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Hovby smedja sedd från söder 

Inledning  

Frågan om byggnadsminnesförklaring av Hovby smedja väcktes i samband med 
att Elving Nilsson 2005 sålde sin smedja till Kalle Melin och Knadriks. På ägarens 
initiativ väcktes frågan om byggnadsminnesförklaring 2005-11-15. Ärendet gick 
på remiss 2005-11-21, Regionmuseet yttrade sig och fick därefter uppdraget att 
genomföra utredningen. 

Rapporten Hovby smedja – Elvings värld är en byggnadsminnesutredning 
gjord på uppdrag av Länsstyrelsen. Arbetet har pågått i omgångar från 2006 fram 
till vintern 2011. Regionmuseet har gått igenom historiskt material, gjort doku-
mentationer på plats och intervjuer. Med utgångspunkt från arkivstudier, doku-
mentation i form av fotomaterial, skisser och anteckningar samt intervjuer har 
Regionmuseet därefter gjort en kulturhistorisk värdering av Hovby smedja. 

Sammanfattning 

Hovby smedja är belägen på västra sidan om väg 1647 mellan Kristianstad och 
Åhus. Här har smedjan legat sen 1851 då Hovby skiftades och smedjan flyttades 
ut från byn på grund av brandrisken. Dagens smedjebyggnad är byggd år 1900 
efter att den gamla brunnit ned. Fastigheten Hovby 50:52 består av smedjan och 
smedbostaden. På baksidan och runt bostaden finns en trädgård och framför 
smedjan ligger smedgården. 

Smedjan står idag mestadels tom sedan den siste smeden Elving Nilsson 
upphörde med sin verksamhet 2003. Ägarens önskan är att behålla och bevara 
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Uppifrån 

smedjan i det skick den idag befinner sig i. Både smedjan med inredning och ut-
rustning och boningshuset är helt intakta sedan Elving för sista gången låste dör-
ren. 

Anläggningen är en typisk bysmedja som det funnits tusentals av i Skåne. 
Den är ovanligt välbevarad och detta gäller även bostadshuset. Hela anläggning-
ens historia är väldokumenterad och många äldre personer kan fortfarande be-
rätta historier om Elving i Smedjan. 

Hovby ligger mycket öppet på Kristianstadslätten, utsikten är milsvid och 
Naturreservatet Hovby ängar är närmaste granne. Bygden är rik på kulturhistoria, 
trakten har varit bebodd länge och var tidigare en viktig järnbygd. 

Under utredningen har frågeställningen kretsat kring hur bevaransvärd 
Hovby smedja är. Kulturminneslagen definition av när en byggnad, anläggning, 
park eller trädgård kan byggnadsminnesförklaras lyder: En byggnad som är synnerlig-
en märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen 
märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av Länsstyrelsen. Under den 
pågående byggnadsminnesutredningen har frågan om hur märklig Hovby smedja 
är belysts ur flera värdeperspektiv. Hovby smedjas kulturhistoriska värde handlar 
framför allt om en väl bevarad helhet, där smedjan utgör kärnan men helhetsmil-
jön med smedbostaden, smedgården, trädgården, läget vid vägen och dess histo-
ria tillsammans utgör en kulturhistorisk helhet. 
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Bakgrund 

Varför byggnadsminnesförklaring? 

Hovby smedja är en typisk bysmedja med avseende på placering, utformning, 
material, maskineri, produktionsinriktning och kundkrets. Dessutom är både 
smedjan och smedbostaden mycket välbevarade. Det finns ganska många beva-
rade smedjor i Skåne men att även bostadshuset är i välbevarat skick är ovanligt. 
Dessutom är det ägarna själva som väckt frågan om byggnadsminnesförklaring 
och ställer sig således positiva till en byggnadsminnesförklaring av hela anlägg-
ningen. 

Smide, smeder och smedjor genom tiderna 

Smide – vad är det? 

Smide är enkelt uttryckt en metod att bearbeta järn för att få det att anta en viss 
form eller för att sammanfoga två bitar. Järn framställs av järnmalm som man 
bränner bort syret ur med hjälp av trä- eller stenkol. Beroende på vilken tempera-
tur man har när man gör detta får järnet olika kolhalt (hög temperatur ger hög 
kolhalt). Järn med en kolhalt på mellan 2,2 % - 6 % kallas gjutjärn eftersom det 
smälts och hälls i gjutformar. Detta järn är hårt, skört och stelt i härdad form. 
Järn med en kolhalt mellan 1,5 % - 1,7 % däremot är böjligt och segt. Smidesjärn 
har i allmänhet en kolhalt på 0,02 % - 0,4 %, har det högre än så kallas det stål. 
Stål framställs genom att hetta upp smidesjärn med kol i en lufttät behållare. Då 
bildas en hinna av stål runt järnet.  

Fördelen med det traditionella varmsmidet (där man värmer upp järnet tills 
det glöder och blir mjukt för att sedan bearbeta det med hammaren) framför så 
kallat kallsmide med elsvets är att den färdiga produkten blir mer motståndskraf-
tig mot rost. Detta eftersom slagen med hammaren mot ytan bildar ett slags glöd-
skal av metalljoner som motverkar rost.  

Smidets historia 

Smidet är ett av världens äldsta hantverksyrken. I det gamla Egypten användes 
både brons och järn till smide, men senare kom järnet att bli förhärskande. 

I Sverige är de äldsta fynden av järnsmide daterade till runt 100-talet. 
Smedsyrket har präglats av traditionsbundenhet och en allmänt konservativ håll-
ning vilket medfört att förändringar skett mycket långsamt. Utifrån gravfynd har 
man kunnat konstatera att smidet i princip föregick på samma sätt år 500 som år 
1500. Smedjans utformning har heller inte genomgått några större förändringar. 
Ett välkänt fynd från den så kallade Smedsmyren på Gotland av en smeds verk-
tygslåda visar att de verktyg man använde sig av på 1000-talet är samma som dem 
man använt sig av i modern tid. 
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Eldrivet pelarborr        Elmotor med rem på vinden 

Bälgen, som är ett redskap man använt sedan man började smida, drevs för hand 
med hjälp av en kedja. Den var antingen monterad ovanför ässjan, på vinden, 
med utblåset rakt underifrån, eller på ena sidan av ässjan med utblåset från sidan.  

Runt sekelskiftet 1900 kom en del nya uppfinningar som förändrade förut-
sättningarna för smidet. Uppfinningar som den hydrauliska pressen och ång-
hammaren kom, liksom fjäderhammaren som fick stor spridning även i Skåne.  
När el drogs in i smedjorna på landsbygden på 1920-talet skaffade många rem-
drivna maskiner som ersatte de traditionella verktygen. Den handdrivna bälgen 
ersattes av fläktar och handborren av elborr. Den största förändringen kom dock 
med införandet av gas- och elsvetsarna som började på 1930-talet, och i princip 
gjorde varmsmidet överflödigt.  

Järnframställningens historia 

Malmen tog man ur myrar eller sjöar. Järnframställningen gick till så att man lät 
veden brinna ner långsamt så att den skulle bli så kolrik som möjligt. Detta var 
innan ugnarnas tid då man eldade i en grop i marken som hade lerklädda väggar. 
Man lade sedan den rostade malmen på kolet och lät det sjunka ned i det. Däref-
ter lade man på ytterligare ett lager malm. Till slut kunde man från botten av gro-
pen samla ihop en degig klump järn. Det här järnet hade låg kolhalt och var där-
med smidbart direkt. Det äldsta fyndet i Sverige är från Klippan i Skåne och antas 
vara runt 2000 år gammal. Metoden var inte särskilt effektiv eftersom man bara 
kunde producera lite järn på lång tid.  
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På 1200-1300-talet började man konstruera stenklädda ugnar som låg ovan jord, 
så kallade masugnar. Resultatet blev att järnet blev kolrikare och därför behövde 
”färskas”, det vill säga förädlas genom att kolhalten reducerades, innan det blev 
smidbart. Detta gjorde man genom att hetta upp det ytterligare en gång och be-
arbeta det med ett järnspett. 

Denna senare variant kallas osmundjärn och detta användes bland annat som 
betalningsmedel. Man arbetade då ut klumparna som bildades till plattare former 
som man sedan delade upp i exakt lika tunga delar; en bit = ett osmund.  

 
Vid samma tid började man framställa järn av bergsmalm. När man i samband 
med det började bygga masugnar och dessutom införde trampbälgen som var 
mycket mer effektiv än handbälgen uppnådde man allt högre temperaturer. Detta 
skapade ett ökat behov för färskning eftersom hög temperatur ger ett mer kolrikt 
järn. I masugnarna smältes järnet för att kunna stöpas i tackor.  

1540 hade en ny form av smedjor etablerat sig. Man smidde stångjärn i de 
så kallad hammarsmedjorna. Stångjärnet var både enklare att framställa och av 
högre kvalitet än osmundjärnet. Tillverkningen var dessutom mindre tidskrä-
vande då man kunde framställa mycket mer på en gång. Järnexporten ökade avse-
värt under den här tiden och olika makthavare försökte kontinuerligt att minska 
exporten av osmundjärn till förmån för det dyrare stångjärnet, men det var inte 
förrän på 1630-talet som stångjärnet dominerade exporten helt. Vid ungefär 
samma tid infördes en ny färskningsmetod i Sverige, nämligen tysksmidet. Det gick 
till så att 130 kilo tackjärnstycken smältes tillsammans med träkol i en murad, ofta 
rektangulär ugn med kraftig bläster. Under tiden det smälte, rörde smeden runt i 
det, lät det sedan svalna något och lade sedan nytt träkol under och värmde upp 
det på nytt. Den färdiga klumpen som blev resultatet, den s.k. smältan, skulle se-
dan skäras i mindre bitar som återigen värmdes upp och drogs ut till fyra-fem 
stänger.   

Nästa nymodighet var vallonsmidet, till vilket man behövde två härdar och 
tio man som arbetade i skift. Produkten blev ett järn av hög smideskvalitet men 
produktionen uppgick trots det aldrig till mer än 14 % av den samlade i landet. 

Smeder  

Smeden i mytologin 

Smeden har sedan mycket lång tid tillbaka haft sin fasta plats i mytologin. I den 
grekiska mytologin var det av guden Hefaistos som smidde smycken åt gudin-
norna. I den romerska kom han att heta Vulcanus.  I den nordiska mytologin 
hade Volund, alfernas konung, denna roll.  En annan mycket känd smed är Sankt 
Egilius, ursprungligen en guldsmed som blev biskop och sedermera guldsmeder-
nas skyddshelgon.  
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Skostallet i Hovby smedja som det ser ut idag 

Vad gjorde smeden? 

Från 1850-talet och framöver ägnade sig smeden på landsbygden i första hand åt 
så kallat ”bonnasmide”, egentligen bondesmide, samt tillverkning av liar och yxor. 
I mindre skala har även klensmide i form av små nyttoföremål för hushållet, 
låssmide, knivsmide samt smyckessmide förekommit. En av smedens viktigaste 
uppgifter var att sko traktens hästar. Det användes mycket hästar i jordbruket och 
dessa skulle skos regelbundet, från två gånger upp till sex gånger per år. Konsten 
att sko hästar lärdes bland annat ut på hovslagarskolan i Alnarp. Där lärde man 
sig grundläggande smide av hästskor och sömmar, hästens anatomi, dess vanlig-
aste sjukdomar samt hur dessa botades. 

Många smedjor hade ett så kallat skostall i anslutning, där hästar bands i 
väntan på att bli skodda. Detta stall kunde även vara praktiskt om hästen var 
bångstyrig och vild, då man kunde hissa upp djuret i taket på stallet. Där fick häs-
ten hänga och sparka av sig tills det var så uttröttat att smeden kunde sko den 
utan problem. En annan åtgärd som vidtogs då hästen trilskades var användandet 
av ”bromsen”/”bremsen”. Det var en bit rep som surrades runt hästens överläpp 
och smärtan den tillfogade fick hästen att glömma bort att någon höll på att sko 
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den. Smeder slutade smida hästskor på 1920-talet, men de fortsatte att sko häs-
tarna och justera hästskorna. Skoning av hästar var vanligt fram till 1940-talet   

 

Detalj av trädgårdsgrind smidd i Hovby smedja 

men efter krigets slut blev det mer och mer vanligt med traktorer. Fram till dess 
hade varje gård i genomsnitt två till tre hästar. 

Allmänt ”bonnasmide” består förutom hovslageri främst av reparationer av 
jordbruksredskap och maskiner. En vanlig syssla var att tillverka reservdelar till 
harvar och plogar, vars spetsar slets ner snabbt och behövde ersättas. Smeden 
utförde också rörläggningsarbeten samt byggnadssmide i from av trapp- och bal-
kongräcken, grindar och liknande. Bilvagnar, vagnar till traktorer, gjordes också 
av smeden liksom hjulringar till vagnshjul samt underreden till bilvagnarna. 

Arbetsuppgifterna för smeden var till viss del säsongsbetonade eftersom de 
följde böndernas behov. I skördetider var det högsäsong även för smeden ef-
tersom han reparerade maskinerna. Under resten av året gjorde man sådant som 
inte var bråttom samt sådant som behövde göras kontinuerligt. 

Hur man blev smed 

I en medelstor smedja arbetade i allmänhet en smidesmästare, en eller två gesäller 
samt en eller två lärlingar, i den rangordningen. Man gick i smideslära efter kon-
firmationen, från ungefär 14 års ålder och tre år framåt. Ett kontrakt mellan lär-
ling och mästare skrevs vilket bland annat gav mästaren rätt att hämta tillbaka 
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lärlingar som rymt. I kontraktet var även lönen fastslagen, denna varierade mellan 
150-200 kronor fördelat på tre år, mellan åren 1900-1920. Arbetsuppgifterna be-
stod för lärlingar till största delen i av att slägga och dra i bälgen.  

Efter lärlingstiden blev man gesäll och fick därmed ökad status och mer 
kvalificerade arbetsuppgifter. Det var vanligt att man lämnade sin mästare då för 
att ge sig ut som vandrande gesäll till olika smedjor i omnejden. Lönen för gesäl-
ler var också högre än lärlingens plus att denne då även kunde ”fuska” utöver 
ordinarie arbetstid, det vill säga producera knivar eller liknande för försäljning. I 
lönen ingick alltid kost och logi. När gesällen avlagt gesällprov och arbetat ihop 
en summa pengar var det inte ovanligt att han återvände till smedjan där han gått 
i lära, ofta sin egen fars, och köpte den.  

Lärlingens sociala ställning var mycket låg. Han hade inga rättigheter 
gentemot vare sig gesäller eller mästare utan var tvungen att lyda dem. Lärlingen 
förväntades springa ärenden åt gesällerna och fick ofta utstå ganska rå behand-
ling. Gesällens ställning var som sagt något högre, men inte heller denne hade 
mycket att säga till om gentemot en mästare.  

