
Dragørs vandposte  

Indtil Dragør fik et vandværk i 1907, fik beboerne deres vandforsyning fra vandposte og 
brønde. 

Nogle havde en brønd på deres egen grund, mens andre måtte klare sig med at hente 
vand ved én af byens ni offentlige gadeposte. Disse blev opstillet årene omkring 1880 og 
leveret af jernstøber Carl Frandsen i Roskilde. Her bad byfogeden i 1878 om at få leveret 
"én af de af Dem fabrikerede frostfri jernbrøndposte med 2 tude". 

Jernstøbegods var på daværende tidspunkt noget forholdsvis nyt og moderne. Og Carl 
Frandsens speciale var de frostfri jernposte, og man kan stadig på posten på Hans 
Isbrandtsens Plads læse indskriften "Carl Frandsens Jernstøberi og Maskinfabrik 
Roskilde". 

Dragørs foged må have været godt tilfreds med Frandsens jernposte, for det blev 
efterhånden til i alt ni bestillinger, der blev leveret i årene frem til 1883. Postene kostede 
ca. 160 kr. pr. stk., som har været ganske mange penge dengang. Igen i 1888 blev der 
leveret nye poste, bl.a. en til skolen, og den sidste fulgte efter i 1896. 

 
Vand til forskellige formål 
Hver af de ni vandposte gav sit eget, specielle vand, der var egnet f.eks. til romtoddy, 
kaffe, gule ærter osv. Der var endda en post med vand, der var særligt egnet til kamillethe. 

Karrebæksposten på Hans Isbrandtsens Plads var dén man brugte, når der skulle hentes 
vand til gule ærter. Dens navn skyldtes en beboer i det nærliggende hus. Han hed 
Karrebæk, efter den by på Sydsjælland, hvor han stammede fra. 

Pumpen her leverede godt, blødt vand der af beboerne blev anset som det bedste 
drikkevand i byen. Sådan skrev byforstanderskabet i hvert fald om pumpen i 1896. 

Posterne nedlægges 
Efter at Dragør by havde fået eget vandværk i 1906, mistede jernpostene hurtigt deres 
betydning for vandforsyningen, og de fleste blev taget ned. 

I dag er Karrebæksposten og posten på Jens Eyberts Plads de eneste, der er bevaret. 

Tidligere var der også vandposte ved Nørregade 7, Vestgrønningen 12, Vægterstræde 2, 
Zytfensgade 2, Vestgrønningen 5, på Kongevejen ved Milepælen og på pladsen ved 
Byskriverstræde. 

Vandpostene er beskrevet i en artikel af Finn Askgaard i Beboer Bladet 1982, nr. 2.  


