
1942-43  Smederupfundene 

Under besættelsen 1940-45 opstod der mangel på brændsel. Der var lukket for 

importen af kul og olie, altså måtte man finde andre former for brændsel. 

Mest kendt er nok brunkullene fra Søby i Midtjylland, men i moserne over hele landet 

tog tørvegravningen for alvor fat. Det, der tidligere havde været nøjsomme folks 

tørvegravning til eget brug, blev nu en industri med anvendelse af gravemaskiner, 

tipvogne, transportører, ælteværker og lignende.  

 

I Smederup, i en lavning nord for vejen mellem Gosmer og Ørting, ligger der en lille 

sø. Den er resultatet af en intensiv tørvegravning i krigsårene.  

En foretagsom entreprenør indledte tørvegravningen her i 1941, i begyndelsen med 

et såkaldt presseværk, hvor tørven blev æltet næsten uden tilsætning af vand, men 

på grund af vandstanden i tørvegraven gik han senere over til at bruge slæbeskovl og 

ælteværk, fordi materialet var meget vandholdigt.  

Alt gik som smurt en tid, men en dag i 1942 kom der knas i maskineriet, og da 

arbejderne så nærmere efter, viste det sig, at der sad nogle metalringe fast i 

æltemaskinen.  

 

Mosen tilhørte Anton Nielsen, der var sognefoged og en ansvarlig mand, og det har 

sikkert været på hans foranledning, at Dr. Didriksen blev tilkaldt. Dr. Didriksen var 



læge i Gylling og en meget ivrig amatørarkæolog. Der er vist ikke gjort mange 

oldtidsfund på egnen i hans tid, som han ikke har haft fingrene i. Han forestod derfor 

også en undersøgelse af stedet, og i løbet af 1942-43 fandt han og hans hjælpere 

plankerne fra en brønd, hvori der lå nogle lerkar og en træspand. Spredt rundt om 

brønden lå talrige bronzeringe, og da man fik samlet dem sammen med de ringe, som 

folk havde fundet i tørvene hjemme i tørvekasserne, var der i alt næsten 400. 

Lignende fund er gjort i en mose ved Falling og andre steder i det østlige Midtjylland, 

men fundet fra Smederup er det talrigeste. 

 

Brønden i Smederup var anlagt omkring år 600 før vor 

tidsregning – i den periode, der kaldes sen 

bronzealder. Formodentlig er den anlagt omkring et 

kildevæld langt ude i mosen. Muligvis har folk på det 

tidspunkt kunnet gå tørskoet derud, klimaet var 

varmere dengang. Brønden var lavet af 14-15 

egeplanker og har nok været anlagt som 

vandforsyning for de lokale folk og fæ.  

I brønden var en spand udskåret af et enkelt stykke 

elmetræ. Den var forsynet med to hanke og var ca. 1 

meter høj med en diameter på 62 cm for oven og 77 

cm for neden. 

Tillige var der talrige lerkar fra slutningen af 

bronzealderen. Nogle ser det som tegn på, at folk 

ofrede fødevarer, mens andre ser det som øsekar, der 

enten er tabt eller glemt i brønden. 

 

Spand af elmetræ, fundet i Smederup Mose. 

 

 

I løbet af de følgende få 

århundreder fik brønden 

funktion som helligt sted, hvor 

folk ofrede til de højere 

magter. I Østjylland var det 

skik at give en helt speciel 

slags offergaver, nemlig små 

øskenringe, men også mere 

almindelige spiralsnoede arm- 

og halsringe blev ofret, alle 

disse ringe kan henføres til 

tidlig jernalder. 

 

 

De mange bronzeringe, der blev 

fundet ved brønden 



 

Fundene kom til Forhistorisk Museum i Aarhus og indgår nu i den permanente 

udstilling på Moesgaard Museum 

 

I Smederup er der sat en lille sten til minde om fundene. Den står i vejkanten oven 

for mosen. 
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