När gesällen väl behärskade hantverket och bevisat att han kunde leva och 
försörja sig på verksamheten kunde han avlägga mästareprov. Den som klarade 
provet fick sedan kalla sig mästare. 

Det var vanligt att lärlingarna och gesällerna träffade byns övriga lärlingar 
och andra ungdomar för att tävla i olika kraftprov. En mycket omnämnd förete-
else är vad som kallas för att ”kyssa släggan”. Det är ett prov som går ut på att 
man släpper storsläggan ur upprätt läge mot ansiktet och sen kysser släggan och 
är man då inte tillräckligt stark så slår man ut tänderna på sig själv. En annan vari-
ant är att man har släggan neråtriktad bakom ryggen och lyfter den upp bakom 
ena axeln och där kysser den. Ytterligare en variant är att man balanserar släggan i 
upprätt läge och sedan så långsamt man kan beroende på hur stark man är för 
den mot munnen. Andra styrkeprov gick ut på att lyfta städet eller utföra olika 
akrobatiska konststycken i skostallet. 

Vem blev smed? 

Smederna kunde vara fria yrkesmän eller så var de avlönade av byalaget. Det var 
vanligt att yrket gick i arv, så sent som 1963 hade ungefär 40 procent av de yrkes-
verksamma skånska smederna lärt av sin far. Smidesyrket kunde också utövas av 
bönder med fallenhet för hantverket eller torpare som drygade ut sin inkomst.  

Mycket vanligt var att bönderna själva hade en egen liten gårdssmedja där 
de, eller drängen, utförde enklare smidesarbeten. Så såg det ut till mitten av 1800-
talet då industrialismen skjuter fart. Större verkstäder och fabriker börjar då att 
serietillverka de saker som smederna alltid gjort, exempelvis hästskor, spikar, söl 
jor, beslag, yxor och knivar. De tillverkar också många av de nya redskapen och 
följden blev att handsmidda produkter konkurrerades ut. 
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Väntar på reparation? 

Från tillverkare till reparatör 

Hängde smederna med i förändringarna som kom i slutet av förförra seklet? Ja, 
kluriga och drivna bysmeder inte bara följde utvecklingen, de ledde den. De star-
tade flertalet av de verkstäder och fabriker som konkurrerade ut kollegorna. 
Skråna hade tagits bort 1846 och 18 år senare infördes näringsfriheten. Det var 
goda tider för entreprenörer. Men de mindre smedjorna, särskilt gårdssmedjorna, 
fick lägga ner. Några bevarades av den då nystartade hembygdsrörelsen.  

Det vanligaste var dock att smederna gick från att ha varit tillverkare till att 
bli reparatörer. Någonstans skulle ju alla de nya redskapen, maskinerna och mo-
torerna tas om hand. Det är svårt att föreställa sig den mängd redskap som be-
hövde repareras och servas. Under 1900-talet skaffade sig varje bonde ett stort 
antal redskap och maskiner, det var tallriksharv, pinnharv, trumlor och annat. 
Dessutom var det inte bara jordbrukets utan hela landsbygdens maskinpark i 
stort och smått som hamnade hos bysmeden. "Vi reparerade alltifrån paraplyer, 
symaskiner, cyklar och separatorer till lokomobiler och jordbruksredskap."  

Från smide till VVS 

Under hektiska perioder som vårbruk och skörd var det förödande om självbind-
aren eller potatisupptagaren strejkade, då arbetade smederna nästan dygnet runt. 
Hovslageriet var en stor del av smedens arbete och fram till andra världskrigets  
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Smedgår’n 

slut fanns många hästar som behövde skor. Efter kriget ersattes hästarna av trak-
torer och då var det bara de smeder som ändrade eller utökade smidesverkstaden 
till att också vara motorverkstad som kunde åta sig arbete.  

Men det var långt ifrån alla som gick den vägen. Det fanns en ny marknad 
som inte krävde samma investering; nämligen att tillfredsställa kundernas behov 
av värme och sanitet. Med entumsrör, rörböjar, gängverktyg och gassvets installe-
rades centralvärme, rinnande vatten och WC. "Ofta var det mäster själv som tog 
ut på sådana arbeten." Bysmeden blev lort-Sveriges baneman.  

En viss tillverkning förekom fortfarande hos bysmederna och den vanlig-
aste produkten var gummihjulsvagnar eller bilvagnar som de också kallades. De 
gjordes nämligen av gamla bilunderreden, drivor av sönderslagna träkarosser var 
ingen ovanlig syn vid bysmedjorna. Med en gummihjulsvagn efter hästen eller 
traktorn underlättades transporterna väsentligt. Så var det också för de barn som 
fick en vuxencykel omsvetsad till barncykel.  

Smedens sociala ställning i byn 

Smeden har alltid varit en man av relativt god ställning. Det är en allmänt veder-
tagen syn att smeden är en viktig person för ett samhälle.Eftersom han bland 
mycket annat smider vapen som är en förutsättning för krigsföring och redskap 
som är nödvändiga för jordbruket. Även om smeden var oumbärlig var yrket inte 
något man blev rik på. Dessutom var folks inställning till smeden lite tvetydig. 
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Antingen såg man på honom som en lurendrejare som söp eller som en kunnig 
karl som förstod sig på det mesta.  

Det är också vanligt att smeden betraktades som en man med många fär-
digheter. De allra flesta smederna var bra på att lära sig saker. Under sin lärlings-
tid fick man i allmänhet inte någon regelrätt undervisning utan fick utföra enklare 
sysslor och iaktta gesällen och mästaren för att lära sig något. Smeden var därför 
ofta flexibel och villig att själv lära sig exempelvis hur nya maskiner fungerade. 

Eftersom smeden skodde hästar och oxar i stor utsträckning hade han i all-
mänhet god vana av och god hand med djur. Det var därför inte ovanligt att man 
kallade på smeden när ett djur uppförde sig konstigt eller blev sjukt. 

En annan ganska vanlig syssla som föll på smedens lott i äldre tid var ut-
dragning av tänder. 

Ytterligare en egenskap som smeder verkat ha haft och som till och med 
berättas av smederna själva är en viss begivenhet åt starka drycker. Det var tydlig-
en inte ovanligt att de firade måndag både en och flera dagar i veckan, om de var 
tillräckligt etablerade. 

Det faktum att smeden inte delade jordbrukarnas arbetsschema har bidragit 
till hans särställning. 

Smedjor 

Troligen jobbade smederna på landsbygden på ungefär samma vis från vikingati-
den fram till den begynnande industrialismens dagar i mitten av 1800-talet och i 
stort sett samma verktyg användes.  Det var först runt 1850 det blev vanligt med 
heltidssysselsatta yrkessmeder som tog emot beställningar i sina egna smedjor. 
Tidigare hade i stort sett varje svenskt gård en friliggande smedja där bonden 
själv kunde smida enklare ting. I Skåne och Danmark var det dock ganska vanligt 
att man även tidigare hade gemensamt avlönade by- eller sockensmeder. 

Vid större byggföretag, exempelvis slotts- eller kyrkobyggen anlades smed-
jor med anställda smeder redan under medeltiden. 
 
Gårdsmedjan var i princip likadant utformad över hela landet. Den var ett litet 
hus, på behörigt avstånd från övrig bebyggelse på grund av brandrisken. Av 
samma anledning hade den jordgolv. I högra hörnet mitt emot ingången var ofta 
ässjan med den höga skorstenen placerad. Den skrymmande bälgen fanns i det 
vänstra inre hörnet. Till vänster framför ässjan stod städet. Den här placeringen 
gjorde att smeden bara behövde vrida sig ett kvarts varv när han flyttade arbets-
stycket från ässjan till städet och tillbaka. Mellan städet och ässjan stod vanligen 
vattenhon för kylning och härdning. Smedjan skulle vara så mörk som möjlig och 
hade därför små och få fönster. Mörkret var nödvändigt för att smeden skulle 
kunna bedöma smidbarheten. Vid härdningen täcktes till och med eventuella 
fönster över.  
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Principskiss över en bysmedja 

Smedjans storlek kunde självklart variera. Vagnssmide krävde till exempel stor 
plats liksom vissa andra specialsmedjor för till exempel klings- och gevärssmide. I 
allmogesmedjan lagades slitna och skadade redskap och verktyg, den var sin tids 
reparationsverkstad. Men i vissa delar av landet hade smidet en starkare ställning 
och där bedrevs tillverkning för försäljning i liten skala. Produktionen bestod ex-
empelvis av hästskor, liar, knivar, spik, järntråd och saxar. 

Olika typer av smedjor 

Bonnasmedjor eller bysmedjor: Detta kan sägas vara den absolut vanligast före-
kommande typen av smedjor i Skåne. Precis som namnet antyder var dessa smed-
jor belägna på landsbygden och gjorde och reparerade redskap och maskiner för 
jordbrukarna. Dessa var ofta självägda eller arrenderades ut. 

Smedjan ligger oftast vid vägen och utgörs av en enkel rektangulär byggnad 
med sadeltak, gärna belägen i utkanten av ett samhälle eller vid ett vägskäl. En 
grov skorsten vid ena gaveln, vid den andra ett par portar, däremellan några gjut-
järnsfönster. Kring byggnaden en större eller mindre mängd rostbruna metallde-
lar och en bit därifrån ett bostadshus.  

Gårdssmedjor: Större gårdar kunde hålla sig med egen smed som smidde 
för husbehovet men i vissa fall också för omkringliggande gårdar. De var belägna 
på själva gården. 
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Godssmedjor: På stora gods och herrgårdar fanns ofta en egen smedja. Smeden 
bodde då i anslutning till godset där smedjan också var inhyst. Smeden var an-
ställd av godsägaren och smidde för dess behov.  

Stadssmedjor: I städerna var behovet av smidda varor annorlunda än på 
landet. Här var klensmidet vanligt förekommande och man gjorde lås, beslag, 
byggnadssmide, smycken och vapen.  

Det förekom också smedjor som specialiserat produktionen. Vagnssmed-

jor förekom ofta i anknytning till ett snickeri som producerade trädelen. Spik-
smedjor förekom liksom vapensmedjor. 

En annan förekommande typ av smedjor var de som fanns inhysta i olika 
typer av fabriker eller verkstäder. Under den tidiga delen av 1900-talet fanns det 
ofta en smed anställd på en fabrik som reparerade maskinerna.  

Numera finns det smedjor som är ombyggda till kombinerade smedjor och 
bilverkstäder eller mekaniska verkstäder. I vissa fall finns fortfarande delar av den 
ursprungliga smedjan och dess inredning kvar, i andra fall återstår enbart ett skal. 

Smedjan – en del av kulturarvet? 

Smedjan fungerade som ett socialt nav i byn. Den beskrivs ofta som en ”nyhets-
central”, ett ställe dit man gick för att få och sprida information om aktuella sa-
ker. Eftersom smeden varken delade böndernas arbetsuppgifter eller deras all-
männa arbetstider, var han en som arbetade när andra var lediga. Jordbruksma-
skiner som behövde repareras lämnades till smeden efter arbetsdagens slut och 
förväntades vara färdiga innan nästa dags början. Dessutom var han till skillnad 
från bönderna alltid verksam på samma ställe vilket gjorde att om man hade en 
stund över eller var sjuk eller liknande så kunde man gå till smeden eftersom han 
alltid var där. 

Ett stort yrke 

Det har funnits mängder av smedjor. I det förindustriella bondesamhället var 
smedyrket det tredje största hantverket, efter skräddare och skomakare. I Skåne, 
liksom troligen i andra slättbygder, har det funnits en smedja i nästan varje by, 
ibland två. Uppåt landet hade många gårdar egen smedja. Men det är inte dessa 
gamla smedjor vi kan hitta längs vägarna, det vi ser idag är smidesverkstäder - ett 
resultat av hundra års smidig anpassning till teknisk utveckling och kundernas 
skiftande behov.  

Jordbruket förändrades kraftigt under 1800- och 1900-talen, mer mark od-
lades och tack vare teknikutvecklingen kunde detta göras med allt färre personer. 
Tidigare arbetade nästan alla inom jordbruket som nu successivt sysselsatte allt 
färre. Järnet har en stor del i denna utveckling. Mot slutet av 1700-talet började 
mer järn användas i tillverkningen av jordbruksredskapen och bearbetningen av 
jorden blev effektivare. 
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Arbetsbänken i smedjan och de vackra smidesfönstren 

I nästa steg gjordes redskapen nästan helt i järn, plogens och harvens utveckling 
är tydliga exempel. Från mitten av 1800-talet blev redskapen mekaniserade, man 
fick mängder med jordbruksmaskiner som självavläggare, radsåningsmaskiner, 
potatisupptagare och hackor med salpeterspridare. Vid sekelskiftet 1900 började 
den levande kraften i form av människor, hästar och oxar att ersättas av motor-
kraft som lokomobiler och traktorer eller så motoriserades redskapen. 

Utan smed kan ingen bärga 

Fram till 1800-talets början tillverkade bysmeden mindre saker som formades på 
städet. De flesta tänker kanske på vackra beslag eller ljusstakar, och visst gjorde 
smederna sådant, men smidets stora betydelse fanns på annat håll. Talesättet 
"Utan smed kan ingen bärga" pekar på detta och det var hästens skodda hov, plo-
gens starka bill, harvens spetsiga pinnar och slutligen liens vassa egg som fick 
sädesstråna att falla.  

Detta smide som åtminstone sedan medeltiden formats med ässja, ham-
mare och städ, kallas varmsmide. Det handlar om att plastiskt bearbeta ett stycke 
järn, det vill säga forma det utan att lägga till eller ta bort material. Detta åstad-
koms genom att hetta upp järnet i en ässja (härd) och med hammare, slägga, dor-
nar och sänken ge det den form som eftersträvas. 
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Elving vid ässjan        och vid städet 

Små enkla byggnader 

Varmsmidets smedjor var små och enkla byggnader. De mätte vanligen cirka fyra 
gånger fem meter och byggdes i liggtimmer under torv eller tegeltak och i Skåne 
med korsvirkes- eller naturstensväggar under halmtak.  

Smedjans utformning har i stort sett varit densamma ända sedan 1300-
1400-talet då man började bygga riktiga härdar. 

För att en eventuell eld inte skulle sprida sig placerades de ofta en bit ifrån 
gården eller byn. 

Ässjan (härden) stod vid innerväggen med bälgen på vänster sida, så att 
smeden kunde dra den med vänster hand medan han stod vid ässjan. Städet stod i 
bekvämt avstånd därifrån och filbänken (arbetsbänken) gick utmed en eller två av 
rummets fönsterklädda väggar. Städet förankrades i en kraftig ekstubbe som 
grävdes ned i marken. 

