Helgsta smedja
Längs en liten slingrande å, som på sin färd från Djursjön i Leksands
socken, genom sjön Gyllingen och ned mot Österdalälven, drivit
vadmalsstampar, smedjor, tegelbruk, limfabrik, sågar, skvaltkvarnar,
svarvstugor och tullkvarnar ligger också Helgsta smedja och kvarn.
En vandringsled, iordningställd av Djura hembygdsförening, med
informationsskyltar som berättar om tidigare verksamheter finns 1,5
km uppströms Helgsta. Smedjan och kvarnen i Helgsta, som ingår
som en fristående del i vandringsleden, ligger 1 km sydväst om Djura
kyrka, invid vägen som leder till Hedby.

Vilhelm och Martin i smedjan omkring 1920.
Okänd fotograf.

ett jordbruk vid den lilla ån. Per Johans
familj, flyttade dock till Lindesnäs bruk i
Nås efter bara några år. Dottern Matilda
gifte sig med Henrik Larsson, ”Helgum”,
som lockade Nåsfolket till Jerusalem.

Smedjan under pågående renovering. Foto: Gertrud Ilis

Renoveringen
Smedjan byggdes i början av 1900-talet
med väggar gjutna av slaggflis och murbruk. Slagghus i den här delen av Dalarna
är mycket ovanliga och därför värda att
bevaras. För några år sedan blåste en stor
asp över taket som delvis rasade in och
en vägg höll på att vittra sönder. Ägarna
funderade på att riva smedjan. Sedan
hembygdsföreningen fått ett nyttjanderättsavtal kunde bidrag sökas från
flera håll bland annat; Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet, Gustaf VI Adolfs fond,
Leksands sparbank och Dala energi.
Under sensommaren 2021 gick det att ro
reparationsprojektet i land. Det återstår
dock kompletterande putsning av en vägg
då det var så fuktigt i augusti att kalkbruket inte torkade som det skulle. Skickliga
hantverkare med stor erfarenhet av
renovering av kulturbyggnader anlitades,
med timmermannen Kål Henrik från
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Falun, i spetsen. Hembygdsföreningen
planerar att i den 60 kvadratmeter stora
byggnaden ordna en permanent utställning om vandringsleden och visningar
för allmänheten. Lokalen ska även kunna
användas för andra evenemang och en
invigningsfest planeras till våren 2022.
Helgstens
År 1866 kom två familjer flyttande till Leksand från Snöå bruk i Järna, eftersom bruket skulle läggas ned. Det var kusinerna,
båda med titlarna ”smältarmästare”, Carl
Johan Helgsten, 1828–1919, och Per Johan
Helgsten, 1833-1904, som tog med sig fruar och fem barn för att starta ett nytt liv
i egen regi efter många år som anställda
smeder på olika bruk. Syftet med flytten
var att bygga upp en smidesverksamhet
vid ovannämnda vattendrags utlopp i
sjön Gyllingen. Där anlades en hammarsmedja, klensmedja, bostadshus och också

Carl Johan hade anställda i perioder och
en av dem var smeden Ulrik Brandström,
vilken gifte sig med Carl Johans dotter
Augusta. Så småningom startade Ulrik en
egen smidesverksamhet en bit uppströms
i ån. Helgstens bodde på platsen omkring
25 år, och när sönerna Alfred, 1861-1909,
och Vilhelm, 1867-1942, växt upp så arbetade de också i företaget. Smedjan vid
sjön Gyllingen brann i slutet av 1880-talet
och Helgstens bestämde sig för att flytta
sin verksamhet fyra kilometer nedströms,
där vattentillgången var bättre. Smedjan
byggdes upp i början av 1890-talet och
efterhand byggdes en kvarn och en ny
gård upp. Den nya smedjan eldhärjades
år 1902 men återuppbyggdes och var klar
1906. Då lyste det också i Helgsta, med
egenproducerad ström, tolv år innan
elektriciteten kom till Djurabygden.
Smidet
I två bevarade kassaböcker som sträcker sig från 1882–1897 kan man läsa om
tillverkningen. Mest spik av olika sorter;
skospik (grann, mindre, mellan och
grov), ekspik (5-6-7 tums). Skållor (tå- och
klackjärn) med tillhörande skållspik,
hästskor (sommar och vinter) och hästskosöm (hästskospik) tillverkades också
i mängd. Gångjärn var även en vanlig
produkt. Hundratusentals spikar producerades och såldes främst till handlare
i Gagnef, Mockfjärd, Djurås, Leksand
och Siljansnäs. Djura kyrkogårds stora
grindar tillverkades av Carl Johan år 1879.

Det tillverkades också allehanda saker
som behövdes i jordbruket, eller annat
smide som till exempel flottningschefen i
Leksand behövde. Kunderna kunde också
lämna in gammalt järn som betalning och
som sedan bearbetades och gjordes om
till nya produkter.
Tyvärr dog den äldste sonen Alfred vid 48
års ålder 1909. Fadern var då 80 år gammal och sonen Vilhelm gifte sig, flyttade
och startade så småningom en mindre
smedja inne i byn. Smidet i Helgsta höll
troligtvis på fram till 1920-talet. Alfreds
hustru Karin blev änka när hon var 42 år,
med fyra barn att försörja. Hon anställde
då en mjölnare och skötte ruljangsen med
kvarn och jordbruk. Hon vävde också för
avsalu. Kvarnverksamheten fortsatte fram
till 1980-talet, först med sonen Martin
Helgsten, f.1904, fram till hans död 1971,
sedan med en anställd mjölnare. I dag ägs
Helgsta av Martins dotter Kerstin Larsson,
i Uppsala, som tillsammans med sin man
tillbringar mycket tid i släktgården.
Gertrud Ilis, sekreterare i Djura hembydsförening

Helgstens i salen ca 1910. Elektriska lyset är på! Fr. v. Karin Helgsten, döttrarna Hanna (min
farmor) och Lydia, sönerna Martin i knät på farfar Carl Johan och Bertil. På väggen finns
den avlidne Alfred med på ett fotografi.
Foto: HP Persson, Djura.

Bostadshuset med ”bruksgatan” ned till kvarn och smedja, runt 1902-03. Fotografen står uppe i kvarnen.
Notera alla personer och djur som finns med på fotot. Foto: HP Persson, Djura.
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Boktips:
”Slaggsten och slagghus
– unika kulturskatter”
Gunnarsson och Nyblom, 2016.

Spikhamrarna i smedjan dokumenterades av arkitekten Ferdinand Boberg
som var i Djurabygden och tecknade kulturbyggnader år 1913.
Foto från Digitalt museum. Public Domain Mark (PDM)

Djura kyrkas grindar. Smidda i första smedjan i ”Gamla Helgsta” 1879. Foto: Gertrud Ilis 2022.
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