
Brøndby
Strandhotel

Landliggerliv
Sommer, sol og bølgen blå er for mange lig ferie. For 100 år 
siden strømmede folk til Brøndby Strand for at tage på 
badeferie på Køge Bugts første badehotel, Brøndby 
Strandhotel. 

I slutningen af 1800-tallet kom strand, frisk luft og badevand 
på mode. Det var især byens bedre borgerskab, som havde 
tid og overskud til at drage ud i sommerlandet. De drog især 
nordpå ad de sjællandske kyster, hvor de lejede sig ind hos 
den lokale befolkning eller på badehotellerne. 

I 1919 fik arbejderklassen med indførelsen af 8-timers 
arbejdsdagen fri om søndagen og senere retten til to ugers 
ferie med løn, også muligheden for at komme ud til lys, luft og 
bølger i sommerperioden.

Sommerhus på Monsunvej, Brøndby Strand. Ca. 1920.

Sommer og sol ved Køge bugt
Køge Bugt blev stedet for Københavns arbejdere. Endnu 
var Køge Bugt-området præget af ubebygget strandeng og 
gartnerier, så da københavnerne begyndte at køre derud i lind 
cykelstrøm, skød sommerhuse, sommerlejre og badeanstalter 
tidlige op som padehatte langs stræningen. I 1912 åbnede 
Brøndby Strandhotel som det første af sin slags i Køge Bugt. 

Dame med barn i haven foran Brøndby Strandhotel.

Brøndby Strandhotel
Og hvilket Strand Hotel! En hvidkalket toetagers bygning med 
tagterrasse, balkoner og et Dannebrog på toppen.

Ned mod havet lå en lille park med palmer, fint anlagte stier, 
borde og bænke, så man kunne sidde og nyde udsigten over 
Køge Bugt. Trængte man til at røre sig, kunne man tage et 
spil kegler på keglebanen eller en svingom i dansepavillo-
nen, hvor der var adgang for 25 øre. Og da man nåede op til 
1930’erne, var det endda muligt at overvære boksekampe i 
Ottekanten - en pavillon på den anden side af Gammel Køge 
Landevej. Og med udgang til balkoner i hver ende, havde 
hotellet naturligvis værelser til overnattende gæster på hotel-
lets øverste etage, ligesom der også var en stor restaurant og 
spisesal med vinduer ud til haven.

Brøndby Strandhotel set fra haven. Ca. 1912.

En badeanstalt skulle der til

Badeanstalt  ved Brøndby Strand. Ca. 1920’erne. 

Vandet stod lavt langs kysten i Køge Bugt, og kysten var 
derfor besat med badeanstalter og lange badebroer, der 
kunne føre én ud i vandet. Brøndby Strandhotel havde 
selvfølgelig også sin egen badebro med en badeanstalt for 
enden. For 8 kroner kunne man købe et bade kort, der gjalt 
hele sæsonen, og var man en hel familie, fik man 
”Moderationer”. Badebroen havde også en funktion om 
vinteren. Brøndby Strand Idrætsforening, der blev stiftet i 
1935, manglede nemlig et vintersted at opføre sin 
dilettantforestilling. Foreningen fik så lov til at låne hotellets 
sal, og her blev der bygget en scene op af ølkasser, hvorpå der 
blev lagt brædder fra hotellets badebro.

”hos Henry”
Brøndby Strandhotel havde de første år mange skiftende 
ejere. I 1936 overtog makkerparret restauratør Svend 
Muchardt og Henry Carlsen strandhotellet, og navnet 
skiftede til ”hos Henry”.  Muchardt ejede også restaurant 
Adlon i Nørregade i København og drev således 
strandhotellet ved siden af som sommerforretning. Henry 
Carlsen var kendt som ”Rædselskomponisten” og skrev en 
række populære schlagere. På det gamle strandhotel skrev 
Carlsen: ”Jeg byder Dem en Rose”, indspillet af Gustav 
Winckler. Så mens Murchardt stod for maden ”hos Henry”, 
var det Carlsens opgave at underholde gæsterne ”foran 
Flygelet, hvor han kvæder sine Smaasange”.

Luftfoto af Brøndby Strandhotel, med Gl. Køge Landevej i baggrunden. 
1938.

Historiens vingesus
Strandhotellets æra sluttede lige omkring 2. Verdenskrig. I en 
årrække havde hotellet skiftende funktioner som 
børnehjem og skole for døve. I 1955 købte Dansk 
Forsorgsselskab bygningen, og i dag hører det gamle 
strandhotel under kriminalforsorgen, hvor beboerne får hjælp 
til at leve en tilværelse uden kriminalitet. 

Det kan i dag være svært at genkende strandhotellet fra sin 
storhedstid i starten af 1900-tallet med store baldakiner, 
badegæster og palmer, men bygningen ligger der endnu og 
vidner om en tid, hvor man tog på badeferie og til sommerbal-
ler i Brøndby Strand, iført stråhatte, sommerhabitter og store, 
hvide sommerkjoler.  

Brøndbyhus
Gammel Køge Landevej 793
2660 Brøndby Strand

Læs mere om Brøndby Strandhotel og Historien i Gaden på
www.forstadsmuseet.dk
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