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Smeden - lidt historie

FoI at finde begyndelsen til smedenes historie skal man hclt
tilbage tiljernalderen, perioden fta 500 6r f. Kr. og op til
1000 e. Kr. Smeden blev en central skikkelse i landsbyen,
fordi bidc bonder og andre var aftaengigc afsmedens
tilvirkning afvalktoj, skoning afhestene og reparation af
vognbeslag og Jrj ul.
Smedien blev det sted, hvor man modtes, og smeden selv
blev opfattet sorn landsbyens "kloge mand". Miske er det
smedens beherskelse af ilden til sit hverv, der har givet han
det ser'lige ry, at han er kyndig i trolddomskunst, uddrivelse
af spogelser og andet djavelsskab, som pr@sten ikke kunne
klare.
En afsmedenes skytshelgenel er Sankt EIegius, som engang
havde skoet Fanden og dervcd faet magt ovef ham. Heste-
skoen blev et symbol for lykke.

Gammel tegning
af smeden i f'ard
med at lave en
hestesko.



Smeden har i dag mistet sin centrale rolle, og hans vserktoj
er erstattet med rnoderne svejseanlzeg. Nogle smedier er
blevet udvidet til maskin- og mekanikervarksteder, men
helt op til 50'erne kunne man stadig tr€ffe gammeldags
smedier. Skoning afheste foreg6r i dag til dels som et
hindvark med individuelt flemstillede hestesko.

Smedemester Peter Fogelstrom udenfor sin smedje.

Foto: Carl Flensburg, ca. 1900.



Smedien bestod af et rum i et selvst€ndigt hus eller var

indreitet iden ene ende afsmedens bolig Essen og

blasebalgen dominerede rummet, og ilden var olte den

vigtigste lyskilde. Ambolten og forskellige storrelser og

tyfeiafhimmere og tsenger udgor smedens vigtigste

vrrktoler.

Pi fotogral'iet fra smedjen i V ibel up ses essen med

ambolten i forgrunden og alle redskaberne oph@ngt pa

veggen. Det er forskellige typer nageljern nederst og

diverse t?enger overst.



Niels Fogelstrom

I Kastrup er navnet Fogelstrsm velkendt som et smedenavn,
og familien har da ogsi i flere generationer haft et smede-
vrrksted taet pa stationen. I vejviseren for 1914 kan man
finde smedens reklame for hurtige og solide reparationer.
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Niels Fogelstrom har skrevet erindringer 1ia sin barndom i
Kastrup og beskiver dagen ismedjen:

I smedjen beg,tndte dagen kl. 6.30, og som regelvar de
forste heste ankommet. Der yar t&ndt op i essen, og sii var
der gang i skosmeding til frokosten kl. 9. Lcerlinge og
svende var pd kost og logi, og de spiste i borgerstuen, hvor
der blev semeret spegesild medfedtemadder og hertil
skibsol fra anker, som stod til fri disposition. Sfi startede
mctn igen til kl. I 2, hvor der blev holdt middegspause til kl.
I 3. KL 1 1 blev der serveret kaffe pit filebcenken i verk-
stedet, og sd fortsattes til fyruften kl. l7.Der var gang i
essen hele dagen med klang af hammerslag fra ambolten.
..leg husker om sondagen, hvor vi nodfreden.



Smeden i Tirnby

I Ttmby li Lindgreens smedie. For branden i 1858 pt
Smedekarvej, men derefter overfor VandtAmet. Smedjen
ejedes af Peter Petersen, derefter hans son Mikkel Petersen,
og si Peter Lindgreen, gift med Marchen Petersen, datter af
Mikkel. Peter Lindgreen kom fra en smedefamilie i Sundby.
Ssnnen Anders Lindgreen blev sidste smed i denne familie-
smedje. Huset blev nedrevet i 1973 efter en brandsvelse.

Peter L indgreens smedje iT i rnby,  ca.  I910.



lna Astorri fra Nordregird erindrer om smeden i Tirnby:

Sneden ver en neget belydningsfuld hdndvarker for
bonderne. Altid ver der redskaber, sonl skulle seltes i stand
til sontnlerens brug. Alle redskaber var lavet afjern. Selv
ctnkring hestevognenes hjulvctr derjernringe, og de blet.jo
ved negen brug slidt ned. Del ))ar forresten en slor
oplevelse al vere ned til smeden - smed Lindgreen, der
boede oppe i Tdrnby lige overfor Tdrnbyvej. Al se hant
tilvirke en greb eller rive eller en kncekket tand pd en harve
ud af en klump gloclenclejern henlet udfra essen ned en
lang tang. Hanformede med en hamner pd enjernbolt og
indimellem blev genstanden dyppet i vand, sd det sydede.

Smeden havde altid tr.wlt, der skulle bestilles tid hos han.
Del var herligt at kontne ind i sntedien, dejligt varmt, altid
travlhed og mazndene bar tykk lederforklqzder, tnenvar
ellers i skjorteermer, og der tar ikke meget lys. Lyskilden
kon fra ildstedet

Spcendende var det ogsd at se en hest blive skoet. Forst blev
en nasse hdrd hud skiret af hestens hov, sd blev den
brcendt i resten af den hdrde hud, der blev taget mdl til
skoen, og nttr den yar forme4 blev den sldet fast ned som.
Der var for.skel ptt tykkelsen afskoen, on det var til en
arbcjdshcsr cllcr cn fint brugshcst.

En helt uforglentmelig duft var der i smedien.



En god historie om smedens Jens

Smed Borge Nielsen, som var den sidste beboer p6
Pogeskolen i Timby, har fortalt folgende historie:

Smeden var ntr, rigtig mulens mukken. presten havde ladet
ham vide, at Jens ikke kunne hlive konfrmeret. Nu var det
med kirken og presten ikke noget, som smeden tog
allermest tung pa. Nrph, det sont irriterede ham iar, at
presten gqy som grund, at,Iens simpelthen varfor cfutn.
Smeden var jo, nest efter prasten og degnen, iyens
m@gtigste mand.

Efter en del mundhuggeri enedes de dog om at lade del
komme qn pd en proye, og przsten, som gerne ville vare
imadekommende, indfandt sig i snedjen. Smeden bsd
velkommen og bad om ikke presten ville have den godhed
at rekke han den sko (sortvarm pd 400 grader), sirn ld pd
essen.

Presten tog skoen og med et brol, idet han sprangfem
kvart alen og 3 kvarte op i luften, jog han armen i bund i
esselruget. Smedemadammen komfrent med andefedt ti! at
smore pA sareL og smeden skenkede prrcsten en god dram.
Medens de nu sad og sundede sig ovenpA postyret, kont
,Iens ind i snedjen.

Ah, ,tens rcek mig Iige den sko der, bqd smeden.



Jens vqr lidl beklen over pruslens tlerver, og reagerede
ndske derfor scerligl villigt. Han spyuede pd skoen, men da
den spyttede igen, tog han en tang og snuppede skoen med,
idet han sagde, wzrsgo' far.

Hven som var den klogeste, melder historien ikke noget
om, men Jens blev ifolge sagnel konfrmeret.

Borge Nielsen har veret med til at hjelpe med rid og
vejledning til den udstilling om smeden og hans vzerksted,
sorn i ojeblikket kan ses pi Nordglrd pA Amagennuseet.
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