
Poul Jensen har lånt os nogle gamle udskrifter om livet i Stærkinde og 
Reerslev fra omkring århundredskiftet, som hans morbror Poul Hansen 
har skrevet. Poul Hansen var en ivrig skribent og iagttager, derfor fik han 
opkaldt Poul Hansens Vænge efter sig. 
Vi vil i samarbejde med Poul Jensen renskrive udvalgte tekster til 
Tingstedet og til hjemmesiden (reerslev-sterkende.dk). 
Her er første tekst i original-kopi og i klartekst på næste side. 
Vi vil fremover udelukkende vise udvalgte afsnit i klartekst, 
men synes lige I skal nyde den fine håndskrift. 
 



Matr. 30 b. Stærkinde byes vandværk. hartkorn 1 album. 
 
Interessantskabets skøde på 30 b fra møller Christian Sørensen d. 12/9 1902.  
Den 20. September 1901 var Stærkinde byes beboere indvarslet til møde hos gdr. 
Hans Pedersen Dydkærgård, for at forhandle om bygningen af et vandværk. Dette 
vedtages og arbejdet overdrages vandmester C. Sørensen, Frederiksberg for en 
pris af 6000 kr. Hans Pedersen blev valgt til formand. – Vandværkets bygning 
påbegyndtes med det samme, og på bestyrelsesmøde den 24. marts 1902 fik 
vandmesteren ifølge kontakten anlægssummen udbetalt. Interessenterne udførte 
selv arbejdet med at køre jord omkring vandbeholderen, som hentes fra 
”Tjørnehøj”, der lå i skellet mellem matr. 1 og 2. 
Den første generalforsamling holdtes d. 25. maj 1902, hvor kontingentet pr. andel 
var sat til 7 kr. – I 1942 er det 20 kr. pr. andel.  
Efter at Københavns kommune i 1906 – 08 havde anlagt Thorsbro vandværk, 
sank vandstanden i brønden 4 al. På en extra generalforsamling d. 21. november 
1909 vedtoges det at lade borerøret fordybe. Dette blev fordybet med 5½ al, så 
vandstanden blev 6 al. – Kort efter blev anskaffet en ny vindmotor 14 x 40 fod. 
pris 1048 kr. – I 1915 lød atter klagen, at der var for lidt vand, og der blev tilkaldt 
en fagmand. Udgiften blev dog kun 93,85 kr.  
Generalforsamlingen d. 25. maj 1932 vedtog at benytte elektricitet.  
I 1937 foretoges atter en fordybning, og der kom ny borerør helt fra oven.  
 


