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Laugø Smedje
OpLev LaugøS gamLe LandSbySmedje i arbejde

Sammen med Metal Nordsjælland driver Museum Nordsjælland den gamle smedje i 
Laugø landsby. Fire seniorsmede demonstrerer det gamle håndværk, og de kan godt 
bruge et par hjælpende børn. Så tag på familieudflugt til den lille, idylliske landsby 
Laugø og læg vejen forbi den gamle smedje.
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Fri entré



Fremstilling af hestesko.

Landsbysmeden
I Laugø kan smedehåndværket spores til-
bage til 1600-tallet, men der har sikkert 
været en smedje i landsbyen, siden den 
blev grundlagt i middelalderen. Der har 
været smedje i den nuværende bygning i 
mere end hundrede år. Smedjen blev dre-
vet helt frem til 1980, og siden da har 
værkstedet stået uforandret.

Det var bønderne i det gamle landsby-
samfund, der i fællesskab ansatte sme-
den. De ejede også smedjen med tilhø-
rende jord. Bymændene havde hver deres 
smededag, hvor de fik lagt nye sko på he-
stene og repareret vogne og redskaber. 
Selv medbragte de ofte jern og kul samt 
en karl til at svinge forhammeren. 

Den gamle smedje.

Smedens opgaver
Smeden var en betydningsfuld håndvær-
ker i landsbyen. Med sin hammer og tang 
kunne han på ambolten forme det glø-
dende jern og stål til mange nyttige ting. 
Det gav særlig respekt, at smeden var 
den, der ud over sit eget værktøj også 
kunne fremstille de andre håndværkeres 
værktøj.

Fremstilling af hestesko og hesteskosøm 
samt skoning af hesten var smedens dag-
lige opgaver. I en landsby som Laugø med 
17 gårde, der hver havde op mod 10 he-
ste, gav det meget arbejde til smeden. 
Trækhestene skulle nemlig have nye sko 
med et par måneders mellemrum.

Tit fungerede smeden også som dyrlæge, 
og han kunne trække tænder ud på både 
mennesker og dyr. Undertiden foretog 
han også åreladning, det vil sige tapning 
af blod, der var en udbredt behandlings-
form mod mange sygdomme. Ofte virkede 
smeden som ”klog mand”, der kunne for-
drive hekseri og trolddom. Han var mel-
lemled til Gud og Fanden og kunne mere 
end sit Fadervor.



Smedjen som den ser ud i dag.

den sidste landsbysmed
Laurits Nielsen var den sidste smed i 
Laugø. Han købte smedjen og den tilhø-
rende firelængede ejendom for 8000 kro-
ner i 1923. Alle bygninger var stråtækte 
og meget forfaldne. De første år brugte 
Laurits til at renovere og udvide smed-
jen mod øst. Tidligere var essen placeret 
fritstående i den nordlige del af rummet, 
men blev nu flyttet til østgavlen, der sam-
tidig blev rykket et fag ud. Fundamentet 
fra den gamle esse kan i dag ses i gulvet. 
Stråtaget blev erstattet med tegltag, og 
smedjen fik sit nuværende udseende.

Laurits Nielsen fik et godt levebrød i en 
tid, hvor bønderne endnu var afhængige 
af hesten som trækkraft. Der blev sko-
et mange hove, sat mange hjulringe på 
vognhjul og udført reparationer af land-
brugsredskaber. Da traktoren efter 1950 
vandt indpas, begyndte opgaverne lidt 
efter lidt at blive færre, ikke mindst for-
di større og mere komplicerede redska-
ber gik udenom landsbysmeden, når de 
skulle repareres. De sidste 10-20 år af 

En god fidus
Hvis bonden skulle have smeden til at 
lave nye ting, måtte han betale ekstra. 
Skulle bonden have en ny vogn, lod 
han i stedet halvdelen af sin gamle 
vogn forny det ene år og den anden 
halvdel det næste år. Dermed var det en 
reparation, som ikke kostede ekstra.

Laurits virke blev derfor præget af mere 
luksusprægede specialopgaver i form af 
eksempelvis vindfløje. Derudover havde 
Laurits en del arbejde med servicering og 
reparationer af cykler.

Udover smedjen istandsatte Laurits også 
beboelseslængen til den firelængede 
ejendom. De øvrige tre længer blev revet 
ned, og ved den lejlighed blev fundet spor 
i gulvet, der tyder på, at smedjen måske 
tidligere har ligget i forbindelse med selve 
huset. Af hensyn til brandfaren har man 
på et tidspunkt følt det påkrævet at flytte 
den væk fra beboelsen.



Laugø Smedje
Laugø Byvej 2, Laugø, 3200 Helsinge

Offentlig transport
Gribskovbanen 960R mellem Hillerød og Tisvildeleje stopper ved Laugø ca. 200 
meter fra smedjen

Åbningstider 2018
20. juni – 16. august: onsdage og torsdage kl. 11–16
Efterårsferien uge 42: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11–16

Der er nem adgang til udstillingen også for kørestole, men toilettet er ikke 
handicapvenligt.

gratis entré

Skoletjeneste:
Laugø Smedje og det arbejdende værksted er åbent for skoler på hverdage
fra uge 19 til 41 efter aftale.
Besøg er gratis.
Se mere om Museum Nordsjællands skoletjeneste på www.museumns.dk

yderligere info
Museum Nordsjælland, Frederiksgade 9, 3400 Hillerød
e-mail: post@museumns.dk
tlf.: 72170240


