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Smeden
Hdnd\'@rkeren
blev
i."d",, huud" en central position
-hvem i landsbyen'Hans arbejde
jem'
kunne ellers boje og forme
U"*at"t og respekteretmed det
Ir,tu.t" uJO.t tt-s muskulosekrcp og hans evner
gloende rarme jem. der giorde. al mange mente' han ha\oe
ivematwlige evner. Nogle mente endd4 at han Yar mell€mleddet

."ri"- cria og Fandei. Men smedenselv var pi vagt ov€rfor
p*G. v"a {T aftenlagdehan sit varktoj pi en sp-ecielmide
lugt ou"t kors for, at fandenikke
og
i"t". Ut"u
".t"5^pid
l(refter' Et
a"t o- nattenog dermedftarfie smedens
,Ltt" b-g"""t"tt"
unO"tuAfr't for overtro i forbindelsemed smedensarbejdeses
rtuaig, nat man henger hesteskomed abningenopad over
doren,for at fangelYkken.
so- man har set p6 smedjerbl'a her p5
o" rno"a"
"ko.-"tene
Amager(bl.a. i Sundbyog pe KasbupGlasvark)og i Koge
meddenneovertro'
hEngermaskeogsasammen

Septenber2000

6lenner du
Smeden fremstillede og rcparerede bondens arbejdsredskaber.
Hans evne som beslagsrnedvar afgorendefor, hvor arbejdsdygtige
bondenshastevar.
Pi landet skelnedeman ikke som i ksbstadenmellem beslag-klein
- og grovsmede, for landsbysmedenfiemstillede foruden det
ovenn@vnte
ogsensgler,beslagog lAsetil bonden.
Smedenfungeredeofte som byenstand- og dyrl@ge.
Smedensarbejdsredskabervar esse,hammerog ambolt hertil korn
bl.a. rasp, bor, fil og tanger. Essen var smedens varmested
ambolten blev brugt, nir det gloende vame jem skulle formes
bsjes el1erstr@kkesog hertil brugte smedenharnrneren.Verktojet
har stort set vaerctuforandretfta vikinsetiden til vor tid.
Smedjen
Hvordan var stemningen i en smedje. Det har Ina Astoni
beskreveti sinebamdomserindringer
fta 1940'eme:
yar
Smeden
en meget betydningsfuld hdndverker fot bonderne.
Akid var der redskaber, som skxlle settes i stand til sommerens
brug. Alle redskaber var layet qf jem. Seht omkring
hestevogneneshjul var der jernringe og de blev jo ved megen
brug slidt ned. Det yat for resten en stor oplevelseat yerc med til
smeden(smedLindgreen, der boede oppe i Tdrnby, lige overfor
T'imbyvej), og se ham tibirke en greb eller en rive eller en
lctt@kketharye, ud af en klump glodendejern, hentet ud|la essen,
med en lang tang. Hqn formede med en hammerpd en jernbolt,
og ind imellem blev genstanfun drppet i vand, sd det sydede.
Smedenhqydealtid trqvlt, der skulle bestillestid hos ham. Det vqt
herligt at kanme ind i smedjen,dejligt yarmt, altid travlhed og
mendenebar tykkelederforkleder, menyar ellers i skjorte@rmel,
og der yqr ikke megetlys. Lyskilden komfra ildstedet. Sp@ndende
var det ogsd, at se en hest bliye skoet. Forst blee en massehdrd
hud skdret af hestenshov, sd bley der brendt i restenafden hdrde
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hud, taget mdl til skoen, ndr den tar formet, bley den slAetfqst
med som. Der var forskel pd tyk*elsenaf skoen,om det val til en
arbejdsbrugs eller f.ntbrugshest. En helt uforglemmelig duft var
der i smedjen.

