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Vandværkets historie gennem 100 år  



Forord  

Ry Vandværk er for mange sikkert et ukendt område. Det er jo vand, der kommer ud af hanen, 
men hvordan er egentlig kommet dertil? På en måde kommer fra jer selv, for det er forbrugerne i 
Ry Vandværks forsyningsområde, der ejer Foreningen Ry Vandværk. Vandværkets drift består af 
en valgt bestyrelse og ansat personale, som sørger for, at vandet kommer ud af hanen hos forbru-
gerne og håndterer udfordringerne med forsat rent vand. 

Dette jubilæumsskrift udgives i anledningen af, at det er 100 år siden Foreningen Ry Vandværk 
blev stiftet.  Skriftet er muligt at udgive, da tidligere formænd har gravet i arkiverne og skrevet de-
res erindringer sammen med fakta fra bøgerne i vandværket, første gang for 25 år siden i forbin-
delse med vandværkets 75 års jubilæum.   

Der kan læses om de overvejelser og problemer, der var ved opstarten de første år, de senere ud-
videlser af byen og dertil øget forbrug, som krævede større mængder vand, og at der blev boret 
efter mere vand for at opfylde behovet. 

Vi håber med udgivelse af dette jubilæumsskrift at bidrage til byens historie gennem de sidste 100 
år, og at byens historieinteresserede vil få nytte af dette. Samtidig ønskes det at belyse vort drik-
kevands udvikling de sidste 100 år fra at være en åben kilde til nuværende og fremtidige udfor-
dringer med at skaffe rent vand. 

Tak til tidligere bestyrelser, nuværende bestyrelse, vandværkets ansatte og til byen for at dette 
skrift er muligt. 

Formand Ernst Jensen 

Bidragsydere 

Til at fortælle historien om Ry Vandværk er der brugt og redigeret i bidrag fra tidligere formænd 
Børge Elkjær og Torben Mogensen samt nuværende formand Ernst Jensen.  

 

        Børge Elkjær   Torben Mogensen Ernst Jensen  



Det indledende arbejde  

Spørgsmålet om en eventuel etablering af et vandværk i Ry Stationsby havde ofte været diskuteret 
i årene omkring 1920, dog uden at nogen havde taget et egentlig initiativ til at få det startet.  

Men midt i juli 1921 rettede daværende førstelærer P.K. Fjeldsted henvendelse til ingeniør N.M. 
Hansen, Ry, for at få foretaget nogle beregninger på, hvad det ville koste at få etableret et vand-
værk i Ry.  

Førstelærer P.K. Fjeldsted var stifter af- og formand for Ry Udstykningsforening, og han anså det 
for sandsynligt, at denne forening ville bekoste de udgifter, der ville være forbundet med undersø-
gelsen, hvilket også skete, idet foreningens bestyrelse bevilgede 300 kr.  

Man havde mange gange, sådan mand og mand imellem, talt om, at kilder ved Knudsø, kaldet den 
røde bæk, kunne danne basis for en fælles vandforsyning af byen, hvorfor ingeniør N.M. Hansen 
foretog en opstemning af vandet fra bækken for at måle den daglige gennemstrømning i måne-
derne juli og august samt en del af september.  

 

 
Førstelærer P.K. Fjeldsted, Formand for Ry Vandværk 1922-1930 

Sommeren 1921 havde givet meget lidt nedbør, hvorfor man regnede med, at den vandmængde, 
der blev målt, ville være et minimum af det normale. Resultatet af målingerne viste, at den første 
bæk på den nuværende Randersvej gav 388 m3 vand i døgnet, og den anden bæk, den røde bæk, 
gav 604 m3 i døgnet. Ingeniør N.M. Hansen havde beregnet, at Ry bys vandforbrug ville ligge mel-
lem 60 m3 og 100 m3 i døgnet, og der var således vand nok. Det næste spørgsmål var så, hvorle-
des man skulle få vandet ud til forbrugerne. Man planlagde derefter, at der skulle bygges et vand-
tårn på den høje bakke ved gården Skansehøj, hvorfra vandet kunne løbe af sig selv ud til alle for-
brugerne.  



For at få vandet pumpet op til vandtårnet, eller højdebeholderen, som vi kalder den i dag, ville 
man lade vandet fra bæk nr. 1 drive en turbine, der skulle skaffe strøm nok til at pumpe vandet fra 
den røde bæk op til beholderen. Ved nærmere beregninger viste det sig imidlertid, at løftehøjden 
ville blive på 55 meter, og det ville kræve en motor på 1,5 HK. For at få den nødvendige elektricitet 
til en sådan motor, ville det kræve en dæmning på ca. 12 til 14 meters højde. Dette ville blive alt 
for kostbart, hvorfor man besluttede, at byens elektricitetsværk skulle levere strømmen. 

Det næste spørgsmål var så, om kvaliteten af vandet fra den røde bæk var af en sådan kvalitet, at 
det kunne bruges som drikkevand. Der blev taget prøver af vandet og sendt til Steins Laboratorium 
i København.  

Resultatet var ikke for godt, der var for meget jern i vandet, 2,4 milligram pr. liter. For at få den 
rigtige kvalitet, skulle der bygges et iltnings- og filteranlæg. De bakteriologiske resultater var heller 
ikke for gode, men man regnede med, at det var fordi, man havde taget prøverne fra der, hvor 
vandet løb i skovbunden, og det ville være meget renere, hvis man gravede ind i skrænten, idet 
man derved undgik at få forrådnelse fra vegetationen med i vandet.  

 

 
Byggeri på Klostervej 1962 

 



Den samlede udgift til projektet med ca. 130 stikledninger ville blive ca. 70.000 kr. og med forrent-
ning og afdrag af et sådant lån, sammen med driften, blev det beregnet til en pris på 25 kr. pr. 
hane pr. år, ved 400 haner.  

Dette, syntes man, var for dyrt, hvorfor man udarbejdede et nyt projekt, der havde en boring ved 
beholderen som basis.  

Man regnede med at bore på bakken ved Skansehøj, og ingeniør N.M. Hansen beregnede, at et 
sådant anlæg med en boring på 60 meters dybde og med 130 stikledninger ville komme til at koste 
50.000 kr., og så ville man anbringe en vindmølle på bakken til at levere delvis strøm til oppump-
ningen for herved at holde den årlige udgift pr. vandhane nede på ca. 15 til 16 kr. årligt.  

På grundlag af disse to projekter indkaldte P.K. Fjeldsted til et møde på Hotel Ry den 25. septem-
ber 1921, idet han indbød: 

De lokale Sognerådsmedlemmer  

Bestyrelsen for Borger og Håndværkerforeningen  

Bestyrelsen for Elektricitetsselskabet  

Bestyrelsen for Udstykningsforeningen  

Bestyrelsen for Fællesorganisationen 
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Dette møde resulterede i, at ovennævnte foreninger hver for sig indkaldte til en generalforsamling 
for at få bevilget et beløb til at fortsætte planlægningen og forberedelserne til etablering af et 
vandværk. Resultatet af disse generalforsamlinger blev, at der blev bevilget følgende beløb, der 
dog kun skulle udbetales, hvis forsøget på at starte et vandværk skulle mislykkes. 

Udstykningsforeningen 300 kr. 

Håndværker og Borgerforeningen 300 kr. 

Elektricitetsselskabet 500 kr. 

Dover Sogneråd 500 kr. 

Fællesorganisationen 0 kr. 

At der har været delte meninger om projektet i Dover Sogneråd ses af den afstemning, der fandt 
sted, idet der var fem stemmer for, nemlig de fire valgte i Ry by og én valgt i Alken, mens der var 
fire, der ikke stemte. Det var de fire, der var valgt i sognet.  

Da der nu var skabt økonomisk grundlag for en prøveboring, og der fra Brøndborer Stoffregen i Sil-
keborg var et tilbud på 1600 kr., netop det beløb der var stillet garanti for, var man næsten klar til 
at gå i gang. Men kun næsten, for der manglede lige 112 kr., som var brugt til undersøgelserne ved 
den røde bæk, og da Fællesorganisationen ikke havde givet noget beløb, så måtte sagen klares 
ved, at P.K. Fjeldsted fik bestyrelsen for udstykningsforeningen til at bevilge dette beløb, hvilket 
skete på et bestyrelsesmøde den 13. november 1921.  

