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Hølundvej 11, Vandværket 
Øster Hassing By matrikel 70bc

stykke op i 1900-tallet, før et 
vandværk blev etableret disse 
steder. I Øster Hassing skal vi 
frem til 1939, før der blev 
etableret et vandværk. 
 
1939 
I 1939 solgte Søren Fanøe  
Nielsen (Hølundvej 17) en par-
cel fra sin ejendom til ”I/S Ø. 
Hassing Vandværk”. Den parcel 
blev matrikuleret 70bc. Handlen 
blev tinglyst den 13/10 1939. 
For at skaffe økonomi til etab-
lering af vandværket var inter-
essantskabet i ”V. Ø. Hassing 
Sparekasse”, hvor vandværket 
fik et lån på 30.000 kr.  

I 1964 blev der overført 53 
m2 fra matr. nr. 3g (parcellen 
mellem Hølundvej 11 og Hø-
lundvej 15) til vandværkets 
matr. nr. 70bc. 

I 1992 erhvervede Øster Has-
sing Vandværk et stykke jord 
vest for selve vandværket, som 
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•

er eksproprieret fra matr. nr. 
30a (Hølundvej 7). Den ekspro-
prierede parcel blev matrikule-
ret 30g. 

Boringen lå oprindelig nord 
for selve vandværket (det røde 
murstenshus). Denne er nu 
nedlagt, og vandet kommer fra 
Skindbjerg Vandværk, der lig-
ger vest for byen.  

I forbindelse med oven-
nævnte ekspropriering blev der 
i 1994 bygget en tank syd for 
vandværket, til at modtage 
vandet fra Skindbjerg Vandværk.  
 
2019 
Vandværket, i dag Øster Has-
sing Vandværk A. M. B. A., le-
verer stadig vand til Øster 
Hassing bys beboere. Det be-
står i dag af matr. nr. 70bc på 
127 m2, hvorpå selve vandvær-
ket ligger, og matr. nr. 30g på 
402 m2.     

Et vandværk er et anlæg til 
vandforsyning af et antal for-
brugere med drikkevand.  
De første vandinstallationer i 
danske byer blev etableret  
omkring 1580 på Frederik 2.s 
befaling i byerne København, 
Odense, Helsingør og Kolding, 
der fik tilført vand til offent-
lige brønde via træledninger 
fra nærliggende søer og vand-
løb. Fra midt i 1800-tallet blev 
der etableret mere moderne 
vandværker i de større byer i 
Danmark, hvor man gennem de 
nye støbejernsrør pumpede  
filtreret vand ud til forbrugerne 
ved pumper drevet af damp -
maskiner. I de mindre byer og 
på landet kunne vandforsyningen 
være baseret på anvendelse af 
nærliggende vandløb, men of-
test var den baseret på private 
og offentlige brønde. Da der 
her var langt færre forbrugere, 
kommer vi som regel et godt 
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fotograferet i 
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