Snedemester
PeterFogelstomskoerenhesteedsinsmedjei Kastrapca.
1900.Foto: Carl Flehsburg
Medhjelp og priser
Smedetr var nodvendig i landsbyen i bade krigs- og tedstid,
derforkunnehan f.eks.i begmdelsenaf 1800-talletblive undtaget
for vemepligt efter amtmandenssksn. Mens andre kunne blive
videreuddannnetsom smed,mens de var inde som soldal for ogs6
hanenhavdehirdt brug for smedetil vaben og hesteskoning.
I modsetning til andre hindvarkere mitte smedenog hjulmanden
have se lige sd mange lerlinge som han ville. Men hans arbejde
kunne ogsA darligt undvse medhjelp. Derfor kan man i
folketellingeme for Timby sogn se, at smedene i de enkelte
landsbyerhavdebide lerlinge og svendeansat.
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Birkedommeren
pi Amager,prckuratorHansLauritzen,der boede
pAAbelsmindei Viberup, ville i l82l forbydesmedeneat holde
svendeog drengq fordi det ford)'redearbejdetfor bonden.Her
havde han nok selv som girdejer gjort sine erfaringer med
srnedenspriser, Han konstatercdenemlig, at priseme pA
smedearbejde
pi Amagerrettedesig efter prisemei Ksbenhavn,
hyor smedenp6 landetnormalt var billigere end i byeme. Det
skyldtessandslrrligvis,at smedeneher pd Amagerkunne sette
prisen op pi deres arbejde, fordi de let kunne ssge ind til
Ksbenla\.nfor at le arbejdeher fiemfor i landsbyeme
p6 oen.
Flere af smedenepA Amagersuppleredederesindt@g1er
som i
restenaf landetbl.a. ved at vare husmendsamtidig se helt let
vardet ikkealtidat leveafsmedejobbet.

i

Pl8lesrlng nI rlo Biulrh'sc
Ltr'dxrss or Drorr.o-lrjul
Irr.d€rorl'lul Dsd 37' r a
B4r'j!r 'Ion,nr! Skinn.3{
Irorhi!l n.d 3
Ikabjul Smrie lruhjtrl nol r% I rr fomntr Sr'on€srnR

-

nisurr -

i':r

l', str aor rri Jen I ,re l'rj.rc md Dryipiror

Grmle IJulrlDge ot olnlsggo:
llmde Porhjul ne,l 3% a ! Irnmrr

u!3rirr -

rorljul Billurl Sirlle fo'hj,'l D

Sliniogms

3 ToDnor Slinneg$s
l'/. i ,[Todne.

StiDocsrti{.

V?',t+

Felles Jbdslag hos smedemestrene
pd Amager med denkeprisliste fra
1902-t908

Mordet i smedjen
I midten af 1600-talletog i beglmdelsenaf 1700-tallethavde
smedeni Timby landsby ogseret til at holde kro.
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Meske var det koholdet og det dermedfulgende drikkeri, der var
skyld i, at en smedesvend
i 1656blevmyrdeti
fta Holllenderbyen
smedehuset i Timby. Huset var i ovrigt ejet af kirken.
SmedemesterAnde6 Jensenfra Hollenderbyen og 6 smedssvende
fta Ksbenharin havde spist og drukket sig si ftrlde hos
Timbysmeden, at de begmdte at smide rundt med inventarct.
Smeden fta Hollenderbyen havde bl.a. v&ret ved at vaelte
kakkelovnen. Det udviklede sig til et slerrt slagsmi{ med b6de
bosseog okse. Det endte med, at smedesvendenNiels Andersen
fra Holleenderbyenblev fundet dod. Sandsynligvis hax det hele
forgiet i en rus af vildskab og drulq for ingen kunne (etler ville)
bagefter fortelle, hvad der virkelig var sket. Sagen endte for
retten uden andendom end, at Tarnby- smedenmerc betale nogle
mindre boder. (Les mere om mordet i Karl-Erik Frandsen:T6mby
Landsby-historie og bygningsregistrant).
En skebnesvangerbrand
Smedekarsvej i Timby, der oprindelig hed Smedevejer opkaldt
efter den smedje, der 16her indtil en skEbnesvange!dag i 1858.
Det var smedenMichel Petersen,
der den 23. juni 1858stoduden
for sin smedjeog og skulle hamre en gloendevarm jernring nmdt
om et vognhjul. Pludselig floj en gnist fta et harnmefslagop pa
streaget og fengede an. Det bl@stetemmelig kaftigt den dag sa
meget,at ilden sprangvidere til andrenerliggende huse og garde.
Foruden smedjennedb&endte2 andreejendonme og yderligere to
blev beskadiget. Smedjen blev genopbyggetpA Englandsvej, og
her blev det senereviderefort afen svigersonPeter Lindgeen, der
var ud af SundbysmedeslegtenLindgreen. Smedjen fik sit
endelig i 1973, da Timby Brandvasen brugte det til en
brandrvelse.
Svenskesmede
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P6 Amager har der v@rcttradition for at have svenskesmede.Den
fsrste kendte svenske smed var Jacob Smed, der var fodt i
Trelleborg. Han blev begraveti Timby i 1698. Over halvdelen af
de smede,man moderi folketellingemeSa 1845til 1890,er fodt i
Svedge.
Mindst tre svenske smede: Erland Malmstrgm Pededen(viet i
1768), Anders Lindgreen(viet 1806) og Niels Fogelstrsm(fia

1870)harstadigefterkomrnere
i TAmbyKommune.