 

 

Rentvandstank på Klostervej 1960 



For at sikre sig det jordareal, hvor boringen skulle foretages, forhandlede man sig den 30. oktober 
1921 frem til en aftale med ejeren af bakken ved Skansehøj, gårdejer P. Pedersen, der forpligti-
gede gårdejeren til at sælge det nødvendige areal, mindst en Skæppe land for 2000 kr., såfremt 
etableringen af vandværket lykkedes. Disse forhandlinger, samt igangsættelsen af prøveboringen, 
blev iværksat af det forberedende udvalg, der var blevet udpeget på mødet den 25. september 
1921 på Hotel Ry. Udvalget bestod af følgende: 

Ingeniør N.M. Hansen, førstelærer P.K. Fjeldsted og snedkermester C. Rasmussen  

Suppleret med: 

Købmand Søren Andreasen og lærer K. Skafte. 

Da prøveboringen viste et godt resultat med et minimum på 130 m3 pr. døgn, besluttede udvalget 
sig til at indkalde til et nyt møde med repræsentanter for de foreninger, der havde givet økono-
misk garanti. I mellemtiden havde der været en kraftig debat i de lokale blade om spørgsmålet. En 
debat, der havde været meget hård med synspunkter både for og imod. 

 
Filterhus på Klostervej 1962 



Det næste møde blev afholdt den 5. december 1921 på Hotel Ry med bestyrelserne for de interes-
serede foreninger og de lokale sognerådsmedlemmer. På mødet vedtog man enstemmigt at ind-
kalde til et grundejermøde den 9. december 1921. 

Der mødte ca. 100 grundejere op til dette møde, hvor førstelærer P.K. Fjeldsted forelagde resulta-
tet af prøveboringen, samt planerne for etableringen af vandværket. Efter en del spørgsmål og 
drøftelse vedtog man enstemmigt at søge vandværkssagen løst. Der blev derfor nedsat et udvalg, 
hvis opgave var at fortage tegning af medlemmer, udarbejde forslag til love og vedtægter og ind-
kalde til konstituerende generalforsamling.  
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Dette udvalg kom til at bestå af følgende: 

Ingeniør N.M Hansen, førstelærer P.K. Fjeldsted, lærer Karl Skytte, gartner Marius Th. Nielsen, 
købmand Søren Andreasen, tegnelærer K. Kristensen og baneformand P.S. Rasmussen 

og som suppleanter: 

Købmand Tellesen og fabriksarbejder Rasmus Sørensen. 

Udvalget konstituerede sig således: 

Formand: P.K. Fjeldsted  

Kasserer: K. Kristensen  

Sekretær: K. Skafte. 



Efter mødet på Hotel Ry den 9. december 1921 blev der fremlagt en liste, hvor man kunne tegne 
sig som andelshaver i vandværket. Der tegnede sig straks 51 grundejere og i de følgende dage 
yderligere 74 – i alt 125 i første omgang.  

Den 20. december 1921 startede man igen prøvepumpningen for at undersøge vandkvaliteten. Ef-
ter syv timers pumpning kunne man konstatere, at vandmængden var stabil.  

På et bestyrelsesmøde afholdt den 9. januar 1922 blev det oplyst, at der nu var tegnet 140 grund-
ejere som andelshavere. Der blev samtidig oplyst, at vandanalysen fra Steins Laboratorium var 
yderst tilfredsstillende, dog med et vist indhold af jern. 

 
Trykforøgerstation ved højdebeholderen på Kildebakken 

År 1922 – Byggeri og forsyning af andelshavere 

Den 16. januar 1922 gennemgik bestyrelsen et udkast til love for "Andelsselskabet Ry Vandværk", 
og man vedtog enstemmigt at forelægge udkastet på en stiftende generalforsamling den 20. ja-
nuar 1921 med følgende dagsorden: 

1. Meddelelse om resultatet af tegningen af andelshavere. 
2. Meddelelse om resultatet af vandanalysen fra Steins Laboratorium. 
3. Forelæggelse af udkast til love for "Andelsselskabet Ry Vandværk". 
4. Valg af bestyrelse og suppleanter og revisorer. 

 

Generalforsamlingen godkendte de love, som det forberedende udvalg havde udarbejdet med 
samtlige stemmer (46), og generalforsamlingen valgte det forberedende udvalg som bestyrelse. 
Som revisor valgtes bagermester Olesen og købmand Buttenschøn. Det vedtoges, at alle tilmeldte 
var optaget som medlemmer, såfremt de ikke inden den 23. januar 1922 skriftlig havde tilkendegi-
vet, at de ikke ville deltage.  

På det første bestyrelsesmøde den 29. januar 1922 konstituerede bestyrelsen sig således: 



Formand: P.K. Fjeldsted  

Næstformand: K. Skafte  

Kasserer: K. Kristensen 

og man vedtog at optage en kassekredit i Banken for Skanderborg og Omegn på 5000 kr. Denne 
kassekredit skulle være af midlertidig karakter og bestyrelsen kautionerede personlig.  

Ingeniør Hansen fik overdraget arbejdet med projekteringen af vandværket for et honorar på 3000 
kr. Som følge af denne beslutning udtrådte Ingeniør Hansen af bestyrelsen, og købmand Tellesen 
indtrådte.  

Den 15. maj 1922 vedtog bestyrelsen at overdrage arbejdet med vandbeholderen til virksomheden 
Danalith i Århus, der også skulle opføre filterbygningen, begge dele for tilsammen 12.500 kr. 
Denne pris blev dog senere forhandlet ned til 8.500 kr. for vandbeholderen alene, idet man øn-
skede andre priser frem på filterbygningen.  

Til finansiering af byggeriet og til nedlægning af ledningsnettet blev der optaget et lån på 70.000 
kr. i Fyns Stift Sparekasse til en rente på 4 3/4 % og med en løbetid på 28 år.  

Den 8. juli 1922 blev der afholdt licitation over filterhuset. Muremester Jens Chr. Jensen, Ry, fik 
murearbejdet for 3000 kr., og tømrermester H.P. Nielsen fik tømrerarbejdet for 427 kr. 

 

 
Filterhuset på Kildebakken 1922, Foto: Ry Lokalarkiv 

Om efteråret, den 16. august 1922 vedtog man at ansætte en mand til at passe maskiner, pumper, 
og pladsen for en løn på 500 kr. om året, og det blev inkassoformand Vestergaard, der fik dette 
arbejde. Han startede pr. 1. oktober 1922.  



Den 20. november 1922 afgav Dover Sogneråd en kommunegaranti på i alt 100.000 kr. inklusive de 
70.000 kr., der var lånt hos Fyns Stift Sparekasse. 

Slutregnskabet for etableringen af ledningsnettet var: 

Hovedledninger: 13.549,01 kr. 

Stikledninger: 7.541,07 kr. 

Husinstallationer:  10.474,23 kr. 

I alt: 31.664,31 kr. 

På et bestyrelsesmøde den 4. december 1922 fastlagdes følgende normer for betaling af vandaf-
gifter. Det vedtoges, at der skulle bruges en vandligning for hver enkelt ejendom, idet man skulle 
betale 5 kr. pr. enhed, dog mindst 3 andele pr. husstand. Følgende normer vedtoges: 

For hver 3000 kr. ejendomsskyld: 1 andel 

For hver familie i ejendommen: 2 andele  

For hver 5 indbyggere i en ejendom: 1 andel  

For hver 3 værelser i en ejendom: 1 andel 

For en have, efter størrelse: 1-2-3 andele  

For hver have, der er en byggegrund: 3 andele 
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Årene 1923 - 1930 

Den 25. april 1923 blev den første ordinære generalforsamling afholdt.  

I formandens beretning fortalte han, at bestyrelsen havde forladt ideen om at bruge vindenergi til 
hjælp for oppumpningen af vandet, idet de havde fået et tilbud fra Ry Elektricitetsværk ved Ry 
Mølle på 15 øre pr. kW time mod, at vandværket selv bekostede ledningen fra Skanderborgvej til 
værket. Regnskabet for det første halve drifts år viste et overskud på 1.552,41 kr. Kassererens løn 
blev sat til 400 kr. for det første år, derefter til 200 kr. pr. år.  