Arbetsbänken ställdes för ljusets skull mot ett av smedjans fönster, ofta det 
enda, medan ässjan och städet gärna fick stå lite mörkare, detta för att lättare 
kunna se temperaturen på järnet. 

Till smedjan hör ett kolrum, någonstans där man kunde förvara kolet utan 
att det blev fuktigt. Detta kan vara beläget i själva smedjan eller i anslutning till 
den. Dessutom fanns i allmänhet en gesällkammare, där lärlingarna och gesällerna 
bodde. Den kunde vara på vinden ovanför smedjan eller i anslutande byggnader  
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Inne på kontoret 

med dörr ut mot gårdsplanen. Dessa kammare var inte uppvärmda och i allmän-
het dåligt isolerade.  

Det var vanligt att smeden hade ett litet jordbruk vid sidan av som omfat-
tade kanske en ko och en åkerlapp. I så fall fanns det även stall i anslutning till 
smedjan. På större smedjor fanns det skostall. Där skodde man hästarna och 
band de hästar som stod på kö för att bli skodda. 

 
Varje by hade en egen smedja. Specialisering inom hantverket har pågått främst i 
städerna. Tvister mellan låssmeder, guldsmeder och hovslagare och vagnsmeder 
ledde till att Ämbetskollegiet för skrået på 1660-talet skilde mellan klensmeder och 
grovsmeder enligt principen att den som nyttjade filen i sitt arbete var en klensmed 
och den som nyttjade hammare eller slägga var grovsmed.  

Smedjornas grunddrag följer av funktionen och är överallt desamma. Det är 
ett i grunden folkligt byggnadsskick och till skillnad från de många mönsterrit-
ningar som finns till alla andra byggnader på landet har bara en enda till en 
smedja hittats. Den är av Löfvenskiöld, mer estetisk än funktionell och troligen 
aldrig byggd.  

Stora förändringar 

Den stora förändringen inom smedsyrket kom i och med industrialismens ut-
veckling i Sverige runt 1850. Mekaniseringen innebar att man i mycket större ut-
sträckning än tidigare använde jordbruksmaskiner av järn. Detta skapade nya ar-
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betsuppgifter för smeden. Men runt sekelskiftet hade utvecklingen resulterat i att 
produktionen av allt fler av de redskap smeden tidigare producerat nu i större 
skala togs upp av industrin. Det rörde sig om saker som jordbruksredskap, hov-
beslag som skor och sömmar samt vagnar. 

Smedjan elektrifieras 

Om det var de stora förbränningsmotorerna som underlättade i jordbruket så var 
det istället små elmotorer som skulle förändra smidesarbetet. I början av 1900-
talet kom "lyset", det vill säga att landsbygden elektrifierades och bysmedens 
första åtgärd var att sätta in en liten elfläkt som kunde ersätta det enahanda dra-
gandet i bälgen.  

Ytterliggare en liten elmotor kunde via transmissioner i taket ge kraft åt 
remdrivna borrmaskiner, slipmaskiner och svarvar samt viktigast av allt - fjäder-
hammaren. Med denna slapp man det tunga arbetet med släggan, det var bara att 
sticka in ämnet i fjäderhammaren, trampa på fotreglaget och bang-bang-bang-
bang så smiddes ämnet ut.  

Även om varmsmidet underlättades så blev det med tiden en mindre del av 
arbetet. Vid sekelskiftet 1900 hade en av svensk industris största uppfinnare, 
Gustaf  Dahlén, och hans företag AGA gjort acetylengasen säker och lättillgäng-
lig. Med gassvetsen, och senare elsvetsen, behövde man inte längre smida medan 
järnet var varmt. Det gick nu att foga samman, ta hål i och bearbeta järnet i kallt 
tillstånd. Med modernare verkstadsmaskiner som revolversvarvar och fräsmaski-
ner utrustade med snabbskärstål blev det enkelt att göra komplicerade produkter 
med hög precision. 

Smedjan blev större och fick kontor 

Den tekniska utvecklingen och förändrade verksamheten satte givetvis sina spår i 
byggnaderna. Smidesverkstäderna hade grunddragen från de gamla smedjorna 
kvar men de var betydligt större. Under 1900-talet byggdes de ofta i tegel och fick 
hårda tak. Den affärsmässiga verksamheten krävde ett litet kontor. Utöver detta 
fanns gesällkammare, kol och vedförråd, skostall samt fler arbetsbänkar och upp-
ställningsplatser för de nya maskinerna. Arbete utfördes också utanför smedjan, 
på "smegåren" fanns ofta ett rörskruvstycke för hjulaxlar, en vals att göra hjul-
ringar i och en vattenho att snabbt kyla ringarna i när de krymptes fast på trähjul-
en.  

Krigsåren 

På 1930-talet förändrades förutsättningarna ytterligare i och med införandet av 
elsvetsen och direktdrivna maskiner. Smeden blev mekaniker snarare än hantver-
kare.  
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Krigsåren var en svår tid för smederna i Sverige. Vissa fick visserligen syssla med 
produktion för försvaret och andra med att ersätta de varor som tidigare importe-
rats, men annars var det ont om arbete. På 1950-talet vände trenden igen på 
grund av ökade investeringar inom industrin. 

Smedens roll hade nu mer och mer övergått från tillverkning till en sorts re-
paratör av jordbruksredskap och liknande.  

Mekanisering och nya tider 

I samband med den ökade mekaniseringen inom industri, handel och transport 
under 1900-talet skulle man kunna förvänta sig en uppgående trend för smi-
desyrket och efterfrågan av smeder, men så är inte fallet. Många industrier och 
kommunala verk skaffade sig istället egna reparationsavdelningar inom verksam-
heten, som då gjorde bysmeden överflödig. 

På 1950-talet resulterade denna utveckling i en verkstadssanering som an-
tingen innebar rivning och nybygge eller restaurering och utbyggnad av smedjor. 
Denna tid kan anses som en vändpunkt för hela smedsyrket. Eftersom efterfrå-
gan på goda kunskaper om olika maskiner ökade samtidigt som den totala efter-
frågan på smeder minskade fanns det på 1960-talet knappt några som kunde ta 
över verksamheterna från den gamla generationen. Detta resulterade i en kraftig 
minskning av antalet verksamma smeder. Många anpassade sig dock till den nya 
tekniken och gjorde om sina smedjor till mekaniska verkstäder eller bilverkstäder. 
På landsbygden gick mekaniseringen långsammare än i städerna  

Vagnssmidet var viktigt ända fram till 1940-talet då produktionen övertogs 
av storskalig fabriksproduktion. Skoning av hästar är inte lika efterfrågat idag som 
tidigare, hovbeslagen är fabriksproducerade men måste monteras och justeras 
och krävde (åtminstone fram till 1960-talet) i allmänhet viss bearbetning. 

Trots att hästarna i stort sett försvunnit från jordbruket är hovslageri ett 
viktigt yrke. Idag är det hovslagarna som skor hästarna. Hästsporten är stor och 
behovet av hovslagare likaså. Hovslagaryrket har delvis avknoppats från smedyr-
ket men omfattar också kunskap om hästar, deras anatomi och hälsa. Hovslagar-
gillet har egna gesäll- och mästarprov. 

Verktygsmakarna är även de ”släkt” med smederna. En verktygsmakare till-
verkar formverktyg för plast- eller metallprodukter och även klipp- och bockverk-
tyg.  Han eller hon arbetar inom verkstadsindustrin. Utgångsmaterialet är ofta 
specialstål men kan också bestå av olika kompositer. Många verktygsmakare till-
verkar verktygen från början till slut, från ritning eller datorfil till färdig produkt.  

Hellre nytt än lagat 

Från 1950-talet är smidesverkstäderna på utdöende. Jordbruksmaskinerna är nu 
så avancerade att det krävs specialutrustning för att reparera dem, men vanligare   
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Utrustning för svetsning 

är att delarna byts ut. Maskintillverkarna bygger ut sin servicetjänst och lantbru-
karna går samman och startar maskinstationer. Inom jordbruket har antalet går-
dar minskat och därmed har antalet kunder blivit färre. Överhuvudtaget har be-
hovet av reparationer och ändringar minskat, folk köper hellre nytt. Småskalig 
tillverkning är inte längre lönsam, det är bara de smidesverkstäder som tillverkade 
hårt specialiserade produkter som klarar sig.  

Men kunde de inte bli bilverkstäder istället? Jo, detta var en bransch i stark 
tillväxt och ungefär en femtedel av smidesverkstäderna fick nytt liv som bilverk-
städer. Däremot blev de sällan bensinstationer, trots det ofta fördelaktiga läget 
vid vägarna. "Stå där som en annan lanthandlare och hälla upp bensin åt folk", 
det var inget arbete för en smed med yrkesstoltheten i behåll.  

Fortfarande en resurs 

Varför finns det så många smidesverkstäder kvar idag? Det finns flera svar på den 
frågan. Till de flesta av smidesverkstäderna hör ett bostadshus och även om man 
inte smider själv så är det praktiskt att ha en arbetsbänk med skruvstycke, filar 
och borrmaskiner när något behöver fixas. Röjer man undan lite går det att ställa 
in bilen också. Bilintresserade har i smidesverkstäderna utmärkta mekargarage 
med utrustning från svensk verkstadsindustris höjdpunkter som Bahco-verktyg 
och Köping-svarvar. Jänkare och folkracebilar har ersatt tröskor och självbindare 
på "smegåren”. 

Smidesverkstäderna står på en landsbygd där markvärdet inte är särskilt 
högt och en ekonom skulle säkert mena att de får stå kvar så länge den resurs 
som finns i den befintliga byggnaden är större än det värde som kan skapas ge-
nom att riva den och bygga nytt. 
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Nordöstra Skåne, Östdanmarks Bergslagen? 

Det finns mycket som tyder på att det järn som utvanns ur myrar och sjöar både 
på den svenska och den danska sidan om gränsen i de skogrika bygderna i Hall-
and, Skåne och Småland var väldigt viktigt för utveckling under medeltiden, fram-
för allt för resten av Danmark. På Åminne Bruk, söder om Värnamo, tog man 
upp sjömalm fram till 1934. Då var bruket ensamt om det i Sverige. 

Det viktiga järnet 

Under högmedeltiden – 1100-talet – ökade efterfrågan på järn markant i både 
Sverige och Danmark, men kanske mest i Danmark där det under seklet byggdes 
3000 kyrkor. Detta krävde verktyg och byggmaterial som släggor, spett, mejslar 
krampor och spik. Kraven ökade och förutsatte både en effektivare produktions-
apparat och en förbättrad yrkesskicklighet. Tidigare var tillverkningen av järn-
föremål samlad på en plats, nu delades den upp i flera led.  Första ledet, där togs 
järnet upp, rostades och smältes. Det som inte användes på plats fraktades vidare 
till hamrar. Åar och andra vattendrag var viktiga för transporterna. Det är osan-
nolikt att de smeder som arbetade på dessa ”mellanstationer” hade speciella yr-
keskunskaper som skilde dem från bondesmederna: Därför fraktades järnet från 
dessa smidesplatser vidare till större orter för att förädlas ytterligare och bli till 
redskap, byggmaterial och vapen. Efterhand utvecklade ”mellanstationerna” en 
ökad skicklighet. 

Vä 

Under den tidiga medeltiden fanns det tre stora centralorter i Skåne. Dessa var 
Tommarp i sydost, Lund i väster och Vä i nordost. Vä var näst störst efter Lund 
och en mycket viktig bosättning med anor från vikingatiden.  

 I Vä fanns under vikingatiden en av Danmarks viktigaste kungsgårdar med 
den stora Mariakyrkan, tre möllor, Sankta Gertruds kapell och ett Helgeandshus. 
Arkeologiska fynd visar på att i Vä vidareförädlades järn som utvunnits i Skånes 
norra skogsland.  Här bankade man ur slaggen och fick på så sätt kommersiellt 
gångbara kvantiteter och kvaliteter. Detta var en kunglig verksamhet som bedrevs 
på kungsgårdens område. Verksamheten kan dateras till 1100-talet. Det färdiga 
ämnesjärnet från Vä skeppades vidare nedför Helge Å till Ärkebiskopens Åhus 
och vidare ut till städerna runt Östersjön. Det är tydligt att både kungen och är-
kebiskopen var viktiga personer bakom järnhanteringen.  

Mellan Vä och Åhus ligger Hovby. 
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Skånes medeltida centralorter 

Högmedeltid 

Allt eftersom den svenska centralmakten stärks under senare delen av medeltiden 
förlorar Småland sin betydelse som järnproducent till förmån för bergshantering-
en i Bergslagen. De östdanska landskapen, Skåne, Blekinge och Halland visar 
dock en diametralt motsatt utveckling. Eftersom resten av landet i stort sett sak-
nade malmtillgångar blev den östdanska produktionen viktigare allt eftersom be-
hovet ökade. 

Det är även troligt att järnhanteringen spelade roll för de stora borgar som 
byggdes i norra Skåne under 1200-talet och början av 1300-talet. Borgarna var 
försvarsanläggningar men det är troligt att de även var viktiga för att övervaka 
järntransporterna. 

I slutet av högmedeltiden drabbas hela området av skogsbrist som en följd 
av den omfattande kolningen. En viss stagnation i järntillverkning märks under 
1400-talet i både södra Sverige och de östdanska landskapen. Orsaken till detta 
var dels skogsskövlingen dels de nya effektivare tekniker som användes i Bergsla-
gen. 

Danskarna gjorde under 1500- och 1600-talen försök att bygga upp en mo-
dernare skånsk järnhantering med dessa misslyckades. I och med freden i Ro-
skilde 1658 då de östdanska landskapen blev svenska ändrades förutsättningarna 
dramatiskt. Järnhanteringen i Sverige och Bergslagen hade på den tiden en domi-
nerande ställning i Europa och den nu sydsvenska järnhanteringens betydelse 
minskade allt mer. 
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Hovby bygata i januari 2011 

Hovby  

Hovby är en liten by med idag cirka 100 hus som ligger vid Hammarsjöns västra 
strand, ungefär en mil söder om Kristianstad. Byn ligger på Kristianstadslätten 
längs med vägen mot Åhus vilken är ganska livligt trafikerad.  

Hovby är alltför liten för att ha en egen kyrka, byn tillhör Norra Åsums 
socken och församling. Närmaste större ort är Gärds Köping ett par kilometer 
västerut. 

 
Landskapet är lågt och flackt. Trots att byn ligger lågt är utsikten över Hammar-
sjön och dess strandängar milsvid och betagande. Helge å som passerar genom 
Hammarsjön på sin väg mot havet har varit och är än idag en livsnerv för bygden. 
Förr i tiden var det möjligt att ta sig hela vägen från Åhus till Kristianstad på 
Helge å och detta var en viktig transportled för mindre transporter, ån var inte 
djupare än att enbart mindre båtar och pråmar kunde användas. 

