med sidste
gang. Det ser dyrt ud... Og det er det!
Sikkerhedsgiganten. Sikkerhedsudstyr.
En repræsentant fra en branche vi skal
holde af, for de holder af os. Og vil gerne
have os som kunder - længe.
Åndedrætsværn, skærmemidler, handsker, sikkerhedsklasser og meget mere
kan der kommes ajour på dette indlæg,
hvor der også vil være gode tilbud. Så har
du mod på yderligere 10 år i værkstedet.
Skal du ikke tvivle på, at du hellere må
høre efter her.
Simon Voigt Andersen. Foldeknive.
Foldeknive kan laves med sans for detaljerne og forståelse for historien bag.
De rigtige materialer skal udvælges og
bearbejdes på rette vis. Simon vil give
en udførlig præsentation af et emne han
brænder for.

Stuart Harvey. Læderarbejde.
Stuart har lavet slanke knive i mere end
20 år. Fra starten har han lagt en sirlig
linje i sit læderarbejde: Minimalt og
alligevel imponerende fint. De seneste år,
har han arbejdet i Læderiet og har kunnet
tage sit arbejde med hjem. Ny viden og
nye færdigheder er udviklet – og så har
han dybt kendskab til læder, værktøj
og teknikker, der bliver øset af på dette
seminar.
Tilo Knuth. Ætsning på stål.
Tilo er vild med nordisk kultur og tager
gerne turen fra Tyskland, for at give noget
igen, som han brænder for: Ætsning
på stål med matrisse og frihånd. Enkle
metoder til at nå personlige resultater.
Tilo er fast gæst i Knivtræf i Frederikshavn
igennem en årrække, hvor vi også lægger
mærke til hans minityresager.

Program
Fredag d. 22. oktober

17.00
Indtjekningen åbner. Slutter 19.45.
Få nøgle udleveret og find værelsesfælle. Der er ikke arrangeret aftensmåltid, som man selv skal sørge for.
20.00 Møde i foredragssal. Kort orientering om seminarets program og andet relevant.
Herefter: Aftenhygge, salg og lidt at spise. I aulaen. Forhandlerudstilling.
Medbring en kniv til den interne knivkonkurrence. Indlever kl. 20.00 – 20.30. Derefter votering.
Resultat offentliggøres kl. 23.00. En beskeden præmie kan forventes.

Lørdag d. 23. oktober
7.30
8.30

Morgenbuffet
Morgensamling i foredragssalen. Officiel åbning ved formanden. Præsentation af værksteder. Nyt fra foreningen.

9.00

Formiddagens værkstedsrunder - Kaffepauser: 9.45 & 10.45

9.00 runde 1
Smedjen
Hans Kristensson/ Smedning
Sølvværksted
Bent Soele/Knivslibning
Undervisningslokale 1		
Undervisningslokale 2
Carl Præst/Slibebånd
Undervisningslokale 3
Roger Tängemo/Svensk kniv
Tekstilværksted		
Træsløjd

10.00 runde 2
11.00 runde 3
Hans Kristensson
Hans Kristensson
Bent Soele		
Sikkerhedsgiganten
Sikkerhedsgiganten
Carl Præst
Roger Tängemo
Carsten Kümler/Airbrush
Carsten Kümler

Kurt Johnson /Begynderkniv		

12.00

Frokost og forhandlerudstilling i fællessalen.

13.00

Eftermiddagens værkstedsrunder - Kaffepauser: 13.45 & 14.45

13.00 runde 4
14.00 runde 5
Smedjen
Lars Mørch/smedning
Lars Mørch
Sølvværksted
Michael West/sølv
Michael West
Undervisningslokale 1		
Stuart Harvey/ Læder
Undervisningslokale 2		
Tilo Knuth/Ætsning i stål
Undervisningslokale 3
Brian Madsen/Dansk Kniv
Brian Madsen
Tekstilværksted
Pia Hansen/Schrim		
Træsløjd
Claus Bjerg/masurbirk		

Kurt Johnson

15.00 runde 6
Lars Mørch
Stuart Harvey
Tilo Knuth
Pia Hansen
Claus Bjerg

Du er altid velkommen til at kontakte os
- aftal et besøg på værkstedet og få en træsnak

Stort udvalg af
masurbirk skæftetræ
på lager

Claus tlf. 2115 6447

masurbirk@gmail.com - www.masurbirk.dk

masurbirk.dk
www.knivforeningen.dk

16.00
Forhandlerudstilling i spisesal og aula.
16.00
Udendørs: Dansk Knivforenings Brugsknivskonkurrence.
Danmarks anden brugsknivskonkurrence. Udendørs.
Lav din egen kniv og brug den på denne ”bushcraft”-udfordring. Det er anden gang at konkurrencen afvikles, og man kommer
tæt på deltagerne, der skal hakke et forskallingsbræt over, kappe en snor, åbne en dåse fiskekonserves, dele et sugerør og lidt
mere. Se på hjemmesiden om de tekniske specifikationer og flere detaljer. Simon Viogt og Lasse Sommer er showmastere.
17.00
18.30
20.30

Generalforsamling ifølge vedtægterne. Foredragssalen.
Seminarmiddag.
Show & tell
Hyggelig knivsnak i foredragssalen. Tag dine knive med og vis og fortæl om dine overvejelser.

