
Den gamle bysmedie
Torsted som arbejds-
plads for skoleelever

Restaureringen af bygningen,som Torstedskolen sidste år fik over-
draget, nrmer sig sin afslutning - Gammelt værktøj og andre
gamle ting efterlyses

I Torstedskolens ny afdeling har man fine udstillingsmuligheder i store glasmontre, som allerede nu indeholder
en mængde gammelt værktøj og gamle redskaber.

Sytten elever fra en 10. klasse pa Torstedskolen arbejder under ledelse af viceskoleinspektør Ib Kjærulff Chri-
stensen pa restaureringen af den gamle smedie. I ejeblikket bruger man alle seks ugentlige orienteringstimer
til dette arbejde. Her lægger man sidste hand pa værket med hensyn til det udvendige.

Den gamle bysmedie i Torsted,
som i 1970 blev overdraget til Tor-
stedskolen som skolens museum, er
nu næsten frdigrestaureret. Sme-
dien, der stammer fra første halvdel
af 1800-tallet, er en af de fa bysme-
dier, der endnu eksisterer i sin op-
rindelige skikkelse. De fleste er pa
et eller andet tidspunkt blevet om-
dannet til maskinhandeler eller er
blevet nedlagt. Skolen tog derfor
med tak imod smedie-bestyrelsens
tilbud om at overtage smedien mod
at istandsætte og vedligeholde den,
oplyser skoleinspektør Bent Peder-
sen.

Allerede ved overdragelsen gik en
af skolens 9. klasser i gang med det-
te arbejde, idet man tog det som en
orienteringsopgave. Dette arbejde
blev fortsat i 10. klasse, og man

nåede også et godt stykke pa vej. Sale-
des fik man istandsat og restaureret
det gamle smedeværktøj, hvoraf vi

også modtog en del fra den nu ned-
lagte Hatting Bysmedie. Taget blev
nedtaget og repareret, og stenene

lagt pa igen. Der blev taget inter-
views med den sidste smed pa stedet
og gårdejere, der havde benyttet
smedien, og som kunne huske sme-
dien fra drengeårene, og der blev
taget en del fotografier af ting og
personer, der har eller har haft til-
knytning til smedien, fortæller
sko-leinspektøren.

Skolens nuværende 10. klasse har
påtaget sig at fuldende restaurerin-
gen af smedien, og er nu nået så
langt, at man vist godt kan sige, at
de er ved at lgge sidste hand pa
vrket, hvad bygningen angår.

Tanken er at forsøge at fore sme-
dien tilbage til sit oprindelige ud-
seende, med inventar og værktøj,
som her så ud for mekaniseringen
holdt sit indtog. Værktøj og inventar
skal anbringes pa plads i smedien og
forsynes med forklaringer om an-
vendelse og brug. Smedien vii pa
den made af skolens elever kunne
anvendes som et værdifuldt supple-
ment til mange orienteringsopgaver,
samt måske også kunne danne ram-

me om andre udstillinger af gam-
melt husgeråd o. lign. Den vii sam-
men med de meget fine udstillings-
muligheder vi har fact i glasmontre
i den nye skoleafdeling kunne blive
en meget stor inspirationskilde for
skolens elever og andre interessere-
de.

Hvem har en ambolt?
Skolen er allerede i besiddelse af

en meget væsentlig del af det gamle
smedeværktøj, men vi mangler en
del for at kunne fuldende billedet,
siger skoleinspektøren. Der er pa
skolens budget afsat 500 kr. årligt til
vedligeholdelse af smedien, men det-
te beløb giver os desværre ikke mu-
lighed for at erhverve os de ting, vi
gerne vil have til smedien. Derfor
vil vi gerne opfordre Torsted-beboe-
re og andre til at kigge efter pa lof-
ter, i kældre og andre gemmesteder
efter gammelt værktøj eller hand-
smedede ting, som vi eventuelt matte
fa overdraget.

Vi er bl. a. interesserede i en
rigtig ambolt. Vi har mulighed
for at erhverve den ambolt, som
oprindeligt har staet i smedien,
hvis vi kan fremskaffe en anden
i stedet.

Også andre gamle ting
interesserer

tilknytning til smedien er vi interes-
serede i - såsom gamle

køkkenredskaber, seletøj og beslag, værktøj til
spinding, kartning og vvning,
værktøj fra andre erhverv. Hvis no-
gen har noget, de mener kan have
interesse, og som de ønsker bevaret

for eftertiden, bl. a. til glæde for
skolens elever, tager vi pa skolens
kontor meget gerne imod henvendel-
ser, og vi skal gerne selv sørge for
eventuel afhentning af tingene, siger

skoleinspektør Bent Pedersen.
Susie.

Men også andre ting, som ikke har
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