Detta är en gammal kulturbygd med många minnen. Ingen vet hur gammal 
byn är, de tidigaste skriftliga källorna är från 1494. 1740 blev bönderna i Hovby 
självägande efter att tidigare varit arrendebönder under Kronan som nu sålde ut 
marken. 

 



Hovby smedja – Elvings värld 

27 

 

Hovby by med omnejd, 1820-1820, Skånska recognoceringskartan, Hoby är ett äldre namn på Hovby 

1774 skedde en naturkatastrof  då Helge å bröt sig en ny fåra och nytt utlopp i 
Östersjön. Efter detta byggdes vid Yngsjö en kanal för att åter få ån farbar samt 
att få marken mindre vattensjuk och på så sätt öka den odlingsbara arealen.  
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Hovby efter storskiftet, tidigt 1900-tal, häradsekonomiska kartan 

Effekten i Hovby blev att Hammarsjöns vattennivå sänkes, markerna blev torrare 
och den odlingsbara arealen ökade. Även problemen med sandflykt ökade. 

Innan enskiftet 1820 bestod Hovby av 22 gårdar och 10 gathus som låg 
samlade i en blandning av rund- och klungby. Äldst är troligen de som ligger runt 
den öppna platsen medan de som ligger i klungan längre söderut har tillkommit 
senare. Norr och väster om byn låg åkermarken och söder och öster om byn ut-
marken, fäladen, som mest bestod av fuktig ängsmark med ett och annat träd. 

 
Enskiftesreformen genomfördes redan 1803 men det var inte förrän efter att 
Norra Åsum 1831-32 genomförde laga skifte, som tankarna på att skifta jorden 
och flytta ut gårdarna även i Hovby påbörjades. Den 23 oktober 1851 blev man 
överens i byn och som sista by i Gärds Härad skiftades Hovby. 16 gårdar flyttades 
och fick sina marker samlade. Smedjan som fram till nu legat mitt i byn flyttades 
på grund av brandrisken ut till den plats där den än idag finns. 
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Helge å 

Helge å har sin källa på det småländska höglandet där den avvattnar sjön Möck-
eln. Flera mindre bäckar rinner till Helge å, som Mjöån, Vramsån och Forsa-
karsbäcken. Ån passerar dessutom Araslövssjön och Hammarsjön innan utloppet 
i Hanöbukten. Området längs Helge å utnyttjades tidigt vilket lämningar från 
boplatser från stenålder till järnålder visar. Städer och byar framträder, de flesta 
från medeltiden. Helge å utnyttjades för transporter av järn, timmer, tjära och 
beck ner till utskeppningshamnen Åhus, där en betydande handelsplats uppstod. 

Helge ås kvarvarande sanka strandängar, främst Kristianstads Vattenrike, 
har under mycket lång tids utnyttjats för bete. Åns betydelse i äldre tid befästs 
ytterligare genom de kvarvarande borgarna i området. Aktiviteter och verksam-
heter direkt relaterade till Helge å har ett särskilt värde i detta sammanhang och är 
av största betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet 

Hovby ängar 

Sedan hösten 2007 är de natursköna strandängarna vid Hovby naturreservat och 
en del av det så kallade Vattenriket.  

Hovby ängar och västra delen av Hammarsjön har stora zoologiska och bo-
taniska värden. Utmärkande är förekomsten av relativt stora arealer av ogödslade 
betes- och slåtterhävdade strandängar som regelbundet översvämmas samt torr-
rare betes- och slåtterhävdade gräsmarker.  

Variationen av naturtyper med hävdade fuktiga till torra fodermarker, med 
inslag av kalkfuktängar, bladvassområden, igenväxningsområden och sjöytor, har 
bidragit till en rik biologisk mångfald av fåglar, insekter och andra djurgrupper 
samt kärlväxter. Landformerna, de årliga vattenståndsvariationerna och före-
komsten av låglänta utströmningsområden gör att området har ett stort natur-
geografiskt, geologiskt och hydrogeologiskt värde.  

Området är av kulturhistoriskt värde genom att det utgör Hovby bys ängs-
marker med lång hävdkontinuitet.  

Beskrivning av naturreservatet 

Reservatet omfattar land- och vattenområden utmed nedre Helge ås våtmarksom-
råde. Arealen är 847 ha. I området finns landets största våtmarksområde med 
betes- och slåtterhävdade inlandsstrandängar och inom våtmarksområdet är 
Hovby ängar, längs västra sidan av Hammarsjön, det största och ett av de absolut 
värdefullaste strandängsavsnitten. Vid Hovby finns ett mindre vattendrag som 
fortfarande rinner fram naturligt över strandängen.  

De stora arealerna betes- och slåtterhävdade inlandsstrandängar vid Hovby 
är viktiga livsmiljöer för många fåglar. I den grunda slättsjön Hammarsjön växlar  
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Utsikt mot Hammarsjön en disig januaridag        Hovby ängars naturreservat 

 
leriga bottnar med utbredda fasta sandbottnar och i norr och väster finns också 
mycket dy. I norr domineras sjön av bladvassar och flytbladsvegetation, medan de 
södra delarna främst utgörs av öppna sjöytor med långskottsvegetation, mer soli-
tära sävruggar samt öppna kontaktzoner mellan sjö och land. 

Nedre Helge ås vattensystem hyser ett stort antal fiskarter och den grunda, 
vegetationsrika Hammarsjön utgör en av Sveriges artrikaste fiskesjöar. Sjön och 
dess omgivningar är även viktiga rast- och övervintringslokaler för många fåglar.  

Den flacka Kristianstadsslätten karaktäriseras av sedimentära bergarter av-
satta under kritatiden. Kritberggrunden vilar här direkt på urberget.  

Hovby smedja  

Det är en vacker plats, här på Kristianstadslätten, väldigt flack men utsikten över 
sjön, de milsvida öppna fälten och strandängar är betagande. Smedjan ligger vid 
vägen, dock inte längre stora vägen eftersom denna har byggts om och löper pa-
rallellt med den gamla landsvägen där smedjan är belägen. Avståndet till nya 
vägen är bara några meter så den ligger fortfarande nära ”stora vägen” men det 
blir ändå lite lugnare. En naturlig plats att stanna till vid, ha ett ärende till sme’n. 
eller kanske bara prata.  
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Flygfoto av smedjan,1950-tal, foto från ägaren 

Smedjan flyttades till sin nuvarande plats i samband att Hovby skiftades 1851. 
Sedan dess har den funnits på samma ställe. Bygganden är yngre, den gamla 
smedjan brann år 1900 och därefter byggdes den nuvarande. Troligen är det ing-
en större skillnad på den byggnad som finns idag och den som brann. Möjligen är 
den nyare byggnaden litet större eftersom ett skostall är tillbyggt. Dessutom finns 
det både kontor och ett rum där lärlingarna bodde.  

Gavel mot gavel med smedjan ligger bostaden. Här växte Elving upp och 
bodde och innan dess hans far. Elvings föräldrar bodde här under hela sitt verk-
samma liv och även som pensionärer efter att Elving tagit över verksamheten i 
smedjan 1963. 

Det finns en trädgård som en gång prunkade, det finns idag tydliga spår av 
denna men, eftersom ingen bor i huset idag har trädgården delvis vuxit igen. Be-
rit, Elvings fru minns dock hur det såg ut, vilket gör en rekonstruktion möjlig. Att 
återskapa trädgården är viktigt eftersom det gör miljön komplett, vilket är unikt, 
med metallföremål i olika stadier av förfall på smedgården och en blommande 
oas runt knuten.  

De som har bott och verkat vid smedjan 

Vi kan följa historien under hela smedjans livslängd som började 1851 då E O 

Ahlström byggde den nya smedjan i Hovby.  Denne Ahlström var den första 
smeden som ägde den nya smedjan i Hovby från mitten av 1800-talet. Han var 
gift med Anna Pehrsdotter. Denna Anna var nog gamle smedens dotter ef-
tersom det vid den här tiden även fanns en S Pehrsson som var smed i Hovby.  
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Nils Nilsson i trädgården, foto från ägaren 

Troligen var han Annas bror och att deras far hette Pehr och att han i sin tur var 
smed i den gamla smedjan belägen i Hovby oskiftade by. 

1863 köper Bengt Johnsson tillsammans med sin hustru Hanna Nilsdot-

ter smedjan av smeden E O Ahlström och Anna Pehrsdotter. Bengt och Hanna 
kom från Böstofta, Gummetorps socken, Yrnde härad i Malmöhus län. (Det 
finns ett Böstofta nära Hurva i Frosta härad, kan möjligen vara samma plats.) 
Köpeskillingen var 300 riksdaler. 

Vi vet att Nils Nilsson jobbade i smedjan 1865. Han var den förste, Nils 
Nilsson som ägde smedjan, näste var Elvings far som köpte smedjan 1927. 

 
1858 ”tillhandalät sig” Anders Persson hemmanet no22 av Bengta Andersdotter! 
Möjligen kom han som gesäll till Hovby smedja vid den här tidpunkten. 1867 
beslutar Anders Petersson (Persson?) och Bengta Andersdotter  att försälja ”No 
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22 1/6 MANTAL Hofbyegandes Smedja” till smedgesällen A Palmqvist och 
Hanna Andersdotter. 

Den 3:e maj 1867 köper smedgesällen A Palmqvist och Hanna Andersdot-
ter smedjan av Måns Andersson, denna Måns är gissningsvis gamle smedens son. 
Kanske hade hans far avlidit innan försäljningen var klar i maj. Smeden Persson 
och Palmqvist kom redan i januari samma år överens om överlåtelsen. 

Den 15 mars 1873 säljer Palmqvist och hans hustru ”Gringelstadstadswåre-
gandes No22 Hofbygande Husbyggnad med dertill Hörande Smedja i det skick 
och med den vilkor som vi desammasjelfinnehafwa emoten oss emellan beslutad 
köpsumma 1250 Ettusen Tvåhundrafemtio Riksdaler Riksmynt” till smeden An-

ders Ekberg. 

Anders Olsson tog över smedjan 1895 och sålde den 1927. Året innan 
1926 utvandrade hans son Axel till Amerika. Den gamle smeden Anders Olsson 
bodde kvar till 1951 då han dog.  

Nils Nilsson köpte 1927 smedjan av Anders Olsson till priset av 4700 
kronor. Den gamle smeden Anders Olsson bodde kvar i bostadshuset som han 
och Nilsson familj delade i 24 år tills 1951 då gammelsmen dog. 

Nils kom från Skepparslöv. Där hade han varit gesäll hos smedmästare Ek-
man. Där var även en annan gesäll, hos Ekman, Yngve Löfqvist. När Nils 1927 
köpte Hovby smedja följde Yngve med och arbetade i Hovby smedja åren 1927 
till och med 1936. Vid en fotbollsmatch skadades Yngve och kunde därför inte 
jobba i smedjan. Ersättare blev gesällen Hjalmar Rode från Glimåkra som stan-
nade mellan 1,5 och 2 år. Efter cirka ett halvår var Yngve frisk och kunde jobba 
igen. Både Yngve och Hjalmar bodde i smekammaren. Senare gesäller var Nils 
Andersson och även en smålänning med efternamnet Tengvall. De var endast där 
kortare perioder. Gesällen Helge Nilsson från Gärds Köpinge var i Hovby från 
1939 till 1949 eller 1950. Han hade tidigare arbetat som gesäll hos Algot Ro-
senqvist i Gringelstad. Helge hade en bror som hette Alfred som jobbade på Vä 
mekaniska. 

Elving Nilsson började jobba hos sin far i smedjan 1942. Elving bodde i 
smekammaren 1944-1955. Under denna period var där även en gesäll från Mör-
rum som hette Herbert Svensson. Han var ett par år äldre än Elving och de två 
kom inte överens. År 1955 gifte Elving sig med Berit och flyttade då till ett annat 
hus som de hyrde i byn. 1963 köpte han och Berit grannhuset till smedjan. Detta 
hus var byggt 1934. 1965 övertog Elving smedjan efter sin far. 1971, efter bran-
den i smedjans boningshus lånade Elving pengar och tegelklädde sin villa. 
Berit och Elving har en dotter som inte gått i sina föräldrars fotspår.  

Kalle Melin köpte smedjan av Elving och Berit 2005. 
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Smedbostaden från vägen      Grannvillan där Elving och Berit bodde under många år 

Det var en tradition att smeden ärvde sitt yrke efter sin far; i Hovby har så inte 
skett förrän sent på 1900-talet när Elving tog över efter sin far Nils. Kanske var 
det på det viset före 1850-talet men det förtäljer inte historien. 

Elving – den siste sme´n 

Elving var född smed. Detta skedde i maj 1927 och mars samma år hade hans far 
tagit över smedjan efter Anders Olsson som byggt den år 1900. 

1963 tog Elving över smedjan efter sin far, Nils. Då hade han redan jobbat i 
smedjan sedan 1942, först som lärpojke i tre år och senare som gesäll. Elving tog 
sitt mästarebrev i Helsingborg 1963. 

Elving berättar… 

Elving var en man med stor berättartalang, nedan följer delar av en intervju som 
Regionmuseet gjorde i samband med att han sålde smedjan. 

 
Elving berättar:  

Förr i tiden fanns det en smedja i varje by ibland var där två. När man slutade 

skolan var det alltid någon som började som lärpojk i smedjan. När jag började 
som lärpojk hos min far hade jag avtalsenlig lön, det var 1942. Då hade jag tre 
kronor i veckan som skulle räcka till kläder. På tre kronor i veckan klarade 

man sig inte utan lärarpojkar i allmänhet fick ta hjälp hemifrån och det fick ju 
jag också. Allt efter som åren gick och man förkovrade sig, så höjdes lönen en 
gång om året. Var man riktigt duktig kunde den höjas innan året gått ut. Men 

att vara lärpojk var inte lätt för de gamla smederna var inte alltid så snälla, var-
ken mot gesäller eller lärpojkar. De hade själv gått i lära och haft det svårt så 
det var hårda tag på den tiden.  

Flera av de gamla smedjorna hade söner som gick in och tog över. 
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Hade ni andra lärlingar och gesäller förutom dig? 

Oh ja, när far började hade han en lärpojk och en gesäll. När sedan lärpojken 
hade haft sitt friår var han tvungen att söka sig licensjobb hos någon annan för 
här fanns ju redan en gesäll.  

När min far köpte smedjan hade han arbetat hos Ekman i Skepparslöv. 
Där var en lärpojk som hette Yngve Lövkvist då min far arbetade som gesäll. 
Yngve Löfkvist följde med till Hovby och blev gesäll hos min far. Han tog sig 

också en lärpojk och en av de första var en pojke som han fick genom ålder-
domshemmet i Åsum, en pojke som lantbrukarna höll där eller hur det nu gick 
till på den tiden. Efter vad jag vet blev han en mycket skicklig smed och han 

hade sen en verkstad nere i Hörby. Han var hos far i tre år och sedan fick han 
ta annat jobb. 

