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Fremtiden på Thorsbro 

Hvad sker der, hvor skal vi hen? 

Vi vil gerne informere om situationen på Thorsbro for tiden. 

Nyt Vandværk 

HOFOR bygger nyt vandværk til ca. kr. 500 millioner på Thorsbro. Sidste efterår blev den gamle 

mandskabsbygning revet ned, og der blev udgravet og flyttet ca. 50.000 ton jord. Beton arbejdet 

er nu i gang, og der arbejdes på fuld kraft med støbning af kældergulv og kældervægge. Det er 

meget stort, og det går hurtigt, om 5 måneder står der en bygning, et nyt vandværk. 

”THORSBRO – Porten til byernes vand” 

I mange år har vi talt om Museets fremtid med bekymring. Hvordan får vi skaffet en fremtidssikret 

formidling og sikret bygningernes vedligeholdelse, hvem kan tage over, og hvordan kommer vi vi-

dere. Det har vi et godt bud på nu. 

Vores første kontakt med Lis Engquist er tilbage i november 2019. Lis har en baggrund som rådgi-

vende ingeniør og hun søgte en passende location til en semesteropgave i forbindelse med hendes 

studie, overbygningsuddannelse til Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK).  

Lis Engquist kan se potentialet i de fredede bygninger på Thorsbro, hun kaster sig over opgaven og 

afleverer sin semesteropgave (xx) ”Thorsbro Vandværk, Projektudviklingsmetode til en Holdbar 

Bæredygtig Projektbeskrivelse” den 16. december 2019.  

Lis afslutter sin semesteropgave med at konkludere følgende: 

Thorsbro Vandværks fredede bygninger er unikke i Danmark. Bygningerne står, ligesom maskiner, 

værktøj og inventar, autentisk, og stedet bærer i sig en helt speciel social- og kulturhistorie. Hvor 

unikt er vandværket i Norden eller i Europa? Svaret på dette spørgsmål er interessant og bør un-

dersøges nærmere, og ud fra et projektudviklingsperspektiv er det vigtig viden, som kan bringe nye 

muligheder. 

Lang historie kort. 

Lis Engquist, fortsætter arbejdet og sammen med partnerne Grethe Pontoppidan, og Thomas 

Tramp Pedersen, fremlægges i juli 2020 en synopsis (xx) ”THORSBRO – Porten til byernes vand” Et 

pilotprojekt for dokumentation, fremadrettet bevaring og formidling af vandforsyningen fra Ishøj. 

Dette papir opridser kort ideen for det overordnede projekt Byernes Vand; Et projekt, som skal 

hjælpe HOFOR, de lokale kommuner samt andre myndigheder og private aktører med at bevare og 

formidle de mest relevante af de unikke bygninger og tekniske anlæg i hovedstadens vandforsyning  

som væsentlige kulturspor, der vidner om både hovedstadens moderne udvikling i sin helhed og om 

udviklingen i de enkelte kommuner. 
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Vision ”Center for lokalhistorie” 

Medens Lis, Grethe og Thomas arbejder med førnævnte projekt, er Thorsbro Vandværks Muse-
umsforening, (TVM) og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening (LHF) i fællesskab fremkommet 
med en fælles vision. 
Det handler kort sagt om at bevare og omdanne den ”nye” maskinbygning, den fra 1985, til et Lo-
kalhistorisk Center for Thorslunde, Ishøj & Tranegilde.  

Den nye maskinbygning er kvadratisk og ca. 282 m² i grundplan. Kælderen, hvor de el-drevne 
pumper er placeret, er lidt mindre, ca. 200 m². I Lokalplan 1.84 (xx) står bygningen til nedrivning. 

Vores projekt Center for lokalhistorie blev drøftet med Borgmesteren og fremlagt for Teknik og 
Miljødirektør (xx) 

Ideer og visioner blev formuleret af TVM og LHF i fællesskab forud for møde med Kultur og fritids-
udvalget 08. januar 2020 (xx)   

”THORSBRO – Porten til byernes vand” 

Tilbage til projektet ”THORSBRO – Porten til byernes vand” 
08. juli 2020 fremlægges førnævnte synopsis for Borgmesteren og Udvalgsformanden. Mødet af-
holdes på Thorsbro. Lis, Grethe og Thomas fremlægger projektet meget overbevisende, og vi får et 
foreløbigt tilsagn fra Borgmesteren. 
 
Sagen behandles politisk og budgettet bliver vedtaget. Nu kan vi komme i gang. Den 1. december 
2020 udarbejdes et kommissorium for det forestående arbejde. (xx) 
10. januar 2021 blev der vedtaget en struktur med Styregruppe og Arbejdsgruppe. 
15. marts 2021 blev alle involverede præsenteret ved et kickoff-møde. 
 
Det var så den korte historie, dokumenter i sagen er lagt ud på foreningens hjemmeside og her i 
denne skrivelse markeret med (xx) 
 
Har du lidt tid tilovers, gå da ind på www.thorsbrovand.dk og læs om projektet, gå videre og mød 
Lis, Grethe og Thomas på deres respektive hjemmesider. God fornøjelse. 

 
Jeg vil runde af med at udtrykke stor begejstring over, at Ishøj Kommune igen har afsat midler i 
budgettet til at sikre fremtiden på Thorsbro. Det er glædeligt, at man fra kommunalt hold også ser 
perspektiver i projektet, og vi i Museumsforeningen glæder os over det gode samarbejde, vi har 
haft med både Kultur- og Fritidsudvalget og Center for Kultur og Fritid i denne sag. 

 
 

De bedste hilsener 
På bestyrelsens vegne 

Niels Meldgaard 

http://www.thorsbrovand.dk/