Det viste sig hurtigt, at der var problemer med pumperne ved boringerne. Den 12. november 1923 
havde man det første rigtige driftstop, idet begge pumper, rentvandspumpen og borepumpen, 
svigtede. Man mente, det skyldtes for meget slam i boringerne, der begge blev skyllet med salt-
syre.  

I løbet af foråret blev der etableret en nr. 2 boring på bakken ved Skansehøj, men lige fra starten 
var der problemer. Borerøret knækkede, og brøndboreren, fabrikant Nielsen fra Ulstrup, kunne 
ikke overholde tidsfristen. Det lykkedes dog til sidst at finde vand nok i en dybde af 42 m. Boringen 
gav 8 m3 i timen, men der havde været store omkostninger, hvorfor vandværket den 2. juni 1925 
lånte 10.000 kr. af Elektricitetsværket. Der var stadig problemer med pumperne. De brugte så me-
get strøm, så lyset i hele byen blinkede, når de startede. 

 
Højdebeholder samt trykforøgerstation på Boeletvej 



 

Problemet med pumperne fortsatte i flere år. Man borede i februar 1927 boring nr. 1 ned til 
samme dybde som boring nr. 2, men problemerne fortsatte. På generalforsamlingen den 6. juni 
1928 talte man for første gang om at flytte boringerne ned til åen. Man var klar over, at det var 
den store dybde i boringerne, der gav problemer, idet man jo alene havde stempelpumper den-
gang. Man talte om eventuelt at lave en stor brønd, hvorfra man kunne pumpe vandet op til Skan-
sehøj. Dette blev dog aldrig prøvet.  

Vinteren 1929 gav nogle meget store problemer, idet en meget hård frostperiode fik mange af 
værkets jordledninger til at fryse. Problemet blev så stort, at vandværket ansatte mælkehandler C. 
Jensen til at udbringe vand i spande til almindelig husholdningsbrug. C. Jensen fik 0,20 kr. pr. 
spand, og han nåede i løbet af vinteren at udbringe 1600 spande for i alt 320 kr. 

Det synes, som om der har været nogen uenighed om, hvem der skulle vedligeholde stiklednin-
gerne ind til huset. En ekstraordinær generalforsamling fastlagde, at vandværket skulle vedlige-
holde ind til aftapningshanen.  

Man begyndte at lede efter et område nede i byen, hvor man eventuelt kunne foretage en prøve-
boring. Der blev foretaget en prøveboring i dalen ved Alleen, men selv om resultatet var positivt, 
blev boringen ikke udnyttet, idet man ønskede at tilkalde en ekspert. Ingeniør Østergaard foreslog, 
at der skulle prøvebores neden for Petersborg eller neden for plejehjemmet ved Knudsø. Det blev 
overladt til bestyrelsen at finde et egnet sted, og i november 1929 boredes der i skoven ved Para-
plyen, og resultatet var godt.  

Herefter besluttede bestyrelsen at bygge et mindre filterhus og en 50 m3 stor rentvandstank, 
hvorfra vandet blev pumpet op til beholderen på Kildebakken. Det nye anlæg ved Paraplyen ko-
stede i alt 17.980 kr.  

 
Det gamle vandværk på Klostervej 



Årene 1930-1939 

På generalforsamlingen den 8. september 1930 meddelte formand P.K. Fjeldsted, at han ikke øn-
skede at fortsætte som formand. Generalforsamlingen takkede ham for hans store arbejde med 
oprettelsen af værket. 

Ny formand blev gartner Marius Th. Nielsen. 

Den 28. marts 1931 drøftede bestyrelsen spørgsmålet om installation af vandmålere. Højskolen fik 
indrettet et kunstigt "Kildevæld" i haven, og her blev der opsat vandmålere, og der blev foretaget 
prøver på vandmåling af forbruget ved havevanding. 

Den 19. maj 1931 fremsatte bestyrelsen et forslag på generalforsamlingen om etablering af vand-
målere ved alle ejendomme. Efter en drøftelse vedtog generalforsamlingen at opsætte vandmå-
lere på nogle enkelte ejendomme for at afprøve målerne i et år, samt at alt havevanding skulle af-
regnes efter måler. Målerne til havevandingen skulle udleveres af vandværket.  

Senere samme år, den 17. august, fik Ry Station installeret vandforsyning efter nogen forhandling 
med DSB.  

 
Trykforøgerstation på Bøgevej 

Vandforsyningen syntes nu inde i en stabil periode, men man kan af protokollen læse, at der til 
hvert bestyrelsesmøde måtte behandles klager over betalingen af vandafgiften, idet medlem-
merne ikke altid var enige med bestyrelsen i den skete vandligning af ejendommen, ligesom der til 
stadighed skete ændringer i antallet af beboere. Trods dette ændrede man ikke på afregningssy-
stemet, selvom bestyrelsen brugte masser af tid på dette ved hvert eneste bestyrelsesmøde. 



I efteråret 1933 må bestyrelsen klage til beboerne på Agnetevej, idet beboerne havde ladet vejens 
overflade sænke, og nu ønskede beboerne, at vandværket skulle sænke deres ledning 60 cm. Der 
måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den 17. august 1933 for at få klaret proble-
met. Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen skulle forhandle sig frem til en løsning med be-
boerne. Denne løsning blev, at vandværket betalte for rørene og beboerne for gravearbejdet. På 
samme generalforsamling blev det vedtaget, at formanden skulle aflønnes med 200 kr. om året.  

Den 26. oktober 1933 vedtog bestyrelsen, at der skulle anskaffes et kalkmætningsanlæg, der skulle 
anbringes på arealet ved Paraplyen, ligesom filteranlægget skulle flyttes hertil. Arbejdet hermed 
blev udført af firmaet Brun og Sørensen, Århus, og rørarbejdet blev udført af blikkenslagermester 
Steffens, Ry. Anlægget blev afleveret færdigt den 22. februar 1934. Samme år på generalforsamlin-
gen den 21. juni vedtog man at opkræve 10% ekstra i vandafgift på grund af de store anlægsudgif-
ter. 

Der blev den 3. januar 1935 oprettet en overenskomst med Ry Elektricitetsværk, så strømprisen 
bliver afhængig af størrelsen på strømforbruget. For de første 15.000 kW betaltes der 13 øre pr. 
kW, derefter 10 øre pr. kW.  

Den 10. marts l936 ansattes ny vandpasser Marius Nielsen, også kaldet socialministeren, idet han 
var formand for sognerådets socialudvalg. 

Marius Nielsen forblev i stillingen som vandværkspasser frem til den 1. april 1970. 

 
Lagerbygning på Klostervej 1999 

I sommeren 1936 drøftedes en udvidelse af pumpestationen ved Paraplyen, og der blev anskaffet 
yderligere en pumpe.  



Den 10. april 1937 fik det nye mejeri Marskendal vand til deres byggeri. Der udarbejdedes planer 
til en ny filterbygning ved Paraplyen, og det blev den 15. september 1937 vedtaget at igangsætte 
byggeriet. 

Samme sommer opstod der en alvorlig strid med en andelshaver, der ikke ville betale sin vandaf-
gift. Vandværket lukkede derfor for vandforsyningen og forlangte en udleveret vandmåler returne-
ret, men dette nægtedes også. Andelshaveren lukkede selv op for vandforsyningen, lige så snart 
der blev lukket, hvorfor bestyrelsen så sig nødsaget til at politianmelde sagen, og der blev begæret 
fogedforretning for at få udleveret vandmåleren. Sagen sluttedes efter, at fogeden og politiet 
havde grebet ind, og beløbet blev indbetalt. 

 
Skitse af trykzoneopdelingen for Ry Vandværk 

I 1938 kneb det med økonomien igen, hvorfor generalforsamlingen den 24. juni godkendte en 
midlertidig kassekredit i Skanderborg Handels og Landbrugsbank med 12 stemmer for og ingen 
imod. Dette skulle vise sig at få alvorlige følger, idet bestyrelsen modtog et brev fra Skanderborg 
Bank den 26. juni med følgende ordlyd: 

Til Bestyrelsen for Andelsselskabet Ry Vandværk. Ry st.  

