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 Den store brøndrensningsdag 
Tekst og foto Ulla Liberg og Per Elvekjær  

En gruppe engagerede beboere af for-

skellig alder og køn samledes med deres 

spande søndag den 11. november for at 

få renset brønde både i for- og baghave. 

Vi blev delt i tre grupper, med en kyndig 

instruktør i hver, og fordelte os i kvarte-

ret.  

At rense brønden ved nedløbsrøret var 

tydeligt noget, som mange ikke havde 

prøvet tidligere. Det kræver en mindre 

brøndskovl, og der var ofte planter og 

andet rundt om stederne. Hos nogle var 

brønden meget fyldt. Nogle havde riste 

under nedløbsrøret, hvilket gør det nem-

mere at stoppe blade, nytårsraketpinde 

mv. 

”Man bliver helt flov, når man har så 

meget. Det er ligesom, hvis man ikke 

havde gjort rent”, udtalte en deltager. 

Målet var ikke kun at få det gjort i år, 

men at alle skulle lære hvordan, så de 

selv kan fremover. Derfor var det meget 

pædagogisk, at husejerne selv skulle ta-

ge fat ved deres hus. Også de børn, som 

var med, gjorde en stor indsats. 

Man vurderede undervejs, at det var til-

strækkeligt at rense hvert andet år.  

En kvinde, der ikke er så høj, udtalte: 

”Det sværeste var nu at få slammet op i 

den høje container.” En sådan var opstil-

let midt i kvarteret. Det inspirerede an-

dre, vi mødte på vores vej rundt i kvar-

teret, til også at få det gjort denne søn-

dag. Nu var alle foreningens redskaber 

også ude og let tilgængelige.  

Slammet er miljøfarligt affald, så det må 

ikke blot smides ud. Det vil derfor være 

godt også fremover, hvis der bliver lavet 

en løsning med en fællescontainer på en 

annonceret weekend.  

Måske vil det være godt også at lave et 

lignende initiativ næste efterår, for dem 
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Kloakbrønde 

Gennemløbsbrønd: Normalt én foran 

huset og ofte én i baggården. Også kal-

det 1-meter brønd. Her kan en mand gå 

ned og rense med split eller trykspuler 

under huset og i hovedkloakken ud til 

vejen. 

Tagvandsbrønd: Smal brønd under 

nedløbsrøret fra tagrenden, ofte i husets 

hjørne. Brønden har sandfang og oftest 

en rist under en kappe foroven. Den skal 

renses af ejeren, typisk hvert år efter 

bladfald. Passer til den lille kloakskovl. 

Køkkenbrønd: Normalt én i baghaven. 

Samler normalt tilløb fra et nedløbsrør 

fra tagrenden, et gulvafløb i kælderen og 

stadig i visse tilfælde et udvendigt afløb 

fra køkkenet. Brønden har sandfang og 

åben rist foroven. Den skal renses af 

ejeren, typisk hvert år efter bladfald. 

Passer til den store kloakskovl. 

Tagvandsbrønd fra oprindeligt gård-

das: Smal brønd i baghaven. Er afprop-

pet i de fleste huse. Vær opmærksom 

på, om det er gjort ordentligt, da det el-

lers kan forårsage rotteproblemer. 

Sandfang: Den nederste del under fra-

løbet i køkkenbrøndene og tagvands-

brøndene kaldes sandfanget, fordi al-

skens sand, skidt og møg skal falde til 

bunds her i stedet for at løbe ud i kloak-

rørene. Med kloakskovlen er det let at 

tømme et sandfang, mens et tilstoppet 

kloakrør kan være et større problem. 

Kilde: Frit efter den gamle  

"Håndbog for husejere"  

som ikke kunne eller havde fået tilmeldt 

sig - hvis initiativgruppen orker? 

Du kan læse mere på hjemmesiden, og 

senere vil man også dér kunne se et par 

korte videooptagelser, som viser, hvor-

dan man konkret renser en brønd.  

 

 

Kommentar 

indsendt af 

Lone  

Nørmark, 

NWGG 41: 

Stor tak til 

Energigrup-

pens Jørgen 

Frederiksen, 

Ole Munck 

og Søren 

Borch for 

deres hjælp-

somme, venlige og tålmodige guidning af 

os 25-30 husejere, der - iført arbejdstøj 

og bevæbnede med spande, koben, pa-

pegøjetænger, brøndskovle m.m.m – var 

med på store brøndrensningsdag. 

Det var både lærerigt og hyggeligt – og 

måtte gerne blive en tradition. 

Det var rart at være sammen om det – 

og en anledning til at få taget sig sam-

men. 

Da endnu en omgang fra brønden blev 

tømt op i spanden, lød der et SLAM, og 

én sagde: ”Nu ved jeg, hvorfor det hed-

der slam”.  


