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Hundstrup vandværk 
 

Vandværket blev bygget på en matrikel, udskilt fra naboejendommen matr. Nr. 27a Filippavej 35 
Vandværket er etableret og oprettet den 11-3 1957, som et andelsfortagende. 
 
Der var på stedet fundet en vandåre, der kunne levere vand nok til de huse og ejendomme som bakkede op 
om tanken om bedre vand i Hundstrup. 
 
Vandværket skulle erstatte de brønde, der var ved hvert hus og ejendom i byen, og tanken om en bedre 
vandkvalitet har tiltalt byens beboere. Langt de fleste sluttede op om ideen, og derfor blev vandværket et 
andelsarbejde, som byens borgere i Hundstrup var fælles om. 
 
Vandværket forsynede Hundstrup by med drikkevand gennem en rørledning, nedgravet i ca. en meters 
dybde. Denne dybde for at frost ikke kan nå ned til rørene i særligt strenge vintre. 
 
Vandværket krævede en form for daglig kontrol, et arbejde som kommunekasserer Johannes Rasmussen 
påtog sig, og efter ham hans søn Poul Helge Rasmussen. De førte tilsyn med værket, hvor der med jævne 
mellemrum skulle skylles og udskiftes filtre. Dette arbejde skulle sikre en god vandkvalitet. Der blev med 
jævne mellemrum taget vandprøver, der i prøveflasker blev sendt til kvalitetskontrol, og selv om værket 
passede sig selv i det daglige, blev den lokale smed, Karl Ejner Larsen  tilkaldt ved større arbejder  der betød 
afbrydelse i vandforsyningen medens arbejdet stod på, men langt de fleste var orienteret når sådanne 
arbejder skulle udføres. 
 
Vandværket fik også en anden og vigtig betydning, for samtidig med etableringen gennem byen, blev der 
opsat flere brandhaner langs vejen.  Disse skulle sørge for vand til slukning af brande i Hundstrup. 
 
Senere kom der flere andelshavere til, hvilket betød et større vandforbrug, derfor blev der bygget og støbt 
et underjordisk bassin tæt på vandværket, til oplagring af vand.  
 
I dag er det gamle vandværk nedlagt og er erstattet af et nyt og større vandværk. Dette vandværk ligger på 
jorden bag Filippavej nr. 80, men det underjordiske vandbassin ligger stadig under jorden, hvor det gamle 
vandværk var bygget engang, bassinet er dog ikke i brug mere. 