Søndag d. 24. oktober
7.30
9.00

Morgenbuffet
Formiddagens værkstedsrunder - Kaffepause kl. 10.20 til 10.40.
9.00 runde 7
10.40 runde 8
Undervisningslokale 1
Carsten Kümler/redaktionen				
Undervisningslokale 2
Mikael Hansen
Mikael Hansen
Undervisningslokale 3
Simon Voigt/foldeknive
Simon Voigt
Sølvværksted
Jens Jørgen Schiermer/Udslib stålklinger
Jens Jørg Schiermer
Tekstilværksted
Kristian Lund-Jensen/Perlesyning
Kristian Lund-Jensen
Træsløjd:
Keld Lisby/Punselarbejde
Keld Lisby

12.00

Frokost med evaluering og derefter afrejse. Husk at støvsuge værelset. Linned i vaskehuset.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Ret til ændringer forbeholdes. Programmet er
udarbejdet i foråret 2021, og kan derfor ikke være
fuldt dækkende. Der kan opstå ændringer og der er
plads til forbedringer. Har du således ønsker som

kan berige programmet, skal du ikke være tøve med
at kontakte Mikael Hansen. Opdateringer og ændringer offentliggøres på knivforeningen.dk Endeligt
program udleveres fredag aften.

Materialer til knivfremstilling

- Knivklinger

- Båndslibere og tilbehør

- Skæftematerialer

- Smedeværktøj

- Damasteel og andre knivstål

- Knivslibere og slibesten

- Lim og overfladebehandling

- Foldekniv—dele og byggesæt

- Polérmaterialer

Se mere på www.linaa.dk

Besøg vores butik på Bergsøesvej 11, 8600 Silkeborg. Åbningstider: man-tors. 08.00– 16.00 — fre.08.00—14.00
www.knivforeningen.dk

NATURGALLERIET I HOLTE

NATURGALLERIET Kongevejen
I HOLTE 329 • 2840 Holte • Tlf. 4542 0123
Kongevejen 329 • 2840 Holte • Tlf. 4542 0123

Håndlavede Knivklinger • Fabriks Knivklinger • Skæfte Materialer
Horn, Ben & Tand • Alt i Værktøj • Læder, Lim & Olie • Bøger & Vejledning
Håndlavede Knivklinger • Fabriks Knivklinger • Skæftematerialer
Spyderco, Lansky
& &Japanske
Slibesten
• Horn, Ben
Tand • Alt i Værktøj
• Læder, Lim & Olie • Bøger & Vejledning
• Spyderco, Lansky & Japanske Slibesten

Håndlavede Knive
Jagtdolke & Foldeknive
Fiskeknive & Svampeknive
Sakse & Pincetter

Børster

Børster
Håndlavede Knive
Kompasser
Recta Kompasser
Jagtdolke &Recta
Foldeknive
Alt i Spil
Fiskeknive &Alt
Svampeknive
i Spil
Kikkerter & Luppe
Sakse & Pincetter

Kikkerter & Luppe

ind i vores
nyeudvalg
Barbershopi med
det store udvalg
i rageknive,
og tilbehør
Kig ind i vores nye Barbershop medKigdet
store
rageknive,
koste,
sæbekoste,
ogsæbe
tilbehør

www.thegoodstuffshop.dk

Håndlavede Knivklinger • Fabriks Knivklinger • Skæfte Materialer
Horn, Ben & Tand • Alt i Værktøj • Læder, Lim & Olie • Bøger & Vejledning
Spyderco, Lansky & Japanske Slibesten
Håndlavede Knive
Jagtdolke & Foldeknive
Fiskeknive & Svampeknive
Sakse & Pincetter

Børster
Recta Kompasser
Alt i Spil
Kikkerter & Luppe

Firmaer der deltager:

Bliv medlem af Dansk Knivforening.
Modtag Knivbladet 4 gange årligt med instruktionsartikler, knivmagerportrætter, tips og tricks, medlemstilbud
og lokalforeningskontakter – og sidste nyt fra en nørdet
verden.
Du melder dig ind på foreningens hjemmeside:
www.knivforeningen.dk
Hjemmesiden indeholder desuden alle foreningens blade
siden starten. Her er masser af inspiration til knivmageri og
samling, samt en masse instruktionsartikler.
Følg os også på Facebook – og bidrag i en god tone.

Kig ind i vores nye Barbershop med det store udvalg i rageknive, koste, sæbe og tilbehør

• Knivkunst
www.thegoodstuffshop.dk
• Naturgalleriet
• Linå
• DanStab
• Native Wood
• Poul Strande
• JK Knivmaterialer
• Masurbirk.dk
• Carls.nu
• Sikkerhedsgiganten

Årligt kontingent:
Almindelig medlemskab:
Pensionister:
Juniormedlemsskab (under 25 år):
Udenlandske medlemmer:
Familiemedlemsskab:

• Mikael Hansen Knive

350 kr.
300 kr.
300 kr.
400 kr.
550 kr.

