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Værket ved Thorsbro før og nu 

På en bar mark ved lille Vejleå ligger 

i 1908 et stort maskinhus, samle

brøndsbygning og hanekammerbyg

ning. Tæt på ligger nyopførte funk

tionærboliger. Maskinhuset ligner en 

italiensk kirkebygning, og man spejder 

efter kirketårnet. Det er der ikke. Der 

er ikke engang en høj skorsten. Det 

er der en særlig god grund til. Dette 

jubilæumsskrift handler om værket 

ved Thorsbro. Det er på flere måder 

en ganske særlig historie med mange 

facetter. 100 år er der gået siden Kø

benhavns Vandforsyning begyndte at 

pumpe vand ind til hovedstaden. Det 

var den 26. september 1908 allerede 

inden værket var helt færdigbygget. 

Dermed var et nyt kapitel i Ishøj og 

Torslundes historie startet. Med etab

leringen af vandværket blev egnen en 

del af den voksende hovedstad på en 

helt ny måde. Hvor lokalbefolkningen 

tidligere som en del af Hedeboegnen 

havde afsat sine afgrøder på hoved

stadens torve, og de unge piger ar

bejdede som ammer og tjenestepiger 

for byens borgerskab, så blev egnen 

nu en del af hovedstadens vækst til 

metropol med stigende befolknings

tal, industrialisering, nye politiske or

ganiseringer og nye måder at bo på. 

Med godset Benzonsdal som 

nabo på Allevej, der hvor Thorsbro 

Mølle tidligere havde fungeret som 

kornmølle, anlagde man et nyt indu

strisamfund, Værket ved Thorsbro. 

Det førte nye måder at arbejde på 

med sig med banebrydende teknolo

gi, og de ansatte kom også med nye 

tanker. Med anlæggelsen af Værket 

ved Thorsbro kom både en tjeneste

mandskultur og en fagforeningskultur 

til kommunen. Det har især været 

den sidste, der har haft indflydelse 

på Ishøj Kommunes politiske udvik

ling, da Socialdemokratiet i lshøJ blev 

grundlagt i 1911 på foranledning af 

brøndmesteren og en maskinist fra 

vandværket. 

Thorsbro Vandværk er gennem 

årene blevet en del af Torslunde-Ishøj 

Kommunes lokale historie. Borgerne 

har forbundet værket med stolthed, 

men vandindvindingen har også 

været blevet forbundet med en vis 

skepsis. Med boringerne sank vand

spejlet. Den tidligere så vandrige lille 

Vejleå brusede ikke længere med det 

vand, som betjente de tre møller, der 

siden middelalderen havde ligget 

langs åen. 

De nye borgere i kommunen inte-

Midt i fotografiet ses maskinhuset, 

til venstre samlebrøndsbvgningen 

og bagved hanekammerbvgningen 

med det store areal med reservoiret. 

Skråt bagved kan man se mesterbo

ligerne. Den store 1. mesterbolig er 

ikke svnlig, men den hører med til de 

bvgninger, som blev opført i 1908. 

Den store bvgning til højre i billedet 

er filterbvgningen, som blev opført i 

1922. 



grerede sig på forskellige måder og 

skabte forskellige påvirkninger. Sko

len i Torslunde måtte bl.a. også udvi

des. 

Der bliver fortsat leveret vand til 

københavnerne, men gennem tiden 

har Københavns Vandforsyning for

taget visse ændringer og udvidelser. 

Værket blev tidligt udbygget bl.a. i 

1922 med en filterbygning, og ma

skinerne er løbende blevet udskiftet. 

I 1985 holdt man op med at benytte 

maskinhuset. Der blev anlagt et elek

trificeret værk, som blev betjent fra 

Lejre og lslevbro Vandværk og siden 

Regnemark. Der var bygget nye og nu 

meget mindre bygninger på Thorsbro 

til at håndtere det vand, som fortsat 

bliver indvundet fra boringerne, fil

treret og samlet i et reservoir før det 

pumpes ind til København. 

De gamle industribygninger var 

udtjente og Københavns Vandforsy

ning ønskede at nedrive maskinhu

set. Det gik dog anderledes. Tidligere 

borgmester i Ishøj Kommune, Per 

Madsen, spillede en central rolle i sik

ringen af bygningerne for eftertiden. 

I perioden 1976 til 1990 var han 

formand for Storkøbenhavns Hyre

vognsnævn. I dette udvalg sad også 

medlemmer af Borgerrepræsentatio

nen i København, og de var medlem

mer af Udvalget for Teknik og Miljø 

i Københavns Kommune. Allerede i 

På den bare mark har det store maskinhus kunnet ses 

langvejs fra. Med den nationalromantiske bvggestil har 

det været et fremmedartet bvggeri på egnen. 

Der blev foretaget mange prøveboringer forud for anlæg

gelsen af værket. 
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1983 omtalte disse medlemmer, at 
de havde besøgt Thorsbro Vandværk, 
der skulle tømmes og rives ned. De 
ville derfor gerne sikre nogle af lamp-
erne fra maskinhuset, som bærer Kø-
benhavns Kommunes byvåben, inden 
nedrivningen. 

Per Madsen var på ingen måde 
interesseret i at miste en for Ishøj 
Kommune historisk set så væsent-
lig bygning. Derfor kontaktede han 
borgmester for de tekniske værker, 
Charlotte Amundsen, med henblik 
på bevarelse af maskinhuset og dets 
indhold. Efter forhandlinger blev der 

Boringerne viste til fulde, at egnen 

var vandrig. 
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Der skrives i protokollen for første gang lørdag den 26. september 7 908. 

den 19. januar 1990 indgået en af
tale om lån af maskinhuset mod en 
økonomisk ydelse til Københavns 
Kommune til vedligeholdelse af byg
ningen. I dag står lshøJ Kommune for 
vedligeholdelse, men bygningerne 
ejes fortsat af Københavns Kommu
ne. 

Med sikringen af maskinhuset 
fulgte også en ny anvendelse. Det 
skulle ikke stå ubrugt hen. I 1995 

blev Thorsbro Vandværks Museums
forening stiftet. Foreningen arbejder 
for at formidle historien om vandvær
ket. Siden er bygningerne blevet sik
ret yderligere. I 2000 blev maskinhus, 
samlebrøndsbygning og hanekam
merbygning fredet til glæde for vand
og teknologientusiaster, historisk 
interesserede og alle med interesse 
i denne særlige del af Ishøj Kommu
nes historie. 
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