Da det Vandværket i sin Tid ydede Lån, stort oprindelig kr. 10.000,-, blev givet under 
udtrykkelig Henvisning til vore øvrige Foretningsforbindelse med Vandværket, og da 
den ærede Bestyrelse - efter vor Mening uden nogen gyldig grund - har brudt denne 



Forudsætning, opsiger vi herved forannævnte lån, stort til Rest kr. 8.666,67 med Til-
læg af Renter fra 1 Juli d.a. til udbetaling den 2 Januar 1939. 

Med Højagtelse  

Aktieselskabet Banken for  

Skanderborg og Omegn. 

Brevet blev afleveret af sognefoged O. Mikkelsen.  

Samtidig forelå der et brev fra Ry Elektricitetsselskab·, hvori stod følgende:  

Til Bestyrelsen for Ry Vandværk, Ry.    27/6 38.  

Da Elektricitetsselskabet formodentlig i den nærmeste Fremtid får Brug for Kapital 
skal man herved meddele, at/Bestyrelsen i sit møde G.D. har  

vedtaget at opsige til Udbetaling kr. 5000,00 hos Vandværket.  

Man er indforstået med, at Beløbet ikke kan forlanges indbetalt før Juni Termin 1939. 

P.B.V. 

Sig. O. Mikkelsen. 

Dette gav naturligvis bestyrelsen noget at tænke over, men problemet blev løst ved, at Skander-
borg Handels og Landbrugsbank lånte Ry vandværk 15.000 kr. til indfrielse af de opsagte lån.  

 

 
Vandværket på Boeletvej 1995. Foto: Ry Lokalarkiv 

 



I februar 1940 tilbød Dover Sogneråd at lade udarbejde kort over Ry Vandværks og Ry Elektricitets-
selskabs ledningsnet for i alt 1600 kr., hvoraf Sognerådet betalte de 800 kr., og hvert af værkerne 
betalte 400 kr. Dette tilbud accepteredes.  

Årene 1940- 1959 

Den hårde frost i årene 1940 - 41 og 42 gav mange problemer for vandværket. Der frøs så mange 
vandrør, at værket igen måtte køre vand ud til forbrugerne. Bestyrelsen købte derfor en vand-
tromle til 800 liter, som vognmand Karl Nielsen kørte rundt med. Vognmanden fik 1,50 kr. i timen. 
Der var sprængt vandrør mange steder i byen; på Enghavevej, Bodalsvej, Fredensvej, Firkanten og 
Knudsvej. Selv om ledningerne var lagt i en dybde på 1,25 m hjalp det jo ikke meget, når frosten 
gik ned til 1.5 m. Der måtte opkræves et ekstra kvartals vandafgift for at dække nogle af udgif-
terne. 

Forholdet mellem Vandværket og Elektricitetsselskabet bedredes dog hurtigt efter den tidligere 
ophævelse af lån, så da Vandværket i efteråret 1940 opførte et materialeskur på pladsen ved Para-
plyen, udlejede man en del af pladsen i skuret til elværket, og vandværket lånte i efteråret 1941 
igen penge hos elværket, denne gang 3000,00 kr. Men da der igen i 1942 opstod problemer med 
frosne vandrør, optog man et lån i Kommunernes Kreditforening på 90.000 kr. og solgte det gamle 
filterhus på Kildebakken til arbejdsleder A. Jacobsen for 2.200 kr.  

Ved generalforsamlingen den 20. august 1942 stoppede Marius Th. Nielsen som formand, og J.Si-
gurdson blev valgt som ny formand.  

 
Åbne filtre på vandværket Boeletvej 2015 



Den 4. maj 1943 vedtog bestyrelsen, at i huse, hvor der var indkvarteret tyske soldater, skulle der 
betales en afgift på 5 øre pr. dag pr. soldat.  

Den 1. juli 1943 stoppede J. Sigurdsen som formand, og som ny formand blev valgt mekaniker Aa. 
Jensen. Det oplyses, at der i året 43/44 blev oppumpet 113.142 m3 vand. 

I efterkrigsårene var aktiviteten meget lav, idet det var meget svært at fremskaffe de fornødne rør.  

På forespørgsel fra Turistkontoret v/ boghandler Krogh, gav man tilladelse til at bruge vandvær-
kets grund ved Klostervej som lejrplads for kanosejlere. 

På generalforsamlingen den 30. juni 1948 afgik mekaniker Aage Jensen som formand, og smede-
mester Chr. Rasmussen blev valgt som ny formand.  

Den 7. juli 1949 blev det på generalforsamlingen meddelt, at værket var blevet udbygget med et 
nyt filteranlæg, og den 18. august samme år blev N. Frandsen tilbudt stillingen som forretningsfø-
rer for vandværket til en årlig løn på 1.000 kr. og for elværket for 2.500 kr. årligt.  

N. Frandsen udbad sig en betænkningstid på otte dage, hvorefter han sagde ja. 

 
Vandværket Klostervej 2013 

Da vandforbruget stadig steg, blev man på generalforsamlingen den 20. juli 1950 enige om, at der 
skulle laves yderligere en boring ved værket. Denne boring blev dog først lavet i 1951, da der efter 
aftale med Dr. Karsten Isager måtte anbringes en boring på hans grund, der lå som nabo til vand-
værket, mod at Dr. Isager fik gratis vand på denne grund, og at eventuelle nye ejere i fremtiden 
skulle have samme ret. Den nye boring blev etableret med en dybde på ni meter. 



Den 19. marts 1952 vedtog bestyrelsen, at vandafgiften blev sænket med 25 % for 1951/52. Der 
var nu 334 andelshavere. Der blev givet tilladelse til havevanding for 100 kr. (man havde altså for-
ladt kravet om vandmålere.), men i sommeren 1953 indførtes tidsbegrænset havevanding med til-
ladt vanding hver anden dag.  

I 1954 gik værket over til at anvende vekselstrøm, og i 1955 udførtes en ny boring, hvor der for 
første gang anvendtes en trykpumpe.  

På generalforsamlingen den 11. juli 1957, kunne formanden meddele, at der nu var anskaffet en 
Hydrofore, således at der nu blev en ny trykzone med hele kvarteret øst for Skansehøj. En Hydro-
fore er et apparat, hvor vandtilførslen reguleres ved, at det skiftevis lukker for hovedledningen og 
åbner for en trykbeholder og omvendt. Det blev samtidig meddelt, at der var lagt nye rør under 
åen over til Ry Mølle, idet de gamle var rustet op. De nye rør var fremstillet af plastik. 

 
Rentvandstank på Klostervej 2013 

Årene 1960 – 1979 

Der indførtes i 1960 automatisk oppumpning til højdebeholderen, idet der blev ført en direkte led-
ning imellem højdebeholderen på Kildebakken og værket på Klostervej, og man kunne på værket 
se, hvor meget vand der var i beholderen. Der blev bygget en ny rentvandstank ved værket på 200 
m3. 

Den 4. juli 1963 meddelte formand smedemester Chr. Rasmussen, at han ikke ønskede at fort-
sætte som formand. Han havde da været formand i 15 år. Generalforsamlingen takker for det 
store arbejde, han havde udført og bevilgede ham gratis vand resten af hans liv. Som ny formand 
blev valgt snedkermester Viggo Rasmussen. 



I 1964 blev vandværkets vandindvindingstilladelse udvidet til 300.000 m3 om året, og der blev 
etableret endnu en boring på nabogrunden, boring 4, og det blev planlagt at bygge et nyt filterhus, 
eller at udvide det bestående.  

I 1965 var der i alt 629 andelshavere, og vandforbruget var kraftig stigende.  

Det nye filter blev i 1966 til en realitet, idet murermester E. Østerlund og blikkenslagermester O. 
Steffens udførte arbejdet.  

I 1967 blev der anskaffet en ny rentvandspumpe, der kunne pumpe 75 m3 i timen. Pumpen blev 
anbragt i et lille hus ved siden af rentvandstanken. Den samlede udgift til udvidelsen blev 135.000 
kr. 

