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Thorsbro Vandværk, møde den 8. januar 2020  

Center for Lokalhistorie, Thorslunde Ishøj & Tranegilde. 

 

Sengül Deniz har indkaldt til møde om Thorsbro og fremtiden med det formål at få 

ideer og visioner beskrevet, forud for hendes møde med Kroppedal. 

 

Thorsbro Vandværks Museumsforening, (TVM) og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske 

Forening (LHF) ønsker i fællesskab at fremlægge en vision 

”Center for lokalhistorie” 

 

Det handler kort sagt om at bevare og omdanne den ”nye” maskinbygning, den fra 

1985, til et Lokalhistorisk Center for Thorslunde, Ishøj & Tranegilde. 

 

Thorsbro`s historie er lokalhistorie, industrihistorie, vandets historie, og historien om 

vand til København i mere end 100 år, det er vores historie. 

På Thorsbro kan vi beskrive en unik udvikling, vandværk fra diesel til el og videre til 

det nye vandværk årgang 2024 med blødgjort vand, og hvem ved, hvad udviklingen 

ellers kan byde på, prøv bare at se 20-30 år frem i tiden. 

 

I forbindelse med bevaringen og udviklingen af det fredede Thorsbro Vandværk vil 

det være af stor betydning, at man fastholder en fortælling om den lokale historie. 

 

Ishøj er i den specielle situation, at der i kommunens udvikling er to meget forskelli-

ge udviklingsperioder. 

 

1. Fra historisk tid og til slut 60’erne. 

2. Fra slut 60’erne og frem 

 

Fra historisk tid ser vi Thorslunde som meget central i udviklingen for Torslunde-

Ishøj Kommune. I flæng kan nævnes romersk jernalder med fyrstegraven på Ellekil-

des jorde. I Thorslunde og nærmere bestemt på Thorsbro var efter al sandsynlighed 

Lille Herreds herredstinget placeret. Ved Thorsbro mødtes ungdommen til dans og 

fornøjelse med naboherreds unge. Området var et unikt herregårdslandskab med to 

vandmøller osv. Torslunde Kirke var hovedkirke og hovedsogn, hvor Ishøj startede 

som anneks kirke/sogn. 

Thorsbro Vandværk er som første egentlige industrivirksomhed i kommunen, stedet 

hvor den lokale socialdemokratiske vælgerforening har sin rod. 



Kommunens udvikling mod øst har centrum omkring Tåstrup-Køge Landevej, hvor 

sognefogedgården, sygekassen, brugsforeningen og siden kommunens første alder-

domshjem er placeret. 

 

Man kan med god grund fortælle Torslunde-Ishøjs historie frem til tiden, før vi blev 

forstad til København i en form for lokalhistorisk center/besøgsområde i forbindelse 

med Thorsbro Vandværk. Hvorimod kommunens forstadshistorie bør fortælles i og 

omkring kommunens nye centrum - Ishøj Bycenter. 

 

Helt konkret ser vi et gevaldigt aktiv for den lokale fortælling, hvis vi fik mulighed 

for at koble Vandværket med den historie, som det udspringer af. Til det vil den 

”nye” maskinbygning være et stort aktiv. 

 

Med ”Center for Lokalhistorie” slår vi mange fluer med et smæk, TVM mangler op-

varmede lokaler til arkiv og møderum. LHF mangler faciliteter til udstilling af ind-

samlede effekter. Begge foreninger mangler møderum og kontorer og det er oplagt, at 

her er noget at være fælles om.  

 

Skoletjeneste har tidligere været på dagsordenen, og hvorfor ikke undervise på 

Thorsbro, undervise i ”rent drikkevand”. 

 

Ved at bevare og omdanne den ”nye” maskinbygning til ”Center for lokalhistorie” 

sikrer vi, at historien bevares således, at den kan vises frem i 100 år eller mere. 

 

Den nye maskinbygning fra 1985 overtog arbejdet med indpumpning af vand til Kø-

benhavn, da den nu fredede ”gamle” maskinbygning fra 1908 blev taget ud af drift i 

1985. Det var udviklingen, el-drift var både billigere og bedre end dieseldrift. 

I Lokalplan 1.84 står bygningen til nedrivning. 

 

Den nye maskinbygning fra 1985 er kvadratisk 16,8 x 16,8 lig 282 m² i grundplan. 

Kælderen, hvor de el-drevne pumper er placeret, har jeg ikke målt op, men der er 

grund til at tro, at kælderen er ca. 200 m². 

 

På vedhæftede foto er bygningen markeret med blyant. 

 

Der bygges nyt vandværk til 450 mil. på grunden og det er nu, der skal handles for at 

få styr på fremtiden. 

 

 

 

På vegne 

Thorsbro Vandværks Museumsforening og 

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening 

Med venlig hilsen 

Niels Meldgaard 

 