 

Man var alltså lärpojk i tre år och sedan hur länge var man gesäll? 

Man kunde vara gesäll hur många år som helst ända till man försökte ta mäst-
arbrevet. Förutsättningen var att de hade en smedja så de kunde vara smed-

mästare. Det här med mästarbrev var inte så aktuellt i början av 1900-talet, då 
var det inte någon av de gamla smederna som hade mästarbrev. 

Det var inte mindre än 72 stycken som tog mästarbrev i Helsingborg 

1963 när Elfving tog sitt mästarbrev. 
 

Varför var det så många? 

Det berodde på att man inte i smedjorna hade brytt sig om att ta mästarbrev. 
De hade fullt upp att göra likaväl och på den tiden skötte smederna sin bokfö-
ring själva. Därför blev det ingen tid över till att läsa. Det första jag själv fick 

göra var att ta en bokföringskurs på Hermods, med åren blev man tvungen att 
ha någon som bokförde pga av lagens långa arm. Så ingen vanlig dödlig män-
niska kunde klara av det. När momsen eller omsen kom hade vi fyra olika 

oms, som skulle delas upp på olika arbeten. Det var sedan vi hade tagit över 
smedjan. 

Det var Svante Lindström i Åhus som var ordförande i Kristianstad or-

tens smedmästare förening. Han blev mästare samtidigt med mig.  
Paul inflikar: Så det var inget som behövdes.  
Nej, smederna har alltid levt på att göra ett bra jobb och sedan spordes 

det till gemene man. De gamle smederna var vida beryktade. 
 

Du sa att det var en smedja i varje by? 

Ja och där var de som hade två smedjor. Smeden var ju hovslagare och det 
fanns många hästar i varje by, de flesta gårdar hade två eller tre hästar. På 40-
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talet var det inte ovanligt att det stod två par hästar i sko stallet och tre par 

stycken utanför som stod och väntade.  
 
Men du kommer ihåg att det fanns många smedjor? 

Oh ja, granne med mig i Gärds Köpinge, tre kilometer bort, fanns det två 
smedjor, där var Åke Brandt? och Lindgrens, de låg bara en liten bit ifrån 
varandra. I Gringelstad fanns det också en smedja och det är idag Gringelstads 

mekaniska, ett riktigt stor företag.  Så förutsättningarna var att antingen fick 
man lägga ned eller bygga ut och satsa. 

I Hovby blev det inte utbyggt därför att Elfvings far tyckte att han var 

för gammal på 50-talet för att bygga ut. 
 

Det var alltså många som byggde ut? 

Man byggde framför allt större så att man kunde ta in i vagnar och liknande i 
smedjan, i Hovby hade man inga möjligheter att ta in så man stod utanför 
smedjan på smedgården. 

Detta arbete pågick i Hovby ända fram till Elfving lämnade smedjan. 
Jag har varit med ända sedan den tiden man gjorde vid hästplogar och 

order till betesupptagare som tar tre fyra rader på en gång. Man har fått vara 

med om en kolossal utveckling inom smidesverkstaden. Många gånger var det 
så att när man fick t ex en halmpress så det första man gjorde var att plocka av 
nålen som gick till knytarna, lägga den på en bräda och rita av den form som 

den hade. För bara ett par dagar senare kunde man vara säker på att de åter-
kom för då hade nålen gett sig. Då hade man modellen och kunde rikta upp 
nålen efter den. På de olika modellerna skrev man så tillhörigheten, ex Olof 

Ohlssons press. Förr i tiden var där inte elektrisk ström i smedjorna, där var ju 
ingen elektrisk ström någonstans, först på 1920-talet kom elen till Hovby.  

Innan dess hade de handbälgar, handborrmaskin o sånt. Bälgen i Hovby 

finns fortfarande ute i smedjan och fungerar än. Jag har haft mycket besök i 
smedjan eftersom det låg in till vägen, de kom in för att titta och hade man tid 
så pratade man med dem och var de trevliga så kunde man ägna dem lite 

längre tid, dessvärre är det ju så att alla människor är inte likadana. För börja 
man prata om en sak i smedjan så kunde de och de visste. Bland annat kom 
det in en herre i vit kostym och gick där och tittade. Han såg den gamle bälgen 

– den fungerar väl inte? Sa han. Vi får väl se sa jag, uppe på bälg bommen låg 
en massa kol sot, jag stod och drog ett par gånger och då blev det liggandes 
medan han stod där och tittade. Rätt som det var släpper jag handtaget och 

bälg bommen flög upp. Det kom en dust så han hade grå kostym när han gick 
därifrån. Det var ju inte så snällt gjort men han bar sig så dumt åt, för han gick 
och reta mig gång på gång. 
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Smederna på landsbygden var mångsysslare och de hade fullt upp med 

att serva bönderna. Elving berättar vidare; 

De flesta smedjorna på landet var bondesmeder, i varje by fanns det tio till 
femton lantbruk. De var visserligen inte så stora som de är nu, de låg på en 

100 tunnland och ner till 30 tunnland. Det var aldrig tal om nåt annat än att 
smederna hade fullt upp med detta i sina smedjor. Rörledningar och liknande 
var det mäster själv som tog ut. Dessutom fanns det i varje by ett bränneri när 

det var säsong för brännerierna så var där jobb för smeden hela tiden. Någon 
enstaka gång byggdes det nya hus då man fick göra trappräcke och balkong-
räcken. Eftersom de var” bonasme’er” eller lantbrukssmeder var det mest till 

lantbruket man gjorde. Förr i tiden när de hade slitit upp plogspetsarna så förr 
innan de hade elsvetsen så svejste de till dem. De bockade om en ny bit och 
slog ut en ny spets med hjälp av gas. Nils Nilsson skaffade elsvets 1946. Att 

svetsa till plogspetsar blev då en stor grej. 
De s k hundrapinna harvens pinnar slets hårt på spetsarna, dessa fick 

man ta av och smida ut i spets alltså.. Man fick skruva av 100 stycken och 

smida ut var och en och sedan skruva fast dem igen. Det fick gå undan om det 
skulle bli någon förtjänst. Förr hade järnhjul eller trähjul och då skulle de läg-
gas om hjulringarna det var en stor grej. På sommaren när solen sken torkade 

hjulen ihop och hjulringen trilla av. Då fick man åka till smeden för att såga av 
och svejsa till en ny. Man smälte järnet så man fick ihop det för att sedan slå ut 
det till en ny hjulring. Måttet fick man genom att mäta ringen utvändigt och 

invändigt. Sedan drog man ifrån en bit från yttermåttet för att få rätt storlek, 
ett slags överslag på de båda måtten. Järnet var så varmt att det rök om det när 
man la på det men det ”fick inte ta eld” i träet. Utanför dörren hade man kallt 

vatten, när man stoppa ned järnet i det kalla vattnet så drog järnet ihop sig 
runt trävirket. Smederna idag sysslar mest med reservdelar till olika maskiner. 

 

Vad är en svejs? 

Det är när man slår ihop två järnbitar och tunnar ut det. Järnet smälts vid 1300 
grader, precis innan det smälter lägger man det ihop och sedan fick lärpojken 

slå på järnet som låg på städet. Dvs smeden höll järnet på städet med en hand 
och slog med den andra, smeden och lärpojken smidde på detta sätt ihop jär-
net. När sedan svetsverket kom så svetsa man ihop det. Att svejsa är att smida 

ihop. Elving själv har inte svejst så mycket då hans far skaffade svets redan 
1946. 

Elving började först 1942 hade han inte kommit upp till dessa färdighet-

er före svetsens intåg i deras smedja. Eftersom man inte fick göra momentet 
glömdes det snart bort. 
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Jag har varit med och lagt på hjulringar men det var när man jobbade som lär-

pojke för sedan kom bilvagnarna så det blev inte så mycket. 
 
Byggde ni sådana bilvagnar? 

Oh, ja till en början gjorde vi många och Berit min fru målade dem, men ef-
terhand så var där företag som specialiserade sig på att göra dessa bilvagnar 
och då kunde man inte konkurrera.  

Trots att man kunde köpa vagnar färdiga till ett lägre pris var det en del 
som beställde sina vagnar av Elving då man ansåg dessa bättre. Fortfarande 
kan man se någon enstaka sådan vagn rulla ute i Gärds Köpinge. 

Det var en bra fråga för den är svår att svara på, men vi gjorde i alla fall 
två, tre om året. Bara sedan jag tog över 1965 har jag gjort sex, sju stycken. 
Totalt har jag nog gjort ett tiotal och min far har gjort två, tre vagnar på var 

gård. Sedan började allt fler göra vagnar bla i Tollarp och då blev det att vi 
gjorde endast om någon special beställde. 

 

Vilka var de vanligaste arbetsuppgifterna? 

Allt från att slipa en sågkvarns kniv till att laga en skördetröska eller lagning av 
plogar och harvar. På 1950-talet blev det mycket arbete med helautomatiska 

potatisuppplockare. Under högsäsong kom det minst en om dagen som kört 
sönder. De kom vid 17 tiden på kvällen och sedan skulle de vara klara till nästa 
morgon. (Berit sufflerar i bakgrunden.) 

 
Var det så att smeden fick göra andra arbetsuppgifter som tillhörde 

andra yrken? 

Det var en gång en piga som kom och knacka på dörren klockan två på natten. 
Hon ville att Elvings far skulle hjälpa henne med att klippa upp hennes för-
lovningsring. Den satt så hårt att fingret hade svullnat upp och blivit svart.  

Elving har också hört talas om att man drog ut tänder (det har man 
emellertid inte gjort i Hovby under hans far eller hans tid). Däremot hände det 
ofta att drängarna kom efter det att man klämt sig och behövde hjälp med 

blodblåsor som uppstod under nageln. Då brukade man spänna fast fingret, 
därefter drog man med sågklingan tills en stråle stod rätt upp i taket. Det är 
nog det största ingrepp jag har gjort på en människa. 

Vad det gällde djur så hände det ofta att man fick ta sig an en halt häst. 
På den tiden var den ju grus och sten på vägarna och gick en sten upp i hoven 
var man tvungen att rensa upp från allt blod som bildades och tvätta med röd-

sprit. När allt var rengjort la men en bomulls tuss med rödsprit i såret och spi-
kade över en plåt i samma storlek som hästhoven. Den fästes fast med häst-
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skon och bildade på så sätt ett slags hålfotsinlägg. Denna sk uppfinning gjorde 

att hästen inte trampade ned och blev plattfotad. 
På 1940-talet gick man från gårdspumpar till att dra in vattenledningar 

och sätta i hydroforer i husen. Det blev smederna som fick göra denna mo-

dernisering. Under detta årtionde började man också bygga om och moderni-
sera sina stall, framför allt fick smederna göra nya stallinredningar och rörarbe-
ten. Alla dessa arbeten gjordes utanför smedjan på plats. Samma gällde för 

tröskverk och andra större maskiner smeden fick komma till gården där man 
behövde hjälp. Det hände att man fick arbeta med skördetröskor ute på äng-
arna till klockan fyra på morgonen för klockan sju startade arbetet igen. 

 
När man var ute och gjorde arbeten hade man då gas för att svetsa med 

sig? 

Fram till 1976 fick man ta hem de delar som skulle svetsas, men efter det att 
den gamla svetsen rostat sönder, köpte Elving en ny med acetylen som var 
portabel. Elving använde aldrig acetylen på maskiner eller inne i stallarna utan 

att de hade kallat på räddningstjänsten och fått tillåtelse av dom ifall det skulle 
hända något. 

Andra firmor som anlitade Elving och hans far var Kronfågel, Skånska 

Cement, Bröderna Persson, Nyströms och Kristianstads Gatukontor. Framför 
allt var det vässning av mejslar och smidning av skruvhakar och smidning kro-
kar till stenläggarna. T o m Lantmännen fick sina sprutor emellanåt lagade hos 

Elving trots att de själva hade egen verkstad i Kristianstad. 
 

När man arbetade på natten hur tog ni då betalt? 

Det var samma betalning rakt över, mycket på grund av att många fick vänta 
och skulle då inte behöva betala mer. Samma gällde över helgen på det arbete 
man gjorde då. 

 
När ni var ute och arbetade, hade ni bil? 

Nej, min far sa att jag skaffar aldrig bil för då får jag ligga och köra till lantbru-

karna i ett. Däremot hade Elving moped med cykelkärra den går faktisk än 
idag och har gått igenom bilbesiktningen. Den finns idag hos Rolf Ottosson 
han köpte den av mig. Den var t o m på en utställning i fjol som smedens ut-

ryckningsfordon. På kärran kunde man lasta en liten elsvets för transport till 
arbeten ute på gårdarna, men stora flertalet kunder fick ta sig själv och det 
dom ville ha lagat till smedjan. 
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Har du gått någon teknisk skola själv? 

Det har jag för jag har gått på Bollerup en tre veckors kurs, visserligen var det 
så att det de hade och lära mig där kunde jag redan innan. Jag hade en mycket 
bra läromästare i min far han kunde det mesta. När jag sedan skulle ta mästar-

brevet var jag tvungen att ta en bokföringskurs på Hermods, annars fick man 
inte sitt mästarbrev. 

 

Konkurrens? 

Man hade sina kunder och gick aldrig över gränsen.1976 gjorde Elving sig illa i 
handen och var tvungen att stänga smedjan för en längre tid. Då fick Göran 

Persson i Norra Åsum göra en del arbeten, men innan han satte igång ringde 
han till Elving för att förhöra sig så han säkert var dålig och inte kunde arbeta. 
Kom det ett par hästar till smedjan och ville bli skodda gjorde man det. Lika-

dant gjorde man om man kom med sina plogar och ville ha nya spetsar fixade 
man det. Man var tvungen att leva på kvalitet annars fick man inga jobb. 

 

Fanns det olika inköpsställen av olika typer av järn? 

Oh ja, vi köpte av Skolanders i Ystad, visserligen fanns det flera inköps ställen 
i Kristianstad som Molins, Edströms, Österbergs och Ellbergs järn, men ef-

tersom man kände Rosberg från Maglehem som var försäljare hos Skolander 
blev det dom. De sista åren köpte Elving järn från Österbergs i Kristianstad. 

Elving anser själv att han haft ett bra namn som varit ovanligt men ändå 

lätt att komma ihåg. Dessutom har hans måtto varit att som du bemöter män-
niskor så blir du själv bemött. 

 

Du sa innan att alla smeder var också hovslagare hur var det? 