Da der skulle føres en kloakledning ned gennem Skanderborgvej, ønskede vandværket at udskifte 
den gamle jernledning samtidig med arbejdet med kloakken, Vandværket søgte Århus Amt om til-
ladelse til udskiftningen, men fik afslag fra Amtet, der henviste vandværket til at anbringe vandled-
ninger under fortovet på Skanderborgvej. Dette mente vandværket var alt for dyrt, idet der derved 
skulle lægges en ledning i hver side af vejen, da amtet ikke ville tillade, at der gik stikledninger på 
tværs af vejen. Bestyrelsen besluttede derfor, at den gamle ledning skulle blive liggende nogle år 
endnu. Dette spørgsmål blev behandlet på generalforsamlingen den 8. juni 1967, hvor der var me-
ninger både for og imod, men nok mest for at ledningen burde udskiftes, da der blev forelagt en 
prøve på den gamle jernledning, der stammede fra et af de mange brud, der nylig havde været på 
ledningen. Denne prøve viste, at ledningen var næsten stoppet af aflejringer. Det vedtoges, at be-
styrelsen skulle arbejde videre med sagen. Generalforsamlingen godkendte, at der blev oprettet 
en kassekredit på 100.000 kr. i Banken for Skanderborg og Omegn. På bestyrelsesmødet dagen ef-
ter generalforsamlingen, meddelte formand Viggo Rasmussen, at han ikke ønskede genvalg. Besty-
relsen konstituerede sig derefter med Børge Elkjær som formand. 

Bestyrelsen behandlede derefter spørgsmålet om udskiftningen af ledningen på Skanderborgvej 
på flere bestyrelsesmøder, uden at der kunne opnås enighed, hvorfor man besluttede at indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling for at få spørgsmålet løst.  

 
Administrationsbygning på Klostervej 1985 



Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 7. november 1967, hvor det med 18 stem-
mer for, 8 stemmer imod, og 2 blanke stemmer blev vedtaget at udskifte ledningen.  

Der blev efter denne beslutning mulighed for, at bestyrelsen kunne begynde på projekteringen af 
vel nok det største anlægsarbejde, siden vandværket var blevet etableret. Det vedtoges at lade in-
geniør Skyum stå for denne projektering. Det forventedes, at arbejdet skulle udføres i løbet af 
1969/70. 

I løbet af efteråret 1967 vandforsynedes det nye industriareal, ligesom Ry Mølles fabrikkers areal 
ved Silkeborgvej (Søvænget) forsynedes.  

På et bestyrelsesmøde den 20. august 1968 blev den nye Ry Hal fritaget for tilslutningsafgift, så-
fremt hallen selv lagde hovedledningen ned til hallen fra Thorsvej. Samme år blev vandforsyningen 
udvidet på industriarealet til at omfatte Industrivej A og B. I foråret 1969 blev det nye Rådhus 
vandforsynet, og det blev sat i afgift som et hotel. Samme forår blev havevanding med slange og 
rør forbudt, kun vanding med turbine var tilladt. Det første private svømmebassin blev etableret 
hos direktør Poul Christensen, Ry Møbler, og der blev sat en afgift på 100 kr. pr. år.  

 
Udgravning til nyt vandværk på Klostervej 2012 



Den 1. april 1970 stoppede Marius Nielsen som vandværkspasser, efter 34 års virke, og han blev 
afløst af elektriker Jørgen Larsen. 

Der blev indkaldt den 19. marts 1970 til ekstraordinær generalforsamling, idet bestyrelsen havde 
udarbejdet et forslag til ændring af vandværkets afgiftssystem, så der ikke længere skulle foreta-
ges en ligning af hver enkelt ejendom over grundskyld, antal haner, antal beboere m.m. Det nye 
system satte alle enfamiliehuse til samme vandafgift. Afgifterne blev foreslået til følgende pr. år: 

Enfamiliehuse eller lejligheder 124 kr. 

Butikker 60 kr. 

Kontorbygninger 124 kr. 

Sommerhuse 124 kr. 

Leje af måler 24 kr. 

Vand efter måler pr. m3 0,5 kr. 

Generalforsamlingen godkendte den nye afgiftsfordeling, og det gav en stor lettelse i bestyrelses-
arbejdet, for netop den tidligere vandligning havde været årsag til mange klager og mange ændrin-
ger.  

 
Byggeri på Boeletvej 1995 

Den 11. maj 1970 ønskede ingeniør Skyum at udtræde af bestyrelsen under henvisning til hans ar-
bejde som rådgivende ingeniør for værket. Dette blev dog udsat af bestyrelsen, men den 1. april 



1971 indtrådte bagermester Carl Weber i bestyrelsen i hans sted. I efteråret 1970 afsluttede arbej-
det med udskiftningen af vandledningerne på Skanderborgvej, og dette arbejde kostede 119.000 
kr. 

Sommeren 1970 gav igen store problemer på grund af for megen havevanding. Bestyrelsen måtte 
foretage kontrolsyn, især om aftenen, for at undersøge, hvem der overtrådte reglerne, og der blev 
givet mange bøder for ulovlig havevanding. Dette viste tydeligt, at der var behov for yderligere ka-
pacitet på værket, og der blev derfor lavet en ny boring i marts 1971. 

I marts måned l972 blev der foretaget prøveboringer på Keldbjerg v/Dovergård. Såfremt disse bo-
ringer var gode, var det tanken at bygge et nyt vandværk på det nærliggende industriområde. Der 
foretoges i alt tre boringer på stedet, uden at der blev opnået det ønskede resultat, idet der var 
vand på stedet, men ikke nok til at forsyne et nyt værk. Bestyrelsen forespurgte derfor DGU (Dan-
marks Geologiske Undersøgelser), om de kunne anvise et areal i vort område, hvor der skulle være 
mulighed for opnå et godt resultat. DGU anviste til arealet bag vandrehjemmet ved Knudhule. Bo-
ringerne her blev startet i januar 1973, og der blev boret meget langt ned uden noget særligt godt 
resultat. Ved 83 meters dybde blev der prøvepumpet, og da gav boringen 15 m3 i timen. Efter råd 
fra geologerne fortsatte boringen ned til 117 meter, hvor der begyndte et lag blåler, og boringen 
blev stoppet. Geologerne anbefalede boring et andet sted i dette område, men nu var det blevet 
for dyrt for vandværket, idet denne negative boring havde kostet 25.000 kr., så vandværket valgte 
at se tiden lidt an og forsøge, om de ikke kunne få de gamle boringer til at give lidt mere. Der blev 
lagt en ny direkte ledning til højdebeholderen for bedre at kunne skaffe trykzonen vand. Ved en 
tilfældighed kom vandværket i kontakt med brøndborer Harry Petersen, og han forklarede, at han 
altid kunne finde vand, blot han selv måtte finde borestedet. Vandværket anmodede derfor 
brøndborer Harry Petersen om at skaffe en eller to boringer, der tilsammen kunne give 100 m3 i 
timen. Brøndboreren udpegede da et sted ved Bakkely(Mossøvænget), hvor han forsikrede om, at 
der var vand nok, ellers skulle boringen ikke koste vandværket noget. Den 19. marts 1976 blev der 
foretaget prøvepumpning, og boringen gav over de lovede 100 m3. Prisen for boringen med fore-
rør m.m. kostede 28.376 kr. 

 
Etablering af rør til Søkilde 



På generalforsamlingen den 27. juni 1974 behandledes en ansøgning fra Fællesantenneforeningen 
om tilladelse til at placere en antenne på højdebeholdere for derved, om muligt, at tage fjernsyns-
signaler fra Sverige og Tyskland. Med 15 stemmer for og 6 imod, fik foreningen tilladelsen, men 
senere målinger via helikopter viste, at der kunne ikke fås signaler med mere end ca. 60 % styrke, 
hvorfor dette projekt måtte opgives.  

Efter at have fået den nye boring på arealet ved Bakkely, opgav man at bygge et nyt vandværk på 
industriområdet, men besluttede at udbygge det gamle værk på Klostervej med to nye filtre, og 
hydroforen på højdebeholderen blev udvidet.  

I løbet af efteråret 1975 talte vandværkets forretningsfører N. Frandsen flere gange om, at han 
snart ønskede at fratræde sin stilling, idet han dog gerne ville være behjælpelig med at sætte en 
ny person ind i stillingen. 

