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Nyt fra Serup Smedje. 
 Dette er en forkortet udgave af den orientering som formand Erik Damborg har skrevet i 
Gudum sogneblad. 
 
To vellykkede ”Få det fixet” dage. 
det vil sige dage hvor gæster har kunnet få lavet små reparationer. En havestol af jern der 
fik sin oprindelige form igen og der er slebet knive, hakker og spader. På opfordring blev 
der smedet specielle kroge af rundjern til meget forskellige funktioner. Begge dage var 
der nok at se til.  
I Essen og på ambolten kunne publikum selv prøve at forme det varme jern. 
 
Jysk Energi  
har sponsoreret kr. 22.000 til indkøb af nye felt-esser og udstyr til at svejse med. 
 
Projekt Smedegården - forundersøgelsen. 
Sideløbende har vi arbejdet hårdt på at få lavet den forundersøgelse af ”Projekt 
Smedegården”, som Realdania har bevilliget kr. 250.000 til.  
Forundersøgelsen skal over for Realdania beskrive en realistisk plan for bygninger og 
bæredygtige aktiviteter fremover.  
Heri ligger også planer for, at få Smedegården lavet mere brugbar til udstilling af gammelt 
værktøj og maskiner samt aktiviteter for publikum, - ja også for dem som vil bruge 
smedjen aktivt. 
 
Arbejdet med dette bliver udført af Møller Nielsens Tegnestue i Struer og 
formidlingsvirksomheden Naturplan i Give. Naturplan har lavet udstillingen i Oddesund 
tårnet.  
  
I højden 
For rigtig at se landskabet fra oven, havde murermester Søren V. Jensen, sponseret en tur 
i højden, og her kunne man i 25 meters højde se, hvordan isen havde formet landskabet 
her på randmorænen. 
 
Et meget stort arbejde er udført med en Målgruppe analyse. 
Vi er fra smedjen inddraget på flere fronter, sammen med Naturplan, der har opgaven 
med en ”Målgruppeanalyse”. Her har vi været rundt ved potentielle brugere og 
interesserede, som vil bevare smedjen og hvad dertil hører af aktiviteter. 
Det hele, både tegnestuens planer omkring bygningerne og Naturplans forslag til 
formidling og aktiviteter, bliver til det forprojekt som Realdania har bedt om. Dette 
arbejde er ved at nærme sig sin afslutning. 
Med forhåbentlig godkendelse fra Realdania, kan dette materiale danne baggrund for 
ansøgninger hos div. fonde og andre med penge til et sådant formål. 
 
Opbakning fra lokalområdet nødvendig. 
Det er utrolig vigtigt, at der er opbakning fra lokalområdet, hvilket for os er blevet 
ekstremt synligt i arbejdet med Naturplans målgruppeanalyse. 
 
Mvh 
Erik Falck Damborg 
 
 