Själv har Elving inte arbetat så mycket med det där. När han började i smedjan 
fick han endast dra av hästskorna och när han blev en bättre smed hade man 

redan börjat gå över till bilar. 
Därför är det av naturliga själ inte någon arbetsuppgift som förekommit 

i massor. Elvings far däremot stod högt i kurs hos hästägare för han hade ord 

om sig att vara en duktig hovslagare. 
Bara valet av hästskor var en vetenskap i sig då det fanns storlekar från 1 

till 9 allt efter storlek och art av häst. Ingen hov var den andra lik utan man var 

tvungen att rätt hästskon efter hoven. Under vintrarna satte man fast broddar 
på hovarna så att de inte halkade på isigt underlag. Viktigt att veta som hovsla-
gare var att varje häst hade sitt kynne och sätt att vara som krävde sin behand-

ling. Riktigt ”bångstyriga” hästar la man en ”bräms på”. Det vill säga man la 
om läppen så att den domna av och genast blev hästen snäll. 
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Hur länge höll du på som smed? 

Jag höll på ända fram till 2003, under 2004 fortsatte jag att hjälpa till med både 
redskap och goda råd för den som ringde och behövde hjälp. Jag höll på ovan-
ligt länge för det fanns inte någon som ville ta över. Likadant var det när de 

gamla smedjorna la ned eftersom ingen tog över så stängde man bara smedjan. 
Det hade under många år varit brist på smeder då ingen ville lära till detta 
yrke. Dels var det ett smutsigt jobb och inga ordnade arbetstider sådant faller 

ingen ungdom i smaken eftersom tiderna ändrats. Även arbetsuppgifterna då 
lantbrukarnas maskiner idag har datakort och behöver andra kunskaper för att 
lagas. 

 
Fanns det något annat man kunde ha gjort av smedjan, typ bilverkstad 

eller mack? 

Mack fanns redan vid varje affär så det var inget att satsa på. Några har blivit 
motorverkstäder eller mekaniska verkstäder. Smedjan i Gringelstad har blivit 
ett företag som säljer bevattnings anordning praktiskt tag i hela Europa. Det 

gällde att hitta en ny infallsvinkel för smedjan annars fanns det ingen annan 
råd än att slå igen vilket stora flertalet gjorde. En bilverkstad kan man sätta 
upp var som helst vilket inte en mekanisk verkstad kan, då dessa har en helt 

annan maskinpark. 
 

Du gör skillnad på mekaniska verkstäder och motorverkstäder eller? 

Ja, en mekanisk verkstad gör maskiner ex Gringelstads mekaniska verkstad gör 
bevattningsmaskiner, medan motorverkstaden håller bara på med bilar. Så det 
är i Elvings tycke en stor skillnad.  

Om man tittar på kortet ifrån kursen på Bollerup i slutet av 50-talet så 
ser man hur många kunniga smeder det fanns som ville ta Mästarbrev och 
ändå fanns det jobb åt dem alla. Till en början reducerades antalet arbetande i 

smedjan från tre till en för att sedan helt läggas ned. 
Idag kan man nog inte plocka ihop 10 stycken riktiga smeder. Det har 

gått med smed yrket som med alla andra hantverk de har försvunnit men en 

del av dem är på väg tillbaka så kanske även smedens yrke.  
 

Fanns det något i smedjan som man tillverkade för försäljning? 

Ja man gjorde t ex potatis kupare, tjuderpålar, yxor, hästskor m.m. Vad det än 
var man gjorde var det i mån av tid och efterfrågan. 

 

Den här intervjun med Elving gjordes i maj 2006 hemma hos honom och Berit 
på Kvarngatan i Kristianstad dit de flyttat. Att det blev just Kvarngatan kan bero 



 
Hovby smedja – Elvings värld 
 
 
 

42 

på att det är nära till Kristianstad Arena där IFK Kristianstadsspelar sina hem-
mamatcher. Han var handbollsintresserad, Elving. 

Byggnadsbeskrivning 

Fastigheten Hovby 50:52 är belägen på västra sidan om väg 1647 mellan Kristian-
stad och Åhus. Byggnaden som inhyser smedjan är från år 1900 då det ersatte den 
gamla smedjan som brunnit ned. Den gamla smedjan ska ha legat på gräsmattan 
bakom boningshuset i tomtgränsen mot villan där Elving och Berits bodde.  

Boningshuset fanns redan 1850 då det tillsammans med smedjeverksamhet-
en flyttades ut från den gamla bykärnan. Senare fanns även ett uthus på tomten 
där smeden tidvis höll grisar.  Det låg på ungefär samma plats som den ursprung-
liga smedjan legat innan den brann. Denna byggnad är nu riven. 

 

   

Så här kan smedjan ha sett ut i mitten av 1800-talet             Så här ser den ut idag 

Smedjan 

Smedjan som den ser ut idag mäter nästan 20 gånger drygt 7 meter. Byggnaden är 
byggd av bärande gult halvstenstegel. Huset är försett med sadeltak och takvin-
keln är ungefär 35º. Taket är sedan 1950-talet klätt med eternit. Fönstren är en-
kelglasade, dörrar och portar av stående träpanel och golvet av jord, förutom på 
kontoret och i smedkammaren, där golven är gjutna. Portar och dörrar är målade 
med gulockra på utsidan och obehandlade på insidan. 
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Entrésidan ut mot vägen har en entrédörr samt en port med dubbeldörrar 2,60 
meter bred. Här jobbade Elving mycket, ibland med en arbetsbänk utanför huset. 
Smedjan är planerad enligt bilden nedan med ässjan, städen, arbetsbänk och öv-
riga redskap på ett ganska traditionellt vis. 

Norr om själva smedjan finns kontor och smedkammare, båda med sepa-
rata ingångar från norra gaveln. Smedkammaren byggdes till 1927 av Elvings far 
Nils Nilsson då han köpte smedjan. Anledningen var att han hade två gesäller 
istället för en som gamle smeden hade. I samband med utbyggnaden flyttades det 
befintliga fönstret till en ny plats samtidigt som ytterligare ett fönster togs upp. 
Det äldre fönstret som flyttades var ett sexdelat tvåluftsfönster med mittpost. Det 
nyare fönstret satte Elving senare igen. Anledning var att det gått sönder och att 
kammaren då bara användes som förråd. Fönstret som idag finns på smedkam-
maren gavel är ett modernare enluftsfönster från 1980- eller 1990-talets som idag 
befinner sig i ganska dåligt skick. 

Inredningen på kontoret är oförändrad sedan det byggdes. 
Söder om smedjan finns skostallet och kolkammaren. Skostallet kan nås 

både inifrån smedjan och från utsidan medan kokammaren enbart nås inifrån 
smedjan. Skostallet och kolaboden byggdes till 1934 av Nils Nilsson. Inredningen 
i kolkammaren är helt intakt och skostallet delvis. 

De vackra smidesfönstren i smedjan köptes av Nils från Ljunggrens meka-
niska i samband med att verkstaden revs. Fönstren minskades innan de sattes in. 
Elving berättade att det ska finnas ett foto i Hovby byakista som visar smedjan 
med träfönster. Enligt Elving ska det i Maglehems kyrka finnas ett likadant lås 
som det som finns på smedjan. Smedjans nyckel är tillverkat av en rackarschackel 
till en tattarsele. 

 

Plan över smedjans markplan 
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Smidesfönstren 

Inifrån smedjan går trappan upp till vinden som under lång tid använts som för-
råd. Här finns även den manuella bälgen och den elfläkt som kom att till största 
delen ersätta bälgen då smedjan fick elektrisk ström på 1920-talet. Fläkten är den 
ursprungliga som installerades för närmare 90 år sedan. 

Materialförrådet på smedjans baksida byggdes i samband som skostallet 
byggdes på. Detta ska ha skett 1934 eller 1936. Materialförrådet renoverades 2008 
med hjälp av medel från Länsstyrelsen. 

Rinnande vatten saknas, det får hämtas vid pumpen som finns bakom bo-
ningshuset. 

 
 

   

Ämnesförrådet på baksidan        En gammal bälg 
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Smedjan  

Smedjan 
• Golv: jord 
• Väggar: vitputsat tegel 
• Tak: obehandlat trä 
• Dörrar: obehandlat trä 
• Fönster: enkelglas, fönsterbåge av smide med spröjs 

 
 

   

Arbetsbänken       Stegen till vinden 
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Kolkammaren       Skostallet 

Skostallet 

• Golv: jord 
• Väggar: vitputsat tegel 
• Tak: obehandlat trä 
• Dörrar: obehandlat trä 
• Fönster: enkelglas, fönsterbåge av smide med spröjs 

Kolkammare 

• Golv: jord 
• Väggar: obehandlat tegel 
• Tak: obehandlat trä 
• Dörrar: obehandlat trä 
• Fönster: enkelglas, fönsterbåge av smide med spröjs 
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Smedkammaren       Kontoret 

Smedkammare 

• Golv: gjuten betong 
• Väggar: vitputsat tegel 
• Tak: vitmålad masonit 
• Snickerier. brunmålat trä 
• Dörrar: brunmålat trä 
• Fönster: enkelglas, enlufts träfönster 

Kontor 

• Golv: gjuten betong 
• Väggar: vitputsat tegel 
• Tak: vitmålat trä 
• Snickerier: brunmålat trä 
• Dörrar: brunmålat trä 
• Fönster: enkelglas, fönsterbåge av smide med spröjs 

Vinden 

• Golv: obehandlat trä 
• Väggar: snedtak; träpanel i den äldre delen, i den nyare ovan skostall och 

kolkammare endast eternit på bärläkt 
• Tak: obehandlat trä 
• Fönster: enkelglas, tvålufts träfönster vid södra gaveln, ovanför smekam-

maren: enlufts enkelglasat träfönster 
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Vinden      Förråd på vinden 
Det var smeden Anders Olsson som byggde den befintliga smedjan. Gissningsvis 
lånade han pengar till nybygget med hjälp av lantbrukarna som gick i borgen. Det 
var ju vanligt att byarna höll sig med en egen smedja men så tror inte Elving att 
det förhöll sig i Hovby:  

”Det tror jag inte att var för det har jag aldrig hört. Däremot när min far tog 
över 1927 då hade han lantbrukare till att skriva på och det hade säkert Anders 
Olsson också lantbrukarna till att gå i borgen. Det vet jag därför att när jag var 
liten kom de en gång om året för att skriva om lånen. Det var ju så man gjorde på 
den tiden.”  

 

 

Hovby 1922, smedmästare Anders Olsson skor tillsammans med sönerna Alber och Karl en av Justya Sigfridssons hästar. 
GHH-arkiv (från ägaren) 
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Fast inredning 

Processutrustningen med ässjan, städ, arbetsbänkar och maskiner är bevarad. 
Planlösningen är oförändrad med ässja, städ och filbänkar på sina ursprungliga 
platser. Övrig fast inredning såsom fjäderhammaren, pelarborrar, slipmaskin, 
valsmaskin och elmotorn med remdrift är bevarade. På vinden finns bälgen som 
drivs av elmotorn kvar. Även handbälgen finns kvar och är fullt fungerande. 
Smedjans ursprungliga jordgolv finns kvar liksom samtliga handverktyg och 
andra prylar en smed använder. 

Utanför smedjan, på smedgården, finns en hel del fasta inventarier som an-
vändes i verksamheten kvar. 

   

 

Slipmaskin på fundament    Det ena städet på stadigt fundament 
Från vänster; fjäderhammaren, ena städet, ässjan, kamin, det andra städet och i höger bildkant skymtar den ena filbänken 
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Bilder ovan: 
En av pelarborrarna       Valsmaskin med huv 
Skruvstycke, stadigt förankrat       Valsmaskin inomhus 
 
Bilder vänster: 
Smedgården med materialupplag och plåtsaxar på fundament 
Lås         Interiör med båda pelarborren väl förankrade i jordgolvet 
Motor för remdriften       Motor och remmar 
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Sista valsen? Valsmaskin och gjuten ränna 
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Verktyg och utrustning i urval 

 
Verktyg Antal Fabrikat 

Borrmaskin 1  
Bockmaskin 1  
Stukmaskin 1  
Smärgelskiva för handkraft 1  
Motor med Fläkt 1  
Slipsten 1  
Bälj 1  
Amboltar 3  
Skruvstycken 3  
Släggor 4  
Hamrar 12  
Smidestänger 20  
Nageljärn 20  
Räckverktyg 35  
Sänken med underlag 20  
Rörs Gängklubbor 3  
Rörs Gängbackar 4  
Rörs Skärare 2  
Gängklubbor 3  
Gängbackar 25  
Gängtappar 25  
Gängjärn 3  
Rörstänger 8  
Fasta skruvnycklar 20  
Skiftnycklar 8  
Borrsväng 3  
Bröstborrmaskin 1  
Filar 30  
Bågfil 1  
Mejslar 15  
Boltsaxar 6  
Plåtsaxar 2  
Dornar 28  
Skoverktyg 2  
Stockspis 1  
Rörsskruvstycke 1  
Lödkolvar 5  
Filklove 1  
Kniptänger 4  
Decimalvåg med vikter 1  
Träborr 30  
Sågar 5  
Hyvlar 2  
Passare 3  
Stämjärn 4  
   

Totalt    370  

Listan baserad på inventarielista från Hovby smedja 
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Interiör       prylar 

Gnistgaller tillverkat i smedjan      Gnistskydd för öppen spis,  även detta tillverkat i smedjan 

 

I den gamla smedjan finns alla Elvings verktyg och andra prylar kvar, bland 
mycket annat fjäderhammaren märkt ”Klavreström Nr 1”. Interiören, hela bygg-
naden är helt orörd sedan den dag Elving låste dörren för sista gången. 

 
Det var vanligt att bysmedjan hade en specialitet som drog kunder långväga ifrån. 
Elving berättade att hans far var duktig på att slipa huggmejslar. Dessutom till-
verkade man under 1940-talet tillsatser till kaminer som tog tillvara värmen från 
rökgaserna och en typ av gnistgaller som placerades på skorstenen.  

Smedbostaden 

Boningshuset flyttades till sin nuvarande plats 1853, huset hade tidigare legat vid 
Isakabacke. Från början låg smedjan på granntomtens grusgång framför det nu-
varande garaget där. 

Bostaden är i ett plan med vind och delvis källare. Det har trästomme och 
är klätt med rödmålad locklistpanel. Huset har sadeltak med cirka 45º lutning och 
är klätt med betongpannor. Taket på tillbyggnaden vid norra gaveln är klätt med 
falsad svartmålad plåt. Fönster och dörrar är av trä, fönstren är vitmålade och 
dörrarna målade i en ljusblå nyans.  
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”Stora ingången” från vägen 

Den gamle smeden Anders Olsson bodde kvar i smedbostaden till sin död. Där-
efter gjordes ett av hans rum om till finrum och det rum som Anders haft som 
kök fick bli cykellager. Fram till 1951 hade Elvings föräldrar haft köket, lilla 
rummet och rummet med källarlemmen. Rummet med källaren använde Nils 
som kontor.  

