
1788 Brøndgraverne i Smederup 

 

 

Ovenfor er gengivet et udsnit af Kirkebogen for Gosmer Sogn 1735 -1813, 

”Døde 1788”. 

Der står: 

”26de dito (26. Søndag efter Trinitatis, som i 1788 var den 16. november) 

efterskrevne unge Mennisker, som bleve dræbte i en Brønd i Smedrup navnl.: 

Peder Christophersøn -------------- 29 

Jørgen Rasmussøn ------------------ 27 

Poul Sørensøn ----------------------- 20 

Anders Jørgensøn ------------------- 19 

Knud Sørensøn ----------------------- 21 

Hans Jørgensøn ---------------------- 19 

Søren Sørensøn --------------------- 28” 

 

Bag den kortfattede tekst i kirkebogen gemmer der sig følgende tragiske 

hændelse: 

I Smederup, som ligger på en bakketop, har man altid haft svært ved at finde 

tilstrækkeligt med vand til mennesker og dyr. Tidligere måtte man hente vand 

i en brønd vest for byen, ved vejen mellem Ørting og Randlev. Ude på marken 

ned mod Gosmer lå et kær, hvor man kunne vande kreaturer. Det kunne 

således især om vinteren være vanskeligt at få bragt vand nok til folk og fæ i 

byen. 

I 1788 kom der så en mand forbi med en pilekvist, og han ’viste vand’ og 

udpegede et sted midt i byen, hvor man kunne grave en brønd.  



Man gik straks i gang med arbejdet, hver gård stillede med en karl til 

gravearbejdet, mens de øvrige beboere hjalp til med at fjerne jord og sørge for 

mad og drikke. Stemningen steg hen ad dagen, øllet gjorde sin virkning, og 

efterhånden kom karlene så dybt ned, at der begyndte at sive vand ind i 

brønden. Det måtte fejres med endnu en tår øl, og stemningen steg yderligere. 

Midt under festlighederne kom en fremmed mand forbi, han kiggede ned i 

brønden og sagde noget i retning af: ”Det går aldrig godt!” Han opfordrede 

karlene til at komme op hurtigst muligt, fordi hullet snart ville falde sammen. 

Men det var der ingen, der ville høre på. Efter endnu en advarsel for døve øren 

vendte han om og gik. Og knap nok havde manden vendt dem ryggen, før han 

hørte et hjerteskærende jammerskrig. Brønden var skredet sammen om 

karlene og havde begravet dem levende. De syv af dem mistede livet, den 

ottende slap med at miste sine træsko. 

 

Af Folketællingen i 1787 for Smederup By, Gosmer Sogn fremgår det at de 4 

første på kirkebogens liste er ældste (hjemmeboende) sønner i hver sin gård, 

nr. 5 er mandens broder, nr. 6 er ”Koenens Søn auled uden Ægteskab”, nr. 7 

må være en tjenestekarl.  I 1787 er der talt 49 indbyggere fordelt på 9 

husstande i Smederup. Så ud over at være en tragedie for de 7 direkte berørte 

familier har ulykken medført en kraftig reduktion af unge, arbejdsduelige 

mænd. 

 

Helt op i midten af 1900-tallet var der dårlig vandforsyning i Smederup. 

Gårdene havde små boringer, der ofte tørrede ud om sommeren. Omkr. 1960 

blev der lavet en forfærdelig dyb vandboring, som kunne forsyne hele 

landsbyen med vand, men vandet var så okkerholdigt, at det både kunne ses 

og smages. I 1977 blev problemet løst, da Smederup blev forbundet med 

Gosmer Vandværk, der ironisk nok ved sin nyeste boring fandt vand på 

Smederupjord, dog i den lavere liggende del ned mod Gosmer. 
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