Håndlavede Knivklinger • Fabriks Knivklinger • Skæfte Materialer
T O R T Lim
U D V&A LOlie
G • Bøger & Vejledning
Horn, Ben & Tand • Alt i Værktøj •SLæder,
A F K V A&L Japanske
I T E T S S L ISlibesten
BEBÅND
Spyderco, Lansky
TIL KNIVMAGERE

Håndlavede Knive
Børster
SLIBEBÅND
Spar
20%
Jagtdolke
& Foldeknive
Recta Kompasser
PÅ ALLE
Fiskeknive
& Svampeknive 50X2000MM
Alt i Spil
50X2000MM
SakseSLIBEBÅND
& Pincetter
Kikkerter
& Luppe
TIL BÅDE FIN OG MEGET AGRESSIV
SLIBNING

Rabatkode:
Kig ind
i vores nye Barbershop med det store udvalg i rageknive, koste, sæbe og tilbehør
SLIB20

www.thegoodstuffshop.dk

(Udløber den 30. nov 2019)

- NORDENS STØRSTE UDVALG, AF SLIBEUDSTYR, ONLINE
Altid fri fragt

1-2 dages levering

Uovertruffen kundeservice og vejledning

www.knivforeningen.dk

Alt det praktiske
Fælleskørsel?
Der er fra mange steder langt til Skjern, og turen er kortere
i godt selskab. Det er derfor en stående invitation til at tage
andre med på turen, eller selv lade sig transportere. Følg med
på knivforeningen.dk og se deltagerlisten, så du ud fra den
kan kontakte dem i det lokalområde, du kunne lægge turen
sammen med.
Undervisningslokaler og tilrettelæggelse
Undervisningen foregår i moderne og velindrettede undervisningslokaler og værksteder, der stilles til rådighed fra skolen. Underviserne vil gerne lave instruktioner, hvor der er tid til
at svare på spørgsmål og give ”hands-on”-øvelser.
Underviserne er knivmagere og medlemmer af Dansk Knivforening, der stiller sig til rådighed på de områder, de særligt
har fordybet sig i. Med engagement fra egne erfaringer
formidler de deres viden videre til dig. De vil nok ikke kalde sig
eksperter, men det gør ikke, at vi andre ikke kan finde noget
nyt at tage med hjem alligevel. Kan du selv bidrage er det
meget velkomment.
Kommer der flere gæster end vi plejer at være, giver instruktørerne 3 lektioner.
Overnatning
Overnatning foregår i efterskolens private elevværelser, der
stilles til rådighed af de søde elever, der i øvrigt ikke er der,
mens vi er på skolen. På værelserne kan der være fantastiske
oplevelser i farver og plakater. Ligesom andre private sager
kan ligge fremme. Alt sammen skal efterlades uændret.
Det er ofte tomandsværelser, og har man særlige ønsker
om en bofælle, kan det lade sig gøre ved tilmeldingen – eller
senest ved udlevering af nøgler.
OBS!: Vi snorker alle sammen - lige som vi bidrager med
andre kropslyde og særvaner – så det er ens for alle og
desværre ikke et gyldigt argument for at kræve enkeltværelse.

Særønsker kan dog indfries ved henvendelse til Mikael Hansen.
Når værelset forlades, sker det efter rengøring og støvsugning. Affaldsbeholder tømmes.
Nøgle afleveres ved udtjekning.
Rygning
Der er rygeforbud på skolen.
Alkohol
Alkohol på værelser og i undervisningslokaler accepteres ikke,
men må indtages i fællesarealer i moderat omfang.
Prisen
Prisen er DKK 1.400 kr. Prisen dækker: Alle måltider, kaffe –
ind imellem med kage/brød – i pauser. Linnedpakke: Dyne,
hovedpude, lagen, betræk og håndklæde.
Prisen dækker ikke drikkevarer, der dog på stedet kan købes
til rimelige priser.
Der er kun adgang for medlemmer af foreningen. Er man endnu ikke medlem kan indmeldelse ske på knivforeningen.dk.
Tilmelding og betaling
Tilmelding sker personligt og kun via foreningens hjemmeside: www.knivforeningen.dk. Der kan betales med de fleste
betalingskort. Du opfordres til at oprette en profil i medlemsregistret, men det er ikke besværligt. Og så kan du få nyt om
arrangementet på mail.
Seneste tilmelding: 1. oktober.
Adresse: Den Danske Design og Håndværksefterskole, Skolebyen 11, 6900 Skjern.
Yderligere information
Vil du vide mere, eller bidrage, er du velkommen til at kontakte Mikael Hansen på telefon 53577230 eller til
sekretaer@knivforeningen.dk.

Australsk træ til knivmagere,
trædrejere og andre hobbyfolk
tlf. 42 19 53 63
www.nativewood.dk / mail: mc@nativewood.dk
www.knivforeningen.dk

Fra tidligere Skjernseminarer

Inspiration - faglighed - hygge

www.knivforeningen.dk