Nils hade från 1927 cykellager i stora rummet som är närmast de två rum 
gammelsmeden hyrde. 1951 dog gammelsmeden och då flyttades cykellagret ut 
till gammelsmedens före detta kök. Stora rummet och kammaren gjordes då vid 
och användes därefter av Elvings föräldrar. Elving tror att tillbyggnaden på ga-
veln är gjord i samband med att hans far köpte smedjan. Orsaken skulle i så fall 
ha varit att gammelsmeden skulle få egen ingång.  

Mycket tyder dock på att bostadshuset även tidigare hyst två familjer samti-
digt. 

Vid färgskrapning kunde konstateras att tillbyggnaden har en grågrön färg 
som understa lager. Troligtvis är det samma färg som finns underst på bonings-
huset. Detta kan betyda att ingången är äldre än vad Elving tror. Elving minns 
ingen tidigare färg på boningshuset än beige, guldockra. Fönsterna var då mörk-
bruna. Troligtvis är det Elvings föräldrar som valt denna färgsättning. Någon 
gång efter branden 1971 målade Elvings mor om huset ljusblått med engelskt 
röda fönster. Enligt Berit köpte hon en färgburk i taget vilket ledde till att huset  
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Smedbostaden, Från vägen och öster      Norra gaveln 

Från söder       Trädgårdssidan 

 

fick flera olika nyanser. Efter att Elvings mor dog 1984 målade de om huset i en 
faluröd nyans. 
 
Bostadshuset som ligger norr om smedjan, är även det välbevarat. Delar av inte-
riören är moderniserad under 1950- och 1960 talet medan andra delar är bevarade 
i ålderdomligt skick. Elving och Berit hyrde ut huset när Elvings föräldrar inte 
längre bodde där och byggnaden är lämnad i det skick den hade då den siste hy-
resgästen flyttade ut. 

Särskilt intressant är kanske den del vid byggnadens norra gavel som sedan 
1950-talet användes till cykelverkstad. 

Smedgården 

Utanför smedjan är marken i dag täckt av gräs, men det går att skönja att den ti-
digare varit grusad. Här finns även en hel del reliker från förr i form av rostiga 
verktyg, till exempel en plåtsax, metallskrot, jordbruksredskap, en slipsten. Även 
utsidan lämnades ”som den var”. 
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Smedjan och smedgården från söder      Östra fasaden och gårdplan  

Trädgården mot norr      Trädgårdssidan med smedjan i bakgrunden 

Trädgården 

Trädgården lär ha varit vacker med mycket blommor. Det är av vikt att återställa 
den i sin forna prakt eftersom trädgården är en viktig del av det kulturhistoriska 
värdet.  

Vid gränsen till granntomten, nära boningshuset fanns en grislänga och ett 
därpå påbyggt utedass. Det hade ett längre takfall in mot granntomten och inget 
eller ett kort mot innergården. Under kriget hade Elvings föräldrar ett par grisar i 
denna länga. De hade även några höns. Längan revs 1984.  

Skadebild 

Hovby smedja uppvisar idag ett normalt underhållsbehov. Fasaderna behöver ses 
över och målas liksom fönster och dörrar. Det finns dessutom ett antal skador 
som med tiden behöver åtgärdas. 
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Elvings jacka hänger på sin plats      Diverse redskap 

Smedjan idag 

När man kliver in genom dörren undrar man var Elving håller hus, han kan inte 
vara långt bort för hans jacka hänger på sin plats, på kroken vid utgången till 
skostallet.  

Miljön är helt autentisk, smedjan fungerar, alla verktyg hänger på sina speci-
ella platser, det är rörigt och ärligt talat ganska smutsigt, så som det ska vara i 
smedja. Fönstren har inte tvättats på länge och det finns prylar och mojänger 
överallt. Loftet är en nostalgitripp tillbaka till barndomen i form av gamla kaffe-
burkar, bärkassar och mycket annat. 

Att smedjan inte ändrats alls är ett av de tyngsta argumenten till att skydda 
den, detta är unik miljö (med få eller inga liknande exempel i Sverige?). 

Byggnadsminnen 

Det finns 144 smedjor i Sverige som är byggnadsminnen. Av dessa är de allra 
flesta smedjor som ingår i andra byggnadsminnen. Exempel på detta kan vara en 
gård eller en industrimiljö. Notera att i kategorin byggnader finns många indu-
strier, jordbruksmiljöer och manufakturer. Tittar man bara på siffrorna verkar det 
finnas ett stort antal skyddande smedjor, men anmärkningsvärt är, att inte en 
enda med säkerhet är en bysmedja av samma karaktär som smedjan i Hovby 
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Län Byggnad Anläggning Miljö Sammanlagt 

     

Blekinge 1 1  2 

Dalarna 9 2  11 

Gotland 18 9  27 

Gävleborg 7 7  14 

Halland 1   1 

Jämtland 2 3  5 

Jönköping 2 2 1 6 

Kalmar 6 1  7 

Kronoberg 3   3 

Norrbotten 1 1  2 

Skåne 1 2  3 

Stockholm 6 1  7 

Södermanland 5 1  6 

Uppsala 11   11 

Värmland   1 1 

Västerbotten 3 1  4 

Västernorrland 2   2 

Västmanland 3   3 

Västra Götaland 6 10 9 25 

Örebro 1 1  2 

Östergötland 3 1  4 

     

Hela landet 90 43 11 144 

 
Intressant med den här uppräkningen är att områden som traditionellt sett varit 
rika på smedjor inte finns representerade. Småland var på grund av dess rika fyn-
digheter av myrmalm bland de första platserna i Sverige där det byggdes smedjor. 
Skåne har i och med dess relativa välstånd och folkmängd haft upp till 3000 
smedjor om man utgår från att varje by hade minst en smedja. Eftersom smide 
alltid varit ett betydande hantverk är det en viktig del av vårt kulturarv. Med tanke 
på smidesyrkets försvinnande är det viktigt att de smedjor som fortfarande åter-
speglar det traditionella smidet bevaras och skyddas på något sätt. 
 
 



 
Hovby smedja – Elvings värld 
 
 
 

60 

Jämförbara miljöer i Skåne 

Några jämförbara miljöer i Skåne finns egentligen inte, det finns i dagsläget inga 
kulturskyddade bysmedjor.  Det finns tre kulturskyddade smedjor i länet; smedjan 
vid skogstorpet Skärsnäs, Hovbeslagsskolan vid Alnarp och Biskopsmöllan vid 
Torsebo Krutbruk. Dessa är intressanta var och en på sitt sätt med de är inte rik-
tigt jämförbara. 

Smedjan vid skogstorpet Skärsnäs 

Torpet ligger inom den före detta Skärsnäs kronopark, cirka 600 meter sydväst 
om sydändan av sjön Raslångens långsträckta västra vik och ungefär 200 meter 
norr om Västerviksvägen och med tillfart från denna. Avståndet från Kristianstad 
är cirka 3 mil och från Vånga kyrka cirka 9 kilometer. 

 Torpet tillkom genom kontrakt den 7 februari 1818 mellan hemmansäga-
ren till nr 1, 1/8 mantal Västervik, Jöns Håkansson och husmannen Sven Olsson. 
Ersättningen för upplåtelsen och nyttjanderätten var 50 dagsverken hos åbon på 
Västervik. I kontraktet sägs att husmannen får hugga tio furuträd tjänliga till 
byggningsvirke och följdriktigt är årtalet 1818 inristat över boningslängans syd-
västra ingång. Förutom denna del av boningslängan tillkom med största sanno-
likhet även den östra längan med stall och loge vid denna tid. 

 Sven Olsson och hans hustru Sissa Jeppsdotter säljer den 23 april år 1861 
sina byggnader till sönerna Måns Svensson och Jeppa Svensson. Drygt tre år se-
nare, den 27 december 1864, köper Måns Svensson sin brors del i torpet. Måns 
Svenssons dotter Sissa Månsson och hennes son Albin Månsson brukar torpet 
fram till år 1963 då Sissa efter att ha överlevt sin son med två år själv avlider. 
Samma år förvärvas torpet och större delen av det äldre lösöret av dåvarande 
museichefen vid Kristianstads museum, Thorsten Andersson. Thorsten friköpte 
1995 det markområde som torpet omfattade när Sissa Månsson avled. De bygg-
nader som tillkommit sedan boningslängan och östra längan uppfördes 1818 är 
ett fårhus, en redskapsbod, en jordkällare, en smedja, ett dass, ett vedskjul samt 
en liten primitiv grisstia. De byggnader som försvunnit är grisstian, smedjan och 
vedskjulet. Boningslängan tillbyggdes kring sekelskiftet med en sal och försågs 
1920 med en förstukvist. I övrigt är bebyggelsen inom fastigheten synnerligen 
välbevarad och byggnadsminnesförklarades 1996. 

Hovbeslagsskolan med smedja i Alnarp 

Hovbeslagsskolan uppfördes 1877 och ska ha ritats av domkyrkoarkitekten i 
Lund, Helgo Zettervall. Några originalritningar finns inte bevarade, men enligt 
anteckningar ska han ha skickat ritningar till ett trädgårdshus samt ett skostall på 
Alnarp. Hovbeslagsskolan inriktade sig på att lära ut hovslagaryrket och ur-
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sprungligen inrymde byggnaden smedja, skostall, sal och tjänstebostad åt före-
ståndaren.  

Byggnaden är uppförd i gult tegel med dekorativa inslag av rött tegel samt 
flera detaljer som syftar till byggnadens funktion. Fönsteromfattningarna har en 
hästskoform och uppe på gavelpartierna finns de karaktäristiska hästhuvudena i 
plåt. Äldre fotografier visar att det har funnits lövsågad dekor som skärmar av 
gavlarna. Enligt uppmätningsritningar från 1943 av Gottfried Beijer finns dessa 
inte inritade. Det är oklart när de avlägsnades från byggnaden, troligtvis redan i 
ett tidigt skede.  

Hovbeslagsskolan skyddas sedan 1994 byggnadsminne enligt Lagen om kul-
turminnen mm. tillsammans med de andra institutionsbyggnaderna på området. 

Biskopsmöllan vid Torsebro Krutbruk 

Torsebro krutbruk utgör en kulturhistoriskt värdefull bruksmiljö med anor från 
1600-talets slut. Anläggningen omfattar bland annat arbetarbostäder, ekonomi-
byggnader med stall och smedja, industribebyggelse med till exempel krutmaga-
sin från 1692 och 1828 samt vågbod. Bruksherrgården omfattar även brygghus, 
disponentbostad och köksflygel. 

Smedjan är uppförd under 1700- eller 1800-talet. Väggarna av skiftesverk 
och vilar på en grund av sten. Locklistpanelen är av senare datum, men sannolikt 
minst 70 år gammal, de underliggande båleväggarna är rödfärgade med svarttjä-
rade stolpar. Tvåluftsfönster med sex rutor i varje båge är målade med vit linolje-
färg. Fönsterna är omkittade med linoljekitt och ommålade med linoljefärg 2004 
(rengöring, oljning, målning, omstiftning av glas med kopparstift). Samtidigt byt-
tes tre stycken glas på östra fasadens fönster (svenskt begagnat munblåst glas). 
Porten i söder är av stående spontade bräder och är tjärad. Taket täcks proviso-
riskt av trapetskorrugerad plåt lagt på regelverk men har underliggande äldre 
täckning med tjärpapp och stickspån. Skorstenen är murad med handslaget stor-
tegel. Vindskivorna är tjärande med profilerad sågning. 
 
Men, ingen av dessa är en bysmedja. För att finna en sådan är det nödvändigt att 
söka sig utanför länet. 

Exempel på smedjor i andra län  

Välbevarade industrimiljöer där en smedja ingår finns det ett flertal goda exempel 
på, såsom Hyltans Metall, Hylténs Metallvarufabrik och Forsviks Bruk.  

Hyltans Metall 

Hyltans Metall har sitt ursprung i Hyltan, strax sydväst om Gnosjö. Företaget 
hette tidigare Einar Karlssons Metallgjuteri. Det grundades 1925 av Einar Karls-
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son. Sedan sönerna tagit över verksamheten utvidgades rörelsen till att omfatta en 
mindre metallverkstad, där gjutgodset bearbetades. 

Fabriken består av två sammanbyggda huskroppar, uppförda 1926 respek-
tive 1933. Den äldre delen fungerar som gjuteri medan den andra innehåller me-
tallverkstad, kontor, butik och vind med biutrymmen. 

Anläggningen har under senare tid inte förändrats nämnvärt, varken inuti 
eller utanpå. Fasadens locklistpanel är faluröd och på taken ligger eternitplattor, 
vilket gör att den lilla anläggningen smälter in bra i den omgivande jordbruksbe-
byggelsen. I gjuteriet har brädväggarna färgats svarta av gjutsandens sot. 

I gjuteriet är så gott som alla tillverkningsmomenten fortfarande manuella. 
Man handpackar gjutsanden med en så kallad gjutarekula. Företagets alla gjutmo-
deller finns samlade i ett lager uppe på vinden. 

Företagets försäljning sker direkt på plats. Beställningar och köp görs såväl 
av privatpersoner som av företag. Hyltans metall tillverkar förutom ljusstakar 
även bordskors, vilket gjort företaget till Hovleverantör. Här görs även gjutgods 
till andra företag som saknar eget gjuteri. 

Hylténs Metallvarufabrik 

Hylténs Metallvarufabrik grundades 1874 och lades ner 100 år senare. Grundaren 
J.E. Hyltén började med ett gjuteri på fädernegården och utvidgade senare rörel-
sen med en mekanisk verkstad. Vid sekelskiftet lät han uppföra en ny fabriks-
byggnad, vilken dock brann ner 1914. Hyltén lät då, efter ritningar av sonen John 
Hyltén, uppföra en ny fabriksbyggnad av tegel vid Gårö ström, där han ägde 
halva fallet och en turbin. Under de närmast följande åren tillkom ett antal bygg-
nader med olika funktioner; smedja, gjuteri, mekanisk verkstad, kolbod och la-
ger, samtliga rödfärgade träbyggnader. År 1933 utökades byggnadsbeståndet med 
inköpet av tre befintliga träbyggnader vid Gårö ström. Olika utbyggnader skedde 
sedan successivt fram till 1957. Efter fabrikens nedläggning, inköptes den 1976 av 
Gnosjö kommun, komplett med samtliga maskiner. Viss drift äger rum säsongs-
vis. 

Anläggningen byggnadsminnesförklarades 1978. 

Forsviks Bruk 

Forsviks Bruk, beläget strax norr om Karlsborg i Västergötland är en av landets 
bäst bevarade och levande bruksmiljöer. På platsen har industriell verksamhet 
pågått i mer än 600 år. 

