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Vandposten ved Tingstedet foto 1889 (det fjernede sprøjtehus til højre i billedet) 

 
VANDPOSTEN VED RØRVIG TINGSTED 
 
Da elektricitet blev almindelig før forrige århundredeskifte, kom der elektriske pumper, og byerne fik vandværker. Før 
dette var på gårdene og i byerne vandposte over brønde, senest ganske fine støbejernspumper, men før det var der 
vandposte oftest af træ og fremstillet håndværksmæssigt og lokalt. 
Der er bevaret en del af disse, heriblandt vandposten ved Tingstedet (Bystævnet) i Østergade/Brøndstræde i Rørvig. 
Denne post er formentlig ikke den første på stedet, idet den brønd, der i 2018 var så nedbrudt, at den måtte 
nedtages, formentlig (det har ikke kunnet verificeres) er boret og fremstillet af mester Martin Larsen i Sandby omkring 
1915 ved genanvendelse af smedejernsdelene, der endnu ses på fotografiet optaget i 1889. 
Postene havde oftest 2 udløb. Fra det nederste blev der hentet vand til husholdningerne, medens det øverste blev 
brugt til at fylde brandsprøjten og vandvognen - man satte da en prop i det nederste udløb. Det udborede rør i kævlen 
havde en indvendig diameter på som regel 10 cm, hvilket gav en imponerende stor kapacitet, (3 gange så stor som en 
’moderne’ støbejernspumpe!). Den lange pumpestang var nødvendig for at trække den store mængde vand op. 
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Brønden ved Tingstedet er for en del år siden fyldt op med grus, rørene ned i brønden findes således ikke mere. 
Posten, der var meget medtaget af råd og i fare for at vælte, har over vinteren fået tildannet og opsat en ny kævle, 
ligesom smedearbejdet er sat i stand. Det er planen, at også den nyere betonplade over brønden snarest udskiftes 
med et egetræsdæk svarende til det, der ses på det gamle fotografi.  
 

 
Tegning af det kommende egetræsdæk 

 
 
Initiativet til restaureringen kommer fra skovrider Kjeld Jensen, der skaffede grankævlen (”posttræet”) fra plantagen 
ved Dybesø, ligesom han har udført alt det fysiske arbejde med tildannelse af kævlen, behandling af det gamle 
smedearbejde og genopstilling – en imponerende personlig indsat for fællesskabet i Rørvig. Simon Christiansen deltog 
med træfældningsbistand, tegninger og restaureringsrådgivning, ligesom Flemming Hansen og John Mortensen gav en 
stor hjælp med at bringe kævlen ud af skoven. 
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Fv. Simon Christiansen, Kjeld Jensen, John Mortensen og Flemming Hansen henter kævlen i plantagen / Foto Susse Brandt 
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