Fra vindmølle drevet pumpe til moderne vandværk.

I Jyllinge området var der flere kilder, hvor man kunne hente drikkevand, men da man kun
skulle grave nogle få meter ned for at etablere en brønd, var det lettere end at gå til
nærmest kilde. I landsbyen blev der derfor bygget brønde, som kunne dække vandbehovet
for en halv snes husstande.

Billedet: Ved Langløbet 15 står der stadig én af disse brønde, som dog i dag er inaktiv, men brønden under
den er bevaret.

Fra begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at etablere kollektive vandforsyninger i
landsbyerne. Stiftelsen af Jyllinge Vandværk er dateret til 1903.
Allerede dengang havde man store restriktioner for anvendelse af vandværksvandet:
”Interesseselskabets Formaal ere at forsyne Medlemmerne med Vand til Husbrug,
Vanding af Kreaturbesætning, Vadsk og Damptærskning.
Derimod er det forbudt at anvende Vandet til Brug ved industrielle Anlæg, Vanding af
Gartnerhaver eller overhovedet i saadant Øjemed, som vil have større Forbrug af Vand. I
Ildebrandstilfældet er det tilladt, forsaavidt gøres fornødent at anvende Vandværkets
Vand”.
For at få tryk på vandet måtte man have et vandtårn, og et af de højeste steder i Jyllinge
var haven ved Pibergården. Her byggede man af kampesten et 5-6m højt vandtårn, som
kunne rumme 800 tønder vand svarende til en gennemsnitshusstands årlige forbrug i dag.
Vandet blev pumpet op i vandtårnet af en vindmølle drevet pumpe, idet elektricitet først
kom til Jyllinge sidst i 1920’erne.
Brønden lå i mange år i haven bag ved Brugsen – i dag Fjordmuseet.
Vandafgiften var en årlig afgift pr. tappested. Dette system bar tydelig præg af, at det var
bønderne, der dominerede i sognet, for en større gård betalt typisk en snes kroner, mens
en almindelig husstand måtte betale for godt det halve. Vi skal helt frem til 1990’erne før
det blev lovbestemt, at man skulle betale efter forbrug.
De store udstykningsplaner omkring landsbyen Jyllinge blev planlagt i begyndelsen af
1960’erne, og det store spørgsmål var, hvem der skulle levere drikkevand til disse
områder?
Én af initiativtagerne bag udstykningerne var formanden for Jyllinge Vandværk Ibenholt
Jensen. Han mente, at Jyllinge Vandværk skulle påtage sig opgaven, men der skulle flere
generalforsamlinger til, inden der kunne skabes flertal for en så stor udvidelse af
vandværket.
Udvidelsens størrelse fremgår af, at man havde søgt og fået tilladelse til, af Købehavns
Vandforsyning (styrede dengang vandindvindingsretten for store af Sjælland), at øge
vandindvindingen fra 10.000m3 til 400.000m3 pr. år.
Det store slag stod den 2. februar 1965, hvor 70 interessenter – næsten fuldtalligt – var
mødt op til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Efter en hed debat gik bestyrelsens
forslag til skriftlig afstemning. 29 stemte for, 27 imod og resten stemte blankt. Efter denne
beslutning gik bestyrelsen i gang med at finde en ny og fremtidssikret placering for Jyllinge

Vandværk. Stedet blev den nuværende placering på Smakkevej, og allerede i 1969 kunne
man fra de nye boringer og nyopført vandværksbygning pumpe drikkevand ud til den
hastigt voksende befolkning i Jyllinge.

Billedet: Vandtårnet til Jyllinge Vandværk blev opført i 1904 i haven til Pibergaarden. Resterne ligger der
stadigt og fremtræder i dag som en mystik skulptur.

Teksten er redigeret af Jyllinge Vandværk, september 2008.