Denne beslutning gav bestyrelsen et stort problem, idet N. Frandsen altid selv havde lagt kontorlo-
kaler til sit arbejde. Det lykkedes dog bestyrelsen at finde nogle egnede lokaler på Skanderborgvej 
40. N. Frandsen stoppede den 1. april 1976, og H.N. Barslev fra Svejbæk blev ansat i stillingen. 
Dette blev dog af kort varighed, idet H.N. Barslev opsagde sin stilling pr. 1. juni 1976. Derefter blev 
Kr. Skøtt fra Ry ansat i stillingen, men dette blev heller ikke af lang varighed, idet Kr. Skøtt kun blev 
i et år. Den 1. august 1977 tiltrådte Knud Rasmussen stillingen. 

Den 8. september 1976 blev Jørgen Larsen ansat som heltidsansat vandværkspasser med tiltræ-
delse den 1. oktober 1976, og samtidig påtog ingeniør Egon Chr. Jensen, Ry, sig at forestå kortlæg-
ningen af vandværkets ledningsnet. I løbet af 1977 fik vandværket igen en ny boring, og ingeniør 
Jensen udarbejdede et forslag til en ny rentvandsbeholder og nye filtre, placeret ved det eksiste-
rende værk. Dette forslag godkendtes, og i efteråret 1978 byggedes dette, idet Arbejdernes Co-
operative Murerforretning i Silkeborg havde den laveste pris ved licitationen på pris 403.900 kr. 
Arbejdet med pumper og rørarbejde blev udført af Ove Steffens for en pris på 251.000 kr.  

 
Byggeri af højdebeholder og trygforøger på Boeletvej 1991 



Med den nye udbygning af værket kom nogle rolige år. Problemet med vandforsyningen om som-
meren var overstået, selv om der stadig blev vandet meget, men med den forøgede kapacitet 
kunne værket klare forbruget. 

Årene 1980 -1997 

Bestyrelsen begyndte at se sig om efter et hus, hvor administrationen kunne være. De så blandt 
andet på Fredensvej 12, men fandt det ikke egnet.  

I efteråret 1984 blev vandværket opsagt af lejemål til snarlig fraflytning, idet Ry Kommune havde 
købt huset til nedrivning. Vandværkede flyttede lige over gaden til Skanderborgvej 33, hvor man 
havde fået et midlertidig lejemål på første etage. På en ekstraordinær generalforsamling fik besty-
relsen bemyndigelse til at bygge ny administrationsbygning på vandværkets grund, Klostervej 88.  

Vandværkspasser Jørgen Larsen opsagde sin stilling til fratrædelse pr 30. juni 1984, og Jørgen Isak-
sen blev ansat i stillingen. Jørgen Larsen fortsatte som afløser. 

Arkitekt Foldager tegnede den nye administrationsbygning, og arbejdet blev udbudt i licitation 
som totalentreprise. Tømrermester Bent Knudsen, Ry, fik arbejdet for 594.887,86 kr. Indflytningen 
skete den 1. oktober 1985. Vandværket købte den 2. august 1985 en byggegrund på Boeletvej til 
brug for en ny højdebeholder. Det var imidlertid ikke påtænkt at bygge højdebeholderen inden for 
de første par år, men grunden blev købt for at sikre sig den rigtige beliggenhed i den rigtige højde-
kurve. Vandværket blev fritaget for byggepligt og tilslutning til rensningsanlæg. 

Bestyrelsen foretog en tur til Sunds Vandværk og Vildbjerg Vandværk den 10. november 1986 for 
at se på Edb-udstyr. Det var firmaet Data Vest, der stod for turen, og efter besigtigelsen var besty-
relsen på besøg hos firmaet i Struer. Den 24. november 1986 blev det på et bestyrelsesmøde ved-
taget at sælge 275 m2 jord til Niels Fisker af grunden ved højdebeholderen på Kildebakken. Den 5. 
januar 1987 vedtog bestyrelsen at købe Edb-udstyr for 81.171 kr. hos Data Vest. 

Alling -Tørring Vandværk forespurgte den 30. november 1987 om vilkår for at få vand leveret fra 
Ry Vandværk. Bestyrelsen svarede, at det ville bero på, hvilken vej man ønskede vandet fremført, 
om ledningsføringen skulle ske over land, eller som rørledning i Knudsø, samt om de var indstillede 
på at betale de omkostninger, der var forbundet med ledningsføringen. Efter dette hørte Ry Vand-
værk ikke mere til forespørgslen. 

Knud Rasmussens stilling som regnskabsfører blev udvidet fra at være en stilling på 1/4 tid til at 
være på 1/3 tid den 30. november 1987, og den 18. april 1987 blev Ivan Christiansen ansat som 
afløser ved værket.  

På den ordinære generalforsamling den 9. juni 1988 berettede formanden om et meget alvorligt 
uheld, der havde været på værket. En flydeafbryder, der skulle stoppe råvandspumperne, når bas-
sinerne var fyldte, virkede ikke, hvorved pumperne forsatte med stor oversvømmelse til følge. 
Vandet løb fra filterbygningen ned i den gamle del af vandværket, hvor blandt andet rentvands-
pumpen stod, og ikke mindst ned til hele el-anlægget med el-tavle m.m. Fejlen blev opdaget midt 
om natten af vandværkets nabo, der så vand løbe ud ved en ventilator. Ved et held, men også kun 



ved et held, opstod der ingen driftstop, hvorfor forbrugerne ikke mærkede uheldet, men der fore-
stod et større renoveringsarbejde. I samråd med elinstallatør Kurt Laursen valgte bestyrelsen at 
opsætte en ny eltavle i den nyeste del af værket, hvor et sådan uheld ikke kunne ske. Renoverin-
gen efter uheldet kom til at koste 196.947 kr. 

Den 30. januar 1989 meddelte ingeniør Egon Chr. Jensen, at han grundet sygdom ikke længere 
kunne påtage sig ingeniørarbejde for vandværket, hvorfor et samarbejde med ingeniørfirmaet 
Kruger A/S Horsens blev indgået. 

Der lå den 26. februar 1990 et forslag fra ingeniørfirmaet Kruger A/S om salg af grunden på Boelet-
vej, idet de foreslog en anden beliggenhed for et nyt vandværk nærmere det nye industriområde.  

Der forelå til samme bestyrelsesmøde en forespørgsel fra Fiirgaarde Vandværk om mulighederne 
for eventuel leverance af vand fra Ry Vandværk.  

Det vedtoges at udarbejde en leveringsaftale med en "Byportaftale" som grundlag, hvilket ville 
sige, at Fiirgaarde Vandværk fortsat bestod som et selvstændigt vandværk, men fik sit vand leveret 
fra Ry Vandværk via en ny hovedledning til deres rentvandstank.  

 

 
Byggeri på Boeletvej 1991 

Bestyrelsen kontaktede Ry Kommune om salg af grunden på Boeletvej til nærmeste nabo og sam-
tidig køb af en anden grund på Boeletvej, nærmere det nye industriareal, og disse handler blev 
godkendt af Ry Kommune og foretaget i august 1990. I september samme år vedtog bestyrelsen, 
at der skulle bygges en ny højdebeholder med trykforøger på det nye areal. Ingeniørfirmaet Kruger 
A/S udarbejdede licitationsmateriale på en 300 m3 stor renvandstank.  



I januar 1991 meddelte Fiirgaarde Vandværk, at de stillede sagen om levering af vand fra Ry Vand-
værk i bero, idet de ville forsøge at lave en ny såkaldt afværgeboring. 

Byggearbejdet med den nye højdebeholder startede i marts måned 1991, og det var Låsby Byg 
Aps., der udførte byggeriet for 464.713 kr. og jordarbejdet blev udført af Ry Anlægsgartneri for 
109.129 kr. samt VVS-arbejdet og rørarbejdet af J. Olesen for 310.825,80 kr.  

I efteråret 1991 fik bestyrelsen igen en henvendelse fra Fiirgaarde Vandværk, idet deres forsøg på 
selv at skaffe rent vand ikke var lykkedes, og den 14. august 1991 underskrev de to bestyrelser en 
leveringsaftale, således at leveringen skulle starte pr. 1. november 1991. Der nedlagdes en ny led-
ning fra den nye højdebeholder til Fiirgårde.  