Järnbruken minskar i betydelse och en gradvis förändring av Forsviks Bruk 
inleds när brukspatron Troselius tar över 1840. Tolv år senare avlider han och 
mågen Carl Wilhelm Palmaer övertar huvudgården Forsvik. Palmaer ger det 
gamla bruket en ny inriktning och anlägger gjuteri (1859), mekanisk verkstad 
(1861), ett träsliperi (1870) och strax efter en ångsåg (1878) då också vattensågen 
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tas ur drift. Stångjärnstillverkningen upphör 1869 och samma år ombildas bruket 
till aktiebolag. De tidigaste produkterna utgjordes av lantbruksmaskiner, de följ-
des av pumpar, ventiler, rör, brandposter, motorer, trämassamaskiner och gjut-
gods av olika slag.  

Gjuteriet och den mekaniska verkstaden läggs ner 1977, i samband med 
varvskrisen i Sverige, och sågen (AB Forsviks Skogar) läggs ner så sent som våren 
1999. 

Restaureringsarbetet av det förfallna bruket inleddes i början på 1980-talet. 
Det som till en början inriktar sig på byggnadernas yttre utvecklas även till att 
omfatta byggnadernas inre. Det nedläggningshotade bruket, med rivningsbeslut 
på flera byggnader, förvandlas till ett levande industrimuseum med bland annat 
visningar, utställningar, guidningar, kurser och utbildningar. 

Smedjan från 1876 innehåller fyra ässjor, en lufthammare och två fjäder-
hammare. Till Forsviks Bruk kommer bokade grupper för att gå kurser i hant-
verkssmide- och gjutning i en inspirerande miljö. Smides- och gjutarkurser ges för 
grupper hela året. Som "smedlärling" får deltagarna en teoretisk genomgång av 
smidet och verktygen man använder. Därefter följer praktiskt arbete i smedjan.  

Några bysmedjor i Västra Götaland 

Byggnadsminneskyddade bysmedjor finns det inte så många av; jag har inte hittat 
en enda. Några bra exempel på välbevarade bysmedjor som dock inte är bygg-
nadsminnesförklarade finns i Västra Götaland. 

Gropasmens smedja  

Gropasmens smedja eller Stenkullens bysmedja ligger i Stenkullen i Lerums 
kommun. Den byggdes 1878 och var i drift till 1963. Där tillverkades till exempel 
hästskor, byggnadsbeslag, grov- och rälsspik. Smedjan är klädd med lockpanel 
och taket är belagt med enkupigt tegel. Hängrännorna är av trä. 

Smedjan är intakt även om dubbelbälgen från Smedjenäs slöjdskola på Nääs 
läcker en aning. Även en ässja och ett städ finns kvar, dessutom en stor mängd 
smidesredskap som tillkommit under årens lopp. I smedjan finns en borrmaskin 
från John Trägårdh & Compani, Göteborg. Smedjan ägs av ett barnbarnsbarn till den 
förste smeden. 

Fröstorps smedja 

Fröstorps smedja i Fröstorp, Tibro kommun byggdes på 1890-talet och flyttades i 
början av 1900-talet till sin nuvarande plats av smeden August Gustavsson som 
utbildat sig till smed i Stockholm i slutet av 1800-talet. Han ägnade sig åt vagns- 
och grovsmide till jordbruket och var verksam fram till 1948 sen stod smedjan 
oanvänd fram till 1990-talet då August Gustavssons barnbarn köpte och renove-
rade smedjan till dess nuvarande skick. Här bedrivs kurser i smidesteknik. 
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Byggnaden har en våning, är uppförd i liggtimmer som vilar på plintar. Huset är 
klätt med röd locklistpanel och har sadeltak av korrugerad plåt. Ett skostall hör 
till smedjan, detta är dock inte renoverat. Skostallet är försett med ett tegelklätt 
pulpettak. Följande utrustning finns bevarad, pelarborr av äldre typ, smärgel och 
slipsten som samliga drivna via en axelledning av en drivmotor från ASEA till-
verkad före 1933, fjäderhammare är driven av en separat elmotor, en ässja i na-
tursten och tegel, en eldriven fläkt och ett stort antal verktyg. 

Hjärtums smedja 

Hjärtums smedja ligger i Hjärtum i Lilla Edets Kommun. Den är byggd 1932 och 
ligger precis vid landsvägen i vägkorsningen in mot Hjärtums samhälle. Smedjan 
är fortfarande i drift och här tillverkas ”Hjärtumsyxan”, en yxa som varit i pro-
duktion sedan 1880-talet. Han som idag ”har hand om det” övertog verksamhet-
en 1943 och är den tredje smeden i Hjärtum som tillverkar den här kvalitetsyxan, 
i dag i begränsad omfattning på grund av minskad efterfrågan. Byggnaden på 1 ½ 
plan har tegelstomme och är putsad med grov spritputs. Sadeltaket är klätt med 
tvåkupigt tegel. Smedjan är sammanbyggd med en mindre förrådsbyggnad och 
har dessutom två mindre tillbyggnader. På övervåningen finns två rum som mest 
använts som pausrum och dessutom finns det en terrass med vidsträckt utsikt 
över Göta Älv.  

All utrustning finns kvar i smedjan. Alla maskiner drivs med elmotorer och 
remdrift. Bland annat finns en lufthammare Jupiter AB Mohögs mekaniska verk-
stad, Sundsvall 1952, en kallsåg Sajo AB Sanders mekaniska verkstad, Värnamo, 
1955, ytterligare en kallsåg, tre fjäderhammare och många handverktyg. Ässjan 
hettas upp med en eldriven fläktmotor.  

Smeden har ingen efterträdare. 

Smedjan Nabben 

Smedjan Nabben ligger i Mossebo socken i Tranemo kommun. Smedjans ålder är 
inte känd, men i köpehandlingar från 1770 nämns smedjan för första gången. 
Den var en bygdesmedja vars kunder var de närliggande gårdarna. Där kan man 
läsa att ”inhyse smeden och fattighjonet Lars Svensson får bruka smedjan så 
länge han orkar och kan”. Hans son Anders övertog så småningom smedjan. 
Nabben var vid den tiden ett torp under Mossebro säteri som ägdes av en Kuy-
lenstierna. Sedan dess har det bott smeder på Nabben. Siste smeden hette Frits 
Josefsson och han var verksam till 1965. I smedjan tillverkades under slutet av 
1800-talet och ända fram till 1940-talet redskap för jord- och skogsbruk. Det var 
mest vagnar och kälkar, där allt träarbete gjordes i en närbelägen snickarstuga för 
att sen järnbeslås i smedjan. Vida omkring talar äldre personer än idag om de 
kraftiga vagnar och kälkar som tillverkades på Nabben. 
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Smedjan är idag i privat ägo och delvis reparerad. Bälg, härd, städ och skorsten 
finns kvar tillsammans med en stor samling verktyg. 

Kullarnesmedjan 

Kullarnesmedjan finns i Västerlanda socken i Lilla Edets kommun och uppfördes 
runt sekelskiftet 1800. Det har varit en bysmedja och den nuvarande ägaren är 
sonson till smeden Alfred Johansson som arbetade i smedjan i över 50 år. 1864 
kom han som sexåring till smedjan och lärdes upp av sin farbror som var den 
som byggde smedjan.  

Här tillverkades bland annat jordbruksredskap, slädar, kärror, vagnar, järn-
beslagna träplogar och senare järnplogar. Smedjan fungerade även som hovslageri 
med egen tillverkning av hästskor och söm. 

Smedjan är byggd i ett och ett halvt plan där ovanvåningen använt som för-
råd. Bottenvåningen är uppdelad i två utrymmen, dels själva smidesverkstaden 
inomhus och dels ett vagnslider med öppning ut mot vägen. Smedjan förvaltas 
idag av Västerlanda hembygdsförening. 

Museer 

Det finns många smidesmuseer och dessutom smedjor som är bevarade på mu-
seer. Exempel på det senare är smedjan som står på Kulturen i Lund. Den blev 
ditflyttad i samband med friluftsmuseets öppnande men byggdes på 1700-talet 
och stod tidigare i Hylla. Interiören är bevarad inklusive de gamla verktygen. I 
smedjan anordnas kurser i smide och det bedrivs smide i den under museets öp-
pettider.  

Ytterligare ett sådant exempel är bössmedjan som står i Fredriksdals fri-
luftsmuseum. Det finns även en rad hembygdsföreningar som har bevarat smed-
jor. Exempel på dessa är: Vinslövs hembygdsförening, Gärds härads hembygds-
förening, Bjäre härads hembygdsförening, Osby hembygdsförening som har 
Liesmedjan i Svanshals och Edvins smedja, och Staffanstorps hembygdsförening 
som har Nevishögs smedja. 

På Österlen fanns Gislöfs smidesmuseum och byagille som dels ställer ut en 
mängd smidda föremål och även har en egen smedja. Denna håller idag på att 
omvandlas till byggnadsvårdscentrum genom Regionmuseets försorg. Smedjan 
kommer att finnas kvar och tanken är att här ska ordnas kurser och visningar. 

Verksamma smeder 

Smeder av det gamla gardet är ovanliga idag. I takt med att förutsättningarna för 
hantverket förändrades skolade många om sig och blev bilmekaniker eller lik-
nande. Det finns dock en del kvar som är utbildade i de gamla metoderna och 
använder sig av dem i sitt arbete.  
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Kulturhistorisk värdering 

Bruksvärde 

Hovby smedja erbjuder besökaren en möjlighet att besöka och studera en auten-
tisk miljö från förgången tid. Smedjan är unik eftersom den är fullt fungerande 
och ser idag ut som den gjorde den dagen då den siste smeden för sista gången 
stängde dörren. Verktygen finns på sina platser, material och till och med sotet 
finns kvar. 

Social- och lokalhistoriskt värde 

Smedjan var en central plats, lite mindre snällt kan man kalla den byns skvaller-
central. Smedjan var öppen vid tider då många var lediga och att byta några ord 
med smeden kunde vara informativt. Så fungerade det även i Hovby. Här är det 
dessutom möjligt att följa både smedjan och smederna ända tillbaka till storskiftet 
som var en dramatisk händelse på landbygden. Att Elving, den siste smeden i 
Hovby, var en lokal kändis som ”alla” känner till, är en bonus. 

Miljöskapande värde 

Miljön är unik, vi har kännedom om såväl smedjan som bostadshuset och träd-
gården. Inte bara som det är idag utan vi kan till stor del följa historien ända från 
1851 när smedjan byggdes. 

Teknikhistoriskt värde 

Här finns det som ska finnas i en smedja. Idag finns inga bonnasmedjor kvar, de 
har antingen tagits under musealt beskydd eller verksamheten har förändrats. 
Men det som bonnasmen arbetade med, det vill säga att serva lantbrukarna, det 
finns inte mer. Men i Hovby smedja kan man se hur det var, på riktigt. 

Pedagogiskt värde 

Småindustrimiljö så som den idag ser ut i Hovby och så som den en gång sett ut 
på många platser besitter ett pedagogiskt värde. Den kan berätta mycket om 
hantverk  och livet i en gången tid 

Upplevelsevärde 

Hovby med omnejd utgör en gammal kulturbygd, historiens vingslag hörs nästan 
över bygden. Här finns historiska lämningar sen lång tid tillbaka och en natur  
som är värd att skyddas i form av naturreservat. Byn ligger naturskönt på Kristi-
anstadslätten, utsikten är milsvid trots det flacka landskapet. Hammarsjön med 
sina naturskyddade strandängar, till vilka smedjan gränsar är en värdefull miljö för 
både djur och växter.  
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Smeden i arbete 

Smedjan är en mycket speciell miljö, det är rörigt, lortigt, slitet och alldeles un-
derbart. Ett minne av en arbetsmiljö och ett yrke som hade ganska hög status i 
det gamla bondesamhället men ändå vittnar om hur slitsamt livet på landet var.  



 
Hovby smedja – Elvings värld 
 
 
 

68 

Diskussion 

Smedens yrkeskunskap och dennes produkter utgör ett seglivat hantverk. Smeden 
har varit en särskild och betydelsefull person från den grekiska mytologin fram till 
våra dagar. Smedjor och smidesverkstäder var samlingsplatser i byarna. De smed-
jor som idag byggts om till bostadshus eller gallerier kallas fortfarande för smed-
jor. Smidet är ett av våra äldsta och kanske mest seglivade hantverk. Även om få 
kan leva på varmsmide idag så utövas det, ofta som konstsmide och gärna i gamla 
bysmedjor. 

Skåne är troligen det landskap i Sverige som haft flest bysmedjor, men inte 
en enda av dessa är idag kulturskyddad.  

Hovby smedja är en unik representant och dess värde ligger främst i att hela 
anläggningen är välbevarad och väl sammanhållen. Detta är en anläggning som 
idag är unik men som varit en av tusentals liknande. Idag finns endast ett fåtal 
kvar och att de är så här välbevarade är unikt. Den siste smeden låste dörren och 
flyttade till stan. Smedjan, dess utrustning och inredning är helt intakt, bostadshu-
set är välbevarat, smedgården och trädgården finns kvar. Smedjans historia är 
känd, läget är naturskönt, vid landsvägen, i en gammal järn- och kulturbygd med 
ett av Sveriges nyaste naturreservat som närmaste granne.  

Möjligheten att uppnå synergieffekter mellan natur och kultur bör vara 
goda. Här finns ägare vars dröm är att bevara smedjan så som den är och dela 
med sig av dess historia till alla som är intresserade via kurser, utställningar och 
besök i en unik kulturmiljö och läget vid ett av länets viktigaste naturområden ger 
möjligheter att lyfta fram en viktig del av vår landsbygds industriella historia och 
att minnas en man som var viktig för sin bygd – Elving. 

Motiv för byggnadsminnesförklaring 

Skåne har idag ingen byggnadsminnesförklarad bysmedja. Länet har totalt tre 
smedjor som är byggnadsminnesförklarade; smedjan vid skogstorpet Skärsnäs, 
Hovbeslagsskolan vid Alnarp och Biskopsmöllan vid Torsebo Krutbruk. Samtliga 
dessa ingår som delar i mer komplexa miljöer, ett torpställe, en skolmiljö och en 
bruksmiljö.  

Skåne kan ha haft så många som tretusen sådana smedjor och Hovby 
smedja är en utmärkt representant för dessa. Hovby smedja är i väldigt mycket en 
typiskt ”bonnasmedja”, läget, byggnaden, inredningen, smedbostaden, listan kan 
göras lång. Att den dessutom är mycket välbevarad och dess historia välkänd ger 
den en egen plats i vår industriella historia.  

Mot bakgrund av tidigare redogörelse kring smedjans kulturhistoriska värde 
och den efterföljande diskussionen anser Regionmuseet att anläggningen repre-
senterar en ”synnerligen märklig byggnad”. 
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Utsikt genom fönstret ut över Hammarsjön 
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