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Brøndby Rådhus

Den 30. november 1959 slog Brøndbyernes Kommune for 
første gang dørene op for et helt nyt rådhus. Inden da havde 
man haft kommunekontor og rådhus på fattiggården, og 
siden hen på en gammel skole. 

Arkitekten hed Svenn Eske Kristensen. Han var en af den tids 
banebrydende arkitekter og var bl.a. kendt for at have opført 
højhusene på Bellahøj. Det nye rådhus var således også 
bygget efter tidens nyeste forskrifter, parat til at imødekomme 
kravene fra en moderne forstadskommune. 

Luftfoto af Brøndby Rådhus 1959. 1. etape med byrådssalen og 1. fløj er 
udført. Omridset til de næste etaper er aftegnet på jorden. 

Dengang på fattiggården
Det første kommunale valg i Brøndby blev afholdt i 1841. 
Brøndby var den gang en lille landkommune med lidt over 
1000 indbyggere, og de kommunale opgaver var til at overse. 
Havde man et ærinde hos kommunen, bankede man på 
hjemme hos sognerådsformanden, og da han i 1917 indførte 
kontortid, medførte det en vis bestyrtelse blandt borgerne.  

Efterhånden som sognerådets opgaver voksede, blev der 
med tiden indrettet et lille kommunekontor med en fast ansat 
sekretær på fattiggården, som lå omtrent, hvor Park Allé i dag 
krydser motorvejen.  

I 1930’erne var opgaverne på kontoret dog blevet så 
omfattende, at sekretæren bad om yderligere hjælp og fik 
dermed en løst ansat vikar tilknyttet som assistent. 

Brøndbyernes Sogneråde i mødelokalet på loftet af Fattiggården , ca. 

På tærsklen til rivende udvikling
Allerede inden 2. Verdenskrig var man i gang med at 
planlægge fremtiden for Brøndby og Københavns andre 
forstadskommuner. Befolkningstallet ville stige, og det var 
nødvendigt at udbygge forstæderne med boliger, 
institutioner, veje og kloakker. Brøndby var da stadig blot et 
lille landbrugssamfund, men udviklingen til moderne forstad 
stod for døren. 

I 1939 blev Brøndbys første stadsingenør ansat til at 
håndtere de mange nye anlæg og nybyggerier. Hermed havde 
Brøndby fået en Teknisk Forvaltning, og snart var 
opgaverne på kontoret så omfattende, at der ikke var plads 
nok. I 1942 flyttede den kommunale administration til den 
gamle skole på Sognevej i Brøndbyvester. 

Det nye rådhus
Og Brøndby voksede! Folk flyttede ind i nyopførte 
boligblokke og rækkehuse, og fra 1950 til 1964 steg 
indbyggertallet fra 5000 til 25.000. ”Folk i Brøndbyerne er 
ualmindelig flittige til at sætte børn i verden” lød overskriften 
i en landsavis. De kommunale opgaver steg tilsvarende, og 
behovet for et bymæssigt rådhus voksede. 

Den 30. november 1959 kunne man for første gang åbne 
dørene for en rådhusbygning bygget til sit formål - Brøndby 
Rådhus. 

Første etape af byggeriet omfattede kun en femtedel af det 
samlede byggeri, mens det endelige og fuldt udbyggede 
rådhus skulle give plads til samtlige kommunale 
forvaltninger. 

Byrådssalen i det nye rådhus.

Rådhuset vokser
Det nye Brøndby Rådhus havde i første omgang kun plads 
til Borgmesterkontoret og Økonomisk Forvaltning, mens 
Teknisk Forvaltning og Socialafdelingen blev tilbage på den 
gamle skole. Allerede få måneder efter indvielsen blev første 
udvidelse dog igangsat, så administrationsarealet blev 
fordoblet. 

Siden er Brøndby Rådhus blevet udvidet efterhånden, som 
kommunen og administrationsbehovet er vokset. Den sidste 
udvidelse, som Svenn Eske Kristensen var arkitekt på, fandt 
sted i 1986, og indeholdt foruden en udvidelse af rådhuset, 
opførelsen af retsbygningen. Den hidtil sidste udvidelse fandt 
sted i 2002, hvor der blev bygget en overbygning på 1700 
m2 på den nordlige fløj. Udbygningen var med på de 
oprindelige tegninger, men blev endeligt tegnet af 
kommunens egen arkitekt Lars Thøger. 

En arkitekts vision
Det var Svenn Eske Kristensens ønske at tegne et venligt 
rådhus. Dette betød bl.a., at han indtænkte borgerens rolle i 
projektering af rådhuset. Grundtanken var, at den enkelte 
borger skulle føle sig velkommen i administrationens hus, 
uanset om vedkommende kom ”for at yde bidrag eller nyde 
hjælp”. 

Bygningens opførelse i en enkelt etage tog hensyn til, at der 
ville komme flere ældre, som ikke kunne klare trapper. 
Samtidigt ønskede Svenn Eske Kristensen at give borgerne 
en fornemmelse af, at de var i kontakt med det frie rum, 
uanset hvor i bygningerne, de befandt sig. Han var imod, at 
folk skulle sidde i mørke rum og lagde i stedet vægt på, at der 
var lys og udsigt til alle sider. Denne tankegang blev 
understreget gennem de små atriumhaver, gårdhaven samt 
rådhushaven.

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

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

Rådhusets atriumgård.
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