S edernester
PeterFogelstron\Kastnp, medsvendeogl@ inge
Smeden Niels Fogelshomkom til Kastrup i 1870 og blev gift
med en smededatter her. Han overtog senere svigerfaderens
smedeverksted. I 1896 fik han indfsdsrct. Han havde ofte
svenske landsmend ansat, og nogle af dem boede pi
arbejdspladsen.
Der var bl, a Carl Andersson,der havdeet lille
shei<ammerpi loftet, hvor han sov i en kane. Han spiste ikke i
borgemtuen hos Fogelstroms, men havde en lille kasse p6 sit
kammer,hvor han havde brod, smor og pileg. MAskesparedehan
penge til sammen til hjemrejsen til Sverige. Han havde stadig
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forbindelse med hjemlandet og en dag kom der et brev til ham
med adressen:Carl Andersson,Stigantil tlogaloft sal.
5 generationer -StenningsensMaskinfolletning
En af de eldste smedevirksomehederi T6LrnbyKommune er
SvenningsensMaskinfonetning i Tommerup. Det kan dateres
tilbagetil 1861,hvor smedesvenden
Ande6 AndrcasSvenningsen
etablercdesig som selvstlendigi Ts(Ilnerup. Han blev efterfulgi af
sin son Carl Peter, og 3. generation,Vilhelm Svenningsen,der var
gift med Ellen. Ellen Svenningsenhar bl.a. fortalt at hendesmand
blev inspirerettil at skrive lejlighedssange,nar han stod bojet over
sin hammeri smedjen.
Tsmmerup var ikke stsre dengang( omlxing 1920'eme) end at
et par garnlehestepa Vestergird pi Amager Landevej, selv kunne
finde hjem,n6r de var blevetskoethosSvenningsen.
Ellen Svenningsenhjalp sin mand med regnskabeme."Det var en
megettravl ting at v@resmedekone.Jeg havde ogsd lidt jord, jeg
gerne ville have ordnet. Jeg korte selvpd toryet med nye kortoller
og spihat, men lann om sommeren.Det blev ikke sd meget, vi
havde kun I tsnde land, men det rar rart at hare lidt jord ndr
man kommelftq et sted medjold. Nogle afvores kunder, der kom
i snedjen, hunnegodt veerelidt vanskelig,nogle skulle haw 8 par
sko. Sd sendte min mand dem ind til mig i ventetiden, og jeg
sorgedefor at giye kutxderneen tdl yarruekeffq indtil t/ilheln
hqvde hesteneparute."
Ellen og Vilhelms son, Willy, blev ferde generation og den der
tilforte virksomheden nye flrnktioner i takt med udviklingen i
landbrug og gartned, da han i 1950 oyertog det gamle firma,
Hestenes antal og brug endredes, hestekefteme blev lagt i
motorer i stedet. Willy Svenningsensi mulighedemeher og blev
tidligl forhandler for traLlorfirmaet "Massey Fergueson".Fimaet
hedder ikte uden grund SvendngsensMaskinfonetning. I 6r har
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firmaet pa Tsmmerupvejudvidet og ombyggetpa Tommerupvej
og reparerer og forhandler foruden traktorer bl.a store
fejemaskinerog alskens gresslAmaskiner.Wi11ysson, Niels
Svenningsen,
er endvideredireldfi i firmaet.

SmedenBernhard Ludwig pA Nodna*svel leste ligeledet sktfien pd
r@ggenog etableredesig somqtkelfabrikant ombing i,918
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Hvis du harbilleder,oplysningereller andetaf
lokalhistoriskinteresse,
sAhenvenddig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Ttf.32 46 05 4s
Abningstider:
Mandag
16.00- 20.00
Tirsdag
12.00- I6.00
Fredas
12.00- 15.00

Lokalhistorisk
Samlinghardesuden
udstillinger
p6,Kastr upg,frrdsamli ngen :
- "Midt pi Amager" og "Kastrup Glas"
Abent:
Tirsdag- sondag 14.00- 17.00
Onsdagtillige
19.00- 21.00

Og pitPlyssen,AmagerStrandvej350, 1. Sal:
Permanenteog skiftendeudstillinger
(sebl.a.Timby Bladet)

Abenl:
Lordagog sondag 13.00- 16.00