 
Folieinddækning på Boeletvej 2016 

Hele 1992 gik uden de større problemer, men forbruget var selvfølgelig steget en del, blandt andet 
på grund af leveringen til Fiirgaarde, så der forelå til den ordinære generalforsamling et forslag fra 
en forbruger om tvungen installation af vandmålere i alle installationer, men forslaget blev ned-
stemt. Der taltes i dagspressen meget om indførelse af en afgift på vand. Der blev fremsat lov-
forslag herom. Også i 1993 gik tiden uden større problemer. 



Bestyrelsen ansøgte Århus Amt om tilladelse til at foretage en prøveboring på arealet ved Boelet-
vej, men fik afslag. Vandværket anskaffede mobiltelefoner og indkøbte egen bil.  

Århus Amt henviste til at bore på et areal ved Lundhøjvej, og vandværket købte derfor et areal på 
betingelse af, at der fandtes vand på grunden.  

Der blev gennemført en lov om vandskat, hvorfor bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær general-
forsamling den 17. januar 1994 med kun et punkt på dagsordenen, nemlig indførelse af vandmå-
lere ved alle installationer. Dette blev vedtaget med stort flertal. 

I forbindelse med indførelsen af vandmålere, vedtog bestyrelsen at indføre nye afregningspriser: 

Priser pr. boligenhed 350 kr. pr år 

Pris pr. forbrugt m3 3,75” 

+Moms 

+Vandafgift 

Vand til Fiirgaarde pr. m3 2,05 kr. 

Der blev ansat en medhjælper til i sommerhalvåret at renholde omkring alle vandværkets anlæg, 
der lå spredt rundt i byområdet.  

 
Filterhuset på Klostervej bygget i 1929 

Den nye boring ved Lundhøjvej var blevet etableret, og med en dybde på 62 m havde den givet ud-
mærkede resultater. Arbejdet med monteringen af de nye målere gik godt, selv om det gav VVS-
mestrene travlhed.  

På generalforsamlingen kunne formanden berette om den såkaldte Atrazinsag. Der var ved Ej-
strupholm i Midtjylland fundet spor af giften Atrazin i drikkevandet, og det var blevet sporet til 



DSB’s banelegeme. Man havde i mange år brugt dette giftstof til at fjerne ukrudt med på banele-
gemet.  

Da afstanden mellem vandværket og banen i Ejstrupholm var næsten den samme som i Ry måtte 
bestyrelsen naturligvis reagere omgående. Som de første i Århus Amt, fik vandværket en undersø-
gelse af drikkevandet, og heldigvis var prøverne negative. Århus Amt gik i øvrigt ind i sagen, idet de 
forlangte og betalte for at få undersøgt vandet ved alle vandværker, der lå i nærheden af jernba-
nen. 

I efteråret 1994 tilsluttedes Sklerosehospitalet til Ry Vandværks ledningsnet, idet de indtil da, 
havde fået vand fra egne boringer.  

 
Etablering af boring på Lundhøjvej 1994 

På bestyrelsesmødet den 2. marts 1995 godkendte bestyrelsen et projekt over et nyt vandværk på 
Boeletvej, og derefter blev der afholdt licitation den 23. marts 1995, hvor entreprenør Peter Hvid 
ApS fik byggearbejdet, og maskinleverancen blev overdrages til ingeniør Kruger A/S. Da bestyrel-
sen ønskede et særligt system til påfyldning af filtrene og et sådan ikke fandtes på markedet, tog 
bestyrelsen på en tur til miljø- og vandbehandlingsmesse i Gøteborg.  



Den 7. juni 1995 havde bestyrelsen et møde med Ry Kommune om overtagelsen af vandforsynin-
gen af Søkildeområdet. Det vedtoges, at der skulle udarbejdes et økonomisk overslag, og i løbet af 
efteråret skulle forholdene undersøges nærmere. Da udgifterne syntes at blive ret store, fandt 
Teknisk Forvaltning det nødvendigt at udsætte sagen ind til videre. 

Da Ry Vandværk fik de fleste af sine rørleverancer fra fabrikken Wavin, modtog bestyrelsen en in-
vitation til at besøge Wavin fabrikkerne i Polen, nærmere betegnet i Poznao. 

Det nye vandværk på Boeletvej blev indviet den 30. november 1995 og indgik herefter i den dag-
lige drift.  

Med de efterhånden mange tekniske installationer rundt i Ry by, ønskede bestyrelsen at under-
søge mulighederne for at få en central styring af alle pumper og filtre. For at undersøge dette nær-
mere, besøgte bestyrelsen Hjerting og Astrup Vandværker, der begge blev styret af et såkaldt SRO 
system. Det syntes dog at blive meget dyrt at indføre, hvorfor bestyrelsen først ville undersøge 
markedet nærmere.  

Med de nye anlæg var der også blevet et større tilsynsarbejde, hvorfor bestyrelsen ansatte Ivan 
Christiansen som heltidsmedhjælper pr. 15. april 1996. Der var herefter ingen afløser eller anden 
hjælp. 

På generalforsamlingen den 20. juni 1996 oplystes det, at den samlede udgift til det nye vandværk 
havde været 2.862.266 kr.  

 
 

Stuksvejsning af rørledning til Alling-Tørring 2017 



Årene 1997 – 2022 

Den 1. januar 1997 var der 2215 enheder tilsluttet Ry Vandværk. 

 

På bestyrelsesmødet i oktober 1998 blev det besluttet at bygge en lager- og værkstedbygning, 
hvor det gamle vandværk og filter 1 lå. Nedrivningen ville ske med det samme, og opførelsen af 
den ny bygning skete i foråret 1999. 

I august 2000 overtog Ry Vandværk Søkilde Vandværk fra Ry Kommune efter fem års forhandlin-
ger. Arbejdet med rørledningen fra Ry til Søkilde, blev efter licitation givet til Peter Hvid ApS for 
630.000 kr., og VVS-arbejdet til H. J. Olsen ApS 240.883 kr. 

Der blev åbnet for vandforsyningen til Søkilde den 28. marts 2000. 

 
Boreprøver Lundhøjvej 1994 

Der blev givet tilladelse til etablering af boring 2 på Lundhøjvej. Da boringen var nået ned i 80 m, 
blev den indstillet, da man ikke mente, at der var vand nok i den. 

I juni 2002 blev det vedtaget at lave en ny boring 1290 m længere ude af Lundhøjvej ved matrikel 
nr. 5, S Siim by, som vandværket købte. Arealet udgjorde ca. 7000 m2. Der var rigeligt med vand, 
da prøveboringen var fortaget. 

I 2003 indgik Ry Vandværk en aftale med ingeniør Erland Christensen, om udarbejdelse af digitali-
sering af hele vandværkets ledningsplaner. Dette var et betydelig arbejdsredskab ved fremtidige 
ledningsarbejder. Siden er det blevet effektiviseret yderlige med GPS-målinger. 



Det blev i august måned 2004 vedtaget at foretage en prøveboring i Ry Nørreskov over for vand-
værket. I august 2006 var prøveboringen færdig, men der var pesticider i de øverste lag og ingen 
skærmende lerlag længere nede, hvorfor indstillede man den videre udnyttelse af boringen. Den 
blev endelig sløjfet i 2011. 

Den 20. februar 2006 modtog Ry Vandværk en forespørgsel fra Firgaarde Vandværk om sammen-
lægning af de to værker. Efter mange forhandlinger, blev der på generalforsamlingen den 30. 
marts 2011 endelig vedtaget en sammenlægning pr. 1. januar 2013. Dermed overtog Ry Vandværk 
vandforsyningspligten til resten af Kildebjergområdet, som siden næsten er blevet fuldt udbygget. 

 
Byggeri på Klostervej 2013 

I november 2006 fratrådte driftsleder Jørgen Isaksen sin stilling, og Michael Pilc blev ansat som 
driftsleder. I efteråret 2007 fratrådte Ivan Christiansen sin stilling som heltidsmedhjælper, og Niels 
Christian Hansen blev ansat som driftsassistent. Michael Pilc fratrådte som driftsleder den 31. 
marts 2011, hvor Niels Chr. Hansen blev forfremmet til driftsleder. I stillingen som driftsassistent 
blev Jesper Boving ansat. 

