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Smeden- lidt historie
FoI at findebegyndelsen
til smedenes
historieskalmanhclt
perioden
fta 5006r f. Kr. og op til
tilbagetiljernalderen,
i landsbyen,
bleven centralskikkelse
1000e. Kr. Smeden
fordi bidc bonderog andrevaraftaengigc
afsmedens
af
tilvirkningafvalktoj, skoningafhestene
og reparation
vognbeslag
og Jrjul.
blevdetsted,hvormanmodtes,
selv
Smedien
og smeden
blevopfattetsornlandsbyens
"klogemand".Miske er det
smedens
beherskelse
af ildentil sit hverv,derhargivethan
detser'ligery, at haner kyndigi trolddomskunst,
uddrivelse
af spogelser
og andetdjavelsskab,
ikkekunne
sompr@sten
klare.
En afsmedenes
skytshelgenel
er SanktEIegius,
somengang
havdeskoetFanden
og dervcdfaetmagtovefham.Hesteskoenblevet symbolfor lykke.

Gammeltegning
af smedeni f'ard
medat laveen
hestesko.

Smedenhar i dagmistetsin centralerolle, og hansvserktoj
Noglesmedierer
er erstattetmedrnodernesvejseanlzeg.
blevetudvidettil maskin-og mekanikervarksteder,
men
heltop til 50'ernekunnemanstadigtr€ffe gammeldags
smedier.
Skoningafhesteforeg6ri dagtil delssomet
hindvarkmedindividueltflemstillede
hestesko.

PeterFogelstrom
udenforsinsmedje.
Smedemester
ca. 1900.
Foto:CarlFlensburg,

Smedienbestodaf et rum i et selvst€ndigthuseller var
bolig Essenog
indreitetiden eneendeafsmedens
rummet,og ildenvar olte den
blasebalgendominerede
vigtigstelyskilde.Amboltenog forskelligestorrelserog
vigtigste
udgorsmedens
tyfeiafhimmere og tsenger
vrrktoler.
med
fra smedjeni V ibelup sesessen
Pi fotogral'iet
pa
oph@ngt
ambolteni forgrundenog alleredskaberne
veggen.Det er forskelligetypernageljernnederstog
overst.
diverset?enger

NielsFogelstrom
I Kastruper navnetFogelstrsmvelkendtsomet smedenavn,
og familienharda ogsi i fleregenerationer
haftet smedevrrksted taetpa stationen.I vejviserenfor 1914kan man
findesmedens
reklamefor hurtigeog solidereparationer.
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NielsFogelstrom
harskreveterindringer
1iasinbarndomi
Kastrupog beskiverdagenismedjen:
I smedjenbeg,tndtedagenkl. 6.30,og somregelvar de
forste hesteankommet.Der yar t&ndt op i essen,og sii var
der gang i skosmedingtil frokosten kl. 9. Lcerlingeog
svendevar pd kost og logi, og de spistei borgerstuen,hvor
der blevsemeretspegesildmedfedtemadderog hertil
skibsolfra anker,somstodtil fri disposition.Sfistartede
mctnigen til kl. I 2, hvor der blev holdt middegspausetil kl.
I 3. KL 11 blev der serveretkaffepit filebcenkeni verkstedet,og sdfortsattestil fyruften kl. l7.Der var gang i
essenheledagenmedklangaf hammerslag
fra ambolten.
..leghuskerom sondagen,hvor vi nodfreden.

Smedeni Tirnby
I Ttmby li Lindgreens
smedie.
For brandeni 1858pt
Smedekarvej,menderefteroverforVandtAmet.Smedjen
ejedesaf PeterPetersen,
derefterhanssonMikkel Petersen,
og si PeterLindgreen,gift med MarchenPetersen,
datteraf
Mikkel.PeterLindgreen
kom fra ensmedefamilie
i Sundby.
SsnnenAndersLindgreenblev sidstesmedi dennefamiliesmedje.Husetblev nedreveti 1973efteren brandsvelse.

P e t eLr i n d g r e e ns sm e d j e
i T i r n b y ,c a . I 9 1 0 .

i Tirnby:
lnaAstorrifra Nordregirderindrerom smeden
Sneden ver en neget belydningsfuldhdndvarkerfor
bonderne.Altid ver der redskaber,sonl skulle seltes i stand
til sontnlerensbrug. Alle redskabervar lavet afjern. Selv
hjulvctr derjernringe, og de blet.jo
ctnkring hestevognenes
ved negen brug slidt ned. Del ))arforresten en slor
oplevelseal vere ned til smeden- smedLindgreen, der
boedeoppe i Tdrnby lige overfor Tdrnbyvej.Al se hant
tilvirke en greb eller rive eller en kncekkettand pd en harve
ud af en klump gloclenclejernhenlet udfra essenned en
lang tang. Hanformede med en hamner pd enjernbolt og
indimellem blev genstanden dyppet i vand, sd det sydede.
Smedenhavde altid tr.wlt, der skulle bestillestid hos han.
Del var herligt at kontne ind i sntedien,dejligt varmt, altid
travlhed og mazndenebar tykk lederforklqzder,tnenvar
ellers i skjorteermer, og der tar ikke megetlys. Lyskilden
kon fra ildstedet
Spcendendevar det ogsd at se en hest blive skoet. Forst blev
en nasse hdrd hud skiret af hestenshov, sd blev den
brcendt i resten af den hdrde hud, der blev taget mdl til
skoen,og nttr den yar forme4 blev den sldetfast ned som.
Der var for.skel ptt tykkelsen afskoen, on det var til en
arbcjdshcsrcllcr cn fint brugshcst.
En helt uforglentmelig duft var der i smedien.

En god historie om smedensJens
SmedBorgeNielsen,somvar densidstebeboerp6
Pogeskolen
i Timby, harfortaltfolgende
historie:
Smedenvar ntr, rigtig mulensmukken.presten havdeladet
ham vide, at Jens ikke kunnehlive konfrmeret. Nu var det
medkirken og presten ikke noget,som smedentog
allermesttung pa. Nrph,det sont irriterede ham iar, at
prestengqy somgrund,at,Ienssimpelthenvarfor cfutn.
Smedenvarjo, nest efter prasten og degnen,iyens
m@gtigstemand.
Efter en del mundhuggerienedesde dog om at lade del
kommeqn pd enproye, ogprzsten, somgerneville vare
imadekommende,
indfandtsigi snedjen.Smedenbsd
velkommenog bad om ikke presten ville have den godhed
at rekke han den sko (sortvarmpd 400 grader), sirn ld pd
essen.
Presten tog skoenog medet brol, idet han sprangfem
kvart alen og 3 kvarte op i luften,jog han armen i bund i
esselruget.Smedemadammen
komfrent med andefedtti! at
smorepA sareL og smedenskenkedeprrcstenen god dram.
Medensde nu sad og sundedesig ovenpApostyret, kont
,Iensind i snedjen.
Ah, ,tensrcekmig Iige den skoder, bqd smeden.

Jens vqr lidl beklen over pruslens tlerver, og reagerede
ndske derfor scerligl villigt. Han spyuedepd skoen,menda
denspyttedeigen, tog han en tang og snuppedeskoenmed,
idet han sagde,wzrsgo' far.
Hven som var den klogeste,melder historien ikke noget
om, menJens blev ifolge sagnel konfrmeret.

BorgeNielsenharveret medtil at hjelpemedrid og
vejledningtil den udstillingom smedenog hansvzerksted,
sorni ojeblikketkan sespi Nordglrd pAAmagennuseet.
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