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PRESSEMEDDELELSE 
 

Svaneke vandværk & pumpestation  er blevet fredet. 
 

 
Svaneke vandværk & pumpestation, tegnet af arkitekt Jørn Utzon 
Foto: Eigil Jensen 
 
Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning af Svaneke Vandtårn 
(1990) til også at gælde Svaneke Vandværk og Pumpestation på Hans Thygesensvej 46 A, 3740 
Svaneke, matr. nr. 145d, Ibsker, Bornholms Regionskommune.  
 
Fredningen omfatter herefter: Svaneke Vandtårn på Jørn Utzons Sti 2, 3740 Svaneke, 1b Svaneke 
Markjorder og Svaneke Vandværk og Pumpestation på Hans Thygesensvej 46 A, 3740 Svaneke, 
matr. nr. 145d, Ibsker, Bornholms Regionskommune.  
 
Vandtårnet og vandværket er tegnet i 1951 af den senere verdensberømte arkitekt Jørn Utzon til 
Svaneke Købstadkommunes vandforsyning 
 
Svaneke vandværk & pumpestation  har en usædvanlig facon, den er sekskantet, hvorimod 
vandtårnet er trekantet. Vandværkets iltningstårn er også sekskantet. 
Svaneke vandværk & pumpestation der ligger øst for Vaseåen er opført af råhuggede Rønne granit 
sten fra stenbruddet Klint ved Lobbæk.  
Vandværkets iltningstårn har zinkbeklædte lameller, taget er græsbeklædt og døren er af egetræ. 
 
Vandtårnet og vandværket er ejet af Bornholms Regionskommune. 
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Svaneke vandtårn, tegnet af arkitekt Jørn Utzon 
Foto: Eigil Jensen 
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Lidt info: 
 

Svaneke var den sidste købstad i DK der fik rindende vand. 
Det var i 1951 at man kunne åbne for hanen. I et års tid havde man gravet ledningsnettet ned i byen.  
 

Der var 3 boringer øst for Vaseåen hvorfra råvandet blev pumpet hen til vandværket, her blev 
råvandet iltet via iltningstårnet og renset (filtreret igennem sand). Det nu rene drikkevand løb så ned i 
rentvandsbeholderen som ligger nedenunder vandværket (man kan kalde det en slags kælder).. 
Fra rentvandsbeholderen blev drikkevandet pumpet (derfor hedder bygningen også "pumpestation") 
hen til og op i Svaneke vandtårn. Fra vandtårnets vandbeholder kunne drikkevandet så løbe af sig 
selv ved hjælp af højdeforskellen og tyngdekraften ud til vandforbrugerne i Svaneke. 
 
 
Listed fiskerlejes borgere ønskede på et tidspunkt også at få rindende vand - gerne fra det 
nærliggende Utzons vandværk. 
Listed var dengang en del af Ibsker kommune, der blev ført forhandlinger mellem Svaneke- og 
Ibsker kommuner samt Bornholms amt. 
Aftalen blev, at Listedborgerne kunne få vandet på de samme betingelser og pris som i Svaneke. 
Det var så sent som i 1966-1967 at man gik i gang med at grave ledningsnettet ned i Listed og det var 
Svaneke kommunes vandværksbestyrer Jørgen Lindblad, der stod for udbygningen. 
Fra da af fik Listed så vand fra Svaneke kommune -  fra Utzons trekantede vandtårn og Utzons lille 
sekskantede vandværk. 
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