
 51 

SMEDSGÅRDEN HARADS 6:55 
Edeforsvägen 22. Siv Norberg och Lars Löfgren. 
En sammanställning av uppgifter, lämnade av Siv Norberg, Harads 

 

”Smeds”, som gården, allmänt kallas, räknas som en av haradsbygdens äldsta 

gårdar.  Stugan byggdes på 1700-talet i Bovallen och flyttades till Harads ca 

1850 av Nils Petter Harlin, som var smed i V. Bovallen, Kvarnbäcken. Den 

timrades upp på ”smedstomten”, som byamännen ställde till förfogande för en 

byasmed, så länge smeden utförde smidesarbete. Nils Petter blev 1:e smed, 

sonen Fredrik 2:e smed. Nils Petter var farfar till senare ägaren Henry Harlin. 

 

Stugan står fortfarande kvar på samma ställe. Vid flyttningen bestod stugan 

endast av ett rum med spis (kök). På tomten fanns förutom smedjan, liten 

ladugård, vedbod, härbre och utedass. Ladugården och utedasset är rivna och 

ersatta av nya byggnader.  

 

Huvudbyggnaden har genomgått många förändringar. Ex. 1930 tillbyggde 

dåvarande ägaren, Henry Harlin, farstu, rum och tvättrum, och i härbret avsattes 

ett litet gästrum. Efterkommande ägare har utfört ytterligare reparationer och 

tillbyggnader. 

 

Härbret flyttades till Blomgrens, nuvarande Betsvägen 9, och vedboden står 

fortfarande kvar sedan 1850. Smedjan, som stod med långsidan mot vägen, 

nuvarande 97:an, revs 1930 och ersattes av ett garage, som blev cykel- och 

bilreparationsverkstad. 

 

Nuvarande fastighetsreglering (styckning) av ”Smedstomten” skedde 1979. 

Henry Harlin avled i slutet av 1970-talet. Smeds köptes 1983 av Marianne 

Edegren och Edvin Eriksson.  

 

Ja, det här var en liten berättelse om en gård, som ägts av flera, ändrats och 

rustats, och som under årtionden var ”bysmedjan” med 1:e och 2:e smed. Nu ägs 

gården av en ung familj, Siv och Lars, som vårdar och bevarar dess historiska 

minne. 

 

KURIREN FÖR 100 ÅR SEDAN (1897) 
     En jättelax 

     Vid Edefors laxfiske fångades i dag på morgonen en lax, som vägde 25½ kg, meddelas 

Norrbottens-Kuriren. 

      

 En kungsörn 

      sköts den 5 d:s i närheten af Harads by af Oskar Larsson från Harads. Den ståtliga 

fågeln mätte 2 meter och 20 cm. mellan vingspetsarne, och att den i öfrigt ej är liten kan 

man tänka sig till då den väger 5,4 kg. Örnen hålles som bäst på att uppstoppas.  