På generalforsamlingen den 12. juni 2008 meddelte Erik Bjerregaard og Børge Elkjær, at de ud-
trådte af bestyrelsen. Børge Elkjær efter 41 år, hvor han i alle årene var formand for Ry Vandværk. 



I de år blev vandværket moderniseret og ledningsnettet blev udskiftet fra jern og eternit til plast-
rør, så der blev en sikker vandforsyning til byens borgere. Torben Mogensen blev valgt som for-
mand og Folmer Lund Nielsen som næstformand. 

På mødet den 28. april 2008, blev der drøftet en ny kildeplads ved Boes. Det endte med en prøve-
boring på Fiskehusvej 13, og i januar 2012 var boringen godkendt og gav vand nok. Da råvandsled-
ningen til vandværket på Klostervej var klar, blev boringen igangsat i november 2013. 

Den 1. januar 2010 kom der en ny lov, som Ry Vandværk kom ind under grundet en udpumpning 
på over 200.000 m3 vand om året. 

Loven hedder Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 

Den påvirkede Ry Vandværk økonomisk negativt. Loven indebar blandt andet, at vandværket 
skulle have en ny regnskabsperiode, nemlig 1. januar til 31. december fremover.  

Ligesom alt skulle værdiansættes, f.eks. vandværkets ledningsnet, der havde en pris pr. m alt efter, 
hvad det var lavet af, og hvornår det var gravet ned. Det samme galt ventiler, boringer, brønde 
osv. 

Åbningsbalancen endte med, at vandværket var ca. 59 millioner værd, mod de ca. 3,5 millioner 
som regnskabet viste. 

Loven indebar også, at vandværket fik et prisloft om, hvor meget der måtte opkræves pr. m3 vand. 
Det var for 2011 21,40 kr. inklusive afgifter, men eksklusive moms. Prisen vandværket tog var ca. 
13 kr. 

Fra 2011 påbegynder en udskiftning af samtlige vandmåler over tre år. Den nye vandmåler blev en 
Kamstrups Multical 21, der er en koldtvandsmåler med ultralyd med indbygget radiokommunika-
tion, så målestanden kunne aflæses ved at køre forbi ude på vejen. De sidste blev monteret i efter-
året 2014. 

 
Udpumpning og trykfiltre Klostervej 2013 



 

I februar 2012 blev der udbudt licitation med snarlig opstart vedrørende nyt vandværk på Kloster-
vej. Byggeriet blev dog meget forsinket, idet man skulle ned i dybden og dermed under grund-
vandsspejlet, så der var mulighed for jordskred, som kunne gå ud over en nabobygning. Det blev 
klaret med, at man hævede bunden med 60 cm. 

I november 2013 stod det nye vandværk færdigt, og der var åbent hus for byens borgere. 

Den 25. august 2014 blev det besluttet, at firmaet Kemic skulle udarbejde et skitseforslag til om-
bygning af den nuværende bygning på Boeletvej til to lukkede filtre, der skulle behandle ca. 60 m3 
vand i timen. Det ny vandværk blev sat i drift den 25. januar 2017. 

Som resultatet af en retssag, Skattevæsnet vandt i Landsskatteretten, hvor Priskontorets afskriv-
ningsregler ikke blev godkendt af skattevæsnet, fik Ry Vandværk en skattebillet på 872.000 kr. for 
årene 2010, 2011 og 2012. Dette resulterede i, at vandprisen steg med 50 øre pr. m3. 

I 2016 blev der lagt rør mellem Svejstrup Vandværk og Ry Vandværk, så de kunne hjælpe hinan-
den. Der var ca. 700 m mellem deres ledningsnet. 

I 2017 blev der ad Silkeborgvej lagt en rørledning mellem Ry Vandværk og Alling–Tørring Vand-
værk på Tulstrupvej. Samtidig blev nogle af sommerhusene for enden af Knudsø koblet på Ry 
Vandværk. 

 
Alken Vandværk 2018 

 



Der var møde den 22. november 2017 mellem Alken Vandværk og Ry, angående sammenlægning 
af de to værker. Dette blev godkendt på generalforsamlingen den 22. marts 2018. På samme gene-
ralforsamling blev Ernst Jensen ny formand og Niels Brinch ny næstformand. 

På grund af stigende krav til vandværkerne vedrørende miljø og administration, sås der større vel-
villighed til at snakke samarbejde eller sammenlægning af vandværker, hvilket kunne ses ved, at 
der i 2018 blev lagt en rørledning mellem Alken Vandværk og Boes Vandværk. 

Det udmundede også i, at der blev stiftet ” Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde ”, som især 
skulle tage sig af miljøsikringer og erstatninger til naboer ved vandværkernes råvandsindvindings-
pladser. 

I 2020 blev det muligt at udtræde af den økonomiske del af vandsektorloven, hvilket bestyrelsen 
kraftigt anbefale, så der ikke længere skulle betales skat af evt. overskud i foreningens drift samt 
udføres udvidet regnskabsførelse med ekstra revisorudgifter til følge. Bestyrelsen omdelte materi-
ale til alle forbruger med information om udtræden, som skulle besluttes på en ekstraordinær ge-
neralforsamling. Dette skulle vise sig at blive mere besværlig end tænkt, da Covid-19 kom til Dan-
mark og lukkede landet ned med forsamlingsforbud og indskrænket bevægelighed. Det lykkedes 
dog i sommeren at få den ekstraordinære generalforsamling gennemført, og det blev et klart ja til 
udtræden fra udgangen af 2020. 

2021 blev det andet år med Coronavirus, forsamlingsforbud og restriktioner, hvilket dog ikke for-
hindrede byggeri og udvidelser i Ry.   

Nutid og fremtid 

Ved den stiftende generalforsamling i 1922 var der 140 andelshaver. Ved årsskiftet 2021/2022 er 
der tilsluttet 3443 enheder til Ry Vandværk. 

I 1922 anslog man, at der blev udpumpet 30.000 m3 vand. I 2021 blev der til sammenligning ud-
pumpet 327.443 m3 vand. 

Bestyrelsen ser fortsat de næste mange år en foreningsdrevet vandforsyning i Ry by og omegn. 
Vandværket kan blive udfordret på endnu mere fokus på rent vand, end det har været de sidste 20 
år. Ry Vandværk har altid været blandt de første til at få undersøgt vandkvaliteten, når der er kom-
met nye stoffer, som kan måles. Det gælder blandt andet stoffer som bam, atrazin, fespro-
pimorph, Pfos osv. Vandet bliver i dag undersøgt for over 40 forskellige stoffer. 

Vandbeskyttelsen er den største trussel mod mindre vandværker, der kan risikere at skulle bruge 
store summer på denne beskyttelse og nye indvendelsesområder. Den økonomiske påvirkning vil 
kunne påvirke vandprisen væsentlig, og således kan mindre vandværker blive tvunget til at lægge 
sig samme med større vandværker og få vand derfra. Ry Vandværk har en sammensætning af 
spredte boringer, som giver en god sikkerhed, hvis en enkelt boring skulle blive ramt af en forure-
ning eller anden lukning af en boring. 

Mindre vandværker vil komme til at opgive driften af forskellige grunde fra øget arbejdspres for de 
frivillige, med b.la. administrative byrder, øgede omkostninger til vandprøver, manglende kvalitet 



på vand. Mange mindre vandværker i Danmark kan blive nødt til at ansætte personale for at følge 
kravene til vandforsyning i Danmark. Ry Vandværk er i en god position for at klare disse krav ud i 
fremtiden  

Ry by udvikler sig hastigt og vandværket skal følge med denne udvikling, så selv om Ry Vandværk 
for et årti siden så sig godt rustet til langt ud i fremtiden, er dette snart indhentet af den positive 
udvikling der sker i vores by, og ud i fremtiden skal nye boringer etableres, og udvidelse af vand-
værket finde sted for at følge med udviklingen. 

Medarbejdere og bestyrelse arbejder målrettet på at sikre, at Ry Vandværk også i fremtiden forsat 
vil være i en god position for at klare disse udfordringer. 

   

 

 

 


